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BURGUL MÜHLBACH 
 

de Ana I. Borcea 
 

Mühlbach, nume de legendă 
Cetatea a rămas eternă 

Cu leul suveran în stemă, 
Şi casele o au emblemă. 

 
Cu turnuri, bresle, meseriaşi 
Şi din vechime atestat oraş, 

Statui, balcoane şi fresce învechite, 
FaŃade, Casa Binder şi multe renumite. 

 
Cu ziduri groase şi porŃi de apărare 
Biserica săsească rămasă în picioare 

În secole-i durară măreŃia, 
Biserica e unică în România! 

 
Zidită-n două stiluri diferite, 

În lupte grele fuseseră pârjolite. 
Veniră mulŃi să cotropească 
Această glie strămoşească. 

 
La Turn şi Poarta de intrare 
Era o luptă grea şi mare, 
Şi cât puteai zări în zare 

Cai, coifuri, steaguri, scuturi, zale. 
 

O luptă crâncenă cuprinse 
Întregul burg ce se aprinse, 
Tineri căzură unul şi unul 

Muri Studentul şi numele-i Turnul. 
 

Răzbiră toŃi şi apărase 
Cetatea-burg ce le rămăse 
Şi casele cu iz medieval 

Cu turnul de-apărare zidit Octogonal. 
 

Cu Leul suveran în stemă, 
Cetatea a rămas eternă! 

Cu oameni demni şi bravi eroi, 
Prin ei, trăim astăzi şi noi! 
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SALVE ASTRA SABESIENSIS ! 

 
Să pătrunzi tainele strămoşilor cere răbdare. Să înveŃi din greşelile 

omenirii cere înŃelepciune. Să iubeşti adevărul istoric cere sacrificiu. Aceste trei 
virtuŃi definesc perfect iniŃiativa mai tinerilor mei colegi, coordonaŃi de istoricul 
Mihai-Octavian Groza, preşedintele DespărŃământului ASTRA ,,Vasile Moga” 
Sebeş, de a înfiinŃa o nouă revistă ştiinŃifică. Cunoscut pentru descoperirile şi 
progresele în cercetarea fenomenului constituirii consiliilor şi gărzilor naŃionale 
româneşti în toamna şi iarna anului 1918, istoricului Mihai-Octavian Groza îi 
revine meritul incontestabil de a concentra eforturile unor tineri masteranzi, 
doctoranzi, cercetători în vederea deschiderii unui atelier de lucru care, din 
aproape în aproape, s-a transformat într-un anuar ştiinŃific. 

Începând din acest an, DespărŃământul ASTRA ,,Vasile Moga” Sebeş 
editează revista ştiinŃifică ASTRA Sabesiensis, prima revistă ştiinŃifică a 
AsociaŃiunii Transilvane pentru Literatura Română şi Cultura Poporului 
Român (ASTRA) de după 1990, revistă ce îşi propune să ofere un cadru pentru 
valorificarea cercetării ştiinŃifice. Cel dintâi număr al revistei ASTRA Sabesiensis 
are un cuprins variat, interesant din toate punctele de vedere, primele pagini 
fiind dedicate, cum este firesc, istoriei locale, celelalte grupaje fiind dedicate 
istoriei moderne şi contemporane, după care sunt prezentate o serie de 
recenzii. Aşadar, acest prim număr al revistei ASTRA Sabesiensis ne oferă 
diversitate, ne oferă oportunitatea de a citi despre personaje şi episoade variate, 
de a descoperi sau redescoperi teme şi subiecte de cercetare cât se poate de 
diferite, motiv pentru care îi îndemn pe autori să persevereze pe acest drum. 

ApariŃia acestui prim număr al revistei ASTRA Sabesiensis, editată de 
DespărŃământul ASTRA ,,Vasile Moga” Sebeş, reprezintă atât pentru 
comunitatea ştiinŃifică, cât şi pentru publicul larg, un prilej de aleasă bucurie şi 
satisfacŃie, prin aceasta AsociaŃiunea Transilvană pentru Literatura Română şi 
Cultura Poporului Român (ASTRA) reintrând în spaŃiul academic. 
 La capătul acestor rânduri, izvorâte dintr-o inimă sinceră, îi felicit pe 
mai tinerii mei colegi pentru această reuşită editorială deosebită, urând revistei 
ASTRA Sabesiensis un destin lin, presărat cu florile înŃelepciunii, viaŃă lungă, să 
fie cât mai citită şi utilizată, iar în clipele de restrişte, prin membrii colectivului 
de redacŃie, să-şi întoarcă privirea spre profunzimea sinelui pentru a se 
redescoperi şi a oferi comunităŃii academice şi nu numai un exemplu pentru 
ceea ce înseamnă cercetarea trecutului. 
 Salve ASTRA Sabesiensis! Vivat, crescat, floreat ASTRA! 
 

Prof. univ. dr. Nicolae Bocşan 
Universitatea ,,Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca 
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CUVÂNT LA ÎNCEPUT DE DRUM 

 
Un loc deosebit de important între instituŃiile culturale transilvănene l-a 

ocupat şi îl ocupă în continuare AsociaŃiunea Transilvană pentru Literatura 
Română şi Cultura Poporului Român (ASTRA), asociaŃie înfiinŃată în anul 
1861, desfiinŃată în mod abuziv în anul 1948 de către autorităŃile comuniste şi 
reactivată, după 47 de ani, în anul 1990. Un loc aparte în structurile asociaŃiei 
ASTRA îl ocupă DespărŃământul ,,Vasile Moga” Sebeş, unul dintre cele mai 
tinere despărŃăminte, reactivat în toamna anului 2014, avându-l ca patron 
spiritual pe întâiul episcop ortodox român după încorporarea Transilvaniei în 
Imperiul Habsburgic, Vasile Moga (1774-1845), fiu al oraşului Sebeş. Printre 
membrii despărŃământului Sebeş se numără o serie de personalităŃi, membri 
marcanŃi ai culturii locale, istorici, profesori, scriitori, dar şi tineri, elevi sau 
studenŃi, pentru care reactivarea acestui for cultural a reprezentat un eveniment 
de o importanŃă aleasă, pentru că aşa cum afirma Ioan Lupaş, ,,cea mai de 
căpetenie problemă pentru un popor, care vrea să scape de jugul robiei sufleteşti şi trupeşti, 
este să-şi creeze o cultură proprie, cu ajutorul căreia să pună în lucrare toate forŃele sale 
intelectuale şi fizice, încătuşate de răutatea vremurilor sau amorŃite prin o îndelungată stare 
de letargie” (Ioan Lupaş, ,,ÎnfiinŃarea AsociaŃiunii şi conducătorii ei”, în 
Transilvania, număr 4, 1911, p. 326). 

Editarea acestui prim număr al revistei ASTRA Sabesiensis s-a numărat 
printre obiectivele iniŃiale formulate de DespărŃământul ASTRA ,,Vasile Moga” 
Sebeş, prin intermediul căruia s-a urmărit consolidarea identităŃii şi prestigiului 
comunităŃii locale, în contextul promovării istoriei, arhitecturii şi a valorilor 
fundamentale, precum şi generarea unor iniŃiative de dezvoltare culturală a 
municipiului Sebeş. Proiectată ca un anuar ştiinŃific, primul anuar de acest fel al 
ASTRA de după 1990, revista ASTRA Sabesiensis se adresează, în special, unui 
public restrâns, iniŃiat, de specialişti, dar şi publicului larg, pasionat de istorie şi 
de cercetarea trecutului. 

ApariŃia acestui prim număr al anuarului ASTRA Sabesiensis reprezintă 
încununarea firească a unui proiect extrem de generos, intitulat ,,Realizarea 
debutului editorial al revistei ASTRA Sabesiensis”, iniŃiat de DespărŃământul 
ASTRA ,,Vasile Moga” Sebeş şi finanŃat de Primăria Municipiului Sebeş, 
desfăşurat în perioada 28 august-28 noiembrie 2015, proiect care şi-a propus 
crearea unui cadru pentru exprimarea ideilor, pentru crearea dezbaterilor şi 
pentru promovarea cercetării ştiinŃifice, precum şi pentru creşterea vizibilităŃii 
asociaŃiei noastre în afara comunităŃii locale, în mediul academic. 

Tematica studiilor abordează probleme de istorie locală sau naŃională, 
istorie social-politică sau istorie culturală, istoria artei sau memorialistică, 
ilustrând vastul teren pe care îl oferă cercetarea trecutului care, contrar opiniei 
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unor autori, mai mult sau mai puŃin avizaŃi, ascunde încă multe fragmente sau 
faŃete, ce aşteaptă să fie descoperite şi valorificate. 

Sperăm ca materialele publicate, care se remarcă prin claritatea textului, 
stilul personal, analizarea şi interpretarea în profunzime a informaŃiilor, prin 
pistele de cercetare lansate, să deschidă sau să completeze cercetări în domeniul 
istoriei. Gândită ca un anuar ştiinŃific, revista ASTRA Sabesiensis îşi propune să 
ofere un cadru propice valorificării cercetărilor ştiinŃifice, atât prin membrii 
comunităŃii locale, cât mai ales, prin tinerii cercetători, reprezentanŃi ai noii 
generaŃii de istorici. 

Înainte de a încheia am dori să ne îndeplinim plăcuta datorie de a-i 
menŃiona pe cei care ne-au sprijinit în acest demers editorial, aducându-le calde 
mulŃumiri. Sentimente cu totul speciale exprimăm domnului profesor 
universitar doctor Nicolae Bocşan de la Facultatea de Istorie şi Filosofie a 
UniversităŃii ,,Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, pentru sfaturile, încurajările şi 
sugestiile domniei sale privind iniŃierea şi definitivarea acestui proiect editorial.  

Calde mulŃumiri adresăm şi membrilor colegiului ştiinŃific care au 
aderat la proiectul DespărŃământului ASTRA ,,Vasile Moga” Sebeş şi au 
asumat dificila sarcină a lecturării şi recenzării materialelor primite spre 
publicare: profesor universitar doctor Nicolae Bocşan (Cluj-Napoca), profesor 
universitar doctor Harald Heppner (Graz), profesor universitar doctor Iacob 
Mârza (Alba-Iulia), profesor universitar doctor Daniela Lombardi (Pisa), 
conferenŃiar universitar doctor Vasile Ciobanu (Sibiu), conferenŃiar universitar 
doctor Ioan Cârja (Cluj-Napoca), conferenŃiar universitar doctor Ana Victoria 
Sima (Cluj-Napoca), conferenŃiar universitar doctor Florica BohîlŃea MihuŃ 
(Bucureşti), conferenŃiar universitar doctor Sorin Bulboacă (Arad), conferenŃiar 
universitar doctor Hadrian Gorun (Târgu-Jiu), lector universitar doctor Mihai 
Croitor (Cluj-Napoca), doctor Mircea-Gheorghe Abrudan (Cluj-Napoca). 

MulŃumim membrilor colegiului de redacŃie care au aderat, fără nici o 
rezervă, la acest proiect şi şi-au sacrificat din timpul preŃios pentru succesul 
acestuia: doctor Oana Habor, doctor Andreea Oana Dăncilă, doctorand Diana-
Maria Dăian, doctorand Nicolae Dumbrăvescu, masterand Iuliu-Marius 
Morariu, masterand Gabriela Margareta Nisipeanu. Domnişoarelor Diana-
Maria Dăian şi Maria-Daniela Stanciu pentru revizuirea sau traducerea 
rezumatelor în limba engleză, le mulŃumim şi în acest context. 

Gândul nostru cel bun şi sentimentul de recunoştinŃă se îndreaptă spre 
autorii studiilor şi recenziilor redate în acest număr al revistei ASTRA 
Sabesiensis, tineri istorici şi cercetători, masteranzi, doctoranzi sau doctori în 
istorie care, prin contribuŃiile lor, sugerează noi direcŃii de cercetare şi teme de 
studiu. 

MulŃumim Primăriei Municipiului Sebeş care, prin sprijinul financiar 
acordat, în cadrul programului anual pentru acordarea de finanŃări 
nerambursabile persoanelor fizice sau juridice fără scop patrimonial, pe anul 
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2015, sesiune a II-a, a făcut posibilă apariŃia acestui prim număr al revistei 
ASTRA Sabesiensis. 

Nu în ultimul rând, mulŃumirile noastre se cuvin domnului conferenŃiar 
universitar doctor Valentin Orga pentru disponibilitatea de care a dat dovadă în 
definitivarea proiectului editorial, precum şi colectivului din jurul editurii 
Argonaut, Cluj-Napoca, care a editat cu profesionalism această revistă. 

În încheiere îi urăm revistei noastre viaŃă lungă, cercetări valoroase, să 
fie cât mai citită şi utilizată! Vivat, floreat, crescat ASTRA! 

 
Drd. Mihai-Octavian Groza 

Preşedintele DespărŃământului ASTRA ,,Vasile Moga” Sebeş 
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CINE A SCRIS DESPRE NOI? SEBEŞUL ÎN VIZIUNEA 
CĂLĂTORILOR STRĂINI (SECOLELE XVI-XIX) 

 
Mihai-Octavian Groza 

Universitatea ,,Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca 
 

Călătoriile, aventurile în necunoscut, au reprezentat şi reprezintă o 
permanenŃă în istoria omenirii, încă din cele mai vechi timpuri omul călătorind în 
primă instanŃă în căutarea surselor alimentare, în căutarea de noi terenuri prielnice 
practicării agriculturii, în căutarea de noi păşuni, în stabilirea rutelor comerciale, în 
colonizarea unor teritorii, în stabilirea unor legături diplomatice cu triburile/statele 
vecine, apoi din dorinŃa de a cunoaşte, de a explora şi nu în ultimul rând, pentru 
propria plăcere. Politica europeană a epocii moderne a fost ,,dominată de relaŃiile, mai 
mult sau mai puŃin paşnice, în funcŃie de situaŃie, dintre marile imperii ale zonei”,1 în acest 
context, Transilvania, implicit şi oraşul Sebeş, constituind spaŃiul intermediar în 
drumul călătorilor, militarilor, diplomaŃilor europeni către Poarta Otomană, 
Imperiul łarist şi invers. Prezentul studiu, prin redarea şi analizarea diferitelor 
însemnări aparŃinând călătorilor străini (publicate în celebrele volume Călători străini 
despre łările Române şi Călători străini despre łările Române în secolul al XIX-lea, precum 
şi în alte colecŃii de documente, memorii, corespondenŃă, lucrări care au avantajul 
major al redării textului propriu-zis al relatărilor de călătorie), dar şi prin redarea 
biografiilor, originilor, profesiilor acestora, îşi propune să ofere o viziune cât mai 
comprehensivă asupra relatărilor despre oraşul Sebeş, asupra tipologiilor călătorilor 
provenind din diferitele zone ale Europei şi a modului în care aceştia 
interacŃionează cu ,,celălalt”. Intervalul cronologic propus nu este unul 
întâmplător, perioada cuprinsă între secolele XVI-XIX fiind una a Contra-
Reformei, a ,,redescoperirii” Europei orientale, a marilor ambasade, a călătoriilor 
de formare (este perioada aşa-numitelor ,,grand tour”),2 a apariŃiei jurnalelor 
personale, de călătorie, a înfiinŃării societăŃilor de anticari care îşi propuneau 
studierea vechilor naŃiuni şi conservarea ,,venerabilelor urme ale înaintaşilor”.3 

                                                           

1 Mihaela MehedinŃi, ,,Cine a scris despre noi? Privire de ansamblu asupra călătorilor nordici şi 
ruşi prin spaŃiul românesc (secolele XVII-XIX)”, în volumul Scrieri pe alese. Lucrările ConferinŃei 
NaŃionale ,,O filă de istorie: om, societate, cultură în secolele XVII-XXI”, coordonat de Ana Maria 
Macavei, Roxana Dorina Pop, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2012, p. 17. 
2 Începând cu secolul al XVII-lea, odată cu creşterea bunăstării, tot mai multe persoane şi-au 
permis efectuarea unor călătorii, care au devenit o parte esenŃială a educaŃiei unui viitor 
gentleman (a se vedea: William Edward Mead, The Grand Tour in the Eighteenth Century, Boston, 
Houghton Mifflin Company, 1914). 
3 Virgil Pop, Istoria conservării, Cluj-Napoca, Editura U. T. Press, 2002, p. 76. 
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Oraşul Sebeş se poate înscrie cu succes în categoria celor mai 
importante oraşe din sud-vestul Transilvaniei, atât în trecut, cât şi în prezent, 
situat în aşa-numita depresiune a Apoldului, imediat în amonte de vărsarea 
râului Secaş în râul Sebeş, la întrepătrunderea unor importante căi de 
comunicaŃie.4 Atestat documentar, pentru prima dată, la 22 februarie 1245,5 
oraşul, întemeiat de coloniştii germani aduşi în Transilvania de suveranii 
Regatului Ungariei, va apărea de-a lungul timpului consemnat sub diferite 
denumiri, dintre care reŃinem pe următoarele: Mallembach, Mühlbach, Szasz-
Sebeş, Sebeşul Săsesc, Sebeş, Sebeş-Alba.6 Datorită prosperităŃii economice, 
oraşul Sebeş a devenit primul oraş din Transilvania care a obŃinut, la 23 
noiembrie 1387, din partea regelui Sigismund de Luxemburg al Ungariei, 
dreptul de a se înconjura cu ziduri de apărare. De asemenea, oraşul a devenit, 
pentru o lungă perioadă de timp (1309-1876), reşedinŃa scaunului săsesc al 
Sebeşului şi temporar, al Dietei şi principilor Transilvaniei.7 

O primă menŃionare a oraşului Sebeş întâlnim în Chorographia 
Transylvaniae,8 semnată de umanistul Georg von Reicherstorffer9 care, vorbind 
despre oraşele Transilvaniei, afirma: ,,Deci acestea sunt cele şapte oraşe mai de seamă 
în Transilvania ce se află depărtate între ele în măsura şi în şirul ce urmează: Sibiu-
Hermanstat, Braşov sau Corona-Cronstat, BistriŃa-Nösenstat, Sighişoara-Schesspurg, 
Mediaş-Mywisch, Sebeş sau Sassebes-Millenbach, Cluj-Clausenburg”.10 Referindu-se, în 
mod particular, la oraşul Sebeş, acesta nota că: ,,Scaunul Sebeşul Săsesc are oraşul 
Sebeşul Săsesc cu cinci sate regeşti”,11 aşezat ,,[…] pe un loc de şes şi apărat de o vale 
adâncă, cu ape foarte bogate în peşte, deşi nu e întărit cu lucrări de fortificaŃii aşa de 

                                                           

4 Gheorghe Maniu, Nicolae Dănilă, Nicolae-Marcel Simina, Sebeşul de altădată, Sebeş, Editura 
Alba Print, 2002, p. 3. 
5 La scurt timp după invazia mongolă papa InocenŃiu al IV-lea îngăduie, printr-un act emis la 
Lyon şi datat la 22 februarie 1245, preotului Teodoric din Mallenbach să strângă veniturile 
aparŃinând altor parohii, a sa fiind distrusă de mongoli (Radu Cărpinişianu (coordonator), 
Vârstele oraşului Sebeş-750 de ani de atestare documentară (1245-1995). Omagiu oraşului şi oamenilor săi, 
Sebeş, Editura Alba Print, 1995). 
6 Dorin Ovidiu Dan, Adrian Popa, Gheorghe Maniu, Sebeşul în imagini de epocă, Alba-Iulia, 
Editura Altip, 1998, p. 7. 
7 Olivia Bunea, Ana Moga, Floarea Micu, Sanflora Scheau, Angela Mărginean, Sebeş. Geografie şi 
istorie locală, Sebeş, Editura Unirea, pp. 34-35; Dan Dumitru, Paul Niedermaier, Judit Pal, Zeno-
Karl Pinter, Mihaela Sanda Salontai, Atlas istoric al oraşelor din România, seria C, Transilvania, 
fascicula 2: Sebeş, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2004, p. 2.   
8 Titlu original: Chorographia Transylvaniae quae Dacia olim appellate aliarumque provinciarum et 
regionum succinta description et explicatio, apărută la Viena, în anul 1550. 
9 Martin Rill, ,,Georg Reicherstorffer”, în volumul Taten und Gestalten. Bilder aus der Vergangenheit der 
Rumaniendeutschen, coordonat de Dieter Drotleff, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1983, pp. 67-69. 
10 Maria Holban, Maria Matilda Alexandrescu Dersca-Bulgaru, Paul Cernovodeanu, Ioan 
Totoiu, Călători străini despre łările Române, volum I, Bucureşti, Editura ŞtiinŃifică, 1968, p. 213. 
11 Ibidem, p. 214. 
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puternice”, iar ,,[…] înăuntru e împodobit cu clădiri frumoase”.12 Pe aceeaşi linie se 
înscrie şi descrierea Transilvaniei de către umanistul Anton Verancsics13 care, în 
lucrarea Descrierea Transilvaniei, Moldovei şi łării Româneşti, afirma următoarele: 
,,Căldura aerului este potrivită pretutindeni, nu este viciată de nici o negură răufăcătoare, ci 
Ńara este sănătoasă şi cu totul vestită prin aşezarea şi frumuseŃea locurilor şi este bună pentru 
vânătoare şi pentru urmărirea unor plăceri alese şi felurite. Oraşele sale întărite şi mai de 
seamă sunt: Clujul, Sibiul, Braşovul, Mediaşul, Sighişoara, Sebeşul şi Alba-Iulia”.14 La 
rândul său, Nicolaus Olahus,15 vorbind despre Transilvania, consemna 
următoarele: ,,Aici sunt şapte oraşe care se numesc Scaune Săseşti: Sibiu, Sebeşul Săsesc 
sau Millenbach, odinioară Sabesus, Sighişoara, Orăştie sau Brosz, VinŃ, Biertan şi AlŃina. 
Conducerea tuturor acestora numită obişnuit ,,judicatus regius” o conferă regele. De fiecare 
din acestea depind multe târguri şi sate”.16 Călugărul franciscan Sebastian Münster,17 
în a sa Cosmografie sau descriere a lumii, afirma că: ,,Dintre multele oraşe pe care le are 
Transilvania, mai însemnate sunt socotite Sibiul, Braşovul, Sighişoara, Mediaşul, BistriŃa 
numită în vorbirea obişnuită Nösen, Clujul, Sebeşul Săsesc, Alba-Iulia etc.”.18 

                                                           

12 Ibidem, pp. 221-222. 
13 Anton Verancsics s-a născut la Sebenico la 29 mai 1504, în familia unor nobili locali. A 
studiat la Universitatea din Padova. S-a bucurat o vreme de ocrotirea unchiului său, Petru 
Berislavić, episcop de Veszprem, care a căzut împreună cu prelaŃii Ungariei în lupta de la 
Mohács. Mai târziu ajunge prepozit al capitlului Transilvaniei, apoi episcop de Pécs. În 1553 
merge în misiune la beglerbegul de la Buda. Trimis în solie la sultanul Soliman urmează curtea 
sau mai bine zis tabăra acestuia aproape 5 ani de zile, ajungând până în Persia. În 1557 este 
numit episcop de Agria, iar mai târziu arhiepiscop de Strigoniu, iar în 1569 vicerege al Ungariei, 
calitate din care îl va încorona pe Rudolf al II-lea. Moare la Pojon la 15 iulie 1573, la 10 zile 
după înălŃarea sa la rangul de cardinal. Cărturar, a întreŃinut o vie colaborare cu umaniştii cei 
mai de seamă, printre care Erasm, Melanchton şi Honter. Cât a stat în Turcia a tradus cronicile 
turceşti găsite la Ankara. De asemenea, a lăsat o operă istorică concepută într-un stil modern, 
lipsit de artificii retorice, discursuri imitate după antici etc. (Ibidem, pp. 393-396). 
14 Ibidem, p. 409. 
15 Nicolaus Olahus s-a născut la 10 ianuarie 1493 la Sibiu, într-o familie ce descindea, prin 
mamă, din familia lui Iancu de Hunedoara. Consilier al regelui Ungariei Ludovic al II-lea, al 
reginei Maria după bătălia de la Mohács, arhiepiscop de Strigoniu, regent şi guvernator al 
Ungariei, cardinal al Bisericii Catolice. A întreŃinut o vie corespondenŃă şi colaborare cu 
umaniştii vremii, fiind apreciat de către Erasm. Dintre lucrările sale amintim Hungaria şi Attila, 
lucrări ce oferă informaŃii preŃioase cu privire la topografia şi istoria Ungariei, implicit şi a 
Transilvaniei (Nicolaus Olahus, CorespondenŃă cu umanişti batavi şi flamanzi, cuvânt înainte, 
antologie, note şi bibliografie de Corneliu Albu, Bucureşti, Editura Meridiane, 1974, pp. 5-18). 
16 Călători străini despre łările Române, volum I, p. 492. 
17 Sebastian Münster, călugăr, umanist şi cosmograf german, s-a născut în anul 1489. A studiat 
la universităŃile din Heidelberg şi Tübingen. Chemat la Heidelberg a profesat teologia şi 
ebraica, pe care le-a predat apoi la Basel. Aderând la Reformă, s-a ocupat de editări şi traduceri 
de texte religioase din limba ebraică. Münster a murit de ciumă la 23 mai 1552 (Ibidem, p. 501). 
18 Ibidem, p. 504. 
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După lupta de la Mohács (1526) şi divizarea Regatului Ungariei,19 pe 
fondul conflictului dintre Ioan Zápolya, apoi fiul acestuia Ioan Sigismund 
Zápolya şi Habsburgi, relatările se înmulŃesc, Transilvania (implicit şi oraşul 
Sebeş) devenind o zonă de tranzit pentru numeroasele solii. Sebeşul este 
pomenit de către episcopul Transilvaniei Paul Bornemisza într-o scrisoare, 
datată la 15 martie 1556, adresată arhiepiscopului de Strigoniu şi palatinului 
Toma de Nádasd: ,,[…] Petrovics20 a pus stăpânire potrivit decretului de la Sebeşul 
Săsesc pe toată episcopia pentru fiul regelui Ioan”,21 dovadă a faptului că sediul familiei 
Zápolya se afla încă în oraşul Sebeş. 

Mercenarul italian Giovanandrea Gromo, în lucrarea sa Privire generală 
asupra întregii Ńări de sub stăpânirea regelui Ioan al Transilvaniei,22 va consemna şi 
momentul trecerii sale prin oraşul Sebeş (1 mai 1564), afirmând că: ,,Sebeşul 
Săsesc, altădată oraş de seamă al saşilor, acum însă nu mai e oraş, ci doar un târg mai 
mare, este aşezat la o depărtare de şapte mile de Alba-Iulia, pe drumul dinspre Sibiu, pe un 
şes cu totul neted, între pâraie, în care trăiesc peşti foarte gustoşi şi din ale căror ape se 
formează un râu mare, ce înconjură oraşul din două părŃi şi se varsă mai jos de Alba-Iulia 
şi Mureş. Drepturile sale orăşeneşti au fost trecute asupra Orăştiei23 […] măcar că acesta 
[n. a. Sebeşul Săsesc] are înfăŃişarea de oraş şi cealaltă localitate [n. a. Orăştie] mai degrabă 
de sat, dar pentru faptul că este înconjurată cu ziduri frumoase şi puternice şi ca şi mărimea 
şi înconjurul său se întind la cel puŃin o milă şi jumătate. Are case şi bune, putând sta 
alături cu oricare oraş al acestei Ńări, are o catedrală24 prea frumoasă şi este foarte bine 

                                                           

19 În urma înfrângerii de la Mohács, Regatul Ungariei a fost divizat în trei părŃi: o parte 
stăpânită de Casa de Habsburg din Austria, o parte stăpânită de Imperiul Otoman 
(transformată în 1541 în paşalâc turcesc) şi o a treia parte care a format Principatul 
Transilvaniei (Cristina Feneşan, Constituirea Principatului autonom al Transilvaniei, Bucureşti, 
Editura Enciclopedică, 1997, pp. 26-28, 79-89). 
20 Cu referire la episcopul Petru Petrovics, fost sfetnic al regelui Ioan Zápolya; după moartea 
acestuia a împărŃit puterea cu Martinuzzi cu care se duşmănea; susŃinător al restaurării lui Ioan 
Sigismund Zápolya (Octavian Tătar, ,,Demersurile reginei Isabella la Poarta Otomană (1547-
1551) în rapoartele diplomaŃilor Vienei din Istambul”, în Terra Sebvs. Acta Mvsei Sabesiensis, 
număr 5, 2013, p. 322). 
21 Maria Holban, Maria Matilda Alexandrescu Dersca-Bulgaru, Paul Cernovodeanu, Ioan Totoiu, 
Călători străini despre łările Române, volum II, Bucureşti, Editura ŞtiinŃifică, 1970, pp. 11-12. 
22 Titlu complet: Privire generală asupra întregii Ńări de sub stâpânirea regelui Ioan al Transilvaniei şi a 
tuturor lucrurilor însemnate din acea Ńară, adunate de Giovanandrea Gromo şi închinate preailustrului şi 
preaînŃeleptului domn Cosimo de Medici, duce de FlorenŃa şi Siena 1566-1567. 
23 Nu există nici un act care să ateste acest lucru, există doar o legendă asemănătoare, explicaŃia 
trebuind căutată în apropierea de nume dintre cele două oraşe: Sas-Sebeş şi Sas-Varoş. 
24 Termen impropriu, dat fiind faptul că Sebeşul nu era un centru episcopal. Probabil se face 
referire la biserica evanghelică (pentru mai multe detalii a se vedea: Radu Heitel, Monumente 
medievale din Sebeş-Alba, Bucureşti, Editura Meridiane, 1969, pp. 7-20). 
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populat de negustori şi orăşeni civilizaŃi”.25 În acelaşi text, autorul face o trimitere 
referitoare la capitlul oraşului Sebeş, care: ,,[…] cuprinde târgul său şi 17 sate”.26 

Francezul Pierre Lescalopier,27 în volumul Voyage fait par moy Pierre 
Lescalopier parisien, l’an 1574 de Venise à Constantinopole, vorbind despre Sebeş, 
nota următoarele rânduri: ,,La 2 iulie am prânzit la Mühlbach, un oraş asemănător cu 
Sibiul şi cu aceeaşi cârmuire; se numeşte Sebeş”.28 Probabil din cauza dezinformării, 
sau a istorioarelor fanteziste care circulau în epocă, acesta afirma, în legătură cu 
colonizarea saşilor, că: ,,Se crede că împăratul Carol cel Mare, după ce a învins de mai 
multe ori pe unguri, văzând că se răsculau pe neaşteptate când nu se afla printre ei, a clădit 
şapte cetăŃi unde a aşezat o garnizoană de saşi pentru a menŃine Ńara în ascultarea lui. 
Aceste şapte oraşe se numesc pe ungureşte Megeş [n. a. Mediaş], Sasebes [n. a. Sebeşul 
Săsesc], Beistrich [n. a. BistriŃa], Sebin [n. a. Sibiu], Brassovia [n. a. Braşov], Sequesvar 
[n. a. Sighişoara] şi Colosvar [n. a. Cluj], pe nemŃeşte Meduis, Millebach, Neesbit, 
Hermanstat, Coronestat, Saxebourg şi Clausenbourg”.29 

Antonio Possevino,30 prezent în Transilvania având misiunea 
reinstaurării catolicismului în această zonă,31 în lucrarea sa Transilvania, spunea 
                                                           

25 Călători străini despre łările Române, volum II, pp. 352-352. 
26 Ibidem, p. 354; termenul ,,târg” este folosit probabil cu sensul de oraş (în textul original apare 
în forma ,,la sua terra”). 
27 Pierre Lescalopier aparŃinea uneia dintre acele familii de magistraŃi ai Parlamentului francez 
care constituia o adevărată castă, în care fiii urmau cariera tatălui, succedând adesea în slujba 
lui. Trimis să studieze la Padova, s-a reîntors în FranŃa după 3 ani de iniŃiere. Va porni într-o 
călătorie în Levant, odată ajuns la Constantinopol oferindu-i-se un alt itinerar legat de o 
misiune, mai mult aparentă, privitoare la negocierea unei căsătorii destul de ciudate, pusă la cale 
de regina mamă Caterina de Medici, între principele Transilvaniei Ştefan Báthory şi o 
domnişoară de onoare, pe care aceasta voia să o îndepărteze de la curte. De asemenea, acesta a 
fost însărcinat şi cu recomandarea abatelui l’Isle domnitorului łării Româneşti. Întors la Paris 
va ocupa, pe rând, o serie de magistraturi parlamentare, fiind numit în 1583 consilier al 
Parlamentului, preşedinte al Camerei de Anchete (Ibidem, pp. 418-419). 
28 Ibidem, p. 433. 
29 Ibidem, p. 442. 
30 Antonio Possevino s-a născut la Mantova la 12 iulie 1533. A studiat la Mantova şi la Roma. 
A profitat de şederea sa la Padova pentru a-i însoŃi pe nepoŃii cardinalului Ercole Gonzaga, 
trimişi la studii şi daŃi în paza sa. Rechemat la Neapole, a îmbrăŃişat cariera ecleziastică în 1557, 
ajungând rector al Colegiului de la Avignon şi apoi a celui de la Lyon, secretarul Companiei lui 
Iisus, ambasador al suveranilor pontifi. Călătoreşte în Suedia, Polonia, Rusia, Transilvania. 
Trecerea prin Transilvania a Ńinut doar o lună şi jumătate, timp în care a mai vizitat şi cetatea 
Satu Mare şi şi-a adunat cărŃi şi materiale pentru o viitoare descriere a acesteia. Aceasta avea să 
fie realizarea cea mai concretă de pe urma trecerii sale pe aici (fusese trimis pentru reinstaurarea 
catolicismului în Transilvania şi înfiinŃarea unui seminar iezuit la Cluj). După întoarcerea în 
Italia, se stabileşte la Padova şi se consacră elaborării unor lucrări de mari proporŃii, devenind şi 
rector al Colegiului de la Bologna. Moare la Ferrara în anul 1611 (Ibidem, pp. 527-532). 
31 William V. Bangert, Istoria iezuiŃilor, traducere de Marius Taloş, Iaşi, Editura Ars Longa, 2001, 
pp. 5-8; Maria Crăciun, ,,Contrareforma şi schimbările din viaŃa religioasă transilvăneană a 
secolului al XVI-lea”, în volumul Spiritualitate transilvană şi istorie europeană, coordonat de Iacob 
Mârza, Ana Dumitran, Alba-Iulia, Muzeul NaŃional al Unirii, 1999, pp. 57-94. 



Astra Sabesiensis 

 16

că: ,,Sebeşul sau Sebeşul Săsesc, numit de germani Mühlbach, se află la o distanŃă de o leghe 
de Alba-Iulia într-o câmpie şi o vale, înconjurat cu ziduri; nu are o populaŃie prea 
numeroasă. Se crede că acesta a fost primul dintre oraşele săseşti.32 Biserica încă în picioare 
arată hotărât cât de mare a fost evlavia locuitorilor atunci când credinŃa catolică stăpânea 
acele inimi. Acest oraş avea 17 sate regale. Aici se încarcă pe Mureş sarea care este 
transportată în łara Românească; nu departe de aici se află două târguri ale acelei Ńări: 
VinŃul de Jos şi Vurpăr”.33 Vorbind despre populaŃia redusă a zonei, precum şi de 
posibilitatea unei noi colonizări cu populaŃie catolică în zona Sebeşului, 
Possevino nota următoarele: ,,Nu lipsesc în Transilvania câmpiile şi dealurile roditoare 
care s-ar putea cultiva mult mai bine dacă ar fi mai mulŃi lucrători. Şi aceasta se vede din 
deosebirea dintre saşi, care sunt numeroşi şi harnici şi ceilalŃi locuitori ai Transilvaniei care 
îşi dau puŃină osteneală şi sunt mai puŃini la număr. Regele mi-a făgăduit o parte din acea 
câmpie care se numeşte Câmpul Pâini, pentru o colonie, dacă m-aş îngriji ca să fie adusă 
vreuna acolo. Şi Kovácsóczy care este cancelarul principelui, a adăugat că ea ar putea fi 
aşezată chiar în oraşul Sebeş nu departe de câmpia aceea, deoarece este un oraş slab populat 
şi nu este nici o îndoială ca prin creşterea populaŃiei se vor dobândi trei lucruri bune. Mai 
întâi pentru religia catolică, deoarece ar fi un exemplu nu de puŃină însemnătate pentru 
Alba-Iulia şi ar fi un sprijin pentru principe şi ceilalŃi catolici, fiind numai la o leghe 
depărtare de acest oraş, în al doilea rând ar fi o păvază pentru restul Transilvaniei care se 
află în spatele său şi chiar principele Ioan se gândise să-l întărească, dat fiind că duşmanii 
puteau prin Poarta de Fier să facă nestingheriŃi incursiuni până la Alba-Iulia, oraş care 
dacă ar fi întărit i-ar sluji de bastion de apărare. În al treilea rând ar fi de folos la cultivarea 
pământului, aducerea de muncitori şi înlăturarea trândăviei localnicilor, arătându-le prin ce 
mijloace se poate face ca banii să nu iasă din Transilvania şi lucrurile să aibă un preŃ mai 
bun şi în orice eventualitate, nişte oameni obişnuiŃi cu munca şi cu iscusinŃă s-ar opune mai 
hotărât duşmanilor turci”.34 

Franco Sivori,35 apropiat al principelui Petru Cercel, într-un raport către 
acesta, întocmit în urma unei solii la Alba-Iulia şi redat în lucrarea sa Memoriale 
della cose occorse a me Franco Sivori del signor Benedetto dopo la mia partenza di Genova 
l’anno 1581 per andar in Vallachia, trecând prin oraşul Sebeş şi asistând la un 
episod cutremurător, consemna următoarele: ,,Am sosit puŃin după aceea într-un alt 
oraş locuit de asemenea de saşi, numit Sas Sebeş, unde mi s-a povestit că un tânăr de 18 ani 
fusese osândit să fie spânzurat a doua zi, deoarece fusese amestecat în furtul unor cai. 
Făcându-mi-se mare milă de rudele sale, oameni cumsecade, care m-au rugat să le dau o 

                                                           

32 Idee susŃinută şi de Georg Reicherstorffer. 
33 Călători străini despre łările Române, volum II, p. 547. 
34 Ibidem, p. 583. 
35 Franco Sivori (1506-1589) a fost fiul unui negustor din Genova. Trimis la Messina încă de 
mic pentru a se deprinde cu negoŃul, el se află din anul 1579 iarăşi înapoi în casa părintească 
râvnind însă la alte orizonturi. Va intra în cercurile lui Petru Cercel, pe care îl va însoŃi până în 
anul 1589 (Maria Holban, Maria Matilda Alexandrescu-Bulgaru Dersca, Paul Cernovodeanu, 
Călători străini despre łările Române, volum III, Bucureşti, Editura ŞtiinŃifică, 1971, pp. 1-5). 
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mână da ajutor pentru ca acest tânăr să nu moară, am rugat cu multă stăruinŃă pe judele 
acestui oraş să binevoiască să contribuie ca să se amâne execuŃia cu şase zile, până să pot 
ajunge la Alba-Iulia, unde speram să obŃin milostivirea principelui, pentru ca să-i dăruiască 
viaŃa tânărului; mi s-a împlinit dorinŃa cu multă bunăvoinŃă”.36 

În anul 1596, în contextul campaniilor desfăşurate de Mihai Viteazul, 
sprijinit de principele Sigismund Báthory, seniorul său, Sebeşul este pomenit 
într-o scrisoare a notarului principelui ardelean, Petru Pellérdi:37 ,,În ziua de 27 
august, Măria Sa Domnul nostru a pornit cu oastea din Alba-Iulia. Şi ne-am strâns în 
tabără, la Sebeş, acest oraş al Măriei Sale”, precum şi contribuŃia oraşului la această 
campanie: ,,Ostaşi nemŃi […] Sebeşul, Orăştie, Scaunul Miercurei şi Scaunul Cincul 
Mare au dat 500 de archebuzeri”.38 În aceeaşi epocă, Ioan Darahi,39 într-o dare de 
seamă către comandantul cetăŃii Satu Mare, Mihai Székely, datată decembrie 
1599, preciza următoarele: ,,În ziua a doua a comiŃiilor [n. a. Dieta] adică la 19 
octombrie ei află dintr-o scrisoare din cetatea Braşov, vestea cea tristă că voievodul Mihai a 
trecut munŃii cu copiii, soŃia şi toate sculele sale şi ale boierilor săi, dar ei cred totuşi că lucrul 
poate să nu fie adevărat şi înfioraŃi de gravitatea unui eveniment atât de neobişnuit ei dizolvă 
dieta Ńării şi trimit îndată pe Moise Székely cu 500 de călăreŃi în recunoaştere şi în timpul 
acesta îşi adună oastea, îşi aşează tabăra lângă oraşul Sebeşul Săsesc, iar iscoada lor 
încremenită de uimire, de iuŃeala şi de mulŃimea trupelor noastre, se întoarce în tabăra lor 
ducând cu sine doi prizonieri pe care îi prinsese făcând prădăciuni”.40 EvidenŃiind 
pagubele şi stricăciunile produse oraşului în această perioadă, Toma Borşoş,41 
consemna că: ,,[…] la 12 aprilie am plecat din Alba-Iulia şi în aceeaşi zi am sosit în 
oraşul nespus de urât Sebeşul Săsesc”.42 

Trecând în secolul al XVII-lea, în contextul efectuării unei solii în 
Transilvania, Ucraina şi Constantinopol (,,întreita solie suedeză”), pastorul suedez 

                                                           

36 Ibidem, pp. 20-22. 
37 Petru Pellérdi, zis şi Petru Diacul, a fost notarul principelui Sigismund Báthory şi diac al 
cancelariei ardelene. În această calitate l-a însoŃit pe principele Transilvaniei în expediŃia 
întreprinsă în toamna anului 1595 pentru a alunga din łara Românească oastea otomană. 
Acesta a elaborat o lucrare specială dedicată evenimentelor, exagerând mult rolul lui Sigismund 
Báthory (Ibidem, pp. 618-619). 
38 Ibidem, pp. 620-621. 
39 Ioan Darahi aparŃine nobilimii mijlocii din teritoriul cetăŃii Satu Mare, ocupând diverse 
funcŃii în legătură cu această cetate, sub ordinele directe ale comandantului Mihai Székely, viitor 
comisar imperial în Transilvania la 1600. A participat, fiind în slujba lui Mihai Viteazul, la lupta 
de la Şelimbăr (Maria Holban, Maria Matilda Alexandrescu-Dersca Bulgaru, Paul 
Cernovodeanu, Călători străini despre łările Române, volum IV, Bucureşti, Editura ŞtiinŃifică, 
1972, pp. 111-116). 
40 Ibidem, p. 123. 
41 Tomas Borşoş (1566-1633) a fost o figură însemnată în viaŃa politică a Transilvaniei, fiind 
notar, jude şi sfetnic la Târgu-Mureş, judecător de Ńinut, membru al Dietei şi asesor judiciar, 
înnobilat de Sigismund Rákoczy, principele Transilvaniei (Ibidem, p. 370-372). 
42 Ibidem, p. 375. 
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Conrad Iacob Hiltebrandt,43 vorbind despre distrugerile provocate oraşului de 
către numeroasele atacuri turceşti, consemna următoarele: ,,La 14 decembrie, 
domnul a plecat mai departe spre Alba-Iulia sau Weissenburg […] De aici, a mers în 
aceeaşi zi, până la Müllenbach la o milă. Este numit Zabessus, Schebeseh pe ungureşte; este 
primul oraş curat săsesc de care am dat şi cel mai vechi, după Mediaş, îşi trage numele de la 
râul Müll,44 ce curge pe alături. Sebeşul a fost întemeiat în Transilvania în anul 1150. 
Astăzi este un orăşel mic, aşezat pe o câmpie, într-o adâncitură. Apărat dinspre apus de 
bălŃi, mlaştini şi ape bogate în peşti, el are un aer bun şi sănătos şi case bine clădite. În anul 
1426,45 la moartea împăratului romanilor Sigismund, sultanul Murad al II-lea, tatăl lui 
Mehmed al II-lea, a făcut o expediŃie în Transilvania şi a pustiit totul fără a întâmpina vreo 
împotrivire; în vremea aceea, toŃi orăşenii din Sebeş au fost duşi în Turcia şi s-a încheiat un 
anumit pact prin mijlocirea domnului de pe atunci al łării Româneşti […] În 1663, a fost 
groaznic pustiit de către Kuciuk paşa”. În continuarea aceluiaşi document se amintea 
şi participarea la slujba de Crăciun în biserica evanghelică a oraşului: ,,La 15, 
domnul sol s-a oprit aici sărbătorind sfintele sărbători ale Crăciunului, pe care saşii le Ńineau 
după calendarul cel nou […] Eu am Ńinut aici şi o predică de Crăciun în faŃa domnului sol 
şi a oamenilor noştri. La amiază ne-am dus la biserica săsească, unde am auzit predicându-
se pe săseşte, dar am înŃeles la început prea puŃin din această limbă germană, întrucât ei o 
rosteau ciudat şi am observat cu acest prilej un obicei urât, anume că femeile veneau unele 
abia la mijlocul predicii, altele se ridicau, după bunul lor plac, în mijlocul predicii şi ieşeau 
din biserică, purtare pe care a reprobat-o atunci şi pastorul”.46 

Un alt suedez, Clas Brorsson Ralamb,47 aflat în trecere spre łara 
Românească, îl pomeneşte în însemnările sale pe Francisc Bolgarzki de Sebeş, 

                                                           

43 Conrad Iacob Hiltdebrandt (1629-1679) s-a născut la Stettin, urmând studiile primare în 
localitatea natală, la Frankfurt şi Leipzig. Din cauza problemelor financiare a fost nevoit să îşi 
întrerupă studiile, intrând în slujba lui Heinrich Celestin Sternbach, asesor judiciar la tribunalul 
suedez din Stettin, în calitate de profesor al copiilor acestuia. După izbucnirea războiului nordic 
(1656-1660), Sternbach a fost trimis de regele Suediei, Carol al X-lea Gustav, în Transilvania 
spre a oferi coroana Poloniei principelui Transilvaniei Gheorghe Ráckóczy al II-lea 
(Hiltebrandt a însoŃit solia ca predicator). Hiltebrandt a mai însoŃit pe ambasadorul Gotthard 
Welling în Ucraina, pentru a câştiga o alianŃă cu Bogdan HmelniŃki, hatmanul cazacilor, apoi la 
Constantinopol. Întors în Pomerania şi-a continuat studiile şi a fost numit pastor (Maria 
Holban, Maria Matilda Alexandrescu Dersca-Bulgaru, Paul Cernovodeanu, Călători străini despre 
łările Române, volum V, Bucureşti, Editura ŞtiinŃifică, 1973, pp. 540-542). 
44 De fapt Mühlenbach, ,,râul morilor”. 
45 De fapt 1438. 
46 Călători străini despre łările Române, volum V, pp. 576-577. 
47 Clas Brorsson Ralamb (1622-1698) s-a făcut cunoscut printr-o lucrare juridică de valoare. Ca 
răsplată pentru serviciile sale în încheierea tratatelor de la Osnabrück (1644) şi Brömsebrö între 
Suedia şi Danemarca, a fost făcut baron, ajungând apoi membru al parlamentului, ocupând 
mari dregătorii. În timpul războiului cu Polonia, a fost trimis la Constantinopol, pentru a duce 
tratative în vederea încheierii unei alianŃe cu Înalta Poartă, îndreptată împotriva Rusiei. S-a 
întors în Suedia fără să fi putut obŃine vreun rezultat. În 1679 îşi publică însemnările de 
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ca membru al delegaŃiei trimise de principele Gheorghe Rákóczy alături de cea 
suedeză (plecaŃi la 27 aprilie 1657 din Braşov).48 

Germanul Eberhardt Werner Happel,49 cunoscut pentru romanele sale 
exotice, a făcut o descriere a łărilor Române pe baza descrierilor publicate 
anterior. În ceea ce priveşte oraşele Transilvaniei, ajungând la Sebeş, acesta 
nota următoarele: ,,Acum trec la al şaselea oraş care se numeşte Sebeşul-Săsesc, localitate 
veche deşi mai bine întărită cu ziduri şi şanŃuri, într-o vale adâncă”. Vorbind despre 
oraşul Cluj, despre perioada aderării acestuia la Reformă şi despre preluarea 
locului său, în rândul oraşelor săseşti, de către Sebeş, Happel nota următoarele: 
,,Ultimul şi cel de al şaptelea oraş se numeşte Cluj, un oraş mare şi vestit, bogat mulŃumită 
negoŃului său, frumos datorită caselor sale şi întărit cu ziduri şi tunuri. Dar acolo cei mai 
mulŃi locuitori sunt socinieni50 şi arieni, care şi-au atras şi reprobarea cea mai mare prin felul 
conducerii lor, de aceea a fost scos din numărul celorlalte oraşe săseşti. În locul său a fost 
primit Sebeşul-Săsesc”.51 

În aceeaşi perioadă îşi face apariŃia şi un prim călător de origine turcă, 
Evlia Celebi52 care, în cel de-al şaselea volum al CărŃii de călătorii prezintă 
campania turcească din 1661, campanie care a afectat şi oraşul Sebeş. În 
descrierea sa sunt surprinse elemente de geografie locală, fortificaŃiile oraşului, 
elemente de arhitectură civilă, precum şi câteva date referitoare la locuitorii 

                                                                                                                                                    

călătorie, sub titlul Scurtă descriere despre cele petrecute în cursul călătoriei la Constantinopol (Ibidem, pp. 
607-608). 
48 Ibidem, p. 609; pentru mai multe detalii a se vedea: Constantin Karadja, ,,Un ambasador 
suedez la curtea lui Constantin Şerban”, în Revista Istorică, an VI, 1920, pp. 207-212. 
49 Eberhardt Werner Happel s-a născut la 12 august 1647, la Kirchayn, în Hessa, unde tatăl său 
era vicar, ajungând apoi preot la Halzhausen şi Halbdorf. A studiat până în 1663 matematica, 
medicina, dreptul. Fiind sărac şi-a câştigat existenŃa dând lecŃii la Marburg, Hamburg şi Kiel. A 
primit în 1674 o slujbă la Halstein, apoi s-a întors la Hamburg, unde a rămas până la sfârşitul 
vieŃii, în 1690. Happel a scris peste 20 de romane cu subiecte exotice, câştigându-şi oarecare 
celebritate în vremea sa şi un loc în istoria dezvoltării culturii germane (Călători străini despre 
łările Române, volum V, p. 609). 
50 Partizan al doctrinei lui Socin, antitrinitar. 
51 Călători străini despre łările Române, volum V, p. 641. 
52 Evlia Celebi (1611-1684) călător turc, născut la 25 martie 1611 la Istambul. După ce a studiat 
un timp la diverse şcoli elementare şi ecleziastice, tânărul care avea să devină cunoscut sub 
numele de Evlia Celebi şi-a început cariera prin anul 1636 ca hafiz, adică recitator al Coranului. 
În calitatea sa de cântăreŃ la moschee, atrage atenŃia sultanului Murad al IV-lea şi astfel reuşeşte 
să facă parte din anturajul acestuia, în calitate de sfetnic, fiind mai apoi primit în Serai. Aici a 
avut prilejul să facă cunoştinŃă cu o serie de oameni politici şi cărturari ai imperiului. Peste 
câŃiva ani avea să părăsească Seraiul, dobândind slujba de spahiu cu soldă. Acum începe şi 
perioada numeroaselor sale călătorii prin Anatolia, Caucaz, Siria, Irak, Iran, Arabia, Egipt, 
Sudan, Abisinia, Bulgaria, Grecia, Albania, Serbia, HerŃegovina, CroaŃia, Bosnia, Moldova, łara 
Românească, Transilvania, Polonia, Ucraina şi Crimeea. Relatările călătoriilor sale au fost 
adunate în volumul Carte de călătorii (Aurel Decei, Maria Matilda Alexandrescu Bulgaru-Dersca, 
Nicolae Stoicescu, Mustafa Ali Mehmet, Călători străini despre łările Române, volum VI, 
Bucureşti, Editura ŞtiinŃifică şi Enciclopedică, 1976, pp. 311-314). 
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cetăŃii: ,,Iată! Supunându-mă poruncii marelui Allah şi a slăvitului său profet şi urmând 
pilda măriŃilor împăraŃi, când împărăŃia a pornit război, am dorit şi eu, umilul de mine, să 
lupt şi la începutul lunii zilka de a anului 1071 (28 iunie 1661), am pornit, pe calea 
arătată de Allah, la lupta pentru credinŃă […] Cetatea Sebeş Alba. A fost construită de 
Gabriel Bethlen.53 Nefiind prea veche, se mai găsesc mulŃi preoŃi şi călugări care îşi amintesc 
de zidirea ei. Stând sub ascultarea crailor ardeleni, se află în stăpânirea saşilor. Cetatea, 
aşezată în şes, se mărgineşte dintr-o parte cu un loc mlăştinos. E o cetate mare, pătrată, 
înconjurată cu un zid simplu şi scund. Unele porŃiuni din zid sunt construite din cărămidă, 
iar altele din piatră; dar e mai mare decât cetatea Sibiului. PuŃini oameni se află în ea şi 
locuitorii ei sunt mofluzi54 şi foarte săraci. Se puteau vedea şase mii de case acoperite cu stuf 
şi cinci mănăstiri cu clopotniŃă. N-are bastioane; neavând decât puŃine tunuri şi material de 
război, n-au putut slobozi, în cinstea seracherului, decât zece tunuri mari de ,,bun sosit”. 
ŞanŃul cetăŃii nu-i prea adânc şi e năpădit de mlaştine şi păpuriş. În oraş, lumea era ocupată 
cu repararea dughenelor şi a caselor, deoarece cu opt luni în urmă, când oastea se îndrepta 
spre râul Tisa, oraşul fusese distrus. Locuitorii acestei cetăŃi, neştiind pe atunci cât de slab 
era oraşul lor, nu se supuseseră şi venind cetegii oastei, pe la miezul nopŃii, pătrunseră în 
cetate şi luând o mie de prizonieri, îi dăduseră foc. Slavă lui Allah, după alegerea craiului, 
hotărându-se să se supună, ei şi-au reparat oraşul. Deoarece căpitanul şi birăii de aici n-au 
dat mai mult de şaptezeci de pungi de bani, craiul a pus să se taie capul căpitanului şi ale 
birăilor şi a numit alt căpitan şi alŃi birăi, primise şi o sută de pungi de bani. łinutul acesta 
fusese ars de tot, mai înainte şi astfel, pe vreme de iarnă cumplită, greu se găseau zaherele. 
De aceea, pentru că oastea tătară, cu numeroşii ei prizonieri, să nu pricinuiască foamete în 
tabără, i-au dăruit lui Ialî-agasî, Şahpulad aga, o blană de samur, trei cai arăbeşti şi alte 
lucruri”.55 

În anul 1660, printr-un raport înaintat monseniorului nunŃiu al 
Poloniei, Gabriel Thomasij Mančič56 amintea că la ,,Sebeşul-Săsesc se află de 
asemenea un părinte şi o biserică”.57 

Medicul Samuel Köleseri,58 însărcinat, după ocuparea Transilvaniei de 
către austrieci, cu inspecŃia minelor Transilvaniei, va oferi o relatare despre 

                                                           

53 De fapt, încă de la 1378, Sigismund de Luxemburg acordase sebeşenilor dreptul de fortificare 
a oraşului cu ziduri, fortificaŃii refăcute şi extinse în secolele următoare (probabil şi în timpul 
domniei principelui Gabriel Bethlen). 
54 Folosit cu sensul de falit. 
55 Călători străini despre łările Române, volum VI, pp. 618-619. 
56 Gabriel Thomasij (1618-1696) este o figură interesantă din mişcarea catolică bulgară, deşi 
activitatea sa principală priveşte acŃiunea catolică din łara Românească şi Moldova. A servit ca 
misionar în Banat, vicar al arhiepiscopului de Sofia în Valahia, trimis al domnitorului Mihnea al 
III-lea în Viena, Roma şi VeneŃia, vicar apostolic în łara Românească şi Moldova, comisar al 
Transilvaniei (Maria Holban, Maria Matilda Alexandrescu Dersca-Bulgaru, Paul Cernovodeanu, 
Călători străini despre łările Române, volum VII, Bucureşti, Editura ŞtiinŃifică şi Enciclopedică, 
1980, pp. 119-127). 
57 Ibidem, p. 131. 
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exploatarea aurului în spaŃiul transilvan, amintind şi oraşul Sebeş ca făcând 
parte din zona auriferă.59 

Trecând în secolul al XVIII-lea, un prim călător, călugăr franciscan 
anonim,60 în calitatea sa de însoŃitor al vizitatorului general al provinciei 
franciscane din Transilvania, va vorbi în relatările sale (reunite în volumul 
Ziarul călătoriei din mănăstirea din Glatz a provinciei franciscane a Boemiei la provincia 
franciscană a a Transilvaniei)61 şi despre oraşul Sebeş, despre denumirea sa 
germană, despre populaŃia germană, dar şi despre întâlnirea cu preotul oraşului, 
fost preot militar, care îi va depăna o serie de eresuri cu privire la strigoi, 
amestecate însă cu diverse practici empirice: ,,21 aprilie […] În sfârşit după un 
drum de încă două mile mici, străbătut într-un interval de trei ore, am ajuns la sediul nostru 
din Sebeşul-Săsesc, în oraşul Sebeşul-Săsesc sau Sasbesus, numit în germană Mühlbach. 
Locul, în afară de unul sau doi proprietari catolici are o populaŃie în întregime săsească 
luterană. Am mai apucat în această reşedinŃă pe un preot stând cu un frate convers;62 în 
curte mai rămân încă zidurile întregi şi aproape în stare perfectă, ale unei biserici vechi, mari 
şi înalte. Dar în clipa de faŃă catolicii au doar o capelă sărăcăcioasă de mărimea unei 
cămăruŃe de culcare ceva mai mare; preotul pe care l-am găsit acolo este un om de valoare, dar 
înaintat în vârstă, fost mult timp preot militar şi a povestit din propria experienŃă două 
lucruri destul de curioase din łara Românească, atât cea de sub turci, cât şi cealaltă.63 Mai 
întâi, că atunci când oamenii sunt dedaŃi vrăjitoriei se întâmplă ca trupurile morŃilor să fie 
pătrunse de otrava vrăjitoriei. Pentru a descoperi unde zace un asemenea cadavru în cimitir, 
popii lor, susŃinând că există o opoziŃie sau mai degrabă o antipatie naturală între aceste 

                                                                                                                                                    

58 Samuel Köleseri junior (1663-1732) s-a născut la Szendro, în Ungaria, în familia pastorului 
reformat  Samuel Köleseri. Studiază la Debrecen, apoi la Universitatea din Leyden, unde în 
1681 obŃine titlul de doctor în filosofie. Apoi trece la Universitatea din Franeker, unde studiază 
teologia şi din nou la Leyden, unde studiază medicina. În 1688 devine medicul personal al 
cancelarului Mihail Teleki, apoi prim-medic al guberniului Transilvaniei şi medic militar pe 
lângă armata austriacă din Transilvania. În paralel, activează şi ca specialist în probleme de 
minerit, după ocuparea Transilvaniei de către austrieci devenind inspector al minelor. Devine 
membru al Academiei Imperiale de ŞtiinŃe ale Naturii, iar din 1729 membru al Royal Society 
din Londra (Maria Holban, Maria Matilda Alexandrescu Dersca-Bulgaru, Paul Cernovodeanu, 
Călători străini despre łările Române, volum VIII, Bucureşti, Editura ŞtiinŃifică şi Enciclopedică, 
1983, pp. 615-617).  
59 Ibidem, pp. 617-618. 
60 Ştim despre acest personaj că a fost un călugăr franciscan, de la mănăstirea din Glatz, oraş 
situat în Silezia, care în 1738 a fost numit secretar al vizitatorului general al provinciei 
franciscane din Transilvania. Comisia pleacă din Glatz, trece prin Austria şi Ungaria, ajungând 
în Transilvania (Maria Holban, Maria Matilda Alexandrescu Dersca-Bulgaru, Paul 
Cernovodeanu, Călători străini despre łările Române, volum IX, Bucureşti, Editura Academiei 
Române, 1997, pp. 208-210). 
61 Titlu original: Diarium itineris ex Provinciae Bohemiae Conventu Glacensi ad Transylvaniam. 
62 Călugăr afectat muncilor manuale. 
63 Adică łara Românească şi Oltenia (stăpânită de austrieci, în urma tratatului de pace de la 
Passarowitz, în perioada 1718-1738). 
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două elemente, duc în cimitir un cal negru, numit în vorbirea obişnuită Rappen,64 care merge 
liniştit peste toate mormintele neatinse de vrăjitorii şi nu poate fi mânat sau constrâns în nici 
un fel ca să treacă peste un mormânt pângărit de un hoit pătruns de această otravă; după 
care semn ei pot să-l recunoască, să-l dezgroape şi să-l ardă. A doua poveste este: că în 
amândouă Ńările româneşti Dumnezeu drept şi sfânt în toate înfăptuirile sale, ca să arate 
lumii întregi ruşinea incestului în primul grad de rudenie, obişnuieşte să pedepsească o crimă 
aşa de mare cu o anume pedeapsă temporară cu totul îngrijorătoare; vinovatul de sex 
masculin este prefăcut pe loc într-un fel de lup; cu această deosebire că nu are coadă şi după ce 
vor trece şapte ani îşi va redobândi chipul de om, dacă nu a fost omorât până atunci. În 
adevăr, cum un asemenea monstru sau lup nu mănâncă aproape nimic în afară de carne de 
om şi mai ales de copii nevinovaŃi, oamenii dacă zăresc pe undeva o atare fiară se străduiesc 
din răsputeri să o omoare, ceea ce se întâmplă însă foarte rar, din cauza vicleniei şi a grijii 
mari a acestuia. Totuşi dacă se întâmplă (aşa cum i s-a întâmplat părintelui povestitor, care 
cunoscând că este vorba de un astfel de lup l-a împuşcat, pe când servea ca preot militar) ca 
un astfel de animal nenorocit să fie ucis, unul din picioare reia şi redobândeşte înfăŃişarea 
unui picior de om, restul corpului rămânând ascuns sub înfăŃişarea lupului. După cum ne-a 
încredinŃat ca martor ocular despre adevărul neindoielnic”.65 Constatăm că avem de-a 
face cu un călător foarte credul, dispus să accepte orice poveste, orice relatare, 
orice superstiŃie întâlnită, consemnate cu multă minuŃiozitate în scrierile 
dedicate acestei călătorii. 

În categoria călătorilor străini (deşi Transilvania se afla sub stăpânirea 
monarhiei habsburgice) poate fi inclus şi împăratul Iosif al II-lea, de la care, în 
urma călătoriei sale prin Ungaria, Transilvania şi Maramureş, efectuată în anul 
1773, ne-a rămas un jurnal, o cronică deosebit de amănunŃită şi completă a 
celor 82 de zile petrecute de acesta pe teritoriul Transilvaniei. Potrivit istoricilor 
Ileana Bozac şi Teodor Pavel, editorii jurnalului, în timpul călătoriei, în fiecare 
seară, înainte de culcare, împăratul dicta secretarului său constatările, impresiile, 
realizările şi cele întâmplate în ziua respectivă. Rezerva pentru fiecare zi un 
fascicul, pe care se nota data, localitatea în care se afla, itinerarul programat 
pentru acea zi, cu localităŃile de vizitat şi locurile de popas, uneori şi distanŃele 
de parcurs, socotite în ore de drum.66 Poposind două zile la Sebeş, acesta 
consemna, telegrafic, următoarele: ,,27 mai. Sebeş, după un popas de noapte la Alba-
Iulia […] Pleacă spre Sebeş, oraş locuit de saşi şi români; apreciază exerciŃii militare 
(Regimentul Pellegrini). Discută cu judele regesc Welter. Andreas Welter, judele regesc din 
scaunul Sebeş. Scaunul Sebeş e cel mai mic: 10 sate. ToŃi locuitorii sunt oameni liberi. 
Robote nu există (lucrează numai pentru oficii şi pentru armată). CapitaŃia. Emigrări 
puŃine (din comitate în scaune). Românii pot pleca liberi, pot vinde vii, pământ nu, rămâne 

                                                           

64 Din text reiese că aceste eresuri circulau numai printre saşi. 
65 Călători străini despre łările Române, volum IX, pp. 220-221. 
66 Ileana Bozac, Teodor Pavel, Călătoria împăratului Iosif al II-lea în Transilvania la 1773, volum I, 
Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, 2007, p. 524. 
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moştenire. MulŃi locuitori şi germani colonizaŃi. Un preceptor strânge dările. JustiŃia: furturi; 
,,labors publici” îi sperie mai tare decât pedeapsa cu moartea. Prea multe cărăuşii de sare, 
remunerate prost (primesc 8 groşi, în loc de 10). Încasarea şi repartizarea dijmelor (la preoŃi, 
în magazia oraşului). Comisari-în sate dijmuitori. Înălbitul, dijma, căratul gratuit etc., deşi 
a fost interzis prin Approbate. Fiecare sat are moară, cârciumă proprie etc. Satele trebuie să 
dea cei 2000 florini cât costă magistratul (procedeul încasărilor). JustiŃia: se folosesc de 
,,Statuta municipalia propria nationis”. Dările aduc 14-15.000 florini”.67 În acelaşi 
document se fac referiri şi la noii colonişti stabiliŃi în oraş în a doua jumătate a 
secolului al XVIII-lea, ,,[…] cu mari pretenŃii pentru bunurile aduse în Transilvania şi 
pentru averea lăsată acasă”, la procedeul spălării aurului în Pianul de Sus, la drumul 
neîngrijit, cu mlaştini, dintre Sebeş şi Sibiu,68 precum şi la judele regesc Andreas 
Welter, ,,[…] un bărbat cu minte perspicace, cu capacitate de înŃelegere şi destoinic, doar că 
se spune că este cam pătimaş”.69 

Fiind un spaŃiu de tranzit între Orient şi Occident, Transilvania a fost 
traversată, pe lângă diplomaŃi, politicieni, clerici şi de artişti, unul dintre aceştia 
fiind Johann Lehmann (pseudonimul lui Christopher Seipp),70 directorul unei 
trupe de teatru din Bratislava. Trecând prin Sebeş, legat de acest oraş, acesta nota 
următoarele: ,,Sebeşul, un oraş liber regesc şi-a luat numele de la pârâul Sebeş, care solid 
îndiguit curge limpede de-a lungul său. Între zidurile cetăŃii nu sunt mai mult de 200 de case. 
Oraşul e curat săsesc. Sunt în el franciscani. Mahalalele sunt locuite de români, două din 
străzile sale de saşi, altele de badenezi, emigraŃi din cauza religiei. Hanul orăşenesc ,,La mielul 
alb” are multe camere de călători curate şi o ospătărie foarte bună, dar scumpă […] de la 
Sebeş la Miercurea este o poştă mare. łinutul până acolo este foarte frumos, drumul este bun de 
la sine. Unele case ies în drum; un râu furios, Secaşul, ce se varsă în Mureş şi care seacă, de 
obicei, vara, iar pe timp ploios se revarsă adesea, opreşte necontenit pe călător […] De la 
Alba-Iulia la Sebeş ajungi pe un pod frumos şi durabil peste Mureş […] Pe vremea aceea, în 
Sebeş trăia un giuvaergiu de treabă, născut în Königsberg, în Prusia. Se numeşte Oehlschlager 
[…] Sebeşul mai era încă la începutul domniei lui Iosif al II-lea oraş săsesc. Apoi i s-a luat, 
curând, privilegiul de oraş, fiind coborât la rangul de târg. De la începerea domniei lui Leopold, 
târgul a devenit din nou oraş. Drumul până la el a fost mult îmbunătăŃit. Un argintar din 
                                                           

67 Ibidem, p. 533. 
68 Ibidem, p. 534. 
69 Ileana Bozac, Teodor Pavel, Călătoria împăratului Iosif al II-lea în Transilvania la 1773, volum II, 
Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, 2011, p. 105. 
70 Johann Lehmann (Christopher Seipp) a fost directorul unei trupe de teatru din Bratislava. În 
afară de unele amănunte disparate şi destul de neprecise din relatările sale de călătorie, avem 
foarte puŃine date din viaŃa lui. A murit la Viena, în 1794. Cu trupa lui de teatru a cutreierat 
toate provinciile monarhiei habsburgice, publicându-şi impresiile de călătorie într-un volum 
intitulat Johann Lehmans Reise von Pressburg nach Hermannstadt in Siebenbürgen. După declaraŃiile sale 
din prefaŃa lucrării, scopul său precis era de a fi de folos eventualilor călători prin acele locuri 
(Maria Holban, Maria Matilda Alexandrescu Dersca-Bulgaru, Paul Cernovodeanu, Călători 
străini despre łările Române, volum X, partea I, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2000, pp. 
553-555). 
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Königsberg are aici o industrie foarte frumoasă. Turnătoria de clopote lucrează pentru 
Transilvania întreagă. Aici se află un birt remarcabil. PoŃi găsi în el nu mai puŃin de şase 
feluri de mâncare. Oricât de flămând ai fi şi oricât de tare ai stărui să Ńi se aducă măcar că este 
gata, trebuie să aştepŃi până pot fi servite toate cele şase feluri de mâncare”.71 

Secolul al XIX-lea este, prin excelenŃă, un secol al călătoriilor, al 
redescoperirii Orientului, o primă relatare asupra trecerii sale pe aceste meleaguri 
lăsându-ne englezul Edward Daniel Clarke.72 Acesta, în volumul Travels in various 
countries of Europe, Asia and Africa, amintind şi trecerea sa prin oraşul Sebeş, 
pomeneşte drumurile dezafectate, precum şi hanul oraşului Sebeş, aflat într-o stare 
de degradare: ,,Mergând de la Miercurea la Sebeşul-Săsesc, care este la o milă depărtare, am 
văzut pe stânga nişte munŃi înalŃi acoperiŃi cu zăpadă şi altă creastă mergând paralel cu ei pe 
mâna dreaptă, drumul fiind mai mult peste şes. Acestea sunt cele două ramificaŃii de legătură ce 
se întind din şirul CarpaŃilor pe toată distanŃa de la Deva la BăiŃa. Drumurile fiind mizerabile, 
vizitiul nostru, care era doar un băieŃandru, a căutat să treacă pe o pajişte puŃin povârnită, de-a 
lungul drumului, pentru a mâna apoi trăsura pe o pârtie mai uşoară. Dar făcând astfel ne-a 
expus unui accident destul de serios, căci urcându-se treptat tot mai sus de drum, de unde nu se 
vedea nici o posibilitate de coborâre, s-a speriat şi încercând să cotească prea din scurt pentru a se 
întoarce pe drumul iniŃial, a răsturnat trăsura […] foarte curând am ajuns la Sebeşul-Săsesc, 
unde nu era decât un singur han şi care era prost. L-am cedat membrilor ambasadei, iar noi am 
mers să petrecem noaptea la o staŃie de poştă foarte murdară, hotărâŃi însă a folosi primul prilej 
sau de ne abate de pe drumul principal”.73 

O altă relatare de călătorie ne lasă lordul William Cavendish Bentinck74 
care, la 1801, trecând şi prin Sebeş, nota următoarele rânduri: ,,Luni, 7 decembrie. 
La o distanŃă de aproape o milă de oraş, am fost răsturnaŃi cu căruŃa, dar nimeni n-a fost 

                                                           

71 Ibidem, pp. 575-617. 
72 Edward Daniel Clarke (1769-1822) a fost un călător, colecŃionar de antichităŃi şi minerolog 
englez, născut la Wilhngdon în Sussex într-o familie ilustră de cărturari. A studiat arheologia, 
istoria, numismatica şi mineralogia la Jesus College din Cambridge. A călătorit în Germania, 
Italia, Spania, Egipt, Palestina, Norvegia, Suedia, Rusia, Turcia, Cipru, FranŃa etc. Întors în 
Anglia va activa ca preot şi profesor la Jesus College din Cambridge (Georgeta Filitti, Paul 
Cernovodeanu, Beatrice Marinescu, Şerban Rădulescu-Zoner, Marian Stroia, Călători străini 
despre łările Române în secolul al XIX-lea, Seria Nouă, volum I (1801-1821), Bucureşti, Editura 
Academiei Române, 2004, pp. 49-52). 
73 Ibidem, p. 73. 
74 William Cavendish Bentinck s-a născut la 14 septembrie 1774 ca al doilea fiu al lui William 
Henry, duce de Portland, de două ori prim-ministru al Marii Britanii. A urmat cariera armelor, 
servind în armata britanică, rusă, habsburgică până în aprilie 1801. Întors în patrie, tânărul 
colonel William Cavendish Bentinck proiectează o călătorie spre India, trecând prin Egipt, 
Turcia, Bulgaria, Dobrogea, łara Românească, Transilvania, Banat, Austria. A activat ca 
guvernator de Madras, în India, ca participant la războaiele antinapoleoniene, ca parlamentar în 
Camera Lorzilor, apoi ca şi guvernator de Bengal. Retras în 1835, în viaŃa particulară, va muri la 
Paris în 1839. Asupra periplului său european şi din Orientul Mijlociu, în 1801, a lăsat în 
manuscris, un jurnal de călătorie, păstrat în biblioteca UniversităŃii din Nottingham, Diary of 
Continental Travels (Ibidem, pp. 119-120). 
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rănit, sosind la Sebeş, la orele 9 a. m. drumul greu. N-am găsit cai la Sebeş, am încercat să 
procurăm cai, boi”.75 

Vorbind despre locuitorii oraşelor Sebeş şi Orăştie, un călător 
anonim,76 afirma că: ,,Locuitorii din Sebeş şi Orăştie şi-au păstrat simplitatea străveche a 
obiceiurilor lor, dar agricultura, pe care o practică exclusiv şi au hărnicie, dar, după cum am 
observat de la un bun început, nu cu profit, nu le aduce buna stare a braşovenilor, datorită 
meşteşugarilor şi negoŃului. Ai un sentiment plăcut şi înălŃător, când ai de-a face cu oameni 
care duc o viaŃă cinstită, independentă şi plină de satisfacŃii”.77 

Sebeşul apare şi într-o însemnare a Christinei Reinhard, prima femeie 
călător pe aceste meleaguri, care lasă numeroase relatări, publicate sub formă 
de scrisori în celebrul volum Une femme de diplomate Lettres de madame Reinhard à 
sa mère, 1798-1815: ,,În a patra zi de călătorie ajungem la Sebeşul-Săsesc, căŃărat în chip 
încântător pe costişa muntelui, iar în ziua următoare suntem la Miercurea. Ochiul ne e 
fermecat de priveliştea munŃilor înzăpeziŃi care-şi înalŃă piscurile strălucitoare deasupra unui 
orizont de coline în culori irizate; sunt mai scunzi decât Alpii, zăpada care-i acoperă pare 
mai dură şi vârfurile lor au o înfăŃişare mai severă”.78 

Trecând prin Sebeş, Minas Băjăşkian,79 pastorul armenilor catolici din 
Crimeea, reŃinea că: ,,Sebeş sau Sebeşul-Săsesc este oraş liber împărătesc, aşezat pe malul 
râului Sebeş, întemeiat în 1150 şi reşedinŃă a regiunii. Locuitorii sunt saşi, după cum şi 
câŃiva armeni, care se îndeletnicesc cu negoŃul neavând însă biserică proprie”.80 

Auguste Marie Balthasard Charles Pelletier, conte de Lagarde,81 într-o 
scrisoare trimisă lui Jules Griffith, în anul 1813, pomenea asediul turcesc din 

                                                           

75 Ibidem, p. 125. 
76 Zeitschrift von und für Ungern zur Bevörderung des vaterländischen Geschichte, Erdkunde und Literature, 
editată la Pesta, de Ludwig von Schedius, a publicat în caietele 1 şi 2 ale volumului al III-lea, 
din anul 1803, un fragment, datat la 16 octombrie 1802, dintr-un jurnal de călătorie nesemnat. 
Din conŃinut, rezultă că autorul anonim este fie ungur, fie austriac, oricum un susŃinător al 
stăpânirii habsburgice asupra Transilvaniei (Ibidem, p. 137). 
77 Ibidem, p. 151. 
78 Ibidem, p. 282. 
79 Minas Băjăşkian s-a născut la 15 octombrie 1777 la Trebizonda. Studiile şi le-a făcut la 
mechitariştii din VeneŃia, intrând în congregaŃia lor, desfăşurând o rodnică activitate. A păstorit pe 
armenii catolici din Crimeea. A murit la 26 noiembrie 1851, la VeneŃia. În perioada 1808-1820 
întreprinde numeroase călătorii în estul Europei şi sudul Rusiei, consemnate în lucrarea Călătorie în 
Polonia şi în alte părŃi locuite de armeni, urmaşi ai vechilor locuitori din oraşul Ani (Ibidem, p. 452). 
80 Ibidem, p. 464. 
81 Auguste Marie Balthasard Charles Pelletier, conte de Lagarde, s-a născut la 20 aprilie 1780, la 
Aspremont (Hautes Alpes). După izbucnirea RevoluŃiei Franceze, a emigrat împreună cu 
familia. Partizan al Bourbonilor va lupta în armata prinŃilor împotriva regimului revoluŃionar. 
După înlăturarea lui Napoleon este numit mareşal şi comandant militar al oraşului Nîmes. 
Rănit în timpul unei ciocniri între catolici şi protestanŃi, a fost silit să părăsească armata. A 
intrat în diplomaŃie, fiind trimis ca ambasador în Bavaria şi apoi în Spania. În 1823 a intrat în 
Camera Pairilor. În cursul peregrinărilor sale a vizitat şi łara Românească şi Transilvania, 
relatările sale fiind publicate sub forma scrisorilor (Ibidem, p. 561). 
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anul 1555, precum şi curajul dovedit de apărătorii Sebeşului: ,,Sebeş, mai. 
Deasupra porŃilor oraşului este sculptat un sicriu ridicat pe patru suliŃe. Iată explicaŃia: în 
1555, când Mehmed paşa, care asedia Sebeşul, a somat pe locuitori să se predea, aceştia au 
dus în tăcere pe metereze un sicriu acoperit cu văluri negre şi l-au aşezat pe patru suliŃe 
pentru a arăta că decât să capituleze se vor îngropa sub dărâmăturile oraşului lor. Solul a 
dus paşalei acest răspuns crâncen, dar elocvent şi curând după aceea Mehmed a poruncit 
asediul. A fost întâmpinat cu cea mai mare vitejie şi în curând asediaŃii preschimbându-se în 
asediatori, au silit pe turci să se retragă cu o pierdere de peste trei mii de oameni. Ca răsplată 
pentru această apărare eroică un decret al stărilor a îngăduit ca sicriul să devină stema 
Sebeşului”.82 

Contrar relatărilor anterioare, care vorbeau despre drumurile dezafectate, 
improprii călătoriilor, contele István Szechenyi,83 pomenind în memoriile sale 
oraşul Sebeş, vorbea despre drumul excelent dintre Sebeş şi Sibiu. 

Englezul Robert Walsh,84 în Narrative of a Journey from Constantinople to 
England, surprinde o serie de aspecte ale decăderii oraşului, ale porŃilor cetăŃii 
ruinate, ale hanului murdar: ,,Seara am ajuns la Sebeşul-Săsesc, mult după ce se înnoptase. 
Am intrat pe o poartă ruinată care odinioară slujea la apărarea oraşului, dar care acum este fără 
nici un folos. Este obiceiul să fie păstrate porŃile vechi, lângă care se ridică altele noi, nu pentru 
vreo folosire a lor, ci numai ca amintire. Am tras la un han nemŃesc murdar, unde am găsit 
paturi şi am fost siliŃi să dormim îmbrăcaŃi pe paie. Am fi preferat să dormim în căruŃă, dar 
acolo era căruŃaşul culcat. Oraşul Sebeşul-Săsesc, numit pe latineşte ,,Zabesus” era cea mai 
însemnată şi mai mare colonie a saşilor, cuprinde cam 15.000 de locuitori. Este aşezat pe un şes 
într-o vale adâncă şi întărită cu ziduri care nu au fost niciodată puternice […] Pare un loc destul 

                                                           

82 Ibidem, p. 583 (AfirmaŃia referitoare la stema oraşului este una pur fantezistă şi inexactă; 
pentru mai multe detalii a se vedea: Mihai-Octavian Groza, ,,Despre stema oraşului Sebeş”, în 
ASTRA Salvensis, an I, număr 2, 2013, pp. 79-82). 
83 Istvan Szechenyi (1791-1860) s-a născut la Viena, provenind dintr-o familie cu serioase 
tradiŃii iluministe. A fost iniŃiatorul mişcării naŃional-liberale de reforme din prima jumătate a 
secolului al XIX-lea. În 1825 a întemeiat Academia Maghiară de ŞtiinŃe. Notele sale de 
călătorie, corespondenŃă şi notele zilnice au fost publicate de Academia Maghiară de ŞtiinŃe, 
inclusiv şase volume de note zilnice, din care face parte şi călătoria din Transilvania, desfăşurată 
între 13 iulie şi 4 august 1821 (Călători străini despre łările Române în secolul al XIX-lea, volum I, 
pp. 951-952) 
84 Robert Walsh, al doilea fiu al negustorului John Walsh, s-a născut la Waterford în anul 1772. A 
studiat teologia şi medicina la Trinity College din Dublin. Din 1802 a devenit preot, vicar în 
Dublin, iar în 1806 a plecat la Constantinopol în calitate de capelan al ambasadei britanice. A 
vizitat Gibraltarul, Malta, Corfu, Zante, Cerigo, Ciclade, Atena, Paros, Miconos şi Naxos, Asia 
Mică, Turcia. În vara lui 1824 s-a hotărât să se întoarcă în Anglia, prin Europa. A străbătut 
Rumelia, Bulgaria, a trecut Dunărea la Giurgiu, îndreptându-se spre Bucureşti, porneşte spre 
Piteşti şi Curtea de Argeş, apoi trece în Transilvania. Îşi va continua călătoria prin Ungaria, 
Austria, FranŃa. Va mai călători în Rusia, apoi în Brazilia (Paul Cernovodeanu, Daniela Buşă, 
Cristina Feneşan, Georgeta Filitti, Adrian Gheorghe, Adrian-Silvan Ionescu, Şerban Rădulescu-
Zoner, Marian Stroia, Lucia Taftă, Raluca Tomi, Călători străini despre łările Române în secolul al 
XIX-lea, Seria Nouă, volum II (1822-1830), Bucureşti, Editura Academiei Române, 2005, p. 98). 
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de posomorât deşi înfrumuseŃat cu câteva clădiri frumoase. Lângă el şi sub autoritatea sa sunt 
două aşezări VinŃul şi Vurpărul care au fost Ńinute odinioară de voievozii łării Româneşti. 
Toată sarea care aparŃinea împăratului este adusă de la ocne în părŃile acestea şi transportată cu 
plutele pe Mureş la vale, până în Ungaria. Pe un deal alăturat sunt ruinele unei mănăstiri 
întinse, dărâmate în timpul frământărilor interne ale Ńării. Am părăsit oraşul la şapte dimineaŃa 
şi am trecut printr-o poartă dezbrăcată de întăriturile sale de odinioară şi asemenea celei prin care 
intrasem”.85 

Topograful Joseph Adalbert Krickel,86 pomenind suburbia românească 
a Sebeşului, dialectul ,,neobişnuit” al locuitorilor germani ai Sebeşului, aşezarea 
geografică a oraşului, problemele legate de încheierea unei căsătorii, biserica 
evanghelică, mănăstirea franciscană, precum şi moartea regelui Ioan Zápolya, 
nota în jurnalul său următoarele rânduri: ,,După ce ai trecut de Lancrăm, ajungi 
curând la orăşelul săsesc Sebeş, a şaptea staŃie de poştă de la Cluj şi a 53-a de la Viena, dar 
trecând prin Cluj, a 63-1 staŃie de poştă. Încă în suburbie zăreşti alături de cocheta biserică 
românească şi câteva case bine zidite, aparŃinând unor români cu dare de mână. La căderea 
nopŃii, când am intrat în micul orăşel, m-am bucurat să-l văd luminat cu felinare, lucru pe 
care nu l-am văzut la Cluj, capitala ungurilor. Rebegit cu totul de frig, l-am rugat pe un om 
să-mi procure o găzduire ieftină pentru noapte. Am aflat o asemenea ocazie la un sas 
prietenos, numit Dietrich. Încălzit într-o anumită măsură, mi-am culcat trupul obosit în pat 
şi am adormit dus de vise până în dimineaŃa următoare, în acest oraş săsesc. 10 decembrie 
1827. Odată trecută noaptea, am renăscut la o viaŃă nouă. De dimineaŃă am auzit 
vorbindu-se limba săsească, din care, fiind neobişnuit, n-am înŃeles nici un cuvânt […] De 
mirare este însă faptul că saşii mai cultivaŃi vorbesc şi limba germană literară, anume în aşa 
fel încât unesc cea mai frumoasă germană cu cea mai urâtă. Ar fi cu adevărat de dorit să se 
renunŃe, cu totul, la acest dialect ce sună atât de urât şi să fie înlocuit cu limba cu adevărat 
frumoasă, care nu este nicidecum vorbită mai curat chiar la Dresda şi Leipzig […] Valea 
pe care am vizitat-o îŃi poate prilejui, în timpul verii, o plimbare minunată, deoarece chiar şi 
iarna avea un anume farmec. Înconjurată de munŃi, aflaŃi nici prea aproape, nici prea 
departe, ea este udată de râul Sebeş, care asigură păşuni frumoase, oferind o hrană excelentă. 
11 decembrie 1827. Împrejurimile Sebeşului. Înainte de a-i vizita pe prietenii mei dragi,   
m-am plimbat prin orăşel. Este foarte mic, dar deloc prost construit. PiaŃa este spaŃioasă şi 
nu este urâŃită la mijloc, ca în multe oraşe, cu diferite prăvălii […] Orăşelul are numai 195 
de case, dar împreună cu suburbiile poate avea în jur de 700 de case. Mi s-a spus că acolo 
locuiesc mai mult de 400 de oameni. Femeile de aici se maturizează mai devreme şi se 
remarcă prin forme plăcute, ba chiar frumoase şi minunate, la care contribuie probabil şi 
clima binefăcătoare. Ele îmbătrânesc, din păcate, repede, iar cauza o constituie căsătoriile 
                                                           

85 Ibidem, pp. 129-130. 
86 Joseph Adalbert Krickel s-a născut la Viena, la 30 iunie 1791 şi a murit în 1847. A studiat 
filosofia la Viena, dovedind o aptitudine deosebită pentru învăŃarea limbilor moderne, pentru 
studierea geografiei, topografiei, statisticii şi istoriei. A efectuat o călătorie în toate provinciile 
Austriei, însemnările sale fiind reunite în volumul DrumeŃie prin majoritatea Ńărilor aparŃinând 
Austriei în anii 1827, 1828 până la sfârşitul lui mai 1829 (Ibidem, pp. 161-163). 
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timpurii. Una din cauzele principale ale îmbătrânirii timpurii a femeilor este pierderea 
dinŃilor. Am văzut puŃine femei care să-şi mai fi avut la 40 de ani toŃi dinŃii, un farmec 
necesar unui obraz frumos. Nu este un lucru rar, ca la vârsta de 15 şi 16 ani să fii deja 
mamă a doi copii. BărbaŃii se căsătoresc la 20, cel mult 24 de ani. Există, de asemenea, 
căsătorii din interes, anume bărbaŃi în puterea vârstei se însoară, datorită situaŃiei lor 
materiale precare, cu femei bogate şi bătrâne. Ce-i drept, aşa ceva se întâmplă la toate 
popoarele, dar niciodată aşa de des ca între saşi. Acest lucru mi-a lăsat o impresie foarte 
neplăcută […] Dintre biserici, cea luterană este o clădire gotică remarcabilă, înconjurată de 
un zid. Odinioară ea pare să fi fost foarte bine fortificată, dar descoperirea prafului de puşcă 
a însemnat sfârşitul unor astfel de fortificaŃii. În interior, biserica este lungă de 98 de paşi, 
are multe trepte şi coridoare laterale şi este conservată destul de bine. Ea pare să fi fost 
construită în anul 1341, în timpul lui Carol I. AlŃii socotesc că ea ar fi fost ridicată încă în 
anul 1210, în timpul regelul Andrei al II-lea, care i-a favorizat mult pe saşi şi le-a acordat 
privilegii deosebite […] 27 iulie 1828. Despre Sebeş am amintit destul încă în primul 
volum, dar doresc să mai adaug o observaŃie istorică şi să înfăŃişez vizita la mănăstirea 
franciscanilor. În partea de nord a pieŃii se înalŃă o casă în care erau găzduiŃi principii 
Transilvaniei. Tot aici se aduna şi Dieta Ńării şi tot aici şi-a sfârşit zilele Ioan Zápolya, 
după un mare ospăŃ dat pentru naşterea fiului său. În mănăstirea franciscană de aici sărăcia 
este la ea acasă. BisericuŃa este lipsită de ornamente, turnul de lemn este clătinat chiar şi de 
un vânt mai slab, iar mănăstirea are nevoie de reparaŃii”.87 

Călătorind în această parte a Europei şi vizitând Sebeşul, celebrul auto-
exilat duce de Ragusa, mareşalul Marmont,88 pomenea că: ,,Am plecat din Deva în 
6 mai, pentru a mă duce la Sibiu, am urcat pe Valea Mureşului până la Sebeş şi am 

                                                           

87 Ibidem, pp. 179-180, 255. 
88 Auguste Fréderic Louis Viesse de Marmont, duce de Ragusa, personalitate fascinantă, militar 
de geniu, administrator de talent, literat apreciat de contemporani, a avut un destin demn de 
marii eroi ai AntichităŃii. Născut în 1774 într-o familie de militari, devine la 17 ani elev 
sublocotenent la şcoala de artilerie din localitatea natală, unde se remarcă prin aptitudini 
deosebite, care îl anunŃau pe strălucitul general de artilerie de mai târziu. Cariera sa militară 
debutează în 1793, la asediul Toulonului şi este marcată de războaiele napoleoniene. Devine 
aghiotant al lui Napoleon în Italia, participă la expediŃia din Egipt. Meritele sale sunt răsplătite 
cu înalte funcŃii militare şi administrative, iar după prăbuşirea imperiului napoleonian intră în 
slujba Bourbonilor, devenind pair al FranŃei. RevoluŃia din iulie 1830 îl găseşte în fruntea gărzii 
palatului. După 1830, dezgustat de politică, îşi autoimpune exilul şi va călători prin Austria, 
Ungaria, Transilvania, Bucovina, Rusia, Turcia, Siria, Palestina etc. Îşi află sfârşitul la VeneŃia în 
1852. Impresiile sale de călătorie, reunite în volumul Călătoria mareşalului duce de Ragusa în 
Ungaria, în Transilvania, în Rusia Meridioanală, în Crimea, pe Ńărmurile Marii Azov, la Constantinopol, în 
câteva părŃi ale Asiei Mici, în Siria şi Palestina şi în Egipt, cuprind informaŃii deosebite privitoare la 
dezvoltarea economică a regiunilor vizitate, arhitectura oraşului, infrastructură, ruinele etc. 
(Paul Cernovodeanu, Daniela Buşă, Cristina Feneşan, Georgeta Filitti, Adrian Gheorghe, 
Adrian-Silvan Ionescu, Marian Stroia, Lucia Taftă, Raluca Tomi, Şerban Rădulescu-Zoner, 
Călători străini despre łările Române în secolul al XIX-lea, Seria Nouă, volum III (1831-1840), 
Bucureşti, Editura Academiei Române, 2006, pp. 183-184). 
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înnoptat la Bismarck89 […] łinutul, până în apropiere de Sibiu se ridică pentru a coborâ 
apoi; este frumos, iar culturile ne par din ce în ce mai frumoase pe măsură ce ne apropiem de 
oraş. Ne aflăm în Ńinutul saşilor unde am găsit meşteşuguri şi industrie din centrul 
Europei”.90 

Vorbind despre Sebeş, fortificaŃiile oraşului, biserica luterană, precum şi 
despre spălarea aurului în zonele aparŃinătoare Sebeşului, Adolf Schmidl,91 în 
lucrarea Reisehandbuch durch das Königreich Ungarn mit den Nebenländern und 
Dalmatien nach Serbien, Bukarest und Constantinopol, nota următoarele rânduri: 
,,Ajungi apoi la Sebeşul-Săsesc, un oraş liber regesc şi oraşul principal al scaunului care 
poartă acelaşi nume, pe pârâul Sebeş într-o vale întinsă şi foarte roditoare. Este înconjurat cu 
ziduri, are două porŃi şi numără, împreună cu cele două suburbii ale sale 700 de case şi 
4300 de locuitori saşi (germani) şi români care se îndeletnicesc în primul rând cu viticultura 
şi cu plugăria. Biserica luterană este o clădire frumoasă, veche, germană, înconjurată cu 
ziduri şi cuprinde un minunat altar cu picturi, foarte bine păstrat din 1418. PiaŃa este 
foarte spaŃioasă. Străzile sunt bine luminate […] La două ceasuri spre miazăzi se află cele 
două întreprinderi pentru spălarea aurului, Pianul de Sus şi Răchita, unde se mai găseşte 
migrin92 şi chihlimbar”.93 

Nathaniel Burton94 amintea în relatările sale existenŃa, în oraşul Sebeş, a 
unui seminar pentru pregătirea clerului romano-catolic, numărul mare al 
călătorilor străini, precum şi condiŃiile groaznice ale instituŃiilor care ofereau 
adăpost călătorilor: ,,După 26 iulie am ajuns la Sas-Sebeş, un oraş alcătuit dintr-o 
                                                           

89 Probabil un han din Sebeş. 
90 Călători străini despre łările Române în secolul al XIX-lea, volum III, p. 197. 
91 Adolf Schmidl şi-a propus să alcătuiască o lucrare, în mai multe volume, care să cuprindă un 
amplu ghid de călătorie prin întinsul Imperiu Habsburgic şi prin statele învecinate. Ceea ce l-a 
determinat, printre altele, pe autor să întocmească un asemenea ghid a fost înfiinŃarea, la Viena, 
a primei companii de navigaŃie danubiană şi mai ales extinderea activităŃii acesteia pe Dunărea 
maritimă şi Marea Neagră, pentru a lega astfel Viena de Constantinopol. În elaborarea lucrării, 
autorul a folosit, conform celor menŃionate de el în prefaŃă, atât propria sa experienŃă, 
dobândită în cursul mai multor călătorii, cât şi o serie de informaŃii extrase din cărŃi de 
specialitate. În ansamblu, itinerariile descrise şi comentate de Adolf Schmidl prezintă un interes 
deosebit, întrucât cuprind date statistice privind dezvoltarea economică, situaŃia demografică, 
culturală şi administrativă a zonelor avute în vedere (Ibidem, pp. 243-244). 
92 Migrinul este o varietate de rutil, având circa 30% oxid de fier. 
93 Călători străini despre łările Române în secolul al XIX-lea, volum III, pp. 258-259. 
94 Nu se cunosc foarte multe date privind viaŃa şi activitatea pastorului anglican Nathaniel 
Burton. Ştim doar că a fost capelan-asistent al garnizoanei regimentului de artilerie britanic din 
Dublin. La 16 octombrie 1836 s-a îmbarcat la Liverpool, dorind să se stabilească în sudul 
Europei, dar împrejurări neaşteptate l-au determinat să-şi schimbe planul, ducându-l la Malta, 
Egipt, Palestina, Siria, Turcia, Bulgaria, łara Românească, Transilvania, Ungaria, Cehia, 
Austria, Prusia, în 1837 revenind în Anglia. Relatările sale au fost reunite în anul 1838 în 
volumul Narrative of voyage from Liverpool to Alexandria, touchind at the island of Malta and from thence 
to Beirout in Syria with a Journey to Jerusalim, voyage from Jaffa to Cyprus and Constantinople and a 
pedestrian journey from Constantinople through Turkey, Wallachia, Hungary and Prussia, to the town of 
Hamburg in the years 1836-1837 (Ibidem, pp. 580-581). 
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stradă largă cu o poartă la fiecare capăt; această parte închisă se numeşte Burgul, toate 
străzile din afara cetăŃii sunt numite foburguri. Era aici un seminar pentru pregătirea 
clerului romano-catolic, al cărui port constă dintr-o glugă mică, o funie albă în jurul 
mijlocului şi pălăria obişnuită; unii (care presupun că făceau parte din clerul luteran) purtau 
anterie lungi de o culoare purpurie, închise în faŃă cu nasturi şi pălării întrucâtva 
asemănătoare cu acelea înfăŃişate în portretele lui Calvin şi John Knox […] Drumurile, deşi 
ceva mai bune decât în Turcia şi în łara Românească, erau totuşi proaste; un fel de diligenŃă 
mergea de la Sibiu la Viena, făcând călătoria în zece zile; erau mai mulŃi călători şi 
trăsurile lor europene aveau un vizitiu, cu o înfăŃişare fantastică, cocoŃat pe capră; căruŃele 
erau construite pe acelaşi principiu ca mai înainte, dar mai bine, trase de aceiaşi boi de 
culoarea şoarecilor, cu coarne de o mărime uriaşă şi foarte ridicată în sus; plugurile aveau roŃi 
mici […] La poştă sau la birt nu se plăteşte locuinŃa dacă ceri vin, rachiu sau orice alt lucru 
pe care îl procura casa; şi când e ora culcării, se aduce o cantitate de paie şi este întinsă pe 
podea unde oaspeŃii se odihnesc comod sau foarte adeseori preferă să doarmă în vreuna din 
dependinŃe unde este mult fân şi paie. Am văzut douăzeci de inşi care după ce cinaseră s-au 
retras, cu voia gazdei, să doarmă în şure şi în şoproane”.95 

Ernst Anton Quitzman,96 în volumul Reisebriefe aus Ungarn, dem Banat, 
Siebenbürgen, den Donaufürstenthümern, der Europäischer Türkei und Griechenland, 
publicat în anul 1850, pomenea elementele de arhitectură civilă ale Sebeşului, 
desele asedii ale oraşului, precum şi câteva impresii referitoare la populaŃia 
germană: ,,Drumul de la Orăştie către oraşul Sebeş, şerpuieşte între coline […] În ziua 
următoare am făcut, cât mai devreme, o plimbare prin oraş. Acesta are întru totul aspectul 
unui oraş de provincie german cu frontoanele caselor în trepte, foişoare turn şi alte dotări. 
Oraşul este destul de mare, dar nu prea populat. A fost unul din puŃinele oraşe întemeiate de 
saşi şi înconjurat cu un zid dublu încă din 1388. În anul 1438 Murad al II-lea l-a pustiit, 
din răzbunare, în urma nenorocitei expediŃii asupra Bălgradului transilvan. Sebeşul a fost 
dărâmat, bunăstarea sa distrusă, fiind nimicite în foc aproape toate documentele. De atunci, 
oraşul a fost cucerit de mai multe ori, mai deosebit de aprig însă, în timpul războiului 
curuŃilor. În anul 1706 a fost crunt lovit de partizanul lui Rákóczi, Andrei Csiaki […] 
łinutul saşilor se deosebeşte faŃă de Ńara maghiarilor nu numai prin locuitorii săi, prin 
portul şi obiceiurile lor, cât şi prin toate particularităŃile lor, încât este imposibil, chiar la o 

                                                           

95 Ibidem, pp. 595-596. 
96 Ernst Anton Quitzman (1809-1879), născut în Bavaria Superioară, este fiul unui învăŃător. 
După absolvirea cursurilor liceale la München, a studiat medicina în acelaşi oraş, obŃinând 
diploma de doctor în 1836. Tânărul medic şi-a continuat studiile, acordându-i-se în 1838 şi 
titlul de doctor în filosofie. Va ajunge medic în armata bavareză, urcând pe treptele ierarhiei 
militare, până la rangul de Oberstabarzt 1 klasse. A călătorit în Germania de Nord, Austria, 
Turcia, łările Române, Grecia, Italia şi ElveŃia, o parte din impresiile sale fiind publicate, sub 
formă de scrisori (Paul Cernovodeanu, Daniela Buşă, Adrian Gheorghe, Adrian-Silvan 
Ionescu, Bogdan Popa, Marian Stroia, Raluca Tomi, Şerban Rădulescu-Zoner, Călători străini 
despre łările Române în secolul al XIX-lea, Seria Nouă, volum IV (1841-1846), Bucureşti, Editura 
Academiei Române, 2007, p. 541). 
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privire superficială, să nu se constate originalitatea lor. Nu este numai bună starea mai 
ridicată a locuitorilor, hărnicia, agerimea lor, sau câmpul mai bine lucrat, curăŃenia oraşelor, 
modul gospodăresc al caselor drăguŃe, prin care se dovedesc urmaşi fideli ai strămoşilor; ceea 
ce-l surprinde în special pe străin, după părerea acelor care au călătorit în această Ńară, ieşind 
în mod special în evidenŃă, este mai ales o anumită libertate şi egalitate republicană, cu toată 
forma monarhică a guvernării, ceea ce apare ca o ciudăŃenie, putând fi întâlnite atât de 
aproape de răsăritul absolutist […] Aici nu pretinde nici un nobil vreo robotă sau nu se 
mândreşte cu frumuseŃea moşiei sale şi cu privilegiile sale la dări. łăranul este proprietar şi 
în tot Ńinutul săsesc nu se află nici un nobil […] În mijloc se află biserica […] care deseori, 
la nenumăratele năvăliri ale tătarilor şi turcilor şi la zguduirile războaielor interne, a trebuit 
să servească ca loc de refugiu”.97 

O ultimă relatare referitoare la oraşul Sebeş aparŃine diplomatului 
englez Andrew Archibald Paton98 care, în al doilea volum al Researches on the 
Danube and the Adriatic or contributions to the modern history of Hungary an 
Transilvania, Dalmatia and Croatia, Servia and Bulgaria, pomeneşte cele şapte cetăŃi 
ale Siebenbürgen, trecerea sa prin Sebeş şi hanul oraşului: ,,Siebenbürgen sau cele 
şapte cetăŃi este numele german pentru Transilvania şi acest Szasvaros, al cărui nume 
german este Broos, este unul dintre ele; ordinea în care ei s-au aşezat în Transilvania a fost 
după cum urmează: Mediaş-1142, Sebeş-1150, Sibiu, reşedinŃă-1160, Cluj-1178, 
Sighişoara-1178, Miercurea Sibiului, Orăştie-1200. Acestora şapte li s-au adăugat ulterior 
BistriŃa în 1206 şi Braşov în 1208. Oraşele saşilor au întru totul o înfăŃişare medievală, cu 
turnuri şi ziduri vechi, precum fundalurile lui Callot.99 La Sebeş, următorul oraş după 
Orăştie, hanul era dincolo de spiritul epocii şi peste tot în dormitorul meu, în loc de portrete 
la modă ale lui Rodolph, Fleur-de-Marie sau portrete ale profesorului,100 erau peripeŃiile şi 
nefericirile fiului rătăcitor, cu o lungă predică publică la baza fiecăruia. Prevederea, ordinea, 
chibzuinŃa, răbdarea şi perseverenŃa neobosită precum şi o predispoziŃie către inovaŃie, 
alcătuiesc caracterul acestui popor”.101 

                                                           

97 Ibidem, pp. 548-550. 
98 Deşi este unul dintre cei mai prolifici călători din zona balcanică, biografia lui Andrew 
Archibald Paton are multe lacune. Fiul lui Andrew Paton, antreprenor pentru guvernul englez, 
s-a născut în 1811. Despre perioada sa de formare nu avem date concrete. Călătoreşte în Italia, 
Austria, Europa de Sud-Est, Egipt, Siria etc. În 1843 este numit consul în Serbia, ocazie ce-i va 
permite realizarea unei călătorii în interiorul acestei Ńări. În anii următori realizează o călătorie 
în CroaŃia şi DalmaŃia. În 1849 vizitează Ungaria, în 1850 ajungând în Transilvania. În 1862 îl 
găsim la Ragusa şi Bocca di Cattaro, unde îndeplinea funcŃia de consul. Aceasta este ultima 
demnitate importantă deŃinută de acesta înainte de a muri în anul 1874 (Daniela Buşă, Venera 
Achim, Adrian-Silvan Ionescu, Bogdan Popa, Nicoleta Roman, Marian Stroia, Raluca Tomi, 
Călători străini despre łările Române în secolul al XIX-lea, Seria Nouă, volum V, Bucureşti, Editura 
Academiei Române, 2009, p. 474). 
99 Jacques Callot, gravor francez. 
100 Personaje ale seriei de romane Misterele Parisului, semnate de Eugène Sue. 
101 Călători străini despre łările Române în secolul al XIX-lea, volum V, p. 494. 
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Observăm, aşadar, cum scopul şi statutul socio-profesional al 
călătorilor se modifică pe parcursul secolelor XVI-XIX, la aceasta contribuind 
pe de-o parte puternicele mutaŃii politice şi teritoriale din această zonă care au 
generat o serie de misiuni diplomatice, iar pe de altă parte ,,spiritul epocii”, 
intervalul cronologic avut în vedere fiind unul al marilor ambasade, al 
călătoriilor de formare, al accesului mai larg la informaŃie, al apariŃiei şi 
dezvoltării societăŃilor de anticari. 

În ceea ce priveşte repartiŃia pe secole a relatărilor de călătorie, situaŃia 
este următoarea: 11 relatări pentru secolul al XVI-lea (reprezentând un procent 
de 31, 42%),102 7 relatări pentru secolul al XVII-lea (20 %),103 3 relatări pentru 
secolul al XVIII-lea (8, 57 %)104 şi 15 relatări pentru secolul al XIX-lea             
(42, 85 %).105 Ceea ce se observă din datele prezentate în anexă este şi faptul că 
statutul socio-profesional al călătorilor se modifică de-a lungul intervalului 
cronologic studiat. Astfel, dacă secolul al XVI-lea este rezervat eminamente 
nobililor şi clericilor (martorii unor peregrinări destul de consistente spre 
Constantinopol şi invers), secolele următoare fac loc diplomaŃilor de meserie, 
medicilor, militarilor, negustorilor, comedianŃilor, juriştilor, topografilor şi 
oamenilor de ştiinŃă. 

Analizând textele călătorilor străini redate, precum şi informaŃiile 
relevante privind cele 35 de relatări care sunt redate în anexă, constatăm că 
repartiŃia călătorilor vizaŃi în funcŃie de originea lor este următoarea: 7 maghiari 
(reprezentând un procent de 20 %), 5 englezi (14, 28 %), 4 austrieci (11, 42 %), 
4 germani (11, 42 %), 4 francezi (11, 42 %), 3 italieni (8, 57 %), 2 suedezi       
(5, 71 %), 2 cehi (5, 71 %), 2 turci (5, 71 %), 1 bulgar (2, 85 %) şi un roman   
(2, 85 %). Observăm, aşadar, faptul că 19 relatări aparŃin unor călători 
provenind din spaŃiul central-european (reprezentând un procent de 54, 29 %), 
12 unor călători din Europa occidentală (34, 29%) şi 4 unor călători din spaŃiul 
balcanic (11, 42 %). 

Din punctul de vedere al apartenenŃei socio-profesionale a călătorilor, 
situaŃia este următoarea: 12 clerici (reprezentând un procent de 34, 28 %), 7 
nobili (20 %),106 3 diplomaŃi (8, 57 %), 2 militari (5, 71 %), 2 medici (5, 71 %), 2 
călători (5, 71 %), 1 negustor (2, 85 %), 1 notar (2, 85 %), 1 jurist (2, 85 %), 1 
artist (2, 85 %), 1 om de ştiinŃă (2, 85 %), 1 topograf (2, 85 %) şi un călător a 
cărui profesie ne este necunoscută (2, 85 %). 

                                                           

102 Dintre care 4 aparŃinând unor călători maghiari (36, 36 %), 3 italieni (27, 27 %), 2 germani 
(18, 18 %), 1 român (9, 09 %) şi 1 francez (9, 09 %). 
103 Dintre care 2 aparŃinând unor călători maghiari (28, 57 %), 2 suedezi (28, 57 %), 1 german 
(14, 28 %), 1 turc (14, 28 %) şi 1 bulgar (14, 28 %). 
104 Dintre care 2 aparŃinând unor călători cehi (66, 66 %) şi 1 austriac (33, 34 %). 
105 Dintre care 5 aparŃinând unor călători englezi (33, 33 %), 3 austrieci (20 %), 3 francezi     
(20 %), 1 turc (6, 66 %), 1 maghiar (6, 66 %), 1 austriac (6, 66 %) şi 1 german (6, 66 %). 
106 Împăratul Iosif al II-lea a fost inclus în această categorie socio-profesională. 
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Analizând cele 35 de relatări, acestea au putut fi împărŃite în 7 mari 
categorii, după cum urmează: însemnări de călătorie (însemnări care descriu 
traseul urmat şi persoanele, locurile şi evenimentele legate de efectuarea acestui 
traseu), memorii (texte publicate după evenimentele relatate), corespondenŃă 
(texte, acte personale adresate familiei sau prietenilor şi texte redactate sub 
formă epistolară), jurnale de campanie (redactate de militari în timpul sau după 
desfăşurarea unor conflicte armate), rapoarte oficiale (rapoarte diplomatice, 
militare, corespondenŃă oficială), monografii elaborate ulterior călătoriei şi 
relatări indirecte (texte cu o tematică precisă sau însemnări ale trecerii printr-un 
anumit spaŃiu).107 

Prezentul studiu şi-a propus redarea şi analizarea cât mai completă a 
relatărilor aparŃinând călătorilor care au trecut prin Sebeş în secolele XVI-XIX. 
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv am recurs la redarea cronologică a 
relatărilor de călătorie, a biografiilor călătorilor, la surprinderea repartiŃiei pe 
secole a relatărilor, la surprinderea zonei de origine şi a apartenenŃei socio-
profesionale a călătorilor, la împărŃirea relatărilor în şapte categorii, precum şi la 
organizarea şi centralizarea datelor într-un tabel (redat ca anexă). Majoritatea 
relatărilor redate în cuprinsul prezentului studiu oferă o imagine amplă asupra 
situaŃiei Transilvaniei şi a oraşului Sebeş pe parcursul secolelor XVI-XIX, 
precum şi modul în care călătorii au consemnat realităŃile întâlnite în 
peregrinările lor. 

Departe de a fi complet, în aşteptarea editării relatărilor de călătorie din 
a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, 
prezentul demers redă şi analizează însemnările edite referitoare la oraşul Sebeş, 
aparŃinând diverşilor călători care au străbătut oraşul în intervalul cuprins între 
secolele XVI-XIX, mărturii care duc mai departe, peste ani şi ani, povestea 
mândrului oraş transilvănean de altădată, a obiceiurilor, a locurilor, precum şi a 
oamenilor care l-au populat. 

 
 

Who wrote about us? The City of Sebeş as seen from Foreign Travellers 
 (16th-19th Century) 

 
(Abstract) 

 
 The trips and the venturing into the unknown, were and still are a constant 
in human history since ancient times, when man was firstly traveling in order to look 
for food sources, or of new lands favorable to agriculture, to seek new pastures in 
routing trade, for the colonization of new territories, in establishing of diplomatic ties 
                                                           

107 A se vedea şi: Mihaela MehedinŃi, ,,Cine a scris despre noi?”, p. 27; Paul Cernovodeanu, 
,,Imaginea łărilor Române la călătorii străini din secolele XIV-XVIII”, în Revista de Istorie, tom 
32, număr 12, 1979, pp. 2353-2365. 
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with tribes/states, and not least fromthe desire to know, to explore for their own 
pleasure. The European policy of the modern era was ,,dominated by more or less 
peaceful relations, regarding the situation and the great empires of that area”. In this 
context, Transylvania, and the city of Sebeş, were constituting the geographical space 
where travelers, European diplomats and soldiers where passing in order to reach the 
Ottoman and the Russian Empire. This study aims to offer a comprehensive image 
upon the descriptions of the city of Sebeş, upon the tipologies of the travellers coming 
from different areas from Europe and upon the way in which these ones interact with 
„the Other one”. In order to achieve our aim, we will analyze different notes taken by 
travellers (and published in the famous volumes Călători străini despre łările Române şi 
Călători străini despre łările Române în secolul al XIX-lea, and in other documents, 
memoirs, correspondence and other works which have the advantage of publishing 
travelling notes), but also by analyzing biographies, origins and their professions. The 
chronological period we analyze in our study is not random, because the time between 
the 16th and 19th centuries, also known as the Counter-Reformation, was 
distinguished as „the rediscovery of Eastern Europe”, of great embassies, of the so 
called ,,grand tour”, characterised by the appearance of personal, travelling diaries and 
by the establishing of antiquarian societies, who planned to study the old nations and 
the conservation of ,,the venerable traces of ancestors”. 
 Keywords: travel, Grand Tour, embassies, travelling notes, Sebeş. 
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ANEXĂ:  

Călători străini prin Sebeş (secolele XVI-XIX) 
 

Nr. 
crt. 

Numele călătorului Intervalul 
cronologic 

Originea OcupaŃia/profesia 

1. Georg Reicherstorffer 1550 German Diplomat, cărturar  

2. Anton Verancsisc 1553-1558 Maghiar Cleric, diplomat, cărturar 

3. Nicolaus Olahus 1536-1537 Român Cleric, diplomat, cărturar 

4. Sebastian Münster 1544 German Călugăr, cărturar 

5. Paul Bornemisza 1556 Maghiar Cleric, cărturar 

6. Giovanandrea Gromo 1566-1567 Italian Mercenar 

7. Pierre Lescalopier 1574 Francez Nobil, magistrat, consilier 
al parlamentului francez 

8. Antonio Possevino 1577-1586 Italian Cleric, diplomat, cărturar 

9. Franco Sivori 1581 Italian Negustor, diplomat 

10. Petru Pellérdi 1595 Maghiar Notar al principelui 
Sigismund Báthory 

11. Ioan Darahi 1599-1600 Maghiar Nobil, secretar al lui 
Mihai Viteazul, comisar 
imperial 

12. Toma Borsos 1618 Maghiar Nobil, notar, jude şi sfetnic, 
judecător de Ńinut, asesor 
judiciar 

13. Conrad Iacob 
Hiltdebrandt 

1656-1658 Suedez Pastor  

14. Clas Brorsson 1657 Suedez Jurist 

15. Eberhardt Werner 
Happel 

1688 German Cleric, cărturar  

16. Evlia Celebi 1661 Turc Călător, hafiz (recitator al 
Coranului) 

17. Gabriel Thomasij Mančič 1660 Bulgar Cleric, vicar apostolic, 
comisar al Transilvaniei, 
cărturar 
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18. Samuel Köleseri junior 1699 Maghiar Medic, teolog, filosof, om 
de ştiinŃă 

19. Anonim Latin 1738 Ceh (?) Călugăr  

20. Iosif al II-lea 1773 Austriac Împărat al Sfântului 
Imperiu Romano-
German, arhiduce al 
Austriei, rege al Ungariei, 
CroaŃiei şi Boemiei, mare 
principe al Transilvaniei 

21. Johann Lehmann 
(Christopher Seipp) 

1785 Ceh Director al unei trupe de 
teatru din Bratislava 

22. Eduard Daniel Clarke 1810-1819 Englez Minerolog, istoric, preot, 
profesor  

23. William Cavendish Bentinck 1801 Englez Nobil, militar, om politic 

24. Călător Anonim 1802 Austriac OcupaŃie/profesie 
necunoscute 

25. Christine Reinhard 1798-1815 Francez Diplomat, 

26. Minas Băjâşkian 1808 Turc Cleric, păstor al armenilor 
catolici din Crimeea 

27. Auguste Lagarde 1813 Francez Nobil, militar, mareşal, 
diplomat 

28. Istvan Szechenyi 1821 Maghiar Nobil, om de ştiinŃă 

29. Robert Walsh 1824 Englez Cleric, vicar în Dublin, 
apoi în Finglas 

30. Joseph Adalbert Krickel 1827-1829 Austriac Topograf 

31. Auguste Fréderic Louis 
Viesse de Marmont, duce 
de Ragusa 

1830 Francez Militar, mareşal al FranŃei, 
duce de Ragusa 

32. Adolf Schmidl 1835 Austriac Călător  

33. Nathaniel Burton 1836-1837 Englez Pastor 

34. Ernst Anton Quitzmann 1850 German Medic  

35. Andrew Archibald Paton 1849-1850 Englez Diplomat  
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ORGANIZAREA ADMINISTRATIVĂ ŞI DIMENSIUNEA 
DEMOGRAFICĂ A PROTOPOPIATULUI ORTODOX SEBEŞ 

ÎNTRE ANII 1766 ŞI 1920 
 

Dr. Mircea-Gheorghe Abrudan 
Universitatea ,,Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca 

 
Istoria Bisericii Ortodoxe din Transilvania în secolul al XIX-lea 

reprezintă un câmp mănos de cercetare şi de cunoaştere a trecutului acestei 
binecuvântate regiuni geografice, deoarece istoria bisericească se contopeşte cu 
istoria locală, regională, culturală, naŃională, politică şi socială a românilor 
ardeleni. Atât în timpul lungii păstoriri a episcopului Vasile Moga (1810-1845), 
dar mai ales a sfântului mitropolit Andrei baron de Şaguna (1846-1873) şi a 
succesorilor săi de până la Marea Unire-Procopie Ivacicovici (1873-1874), 
Miron Romanul (1874-1898), Ioan MeŃianu (1898-1916) şi Vasile Mangra 
(1916-1918)-Biserica Ortodoxă din Transilvania a fost instituŃia fundamentală a 
românilor ardeleni care a vegheat, a ocrotit şi a luptat pentru interesele 
spiritual-religioase, social-politice, cultural-naŃionale şi şcolar-educaŃionale ale 
românilor ortodocşi din Transilvania, Banat şi Ungaria. Dată fiind importanŃa 
arhiereilor şi a instituŃiilor centrale bisericeşti, istoriografia s-a focalizat cu 
precădere asupra evoluŃiei instituŃionale superioare, funcŃionarea şi parcursul 
istoric al organismelor de la nivel local şi regional-parohiile şi protopopiatele-
fiind mai puŃin tratate în mod profesionist.1 

În studiul de faŃă voi prezenta în mod sistematic configuraŃia 
administrativă a protopopiatului ortodox Sebeş2 şi dimensiunea demografică a 
unităŃilor sale parohiale de la restaurarea Eparhiei ortodoxe a Ardealului în anul 
1761 până la începutul Primului Război Mondial. Sursele cercetării le reprezintă 
deopotrivă şematismele bisericeşti realizate de centrul eparhial şi statisticile 
autorităŃilor civile austriece şi ungureşti. 

                                                           

1 O analiză a istoriografiei referitoare la parcursul istoric al Bisericii Ortodoxe din Transilvania 
în secolul al XIX-lea vezi la: Mircea-Gheorghe Abrudan, Ortodoxie şi Luteranism în Transilvania şi 
Marea Unire. EvoluŃie istorică şi relaŃii confesionale, Sibiu/Cluj-Napoca, Editura Andreiana/Presa 
Universitară Clujeană, 2015, pp. 47-94. 
2 Despre diferite aspecte din istoria acestui protopopiat în a doua jumătate a secolului XIX a 
scris cercetătoarea Ioana Rustoiu fructificând documente din arhiva protopopiatului, 
conservată în cadrul Serviciului JudeŃean Alba al Arhivelor NaŃionale. A se vedea: Ioana 
Rustoiu, „Inventare de bunuri ale parohiilor protopopiatului ortodox Sebeş (1854-1872)”, în 
Patrimonium Apulense, număr IV, 2004, pp. 271-309; Idem, „PreoŃii protopopiatului ortodox 
Sebeş, din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, consemnaŃi în trei rapoarte anuale”, în Studia 
Universitatis Cibiniensis. Series Historica, număr II, 2005, pp. 191-216.  
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Înainte de a trece la subiectul propriu-zis al cercetării consider că este 
necesară o definire a instituŃiei parohiale şi a celei protopopeşti având în vedere 
atât valenŃele discursului teologic, cât şi realităŃile, apoi rolul acestora în lumea 
românească transilvăneană a secolului al XIX-lea. Plecând de la etimologia 
cuvântului grecesc „paroikia”, care înseamnă a locui împreună, a fi în acelaşi 
loc, termenul „parohie” denumeşte totalitatea creştinilor dintr-o anumită arie 
geografică limitată care se adună împreună sub prezidiul unui paroh pentru 
săvârşirea cultului liturgic euharistic şi împărtăşirea cu Sfintele Taine. Simbolic, 
această adunare eclesială formează trupul tainic al lui Hristos şi reprezintă 
celula de bază a Bisericii, iar din punct de vedere administrativ fiecare obşte 
creştină constituie de fapt cea mai mică unitate  bisericească.3 Istoric vorbind, 
odată cu generalizarea creştinismului în Imperiul Roman a avut loc o trecere de 
la Euharistia originară unită şi centrată pe episcop, care prezida fiecare 
comunitate creştină în parte, spre parohiile centrate pe preoŃi, proces evolutiv 
care a dus în cursul secolelor III-IV la apariŃia şi organizarea parohiei, aşa cum 
o cunoaştem astăzi.4 În societatea românească medievală şi modernă parohia se 
confunda cu o localitate, mai mică sau mai mare, formată din toŃi etnicii 
români, greci, sârbi sau bulgari care împărtăşeau acelaşi crez creştin al Bisericii 
Ortodoxe.  

În lucrările sale canonice, mitropolitul Andrei Şaguna este primul ierarh 
ortodox ardelean care realizează o definire a obştii parohiale dreptcredincioase, 
sinteza gândirii sale eclesiologice regăsindu-se în opera sa Compendiu de drept 
canonic. Aici mitropolitul precizează: „[...] parohiile sunt acele elemente sociale în 
organismul bisericesc, care constau din complexul creştinilor locuitori într-un loc, care prin 
mutua coînŃelegere s-au constituit într-o corporaŃiune bisericească cu aprobarea sinodului 
eparhial, şi ca atare îşi zidesc biserica, şcoala, îşi fac cimitir, şi se prevăd cu paroh, dascăl şi 
cu celălalt personal economico-bisericesc precum: cu epitropi-bărbaŃi de încredere, cântăreŃi, 
crîsnic şi clopotar”. Acestei definiŃii generale episcopul îi adaugă o clasificare a 
comunităŃilor ardelene în funcŃie de numărul credincioşilor care o compun, 
arătând că există „parohii matere”, care îndeplinesc toate caracteristicile 
amintite anterior şi „parohii filii” „unde creştinii dintr-un loc fiind puŃini la număr, nu 
sunt în stare a corespunde cerinŃelor unei parohii formale, de sine stătătoare, şi se servesc cu 
parohul, cu biserica, cu şcoala din parohia învecinată materă”.5 

                                                           

3 Felicia Dumas, DicŃionar bilingv de termeni religioşi ortodocşi: român-francez, Iaşi, Editura Doxologia, 
2010, p. 213. O abordare teologică complexă despre fiinŃa, rolul, importanŃa evoluŃiei istorice şi 
despre statutul contemporan al parohiei ortodoxe vezi la Gheorghios D. Metallinos, Parohia-
Hristos în mijlocul nostru, traducere de Ioan I. Ică, Sibiu, Editura Deisis, 2004. 
4 Acest proces istorico-teologic este analizat pe larg la: Ioannis Zizioulas, Euharistie, Episcop, 
Biserică. Unitatea Bisericii în dumnezeiasca Euharistie şi episcop, în primele trei secole creştine, traducere de 
Ioan Valentin Istrati şi Geanina Chiriac, Bucureşti, Editura Basilica, 2009, pp. 191-236. 
5 Andrei Baron de Şaguna, Compendiu de dreptul canonic al unei sântei sobornicesci si apostolesci Biserici, 
Sabiu, Tipografia archidiecesana, 1868, pp. 185-186. 
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Dacă parohia formează unitatea administrativă de bază a Bisericii, 
nucleul obştesc şi comunitar al acesteia, „protopopiatul”, „protoieria” sau 
„protopresbiteratul” este circumscripŃia administrativă bisericească care 
cuprinde mai multe parohii dintr-o regiune geografică din aceeaşi eparhie şi are 
în fruntea sa ca administrator un protopop, protoiereu sau protopresbiter. Din 
punct de vedere juridic această unitate de organizare bisericească reprezintă 
cadrul instituŃional care face legătura între episcopie şi parohie, respectiv ierarh 
şi preoŃimea parohială.  

InstituŃia protopopească a avut un rol important în istoria Bisericii 
româneşti din Transilvania, deoarece a reprezentat, pe lângă inelul de legătură 
între eparhie şi parohie, scaunul de judecată în chestiunile bisericeşti, uneori 
chiar şi în cele laice survenite în viaŃa familială, socială, politică şi naŃională a 
comunităŃiilor. Protopopii erau „cei dintâi dintre preoŃi”, după expresia lui Petru 
Maior din cunoscuta sa operă Protopopadichia,6 prima lucrare sistematică care 
prezenta instituŃia, importanŃa şi drepturile protopopilor în Biserica românilor 
din Transilvania, bucurându-se de un prestigiu crescut în faŃa clerului şi a 
credincioşilor şi de cele mai multe ori erau consideraŃi liderii românilor în 
regiunile cuprinse de protopresbiteratele lor. Aceştia participau la alegerea 
episcopului (înainte de 1700 şi după 1864 a mitropolitului), formau alături de 
ierarhi soborul eparhial şi erau reprezentanŃii acestuia în teritoriu.7 Într-o 
oarecare măsură instituŃia protopopiatului din Biserica Ortodoxă corespunde 
cu cea a arhidiaconatului din Biserica Romano-Catolică şi a decanatului din 
Bisericile Reformei. În lumea ortodoxă transilvăneană a secolului al XIX-lea 
mitropolitul Andrei Şaguna este cel dintâi care defineşte cu claritate instituŃia 
protopopească în acelaşi Compendiu de drept canonic, scriind: „[...] protopresbiteratele 
sunt acele elemente sociale în organismul Bisericei, care înfăŃişează cercurile unei Eparhii, şi 
cuprind în sânul lor mai multe parohii”. Despre originea şi menirea acestora ierarhul 

                                                           

6 Petru Maior, Protopopadichia, ediŃie îngrijită, studiu introductiv, note, glosar, indici, rezumat, 
bibliografie selectivă de Laura Stanciu, prefaŃă de Pompiliu Teodor, Alba-Iulia, Editura Muzeul 
NaŃional al Unirii, 1998. 
7 Amănunte despre instituŃia protopopiei la români vezi: George BariŃiu, „Protopopii”, în Foaie 
pentru minte, inimă şi literatură, anul IX, număr 15, 8 aprilie 1846, pp. 113-117; Vasile Mangra, 
„Originea şi însemnătatea institutului protoprezbiteral”, în Lumina, anul III, număr 2, 10/22 
ianuarie 1874, pp. 9-10; Silviu Dragomir, „Cei mai vechi protopopi români”, în Revista Teologică, 
anul V, număr 19-20, 1911, pp. 531-534; Ioan I. Covercă, „Protopopii în trecutul Bisericii 
Ortodoxe Române”, în Glasul Bisericii, anul XXI, număr 7-8, 1962, pp. 757-763; Adrian Andrei 
Rusu, „PreoŃi români ortodocşi din districtul HaŃegului în secolul al XV-lea”, în Mitropolia 
Banatului, anul XXXII, număr 10-12, 1982, pp. 644-653; Ana Dumitran, „InstituŃia 
protopopiatului în Biserica românească din Transilvania în secolul al XVII-lea”, în Apulum, 
anul XXXII, 1995, pp. 315-325; Nicolae Edroiu, „Genealogiile preoŃeşti şi protopopeşti din 
Transilvania (ConsideraŃii privind studiul carierelor intelectuale româneşti din sec. XVIII-
XIX)”, în Sorin Mitu, Rudolf Gräf, Ana Sima, Ion Cârja (coordonatori), Biserică, Societate, 
Identitate. In Honorem Nicolae Bocşan, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2007, pp. 73-81. 
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preciza: „[...] Protopresbiteratele de astăzi s-au substituit în locul Horepiscopatelor,8 ce erau 
părŃi întregitoare ale unei Eparhii în timpii vechi; de aceea institutul Protopresbiteratelor este 
din vechime, şi s-au înfiinŃat spre acel scop, ca lucrurile bisericeşti să fie legate între sine mai 
strâns subt o conducere şi priveghere canonică şi ca preoŃimea şi poporul credincios să aibă în 
apropiere o autoritate bisericească, la care să poată năzuii cu înlesnire în lipsele sale 
bisericeşti şi care să vegheze asupra purtării lor”.  

Făcând referire la organizarea lor administrativ-teritorială şi sfera lor de 
autoritate, mitropolitul menŃiona că „protopresbiteratele se pot forma şi reforma numai 
prin hotărârea Sinodului eparhial, cu privire la împrejurările topografice ale singuraticelor 
parohii. Protopresbiteratele au numai atâta cerc de activitate, cât Sinodul şi Episcopul 
eparhial le prescriu lor; prin urmare ele nu pot funcŃiona independente, ci numai în urma 
autorizării şi delegaŃiunei ce li s-au dat din partea Sinodului şi Episcopului eparhial”.9 
Despre persoana, rolul, atribuŃiile şi responsabilităŃile protopopului, Şaguna 
aducea lămuriri precise în paragraful 63 al volumului Elementele dreptului canonic, 
unde se specifica că: „[...] protopopii sânt cei dintâi preoŃi între preoŃimea tractuală. Ei 
se sfinŃesc de arhiereu prin hirotesie, şi se prevăd cu singelie. Ei sânt organele episcopului, 
prin care acesta sloboade ordinăciunile sale cătră preoŃimea şi poporul eparhial. Ei sânt puşi 
ca să priveghieze asupra purtării preoŃimei şi a poporului în cele bisericeşti. Fără fiinŃa lor de 
faŃă nu se poate Ńinea nici o adunare de preoŃi în un protopopiat. Ei sânt datori cel puŃin 
odată într-un an a districtul lor, cu care prilej dânşii cercetează zidirea bisericilor şi a 
şcoalelor, uneltele şi preŃioasele şi cărŃile bisericeşti, aşijderea şi protocolul despre toate acestea 
cu lucrurile bisericeşti le conferează de sânt toate de faŃă, adecă cercetează toate după 
inventariul bisericii. Îndeamnă pe preoŃi şi pe obştile bisericeşti ca să aibă grijă de zidirea 
bisericii şi a şcolei, şi în locul lucrurilor şi a cărŃilor vechi să cumpere alte noi. Ei cearcă 
protocolul ordinăciunilor episcopeşti precum şi matricolele şi raportează episcopului despre 
starea lor. Ei cearcă şi averea bisericilor şi fac arătare scaunului episcopesc despre aceea prin 
un conspect. Ei fac în tot anul conscrierea preoŃimei, a dascălilor, a sufletelor şi a tinerimei 
şcolare şi o aştern episcopului”. În paragraful următor episcopul enumera în 
continuare îndatoririle fiecărui protopop faŃă de şcolile confesionale din tractul 
său, subliniind şi măsurile ce se impun în momentul „repausării” unui preot din 
aria sa jurisdicŃională, specificând de asemenea implicarea acestuia în procesul 
instituŃional al administraŃiei dispenselor de căsătorie. În paragraful 65, 
episcopul atrăgea atenŃia întregului cler şi dascălilor cu privire la datoriile pe 
care le au faŃă de protopopii lor poruncind să-i trateze cu „[...] toată cinstirea şi 
ascultarea, şi la întâmplare de dojană şi de arătarea faptelor lor celor necuviincioase a nu-l 
socoti de neprieten, ci să ştie că dregătoria protopopului este a priveghia pentru rândul cel bun 
                                                           

8 Horepiscopatul a fost o dezvoltare tipică în sânul Bisericii primare, definind pe acei episcopi 
care aveau un caracter itinerant cu reşedinŃa în mediul rural. Această formă de organizare s-a 
pierdut spre sfârşitul primului mileniu odată cu instituŃionalizarea scaunelor episcopale şi 
stabilirea lor definitivă în interiorul cetăŃilor. Amănunte la C. Ion, „InstituŃia horepiscopilor în 
Biserica veche”, în Studii Teologice, anul XIV (seria II), număr 5-6, 1962, pp. 300-327.  
9 Andrei Baron de Şaguna, Compendiu de drept canonic, pp. 224-225. 
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bisericesc şi şcolar, şi cele ce nu le poate îndrepta a le arăta episcopului spre mai departe 
urmare”.10 

Urmând vechii tradiŃii bizantine unde episcopiile erau organizate în 
funcŃie de configuraŃia unităŃilor administrative provinciale ale Imperiului de 
Răsărit,11 organizarea stucturilor protopopeşti ale Bisericii Ortodoxe din 
Transilvania s-a pliat pe configuraŃia administrativă complexă a Marelui 
Principat al Transilvaniei. Astfel, în decursul secolelor XVIII-XIX limitele 
administrative ale protopopiatelor ortodoxe au variat în funcŃie de scaunele, 
districtele şi comitatele Transilvaniei, sediul scaunului protopopesc şi al 
protopopului glisând de regulă în funcŃie de localitatea unde acesta deŃinea 
slujirea de paroh şi mai puŃin într-un centru urban cum s-ar putea crede şi cum 
de altfel este în zilele noastre.      

După restabilirea ierarhiei ortodoxe a Transilvaniei în anul 1761 şi 
trimiterea ca episcop administrator în principat a vlădicii de la Buda, Dionisie 
Novacovici (1761-1767), a fost realizată prima conscripŃie eparhială în cursul 
anilor 1766-1767. Datele centralizate ale acestor două statistici contabilizau 45 
de protopopiate,12 cu date exacte doar pentru 43, constituite din 1758 obşti 
parohiale şi filiale în care slujeau 1224 preoŃi, ce deserveau în total 558.076 de 
credincioşi.13 În aceste conscripŃii parohiile ortodoxe din scaunul săsesc al 
Sebeşului şi din localităŃile apropiate de pe raza comitatului Alba erau 
organizate în cadrul protopopiatului ortodox al Răchitei (Rekitzdorf), una din 
cele douăsprezece localităŃi din componenŃa scaunului săsesc Sebeş 
(Mühlbach), fiind conduse de protopopul Ioan Dăncilă care avea în ascultarea 
sa nouăsprezece parohii constituite din 7584 suflete. Observăm aşadar că în 
anii 1766-1767 prima reşedinŃă protopopească a Sebeşului a fost parohia 
Răchita, din apropierea burgului săsesc, iar primul protopop Ioan Dăncilă, 
paroh în Răchita. Prin coroborarea informaŃiilor celor două conscripŃii rezultă 
următoarea imagine statistică a protopopiatului Sebeş în anul 1767:14 

 
                                                           

10 Idem, Elementele dreptului canonic, al bisericii dreptcredincioase răsăritene spre întrebuinŃarea PreoŃimei, a 
clerului tinăr, şi a creştinilor, ediŃia II, Sibiu, Tipografia diecezană, 1855, pp. 89-91. 
11 Amănunte în acest sens la: Hans-Georg Beck, Istoria Bisericii Ortodoxe din Imperiul Bizantin, 
traducere din limba germană şi studiu introductiv Vasile Adrian Carabă, Bucureşti, Editura 
Nemira, 2012. 
12 În ordine alfabetică: Agriş, Banabic, Bălgrad, Băsăşti, Berchieş, Braşov, Bucerdea, Cărbunari, 
Cib, Cig, Chitid, Chiuieşti, Dealuri, Decea, Deva, Dobra, Ghirolt, Glâmboaca, Grid, Hurez, 
Ibişdorf, Idicel, Jimbor, Vingard, Malomfalău, Miluan, Mociu, Mucundorf, Odorhei, Ogra, 
Orăştie, Poieni, Răchitei, Sadu, Sălişte, Sâmbăta de Sus, Sânpetru, Sibiu, Sic, Şimleu, Şintereag, 
Tăuni, Treiscaune, Trestia, Turda şi Vingard.  
13 „ConscripŃia Eparhii Legii Greceşti Neunite în Ardeal la anul 1766”, în Ioan N. Beju, Keith 
Hitchins, Biserica Ortodoxă Română în secolul XVIII. ConscripŃii. Statistici, Urbana/Sibiu, 1991, pp. 
514-551; „ConscripŃia clerului ortodox transilvan din 1767”, în Ibidem, pp. 541-568. 
14 Date prelucrate după: „ConscripŃia Eparhii Legii Greceşti Neunite în Ardeal la anul 1766”, în 
Ibidem, pp. 566-567; şi „ConscripŃia clerului ortodox transilvan din 1767”, în Ibidem, pp. 550-551. 
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Numele 
parohiei 

Unitatea teritorial-
administrativă 

Numele 
preotului/preoŃilor 

Localitatea de 
naştere a preotului 

Numărul 
sufletelor 

Răchita Scaunul săsesc Sebeş Ioan Dăncilă Deal 267 

Strugari Scaunul săsesc Sebeş Ioan Raica Răchita 56 

Petreşti Scaunul săsesc Sebeş vacant - 95 

Avram Moga Sebeş 
Sas-Sebeş  Scaunul săsesc Sebeş 

Ioan Moga Sebeş 
1145 

Lancrăm Scaunul săsesc Sebeş Ionaşcu Groza Sebeş  556 

Pianu de 
Jos 

Scaunul săsesc Sebeş Oprea Başa Pianu de Jos 365 

Moise Popovici Pianu de Sus Pianu de 
Sus 

Scaunul săsesc Sebeş 
Ioan Popovici Pianu de Sus 

993 

George Popovici Răhău 
Răhău Scaunul săsesc Sebeş 

Ioan Gherman Răhău 
450 

Cozma Deal 
Deal Scaunul săsesc Sebeş 

Ioan Negrea Deal  
573 

Câlnic Scaunul săsesc Sebeş vacant - 183 

Dumitru Ştefan Loman 
Loman Scaunul săsesc Sebeş 

Oprea Stenuş Loman 
550 

Filip Petru Săsciori 
Săsciori Comitatul Alba 

Trifon Moga Săsciori 
533 

Sebeşel Comitatul Alba Avram Popovici Deal 380 

Laz Comitatul Alba Ioan Renghe Căpâlna 178 

Căpâlna Comitatul Alba Gherman Rechebeu Căpâlna 193 

Cacova Comitatul Alba Moise Iancu CacoviŃa (Cacova) 125 

VinŃu de 
Jos 

Comitatul Alba Iancu Bena  Pian 523 

Sebişeni Comitatul Alba vacant - 162 

Tărtăria Comitatul Alba Nicolae Popovici Tărtăria 257 

      



An 1, nr.1, 2015 

 43

În perioada episcopatului lui Ghedeon Nichitici (1783-1788) Eparhia 
ortodoxă a Transilvaniei a fost rearondată în 31 de protopopiate şi 981 de 
parohii care însumau un număr de 120.552 de familii ortodoxe,15 iar în timpul 
lui Gherasim Adamovici (1789-1796), conform şematismului oficial al Marelui 
Principat al Transilvaniei, publicat la Cluj în anul 1794, eparhia era subîmpărŃită 
în 32 de protopopiate conduse de 29 de protopopi. În intervalul celor trei 
decenii scurse de la precedenta statistică, sediul protopopiatului Sebeş se 
stabilise în oraşul Sebeş, iar  protopop era Lazăr Ştef.16  

La începutul secolului XIX, în lumina protocoalelor sesiunilor 
consistoriale din anul 1804 episcopia era structurată în 30 de protopopiate, 
conduse de 18 protopopi, 2 vice-protopopi şi 10 administratori protopopeşti, 
protopopiatul Sassebeş fiind condus de viceprotopopul Zaharie Moga.17 Un an 
mai târziu guberniul a emis o hotărâre prin care ordona protopopilor înaintarea 
unui raport care să cuprindă o circumscripŃie detaliată a eparhiei. Cu acea 
ocazie, o comisie formată din cinci membri a fost însărcinată cu reîmpărŃirea 
episcopiei şi organizarea recensământului credincioşilor. Rezultatele înaintate 
guberniului ardelean de vicarul Nicolae HuŃovici, în 19 octombrie 1805, sunt 
destul de greu de sistematizat deoarece indică existenŃa a 40 de protopopiate, 
amintite nominal, dar şi a altor şapte „tracturi” ale căror nume nu sunt arătate. 
Acestea erau conduse de 35 de protopopi, identificaŃi nominal, trei 
protopopiate fiind indicate ca vacante. O structurare sistematizată care Ńine 
cont de unităŃile administrativ-teritoriale şi de subdiviziunile acestora (cercuri 
sau plăşi) indică de fapt o împărŃire a eparhiei în 37 de tracte protoiereşti, patru 
fiind conduse de doi protopopi.18 În lumina acestei conscripŃii protopopiatul 
Sebeş avea sediul în oraşul cu acelaşi nume, era constituit din 11 parohii în care 
slujeau 22 preoŃi, iar funcŃia de protopop o deŃinea preotul Zaharie Moga din 
Sebeş. DiferenŃa numărului de parohii în comparaŃie cu conscripŃia din anii 
1766-1767 se explică prin reorganizarea protopopiatului exclusiv în interiorul 
scaunului săsesc al Sebeşului şi excluderea din componenŃa acestuia a 
parohiilor din comitatul Alba. O sistematizare a informaŃiilor şematismului din 
1805 descoperă următorul tablou statistic al protopopiatului Sebeş:19 

                                                           

15 Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române II, ediŃia a III-a, Iaşi, Editura Trinitas, 2006, 
p. 431. 
16 Novum Calendarium ad annum MDCCXCIV. In usum M. Principatus Transsilvaniae et Partium 
adnexarum addito annium dicasterium & officialium in hoc M.P. Transsilvaniae fungentium, TITULO. 
Claudiopoli, Typis Martini Hochmeister, Typogr: Dieaft et Bibliopolae privilegiati, pp. 158-160.  
17 Matei Voileanu, Icoane din viaŃa Bisericii, Anul 1804, Sibiu, Tiparul Tipografiei Arhidiecezane, 
1926, pp. 8-10. 
18 Eugen Gagyi de Etéd, „Documente istorice: Regulatio Diocesis Transilvanicae Disunitae 
anno 1805”, în Transilvania, anul XLII, număr 1-3, 1911, pp. 38-61, 148-171, 266-295; Matei 
Voileanu, ContribuŃiune la istoria bisericească din Ardeal, Sibiu, Tipografia Arhidiecezană, 1928. 
19 Date prelucrate după: Matei Voileanu, ContribuŃiune la istoria bisericească din Ardeal, pp. 114-115. 
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Numele 
Parohiei 

Numele 
preotului/preoŃilor 

Locul hirotoniei 
preotului/preoŃilor Anul hirotoniei Nr. 

biserici 
Nr. 

familii 

Ioan Negru Transilvania 1790 
Deal 

Simeon Duca Arad 1801 
1 252 

Câlnic Nistor Țintea Transilvania 1791 1 137 
Ioan Petraşcu Buda 1780 Lancrăm 
Ioan Ionaşcu Timişoara 1789 

1 271 

Oprea Stănuş Țara Românească 1757 
Pantelimon Filimon Transilvania 1791 Loman 

Nicolae Stănuş Arad 1802 
1 212 

Dimitrie Popoviciu Transilvania 1792 
Ioan Moise Transilvania  1794 

Pianu de 
sus 

Daniil Popoviciu Arad 1799 
1 400 

Petreşti vacant - - 1 80 
Nicolae Cărpinişan Transilvania 1791 
George Popoviciu Transilvania 1795 Răhău 

Chiril Maier Arad 1798 
1 397 

Ioan Raica Transilvania 1763 
Ioan Denciu Transilvania 1772 Răchita 
Gligor Raica Transilvania 1792 

1 154 

Avram Bena Sf. Andrei-Buda 1778 Pianu de 
jos Nicolae Bena Arad 1798 

1 211 

Ilie Moga Buda 1779 
Zaharie Moga Transilvania 1792 Sebeş 
Vasile Moga Arad 1798 

1 578 

Strungari vacant - - 1 28 

 

În timpul ierarhului Vasile Moga, Episcopia ortodoxă a Ardealului 
suferă o serie de rearondări, numărul protopopiatelor crescând succesiv, de la 
34, câte au fost înregistrate în anul 1815,20 la 37 în 1830,21 la 40 în 184022 şi la 43 
în anul 1847.23 În prima jumătate a secolului al XIX-lea, în ciuda fluctuaŃiilor 
numărului scaunelor şi a circumscripŃiilor protopopeşti, protopopiatul ortodox 
Sebeş se consolidează, reşedinŃa acestuia permanentizându-se în oraşul Sebeş, 
funcŃia de protopop fiind ocupată de parohii noii şi impunătoarei biserici 

                                                           

20 Calendarium Novum, ad annum vulgarem MDCCCXV, dierum 365. Exhibens Seriem Festorum, 
Profestorum, Phases Lunae, nec non quasdam Annotationes Philosoph. morales. In usum M. Principatus 
Transsilvaniae et partium adnexarum, Claudiopoli, Typis Lycaei Regii, pp. 226-228. 
21 Novum et Vetus Calendarium ad annum vulgarem MDCCCXXX, dierum 365. In usum Magni Principatus 
Transsilvaniae et partium adnexarum, Claudiopoli, Typis Martini Hochmeister, pp. 232-233. 
22 Novum et Vetus Calendarium ad annum vulgarem MDCCCXL, dierum 365. In usum Magni Principatus 
Transsilvaniae et partium adnexarum, Claudiopoli, Typis Martini Hochmeister, pp. 315-319.  
23 Novum et Vetus Calendarium ad annum vulgarem MDCCCXLVII, dierum 365. In usum Magni 
Principatus Transsilvaniae et partium adnexarum, Claudiopoli, Typis Lycei Regii, pp. 298-302. Vezi şi 
PărŃi alese din Istoria Transilvaniei pe două sute de ani din urmă, ediŃia a II-a, îngijită, note, comentarii 
şi indice de Ştefan Pascu şi Florin Salvan, volumul I, Braşov, Inspectoratul pentru cultură al 
judeŃului Braşov, 1993, pp. 762-766. 
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ortodoxe „Învierea Domnului” din Sebeş, edificată cu sprijinul episcopului 
Vasile Moga între anii 1818-1828.24 În aceste cinci decenii protopopiatul Sebeş 
a fost condus de protopopii Avram Moga I (aproximativ 1795-1804), Zaharie 
Moga (1804-1828) şi Avram Moga II (1828-1849).25 

Următoarea statistică amănunŃită cunoscută a eparhiei a fost publicată 
la Buda în anul 1847 în cuprinsul şematismului Bisericii Ortodoxe din Austria. 
Şematismul Eparhiei Transilvaniei înregistra 1033 preoŃi (857 parohi şi 176 
capelani); 43 protopopiate, gestionate de 29 protopopi, 3 vice-protopopi şi 15 
administratori protopopeşti, în condiŃiile în care trei protopopi administrau în 
acelaşi timp şase protopopiate, alŃi trei fiind concomitent şi administratori ai 
altor trei districte pe lângă scaunele lor de drept.26 Protopopiatul scaunului 
săsesc Sas-Sebeş era condus de protopopul Avram Moga, paroh în Sebeş şi 
administrator al protopopiatului Târgu-Mureşului, era format din nouă parohii 
şi două filii, constituite din 2780 familii ortodoxe păstorite de 18 preoŃi parohi 
şi un capelan. Sistematizarea informaŃiilor şematismului din 1847 ilustrează 
următorul tabel statistic al protopopiatului Sebeş:27 
 

Parohie Filie Numele preoŃilor Nr. familii 

Sebeş  Avram Moga senior 
Avram Moga junior 578 

Deal  Petru Roşca 
Ioan Dobre 252 

Lancrăm  Ioan Lasitze 
Simeon Ionaşcu 271 

Câlnic  Nicolae Cârpenişan 137 

Loman  Grigore Filimon 
Patelimon Filimon 212 

Pianu de Sus  
Simeon Trufaş 
George PanŃa 
Ioan Popovici 

460 

Pianu de Jos  Nicolae Bena 211 

Răhău  
Ioan Cârpenişan 

Ioan Goja 
Chiril Maior 

397 

Răchita Petreşti 
Strugari 

Nicolae Raica 
Grigore Raica 

capelan Nicolae Radu 

154 
80 
28 

                                                           

24 Amănunte despre istoricul, construcŃia şi arhitectura acestei biserici la: Gheorghe Fleşer, 
Ioana Rustoiu, Biserica Ortodoxă „Învierea Domnului” din Sebeş, Alba-Iulia, Editura Altip, 2005. 
25 Sebastian Stanca, Biserica ortodoxă din Sebeş, Cluj, Tiparul Tipografiei Eparhiale Ortodoxe 
Române Cluj, f.a., pp. 23-26. 
26 Universalis schematismus ecclesiasticus venerabilis cleri orientalis ecclesiae graeci non unitis ritus I. Regni 
Hungariae partiumque eidem adnexarum, nec non magni principatus Transilvaniae, item literarius, seu 
nomina eorum, qui rem literariam et fundationalem scholarem ejusdem ritus procurant sub benigno-gratiosa 
protectione excelsi consilii regii locumtenentalis hungarici per Aloysium Reesch de Lewald pro anno 1846/7 
redactus, Budae, Typis Regiae Scientiarum Universitatis Hungaricae, 1847, pp. 151-189. 
27 Tabel prelucrat după: Ibidem, pp. 184-185. 



Astra Sabesiensis 

 46

Odată cu numirea arhimandritului Andrei Şaguna în funcŃia de vicar 
general al Eparhiei Ardealului în 27 iunie 1846 şi sosirea sa la Sibiu în 21 august 
1846 administraŃia episcopiei a suferit o dinamizare fără precedent, ceea ce se 
observă şi din bogata sa corespondenŃă cu protopopiatele transilvănene.28 Pentru 
o mai bună cunoaştere a realităŃilor eparhiei vicarul Andrei Şaguna a trimis 
protopopilor, în 6 octombrie 1846, o circulară prin care le poruncea să realizeze 
o „conscriere” detaliată a protopopiatelor după modelul conspectului ataşat 
circularei, îndatorându-i să finalizeze şi să-i expedieze documentul la Sibiu „până 
la sfârşitul lui noiembrie” 1846.29 Protopopii s-au achitat de îndatorire, datele au fost 
centralizate la Sibiu şi pe baza acestora Andrei Şaguna a întocmit „o scurtă statistică 
a sufletelor din eparhie” pe care a expediat-o mitropolitului Iosif Raiacici de la 
CarloviŃ în iunie 1847.30 Datele acestei statistici au rămas până astăzi necunoscute 
din cauza faptului că arhiva episcopiei a fost în mare parte distrusă în cursul 
primăverii anului 1849 când Sibiul a fost asediat, cucerit şi incendiat de trupele 
revoluŃionare maghiare comandate de generalul Iosif Bem.31 

După încheierea RevoluŃiei Paşoptiste şi a războiului civil din Transilvania, 
în 13 octombrie 1849 episcopul Şaguna a poruncit protopopilor întocmirea unor 
rapoarte detaliate pe fiecare protopopiat în care să înregistreze nu numai datele 
demografice ale acestora, ci mai ales „nenorocirile”, stricăciunile, jafurile, pierderile 
omeneşti şi materiale suferite de fiecare comunitate ortodoxă din Ardeal în cursul 
anilor 1848-1849.32 Rapoartele au fost realizate de protopresbiteri în a doua 
jumătate a anului 1849 şi prima jumătate a anului 1850 fiind conservate în Arhiva 
Mitropoliei Ardealului, unde au fost descoperite şi publicate recent de un colectiv 
de istorici clujeni.33 Cu toate că nu sunt complete decât pentru 34 de protopopiate, 
datele referitoare la protopopiatul Sebeş s-au păstrat, astfel că din „ConscripŃia 
Protopopiatului Sas-Sebeş, cu sfârşitul anului 1849 întocmită” rezultă mai întâi o 
                                                           

28 Despre mitropolitul Andrei Şaguna există o literatură de specialitate, dar şi de popularizare 
foarte bogată ce însumează şase monografii şi aproximativ 2500 de studii şi articole. Vezi:  
Mircea-Gheorghe Abrudan, Ortodoxie şi Luteranism în Transilvania, passim; Mircea Păcurariu, O 
viaŃă dăruită Bisericii şi Neamului. Sfântul Ierarh Andrei Şaguna, Mitropolitul Transilvaniei, Sibiu, 
Editura Andreiana, 2012. 
29 Andrei Şaguna către protopopi, Sibiu, 6 octombrie 1846, în: Andrei Şaguna. CorespondenŃă III, ediŃie, 
studiu introductiv şi note de Nicolae Bocşan, Ioan-Vasile Leb, Gabriel-Viorel Gârdan, Cluj-Napoca, 
Presa Universitară Clujeană, 2009, pp. 77-78; şi în: LaurenŃiu Streza, Vasile Oltean, Mitropolitul Andrei 
Şaguna în documentele din Şcheii Braşovului, volum I, Sibiu, Editura Andreiana, 2008, pp. 115. 
30 Andrei Şaguna către Iosif Raiacici, Sibiu, 3 iunie 1847, în Andrei Şaguna. CorespondenŃă I/2, ediŃie, 
studiu introductiv şi note de Nicolae Bocşan, Ioan-Vasile Leb, Gabriel-Viorel Gârdan, Bogdan 
Ivanov, Vasa Lupulovici, Ioan Herbil, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2009,  p. 77. 
31 Mircea-Gheorghe Abrudan, Ortodoxie şi Luteranism în Transilvania, p. 163. 
32 Andrei Şaguna către protopopii şi preoŃii eparhiali, Sibiu, 13 octombrie 1849, în Gheorghe Tulbure, 
Mitropolitul Andrei Şaguna. Opera literară, scrisori, pastorale, circulare şcolare, diverse, Sibiu, Tipografia 
Arhidiecezană, 1938, pp. 400-402. 
33 Dumitru Suciu, Alexandru Moraru, Iosif Marin Balog, Diana Covaci, Cosmin CosmuŃa, 
Loránd Mádly, RevoluŃia transilvană de la 1848-1849. Date, realităŃi şi fapte reflectate în documente 
bisericeşti ortodoxe 1848-1850, Bucureşti, Editura ASAB, 2011. 
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reorganizare administrativă a unităŃii protoiereşti sebeşene prin extinderea 
jurisdicŃiei acesteia dincolo de limitele vechiului scaun săsesc şi acumularea unui 
număr de 12 parohii din cercul Alba-Iulia al districtului omonim. De fapt această 
modificare se explică prin reforma administrativ-teritorială, dispusă în 8/20 
septembrie 1849 de către guvernatorul Transilvaniei Ludwig von Wohlgemuth, 
care abroga vechile comitate, scaune, districte şi oraşe libere regeşti, reorganizând 
teritoriul Transilvaniei în şase districte: Sibiu, Alba-Iulia, Reteag, Făgăraş, Cluj şi 
Odorhei, subîmpărŃite, la rândul lor, în cercuri şi subcercuri.34 În lumina acestei 
conscripŃii de la cumpăna anilor 1849-1850 protopopiatul ortodox Sebeş 
cuprindea un număr de 23 parohii în care slujeau 32 preoŃi ce deserveau un număr 
de 14.805 suflete. Tabloul complet al acestei conscripŃii foarte generoase din punct 
de vedere informaŃional este cuprins în tabelul de mai jos:35 

 

Parohia Numele 
preoŃilor 

HirotoniŃi 
de 

episcopul,  
în anul  

Ce a 
pătimit 
biserica? 

Ce a pătimit 
satul? 

Starea 
şcolii 
confe-
sionale 

Ucişi 
în 

revo-
luŃie 

Nr. 
suflete 

Avram Moga V. Moga în 
1817 

Sebeş 

Nicoară V. Moga în 
1825 

Nimic 
Au fost 

prădate şi arse 
50 de case 

În stare 
slabă 24 1859 

Simion 
Ionescu 

V. Moga în 
1834 

Lancrăm 
Ioan Laşitze V. Moga în 

1834 

Visteria 
bisericii a 

fost 
integral 
păgubită 

Siluiri 
materiale din 

partea 
rebelilor 

În stare 
bună 16 1150 

Nicolae 
Cărpinişan 

V. Moga în 
1826 

Ioan Gotza V. Moga în 
1836 Răhău 

Dimitrie 
MunŃiu 

Gherasim 
RaŃ de la 

Arad în 1846 

Pagubă de 
50 florini 
din partea 
rebelilor 

Toate averile 
au fost jefuite, 
iar vitele au 
fost păgubite 

În stare 
bună 6 1765 

Câlnic Nicolae 
Cărpinişan 

A. Şaguna în 
1849 nimic 

A fost silit să 
dea rebelilor 
tot ce au cerut 

În stare 
bună - 629 

Petru Roşca V. Moga în 
1836 Deal 

Ioan Dobre V. Moga 
nimic 

A fost prădat 
de multe averi 

şi vite 

Nu există 
şcoală, 

doar dascăl 
- 773 

Simeon 
Trufaş 

V. Moga în 
1826 

Georgie 
Vantza 

V. Moga în 
1837 

Pianul 
de Sus 

Gib A. Şaguna în 
1849 

nimic 
A fost silit să 
dea rebelilor 
tot ce au cerut 

În stare 
bună - 1515 

                                                           

34 Ioan Bolovan, Anton E. Dörner, „Organizarea administrativă a Transilvaniei între 1850 şi 
1918”, în Ioan-Aurel Pop, Thomas Nägler, Magyari András (coordonatori), Istoria Transilvaniei 
volum III (de la 1711 până la 1918), Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, 2008, p. 374. 
35 Preluat din: Dumitru Suciu, Alexandru Moraru, Iosif Marin Balog, Diana Covaci, Cosmin 
CosmuŃa, Loránd Mádly, RevoluŃia transilvană de la 1848-1849, conscripŃia nr. 27. 
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Nicolae Mina V. Moga în 
1825 Pianul 

de Jos 
Maftei Saftu 

Gherasim 
RaŃ de la 
Arad 

nimic 

A fost silit să 
dea rebelilor 
tot ce le-a 
trebuit 

În stare 
bună - 528 

Loman Grigorie 
Filimon 

V. Moga în 
1827 nimic 

A fost silit să 
dea rebelilor 
tot ce le-a 
trebuit 

În stare 
bună 1 377 

Elisei 
Dăncilă 

V. Moga în 
1824 Răchita 

Nicolae 
Raica 

V. Moga în 
1829 

nimic A dat la rebeli 
tot ce au cerut 

Se Ńine în 
casa 

dascălului 
- 650 

Strugari,  
filie la 
Răchita 

  nimic A dat la rebeli 
tot ce au cerut 

Se Ńine în 
casa 

dascălului 
- 120 

Petreşti Nicolae 
Radu 

V. Moga în 
1824 nimic 

A fost silit să 
dea rebelilor 
tot ce au cerut 

Nu există 
şcoală, 

doar dascăl 
1 426 

Acmariu Avram Pielar V. Moga în 
1824 nimic 

A fost silit să 
dea rebelilor 
tot ce au cerut 

Nu există 
şcoală, nici 

dascăl 
- 541 

Vurpăr Mihail 
Muntian 

Gherasim 
RaŃ la Arad 
în 1845 

nimic 

A fost prădat 
de rebeli care 
au furat tot ce 
au putut căra 

Şcoală este, 
iar dascăl 
nu este 

20 834 

Sărăcsău Ioan Rădoi V. Moga în 
1827 nimic 

A fost prădat 
de rebeli care 
au furat tot ce 
au putut căra 

Nu este 
şcoală - 322 

Răcătău Avram 
Medrea 

V. Moga în 
1842 nimic nimic Nu este 

şcoală - 174 

Cârna Avram Rote 
Gherasim 
RaŃ la Arad 
în 1847 

A fost 
prădată de 
rebeli, care 
au furat tot 
ce a fost 
mai bun 

A pătimit 
foarte tare din 

pricina 
insurgenŃilor 

din VinŃ 

Nu este 
şcoală 1 296 

Inuri Ioan Vlad V. Moga în 
1842 

A fost 
prădată de 

tot 

S-a ars şi 
prădat cea mai 
mare parte 

Nu este 
şcoală 4 164 

VinŃu de 
Jos Ioan Bena A. Şaguna, 

în 1849 nimic 
A pătimit foarte 

mult fiind 
lângă oraş 

Nu este 
şcoală, nici 

dascăl 
1 580 

Sibişani Ioan Costea 
Gherasim 
RaŃ de la 
Arad 

nimic 
A fost jefuit 
foarte tare de 

rebeli 

Nu este 
şcoală, nici 

dascăl 
3 418 

Berghin Nicolae 
Novac 

V. Moga în 
1836 

A fost 
prădată din 
cauza lui 
D.G. 
Giulaj 

Din aceeaşi 
pricină a 
trebuit să 
pătimească 

Nu este 
şcoală 4 330 

Georgie 
Csuka 

V. Moga în 
1834 Daia 

Georgie 
Kislac 

V. Moga în 
1835 

nimic 
A fost prădat, 
pagubele fiind 
de 3000 florini 

Dascăl 
este, însă 
şcoală nu  

- 573 

Diombar Ioan Stanciu V. Moga în 
1822 nimic A fost jefuit şi 

păgubit 

Nu este 
şcoală, nici 

dascăl 
- 488 

Hăpria Iosif LobonŃ V. Moga în 
1845 nimic A fost jefuit şi 

păgubit 
Nu este 
şcoală 3 293 
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    În tumultoasa perioadă a RevoluŃiei Paşoptiste conducerea protopopiatului 
a rămas în responsabilitatea protopopului Avram Moga II de la Sebeş. Decedat în 
cursul anului 1851,36 la conducerea protopopiatului a fost numit ca administrator 
protopopesc preotul Georgie CreiŃar,37 iar la sfârşitul anului 1851 funcŃia 
protopopească a fost preluată de preotul Ioan Tipeiu. Născut la Zărneşti, în 1818, 
a studiat la seminarul teologic greco-catolic Sfânta Barbara din Viena în perioada 
1844-1847 şi a fost hirotonit de episcopul Andrei Şaguna în 1849 pentru parohia 
natală. Ioan Tipeiu a ocupat funcŃia de protopop al Sebeşului timp de patruzeci şi 
trei de ani până la pensionarea sa în 1895, devenind, astfel, cel mai longeviv 
protopop al Sebeşului din secolul XIX. A trecut la cele veşnice în 11 februarie 
1908 la vârsta venerabilă de nouăzeci de ani.38 

Protopopul Ioan Tipeiu a realizat prima statistică detaliată a 
protopopiatului Sebeş la sfârşitul anului 1853. FaŃă de conscripŃia precedentă 
din toamna anului 1849, prima statistică a lui Tipeiu dezvăluie o creştere 
însemnată a numărului parohiilor protopresbiteratului sebeşean de la 23 la 34 
parohii şi 3 filii, ceea ce se explică prin plierea jurisdicŃiei protopopeşti după cea 
teritorial-administrativă civilă care a suferit o serie de transformări succesive în 
cursul anilor 1851-1854, stabilindu-se definitiv în 17 februarie 1854, când luau 
fiinŃă următoarele 10 prefecturi (districte), cu 79 de preturi (cercuri): Sibiu, cu 
12 preturi; Braşov, cu 10; Odorhei, cu 6; Târgu-Mureş, cu 6; BistriŃa, cu 10; 
Dej, cu 8; Şimleul Silvaniei, cu 6; Cluj, cu 6; Alba-Iulia, cu 6; şi Orăştie, cu 9.39 
Extensia administrativă a protopopiatului Sebeş înglobase integral pretura Sas-
Sebeş, din prefectura Sibiului, şi parŃial preturile Alba-Iulia şi Orăştie, din 
prefecturile omonime. Statistica protopopului Ioan Tipeiu din anul 1853/4 
regăsindu-se în tabelul următor:40 

 
Numărul sufletelor 

Prefectura Pretura Numele 
parohiei 

Nr. 
preoŃilor 

Nr. 
familiilor BărbaŃi Femei Total 

Sibiu Sas-Sebeş Sas- Sebeş 2 596 1267 1303 2570 
Sibiu Sas- Sebeş Lancrăm 2 265 622 620 1242 
Sibiu Sas- Sebeş Răhău 3 367 785 905 1690 
Sibiu Sas- Sebeş Câlnic 1 180 298 309 607 
Sibiu Sas- Sebeş Deal 1 227 441 445 886 

                                                           

36 Sebastian Stanca, Biserica ortodoxă din Sebeş, p. 26. 
37 Calendariu pe anul de la Hristos 1852. Carele este bisect de 366 de zile, întocmit pe gradurile şi clima 
łării Ungureşti, a Ardealului, Bănatului, precum şi a łării Româneşti şi a Moldovei. Anul întâiu, Sibiu, 
Tipografia diecesană, p. 27. 
38 Sebastian Stanca, Biserica ortodoxă din Sebeş, p. 27. 
39 Ioan Bolovan, Anton E. Dörner, „Organizarea administrativă a Transilvaniei între 1850 şi 
1918”, pp. 375-376. 
40 Prelucrat după „Conspectul parohilor, parohiilor, familiilor şi a sufletelor din tractul 
protopopesc al Sas-Sebeşului pe anul 1853/4” şi „Protocolul şcoalelor pe anul Domnului 1860”, 
publicate în Gheorghe Fleşer, Ioana Rustoiu, Ana Dumitran, Biserici româneşti de zid din judeŃul Alba, 
volum I, Protopopiatul Ortodox Sebeş, Alba-Iulia, Editura Altip, 2005, pp. 202-203, 206-207. 
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Sibiu Sas- Sebeş Cacova 1 90 202 188 390 
Sibiu Sas- Sebeş Săsciori 3 281 560 601 1161 
Sibiu Sas- Sebeş Lazu 1 119 241 231 472 
Sibiu Sas- Sebeş Căpâlna 1 81 177 178 355 
Sibiu Sas- Sebeş Şugag 1 211 574 564 1138 
Sibiu Sas- Sebeş Petreşti 1 101 173 201 374 
Sibiu Sas- Sebeş Sibişel 1 202 380 404 784 
Sibiu Sas- Sebeş Loman 2 207 478 524 1002 
Sibiu Sas- Sebeş Răchita 1 154 365 350 715 
Sibiu Sas- Sebeş Strugariu filie la Răchita 48 100 117 217 
Sibiu Sas- Sebeş Pianu de sus 3 367 790 921 1711 
Sibiu Sas- Sebeş Pianu de jos 2 274 554 576 1130 

Orăştie Orăştie Tărtăria 1 142 305 302 607 
Orăştie Orăştie Cioara 1 293 560 630 1190 

Alba Iulia Alba Iulia Sibişeni 1 109 236 225 461 
Alba Iulia Alba Iulia VinŃu de jos 1 120 268 345 613 
Alba Iulia Alba Iulia Vurpăr 1 208 398 412 810 
Alba Iulia Alba Iulia Inuri 1 164 358 399 757 

  Cârna 1 183 364 375 739 
Alba Iulia Alba Iulia Acmariu 1 142 296 252 548 
Alba Iulia Alba Iulia Răcătău 1 77 166 208 374 
Alba Iulia Alba Iulia Sărăcsău 1 66 154 147 301 

Sibiu Sas-Sebeş Daia 2 271 669 760 1429 
Sibiu Sas-Sebeş Vingard 1 255 543 514 1057 

Alba Iulia Alba Iulia Ohaba 1 130 426 412 838 
Alba Iulia Alba Iulia Berghin 2 122 260 286 546 

Orăştie Orăştie Colibile Berghinului filie la 
Berghin 48 120 118 238 

Alba Iulia Alba Iulia Hăpria 1 130 290 278 568 
Alba Iulia Alba Iulia Drâmbariu 1 134 277 207 484 
Alba Iulia Alba Iulia Limba 1 61 123 141 264 
Alba Iulia Alba Iulia Ciugudiu filie la Limba 73 134 145 279 
Alba Iulia Alba Iulia Oarda de sus 2 255 677 554 1231 

 
Următoarea conscripŃie generală a preoŃilor şi a credincioşilor din Eparhia 

Ardealului datează din anul 1858, fiind realizată în urma dispoziŃiei lui Andrei 
Şaguna din septembrie 1857. Au fost inventariate un număr de 43 protopopiate, 
1118 parohii, 1003 preoŃi şi 629.772 credincioşi. În ceea ce priveşte informaŃiile 
referitoare la protopopiatul ortodox Sebeş aflăm că era constituit, la fel ca şi în 
1854, din 37 parohii, formate din 31.805 credincioşi, păstoriŃi de 44 preoŃi. 
Totodată în protopopiat funcŃionau 21 de şcoli confesionale în care predau 23 
învăŃători şi învăŃau 1438 elevi, dintre care 1045 băieŃi şi 393 fete.41 

Din epoca şaguniană cel mai detaliat protocol al protopopiatului este 
cel păstrat din anii 1863/1864, finalizat de protopopul Ioan Tipeiu la Sebeş în 
27 noiembrie 1864. Conform acestui act protopopiatul înregistra 37 parohii, 
cele mai mari fiind împărŃite în sectoare bine delimitate, 44 preoŃi parohi, 1 

                                                           

41 Pavel Cherescu, „Eparhia Ardealului în lumina ConscripŃiilor şaguniene din anul 1858”, în 
Mircea Păcurariu (coordonator), Mitropolitul Andrei Şaguna. Creator de epocă în istoria Bisericii 
Ortodoxe din Transilvania, Sibiu, Editura Andreiana, 2008, pp. 368-387. 
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administrator şi 3 capelani, 32.929 suflete, din care 16.429 de parte bărbătească 
şi 16.500 de parte femeiască. Detalii în tabelul de mai jos:42 

 
 

Nr. suflete 

Parohia Numele 
preoŃilor 

Hirotonit de 
episcopul..., 
în data de... . 

E
st
e 
 s
au

 n
u 

hi
ro
te
si
t d

uh
ov

ni
c 

bă
rb
aŃ
i 

fe
m
ei
 

total N
ăs
cu

Ńi 

C
un

un
aŃ
i 

D
ec
ed

aŃ
i 

Ioan 
Tipeiu 

A. Şaguna, 16 
noiembrie 1849 da 579 536 1115 41 12 16 

Nicolae 
Lazăr 

A. Şaguna, 16 
martie 1850 da 475 464 939 43 8 41 

Sebeş 1 
 

Sebeş 2 
 

Sebeş 3 Avram 
David 

A. Şaguna, 5 
octombrie 1853 nu 424 446 870 34 9 35 

Ioan LaşiŃă V. Moga, 30 
mai 1834 nu 345 342 687 29 9 43 Lancrăm 1 

 
Lancrăm 2 Simeon 

Blaga 
A. Şaguna, 6 

noiembrie 1860 da 348 335 683 32 7 34 

Ioan GoŃia V. Moga da 299 313 612 28 7 16 
Dimitrie 
Muntiu 

Gherasim RaŃ, 
Arad, 1846 nu 335 322 657 33 8 20 

Răhău 1 
 

Răhău 2 
 

Răhău 3 
Avram 

Cărpenişan 
A. Şaguna, 30 

decembrie 1851 nu 284 291 575 23 2 15 

Câlnic Nicolae 
Cărpenişan 

A. Şaguna, 29 
septembrie 

1849 
da 373 369 742 37 8 38 

Ioan 
Dobre V. Moga, 1840 da 251 248 499 5 6 4 Deal 1 

 
Deal 2 

Ioan Dura A. Şaguna, 1 
august 1855 nu 253 245 498 18 5 11 

Petreşti Ioan 
Barbu 

A. Şaguna, 16 
martie 1855 da 200 205 405 12 9 9 

Lazăr 
Petraşiu 

A. Şaguna, 10 
decembrie 1862 da 246 263 509 12 2 5 Loman 1 

 
Loman 2 

Gregorie 
Filimon, 
capelan 

A. Şaguna, 14 
noiembrie 1856 nu 256 269 525 15 2 8 

Răchita Nicolae 
Raica V. Moga, 1831 da 261 266 527 12 2 10 

Strungariu, 
filie la Răchita Ioan Raica A. Şaguna, 20 

iulie 1854 da 261 266 527 9 1 9 

George 
Pantia 

V. Moga, 4 
ianuarie 1835 da 309 312 621 21 6 11 

Adam 
Gibu 

A. Şaguna, 
7/19 noiembrie 

1848 
da 292 350 642 21 5 10 

Pianu de sus 1 
Pianu de sus 2 
Pianu de sus 3 

Ioan 
Stanca 

A. Şaguna, 13 
septembrie 

1855 
da 245 272 517 21 4 17 

                                                           

42 „Protocolul protopopiatului Sas-Sebeşului pe anul Domnului 1863/4”, în Gheorghe Fleşer, 
Ioana Rustoiu, Ana Dumitran, Biserici româneşti de zid din judeŃul Alba, volum I, Protopopiatul 
Ortodox Sebeş, pp. 208-213. 
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Nicolae 
Bena 

V. Moga, 20 
martie 1835 da 293 323 616 32 6 11 Pianu de jos 1 

Pianu de jos 2 Mateiu 
Savu 

Gherasim RaŃ, 
Arad nu 353 335 688 10 8 7 

Sibişel Ilie HinŃia V. Moga, 11 
aprilie 1843 da 428 459 887 23 8 15 

Vasile 
HinŃia V. Moga, 1837 da 334 379 713 27 7 22 Săsciori 1 

 
Săsciori 2 

Ioan 
StoicuŃia, 
capelan 

A. Şaguna, 6 
februarie 1859 da 301 332 633 31 10 18 

Cacova Constantin 
Mihu 

A. Şaguna, 
1854 nu 192 182 375 13 1 13 

Laz Ioan 
Breazu 

A. Şaguna, 20 
noiembrie 1854 da 307 280 587 14 6 9 

Căpâlna Simeon 
Răcabeu 

A. Şaguna, 22 
iulie 1850 da 218 220 438 16 4 5 

Şugag Ignat Gibu V. Moga, 22 
decembrie 1843 da 799 766 1565 48 12 23 

Tărtăria Georgie 
Radu 

V. Moga, 30 
august 1839 da 329 349 678 31 5 25 

Cioara Nicolae 
Bena 

A. Şaguna, 3 
februarie 1853 da 570 575 1145 52 18 20 

Sibişeni Ioan 
Costea 

Gherasim RaŃ, 
Arad, 26 

februarie 1845 
nu 280 273 553 14 2 9 

VinŃu de jos Nicolae 
Man 

A. Şaguna, 9 
februarie 1862 nu 396 303 699 27 2 9 

Ioan Vlad V. Moga, 12 
ianuarie 1843 da 

Inuri  
Sebastian 
Dănilu 

A. Şaguna, 22 
februarie 1859 nu 

380 381 761 38 4 11 

Vurpăr Ioan 
Muntean 

A. Şaguna, 2 
februarie 1858 nu 495 523 1018 37 11 29 

Cârna Avram 
Rotea V. Moga, 1836 da 423 401 824 30 4 21 

Acmariu Ioan 
Armean 

A. Şaguna, 20 
martie 1850 da 423 460 883 34 7 13 

Răcătău Avram 
Medrea V. Moga nu 132 212 344 12 4 12 

Sărăcsău Ioan Radu V. Moga, 31 
mai 1828 da 155 139 294 12 3 6 

Ioan 
Muntean 

V. Moga, 17 
mai 1832 da 219 212 431 13 5 9 Oarda de sus 1 

Oarda de sus 
2 Simeon 

Moldovean V. Moga, 1836 da 218 212 430 12 4 8 

Limba 130 151 281 19 3 8 
Ciugud, filie 
la Limba 

Clement 
Munteanu V. Moga, 1842 da 

135 140 275 5 1 5 

Drombariu vacant - - 256 214 440 23 1 17 

Hăpria Iosif 
LobonŃiu 

V. Moga, 1 
septembrie 

1840 
nu 356 290 646 18 5 20 

Berghin Nicolae 
Novac 

V. Moga, 21 
august 1836 da 342 357 699 28 2 25 

Colibi, filie la 
Berghin 

Alexandru 
Patachi, 
capelan 

A. Şaguna, 13 
decembrie 1852 nu 196 165 361 8 1 9 

Daia 1 
Daia 2 

Georgiu 
Chisbac V. Moga da 375 382 757 30 7 15 
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Georgiu 
Ciuca V. Moga da 390 375 765 33 13 25 

Ohaba vacant - - 409 420 829 25 6 22 

Vingard Ioan 
MihălŃian 

A. Şaguna, 2 
februarie 1857 da 558 576 1164 39 6 22 

 
 

În cursul Congresului NaŃional Bisericesc din anul 1870 s-a discutat 
prima dată problema rearondării protopopiatelor în funcŃie de anumite 
principii geografice şi demografice fezabile. Chiar înaintea deschiderii 
dezbaterilor congresuale, „Telegraful Român” publica un editorial anonim care 
milita întâi pentru consolidarea instituŃiei protopopeşti prin stabilirea reşedinŃei 
fiecărui district în centrul geografic al protopresbiteratului, protopopul urmând 
să fie obligat să locuiască în „varmeghia” administrativă respectivă şi în al 
doilea rând, pentru sistematizarea şi reducerea numărului parohiilor.43 Articolul 
ilustra în mod deosebit importanŃa luării unei decizii de către forul congresual 
şi aducea pentru prima oară în faŃa opiniei publice problema arondării 
protopopiatelor. Deputatul cleric Ioan MeŃianu, protopop al Branului, a fost 
cel care a prezentat, în şedinŃa a XIII-a din 15/27 octombrie 1870, referatul de 
fond despre chestiunea rearondării protopresbiteratelor. Arătând principalele 
insuficienŃe ale organizării prezente, MeŃianu sublinia în mod deosebit două 
carenŃe: 1) greutatea administrării actualelor circumferinŃe, bazate pe împărŃirea 
politică veche a Transilvaniei, care obstrucŃionează mai ales accesul 
credincioşilor pentru diferite probleme la scaunul protopopesc; şi 2) împărŃirea 
geografică şi demografică foarte dezechilibrată a majorităŃii districtelor. Pentru 
o rezolvare practică şi rapidă a chestiunii, plenul congresului făcea două 
propuneri: 1) necesitatea rearondării urgente a tuturor protopopiatelor din 
toate cele trei dieceze ale mitropoliei urmându-se realizarea unei 
proporŃionalităŃi teritoriale şi demografice astfel încât un protopresbiterat să nu 
înglobeze mai puŃin de 25.000 de credincioşi, dar nici mai mult de 40.000 de 
suflete; 2) sinoadele eparhiale erau mandatate să redacteze câte un proiect de 
arondare care să vizeze şi chestiunea dotaŃiei corespunzătoare a protopopilor, 
taxele protopresbiterale, venitul parohial şi porŃia canonică a protopopului, 
proiecte care vor fi înaintate spre dezbatere următorului congres.44 

În cazul Arhidiecezei Ardealului chestiunea a fost discutată în şedinŃele 
sinodului din 1871, care a formulat o serie de observaŃii vizavi de prevederile 
proiectului Congresului NaŃional Bisericesc din anul precedent, menŃionând că 
în cazul Transilvaniei comisia de arondare trebuie să Ńină seama mai ales de 
realităŃile geografice care determină în mare măsură graniŃele districtelor 
protopresbiterale, astfel că proporŃia numerică stabilită de Congresul NaŃional 
                                                           

43 „Din viaŃa bisericească”, în Telegraful Român, anul XVIII, număr 58, 23 iulie/4 august 1870, p. 229. 
44 Protocolul Congresului NaŃional bisericesc român de Religiunea greco-resăriteană, conchiamat în Sibiu pe 
1/13 octombrie 1870, Sibiu, Tipografia archidiecesană, 1870, pp. 120-121. 
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Bisericesc a fost recalculată, stipulându-se limitele demografice de încadrare ale 
noilor protopopiate între 20.000 şi 30.000 de suflete. Principalul amendament 
de fond lansat de sinod a fost ca gestionarea procesului efectiv de rearondare a 
protopresbiteratelor să nu fie hotărât şi impus de forul sinodal, nici de 
consistoriul arhidiecezan în mod arbitrar, ci să se respecte principiile 
autonomiei şi subsidiarităŃii, prescrise de Statutul Organic, astfel ca fiecărui 
sinod protopopesc să i se ofere şansa să-şi aducă propriile observaŃii legate de 
aceste transformări, ca mai apoi, pe baza poziŃiilor formulate de forurile 
regionale, să se ia o decizie. A doua observaŃie propusă Ńinea cont de tactica de 
până atunci urmată de Şaguna în administraŃia eparhială susŃinând 
neimplementarea directă şi imediată a rearondărilor, ci realizarea acestui proces 
în mod succesiv odată cu vacantarea scaunelor protopopeşti.45 

Comisia însărcinată de sinodul arhidiecezan cu rearondarea 
protopopiatelor din Arhidieceza Transilvaniei a înaintat plenului sinodal spre 
aprobare proiectul statistic detaliat întocmit pentru finalizarea rearondărilor. 
Din această statistică reiese că protopresbiteratul ortodox al Sebeşului avea în 
anul 1871 aceeaşi structură administrativă ca la sfârşitul deceniului 
neoabsolutist, fiind gestionat de protopopul Ioan Tipeiu care administra 37 
parohii, constituite din 33.352 suflete. Având în vedere faptul că reforma 
administrativă prevedea ca numărul credincioşilor unui protopopiat să se 
încadreze între 20.000 şi 30.000 de suflete, comisia sinodală hotărâse ca pe 
viitor protopopiatul Sebeş să îşi reducă numărul parohiilor de la 37 la 29, două 
(Acmariu, cu 922 suflete şi Sărăcsău, cu 244 suflete) urmând să fie rearondate 
protopopiatului Orăştie, iar alte şase (Inuri cu 989 suflete, Oarda de Sus cu 857 
suflete, Limba şi Ciugud cu 618 suflete, Drâmbariu cu 566 suflete şi Hepria cu 
551 suflete) protopopiatului Alba-Iuliei. Celelalte 29 parohii ale protopopiatului 
Sebeş erau: Sebeş, 2998 suflete; Lancrăm, 1410; Răhău, 2014; Câlnic, 1163; 
Deal, 417; Petreşti, 351; Loman, 942; Răchita, 462; Strungariu, 479; Pianul de 
Sus, 1658; Pianul de Jos, 1393; Sebeşel, 831; Săsciori, 1303; Laz, 351; Căpâlna, 
601; Cacova, 524; Şugag, 1526; Tărtăria, 758; Cioara, 1255; Sibişeni, 492; VinŃul 
de jos, 474; Vurpăr, 964; Cârna, 890; Răcătău, 460; Ohaba, 1126; Daia, 1663; 
Vingard, 1211; Bergin, 589; şi Colibi cu 303 suflete.46 

Cu toate acestea reforma districtelor protoiereşti nu s-a implementat, 
dezbaterea proiectului rearondării districtelor protopopeşti fiind reluată abia în 
anul 1881, când în şedinŃa sinodului arhidiecezan din 3 septembrie 1881 s-a 
stabilit definitiv reducerea protopopiatelor de la 41 la 34. Astfel, Congresul 
NaŃional Bisericesc din octombrie 1881 a sancŃionat proiectul înaintat de sinod 

                                                           

45 Mircea-Gheorghe Abrudan, Ortodoxie şi Luteranism în Transilvania, pp. 493-494. 
46 Date culese din „Proiectul comisiunei sinodului archidiecesan din anul 1871 esmis pentru 
arondarea protopresbiteratelor în archidiecesa”, în Actele Sinodului Archiecesei greco-resaritene din 
Ardeal, Ńienut la anul 1871, Sibiu, Tipografia Arhidiecesana, 1871, pp. 135-175. 
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consfinŃind existenŃa următoarelor protopopiate: Abrud, Agnita, Alba-Iulia, 
Avrig, BistriŃa, Braşov, Bran, Câmpeni, Cetatea de Piatră, Cluj, Cohalm, Dej, 
Deva, Dobra, Făgăraş, Geoagiu, Gurghiu, HaŃeg, Ilia, Lupşa, Mediaş, 
Miercurea, Mureş-Oşorhei, Orăştie, Sălişte, Sebeş, Sibiu, Sighişoara, Solnoc, 
Târnava, Treiscaune, Turda, Unguraş şi Zarand.47 Şi de această dată decizia 
Congresului NaŃional Bisericesc nu s-a implementat imediat, ci a fost o 
chestiune de durată, deoarece deputaŃii sinodului şi ai congresului prevăzuseră 
integrarea districtelor protopopeşti desfiinŃate în cele 34 de protopresbiterate 
doar în mod treptat odată cu retragerea sau decesul protopopilor în funcŃie la 
acea vreme. În acest sens, procesul rearondării efective şi atingerea numărului 
stabilitat de Congresul NaŃional Bisericesc în 1881 a fost realizat deplin abia la 
sfârşitul anului 1896, raportul general al consistoriului arhidiecezan plenar de la 
1 ianuarie 1897 menŃionând că odată cu contopirea districtelor Geoagiu I şi II 
„planul de arondare al protopresbiteratelor este executat pe deplin având astăzi arhidieceza 
în realitate 34 de tracturi protopresbiterale precum s-a prezentat în acel plan de arondare”.48 

Reluarea dezbaterii referitoare la rearondarea protopopiatelor şi reducerea 
numărului acestora începând cu anul 1881 a obligat Sinodul arhidiecezan să 
întocmească o statistică generală amănunŃită a Arhidiecezei Ardealului. În lumina 
acestui conspect statistic publicat în Protocolul sinodului arhidiecezan din anul 1882, 
arhidieceza cuprindea un număr total de 41 protopopiate, 983 parohii, 663.480 
suflete şi 787 şcoli confesionale. SituaŃia statistică a protopopiatului Sebeş se 
prezenta în felul următor: 38 parohii, 34.434 suflete, 31 şcoli confesionale (19 în 
stare corespunzătoare şi 12 în stare necorespunzătoare), 7 parohii nu aveau şcoală, 
40 învăŃători (21 cu examen de calificare şi 19 fără examen) cu un salariu anual 
cuprins între 35 şi 350 florini, numărul copiilor cu vârsta între 6 şi 15 ani care erau 
obligaŃi să frecventeze şcoala în anii 1879-1881 se ridica la 4615 elevi, frecvenŃa 
ridicându-se la 48,75%.49 

Din documentele protopopiatului Sebeş se poate observa că protopopul 
Ioan Tipeiu a început implementarea rearondării tractului său protopopesc în 
conformitate cu hotărârea comisiei sinodale din 1871. Astfel, din protocoalele 
protopresbiteriale întocmite în anii 1882 şi 1886 reiese că numărul comunelor 
bisericeşti aflate în jurisdicŃia sa scăzuseră de la 37 (34 parohii matere şi 3 filii), câte 
înregistrase în 1864 şi 1879, la 32 (30 parohii matere şi două filii), toate situându-se 

                                                           

47 Protocolul Congresului naŃional bisericesc ordinariu al metropoliei românilor greco-orientali din Ungaria şi 
Transilvania, întrunit în Sibiu, la 1/13 octombrie 1881, Sibiiu, Tiparul Tipografiei Arhidiecezane, 
1882, pp. 60-73. 
48 „Aclus C. Raport general al consistoriului arhidiecezan plenar”, în Protocolul Sinodului archiecesei 
greco-orientale române din Transilvania, Ńinut la anul 1897, Sibiu, Tipariul Tipografiei Archidiecesane, 
1897, p. 111. 
49 InformaŃiile au fost extrase din „Conspect statistic general”, în Protocolul Sinodului archiecesei 
greco-orientale române din Transilvania Ńinut la anul 1882, Sibiu, Tipariul Tipografiei Archidiecesane, 
1882, pp. 160-161. 
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pe teritoriul administrativ al preturii Sebeş din comitatul Sibiu.50 InformaŃiile 
protocolului din 1886, încheiat la 11 decembrie 1886, alături de anexa acestuia 
arată că protopopiatul Sebeş avea 30 parohii matere şi 2 filii, 30 preoŃi parohi, un 
administrator parohial şi 2 capelani, 32.402 credincioşi, dintre aceştia 7315 figurând 
ca alfabetizaŃi, anume 3335 bărbaŃi şi 1980 femei precum se poate constata în mod 
amănunŃit din tabelul următor:51 
 

Nr. suflete 

Parohia Numele 
preoŃilor 

Hirotonit de 
episcopul..., 
în data de... . 

E
st
e 
 s
au

 n
u 
hi
ro
te
si
t 

du
ho

vn
ic
 

bă
rb
aŃ
i 

fe
m
ei
 

total N
ăs
cu

Ńi 

C
un

un
aŃ
i 

D
ec
ed

aŃ
i 

Şt
iu
 s
cr
ie
 ş
i c

iti
 

Ioan 
Tipeiu 

A. Şaguna, 16 
noiembrie 

1849 
da 662 631 1293 52 15 31 622 

Nicolae 
Lazăr 

A. Şaguna, 
1850 da 571 575 1146 52 9 48 120 

Sebeş  
 

Sebeş  
 

Sebeş  Avram 
David 

A. Şaguna, 3 
octombrie 

1852 
da 430 417 847 43 8 30 218 

Isidor 
Blaga 

Ioan Popasu, 
13 noiembrie 

1874 
da 775 746 1521 95 20 41 

Lancră
m 

Avram 
Pecurariu 

M. Romanul, 
18 octombrie 

1884 
da - 

968 

Avram 
Cărpinişan 

A. Şaguna, 
1852 da 490 562 1052 24 12 10 Răhău  

 
Răhău  Ioan GoŃa A. Şaguna, 19 

iunie 1869 nu 459 614 1073 41 15 15 
810 

Câlnic 
Ioachim 
Cărpenişa

n 

A. Şaguna, 5 
septembrie 

1869 
nu 528 377 905 27 6 14 - 

Deal Ioan Dura A. Şaguna, 
1855 da 518 495 1013 31 5 21 128 

Cacova vacantă 164 179 343 8 1 5 46 

Săsciori 

Ioan 
StoicuŃa, 
administra

tor 

A. Şaguna, 4 
martie 1859 da 722 769 1491 62 12 33 194 

Laz Pavel 
GoŃa 

A. Şaguna, 28 
iulie 1870 nu 280 292 572 20 2 20 174 

Căpâlna Vasile 
Dobre 

M. Romanul, 
10 martie 1885 nu 325 322 647 25 2 10 93 

Şugag Gregorie 
Ghib 

A. Şaguna, 11 
august 1870 nu 996 980 1976 76 23 35 253 

                                                           

50 Vezi protocoalele din 1864, 1879, 1882 şi 1886 în Gheorghe Fleşer, Ioana Rustoiu, Ana 
Dumitran, Biserici româneşti de zid din judeŃul Alba, volum I, Protopopiatul Ortodox Sebeş, pp. 208-227. 
51 „Protocolul Protopresbiteratului Sebeşului pe anul 1886” şi „Antament la protocolul 
protopresbiteratului Sebeşului de pe anul Domnului 1886”, în Ibidem, pp. 222-227, 228-229. 
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Petreşti Elie Piso Andrei Şaguna nu 296 240 536 21 5 18 31 

Elie HinŃa 
V. Moga, 11 
decembrie 

1843 
da 

Sebeşel 
George 
HinŃa, 
capelan 

A. Şaguna, 
1871 nu 

353 391 744 25 5 17 108 

Loman vacantă 502 523 1025 27 4 30 190 

Răchita Nicolae 
Savu 

M. Romanul, 5 
mai 1885 da 475 503 978 33 7 21 68 

Strungariu, filie la Răchita 
vacantă 110 111 221 6 2 6 19 

George 
PanŃa V. Moga, 1835 da 415 432 847 24 8 15 198 Pianu 

de sus  
Pianu 
de sus  

Simion 
Ghib 

A. Şaguna, 7 
noiembrie 

1869 
nu 427 473 900 35 12 29 218 

Pianu 
de jos Ioan Bena 

M. Romanul, 
31 decembrie 

1878 
nu 598 576 1174 49 15 22 350 

Tărtăria George 
Radu 

A. Şaguna, 9 
noiembrie 

1868 
nu 401 385 786 26 3 22 56 

Cioara Nicolae 
Bena 

A. Şaguna, 3 
februarie 1853 da 642 653 1295 69 14 36 91 

Ioan 
Costea 

Gherasim RaŃ, 
Arad, 26 

februarie 1845 
nu 

Sibişani 
Nicolae 
Costea, 
capelan 

M. Romanul, 2 
octombrie 

1886 
nu 

295 268 563 25 7 18 14 

VinŃu 
de jos 

Nicolae 
Maniu 

A. Şaguna, 9 
februarie 1862 nu 201 208 409 20 3 8 61 

Vurpăr Ioan 
Stanca 

A. Şaguna, 14 
martie 1871 nu 653 667 1320 48 6 30 35 

Răcătău vacantă 270 274 544 8 1 8 3 

Ioan 
Muntean 

A. Şaguna, 
1856 nu 

Oarda 
de sus George 

Muntean 

A. Şaguna, 17 
noiembrie 

1869 
nu 

541 453 994 12 5 21 39 

Limba 
Ciugud 
filie 

Clement 
Munteanu Vasile Moga da 321 336 657 39 4 25 50 

Drâmba
riu 

Ioan 
Magdea 

A. Şaguna, 22 
octombrie 

1862 
nu 307 300 607 19 5 27 26 

Berghin 
Colibi 
filie 

Ioan 
Patachi 

M. Romanul, 
16 octombrie 

1885 
nu 498 430 928 41 3 48 23 

Vingard Ioan 
Puntean 

M. Romanul, 
13 noiembrie 

1885 
da 618 531 1149 56 6 33 45 

Daia Eustatie 
Cib 

Ioan Popasu, 4 
noiembrie 

1874 
nu 824 808 1632 104 20 31 60 

Ohaba Ioan 
Moldovan 

A. Şaguna, 10 
martie 1862 nu 634 580 1214 50 15 35 41 
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  Chestiunea suprafeŃei districtelor protopopeşti şi tema rearondării 
acestora a revenit mereu în atenŃia dezbaterilor Sinoadelor arhidiecezane şi ale 
Congreselor NaŃionale Bisericeşti întrunite la Sibiu pe întreaga durată a vieŃii 
constituŃionale din Mitropolia românilor din Ungaria şi Transilvania, deoarece 
principiul autonomiei a funcŃionat la toate cele trei nivele bisericeşti (eparhie, 
protopopiat, parohie), permiŃând fiecărei comune eclesiale în parte să facă apel 
la sinodul arhidiecezan, respectiv la Congresul NaŃional Bisericesc, în cazul în 
care dorea să fie mutată sau nu dintr-o circumferinŃă protopopească în alta. 
Această prevedere alături de calea succesiunii naturale, alese în 1871, a dus în 
cele din urmă la o prelungire sinoasă a restructurărilor şi la reducerea numărului 
districtelor din Eparhia Ardealului. Astfel, în anul 1882, la un deceniu de la 
luarea deciziei reducerii acestora, funcŃionau încă 41 de protopopiate, abia în 
1890 reducându-se la 37, în 1892 la 35 şi în 1898 la cifra hotărâtă cu aproape 
trei decenii înainte: 34, câte vor rămâne până în anul 1920, când unsprezece 
districte protopopeşti (Abrud, BistriŃa, Câmpeni, Cetatea de Piatră, Cluj, Dej, 
Lupşa, Reghin, Târgu Mureş, Turda şi Unguraş) vor forma osatura 
administrativă a noii „Episcopii a Vadului, Feleacului şi Clujului”. La cumpăna 
dintre veacurile XIX-XX Eparhia ortodoxă a Ardealului era astfel organizată la 
nivel regional în 34 de protopopiate, care înglobau în teritoriu 1234 de comune 
bisericeşti (936 parohii şi 298 filii), formate din 163.376 familii ortodoxe 
păstorite de 961 de clerici.52 

Începând cu anul 1881 până în perioada interbelică evoluŃia 
administrativă, şcolară şi demografică a parohiilor Arhidiecezei Ortodoxe a 
Transilvaniei este mai uşor de urmărit datorită publicării şematismului întregii 
mitropolii ortodoxe române din Transilvania şi Ungaria în paginile Calendarului 
bisericesc de la Sibiu. Între 1881 şi 1899 şematismele conŃin date referitoare la 
membrii consistoriilor, ai sinoadelor eparhiale, ai Congreselor NaŃionale 
Bisericeşti şi ai scaunelor protopopeşti, apoi la denumirea românească, maghiară 
şi germană a parohiilor şi a filiilor, la numele preoŃilor şi al învăŃătorilor, la 
protopopiatele, parohiile şi şcolile vacante, precum şi la numărul total al 
credincioşilor din arhiepiscopie, din episcopiile Aradului şi Caransebeşului şi din 
fiecare protopopiat. Începând cu anul 1900 până în anul 1921 informaŃiile 
furnizate de şematismele sibiene s-au îmbogăŃit prin precizarea numărului 
sufletelor fiecărei parohii şi filii, uneori împreună, alteori separate, din întreaga 
mitropolie, astfel fiind posibilă reconstituirea dinamicii demografice generale atât 
a protopopiatelor, cât şi a fiecărei comune bisericeşti în parte. 

Pentru a restitui tabloul evoluŃiei administrative şi demografice a 
protopopiatului ortodox Sebeş în perioada anilor 1881-1921 am purces la 
extragerea datelor acestuia din „Şematismul bisericei ortodocse-orientale 
române din Ungaria şi Transilvania” pe anii amintiŃi. Mai întâi am întocmit un 
                                                           

52 Mircea-Gheorghe Abrudan, Ortodoxie şi Luteranism în Transilvania, pp. 500-501. 
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prim tabel care restituie anual numărul sufletelor, al parohiilor, al filiilor şi al 
preoŃilor protopopiatului ortodox Sebeş în cursul ultimelor două decenii ale 
secolului XIX şi al primelor două decenii ale secolului XX: 
 

Numărul Numărul preoŃilor 
Anul Numărul 

sufletelor 
parohiilor filiilor parohi capelani 

Diaconi 

1881 33.612 34 3 34 3 - 
1882 34.434 34 4 37 2 - 
1883 34.434 29 4 33 2 - 
1884 34.434 29 4 32 2 - 
1885 30.700 30 4 32 2 - 
1886 30.700 30 4 34 2 - 
1887 31.860 30 4 32 3 - 
1888 32.402 29 4 32 2 - 
1889 32.402 29 4 33 3 - 
1890 31.518 29 4 33 3 - 
1891 33.387 29 4 33 5 - 
1892 32.986 29 4 33 5 - 
1893 33.206 29 4 34 4 - 
1894 - - - - - - 
1895 33.786 29 5 33 4 - 
1896 33.786 29 5 36 2 - 
1897 33.786 27 3 31 1 - 
1898 35.517 27 3 31 1 - 
1899 34.518 27 3 33 1 - 
1900 34.518 27 3 32 1 1 
1901 34.310 27 3 32 1 153 
1902 32.788 25 3 32 1 - 
1903 32.897 25 4 32 1 - 
1904 33.219 25 4 30 1 - 
1905 33.455 25 4 31 1 - 
1906 33.455 25 4 31 2 - 
1907 33.455 25 4 32 2 - 
1908 34.264 25 4 32 2 - 
1909 34.264 25 4 31 3 - 
1910 33.455 25 4 32 3 - 
1911 33.455 26 4 33 2 - 
1912 34.934 26 4 35 2 - 
1913 34.934 26 4 33 2 - 
1914 34.934 26 4 32 1 - 
1915 34.934 26 4 31 - - 
1916 34.934 26 4 31 1 - 
1917 34.934 26 4 30 1 - 
1918 34.934 26 4 31 - - 
1919 34.934 26 4 31 - - 
1920 34.934 26 4 29 - - 
1921 40.469 31 6 33 - - 

 
Centralizarea datelor din şematism descoperă mai întâi repetarea 

aceloraşi date demografice ale protopopiatului Sebeş între anii 1882-1884, 

                                                           

53 Este vorba despre Avram David care a slujit ca diacon în parohia din Sebeş în anii 1900 şi 
1901, din 1902 figurând ca paroh doi al Sebeşului.  
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1885-1886, 1888-1889, 1895-1897, 1899-1900, 1905-1907, 1908-1909, 1910-
1911 şi 1912-1920 ceea ce denotă mai multe disfuncŃionalităŃi înregistrate atât 
în administraŃia centrală de la Sibiu, care nu a reuşit întotdeauna să prelucreze 
datele primite din teritoriu, cât mai ales în administraŃia parohială şi 
protopresbiterială, preoŃii neîntocmind întotdeauna cu exactitate protocoalele 
parohiale, mulŃumindu-se să le trimită protopopilor fie informaŃii incomplete, 
fie neactualizate. De altfel, deputaŃii Congreselor NaŃionale Bisericeşti din 
epocă au sesizat carenŃele acestor recensăminte bisericeşti. De pildă, în şedinŃa 
din 10/22 octombrie 1881 mai mulŃi deputaŃi au dezavuat defecŃiunile 
raportului senatului bisericesc menŃionând că „datele despre cei nou-născuŃi, cununaŃi 
şi morŃi, despre numărul parohiilor şi al bisericilor pe anul 1880 sunt defectuoase şi că însuşi 
consistoriul metropolitan în raportul său se îndoieşte despre exactitatea lor”, propunându-se 
tipărirea unor tabele speciale care să sistematizeze colectarea datelor statistice la nivelul 
întregii provincii mitropolitane, astfel ca pe viitor să se poată raporta exact”.54 AutorităŃile 
bisericeşti centrale nu au reuşit însă să rectifice această problemă a 
disfuncŃionalităŃii aparatului administrativ parohial şi protopresbiteral care 
colecta şi trimitea datele statistice către centrele eparhiale, până în perioada 
interbelică. Şematismele mitropoliei, aşa cum s-a putut observa anterior din 
tabelul statistic al protopopiatului Sebeş, scot în evidenŃă cel mai bine lipsa de 
seriozitate şi proasta administrare a unor protopopiate din arhidieceză, ai căror 
protopresbiteri transmit pe perioade de 3 până la 14 ani tabele statistice 
identice,55 astfel că în toată epoca dualistă datele demografice oferite de 
centralizatoarele bisericeşti sibiene trebuie privite cu circumspecŃie, acestea 
având doar un rol orientativ general şi nu unul precis sau exact. 

Cei nouă ani între 1912 şi 1920 care înregistrează un număr neschimbat 
de suflete nu se explică atât prin carenŃele administraŃiei parohiale sau 
protopopeşti, semnalate mai sus, cât se datorează anilor Primului Război 
Mondial care au bulversat viaŃa cotidiană firească a oamenilor şi a comunităŃilor 
mai ales prin numărul mare de bărbaŃi mobilizaŃi pe front, prin deportările şi 
emigrările înregistrate, prin prăbuşirea natalităŃii şi a numărului căsătoriilor în 
anii conflagraŃiei.56  

Din datele şematismului protopopiatului sebeşean se poate de 
asemenea observa că între 1881 şi 1901 numărul parohiilor a scăzut constant, 
ceea ce se explică prin implementarea în teritoriu a măsurilor comisiei de 
rearondare a protopopiatelor din Arhiepiscopia Transilvaniei. Între 1902 şi 
                                                           

54 Protocolul Congresului naŃional bisericesc ordinariu al metropoliei românilor greco-orientali din Ungaria şi 
Transilvania, întrunit în Sibiu, la 1/13 octombrie 1881, p. 52. 
55 Protopopiatul Clujului este districtul care înregistrează un tabel statistic identic pe cea mai 
lungă perioadă de timp, între anii 1900-1914, contabilizând acelaşi număr de credincioşi: 
27.815. 
56 Amănunte în acest sens vezi la: Ioan Bolovan, Primul Război Mondial şi realităŃile demografice din 
Transilvania. Familie, moralitate şi raporturi de gen, Cluj-Napoca, Editura Şcoala Ardeleană, 2015. 
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1921-anul reorganizării Arhiepiscopiei Ardealului prin înfiinŃarea Eparhiei 
Vadului, Feleacului şi Clujului57 şi fixarea demarcaŃiei între eparhia de la Cluj şi 
cea de la Sibiu pe cursul râului Mureş-protopopiatul Sebeş a avut din punct de 
vedere administrativ cea mai lungă perioadă de stabilitate, creşterea numărului 
de parohii de la 25 la 26 în anul 1911 explicându-se prin transformarea celor 
două sectoare şi posturi clericale ale comunei Răchita în două parohii de sine 
stătătoare, anume Răchita şi Răchita-PurcăreŃi. În acelaşi an, 1911, 
protopopiatul Sebeş raportase la Sibiu următorul şematism protopopesc, 
realizat în ordinea alfabetică a parohiilor:58 

 
Denumirea 
parohiei Numele preoŃilor Nr. sufletelor Numele învăŃătorilor 

622 Berghin, 
cu filia Colibi 

Titu Morar, paroh 
Ioan Patachi, pr. pensionar 474 

Virgil Pop 

Cacova Vasile Mihu, paroh 430 Teodor Murgău 

Câlnic Ioachim Cărpinişan, paroh 
Ioan Duşe, capelan 900 Georgiu Ghişoi 

Sabin Jula 
Căpâlna Vasiliu Dobre, paroh 862 Ioan Dobre 
Cioara Constantin Oancea, paroh 1970 Simeon Socaciu  Galacteon Bica 

Daia EustaŃiu Cibu, paroh 1812 Petru Petrângenariu, Alexiu 
Cibu, Ilie Mateş 

Deal Ioan Dura, paroh 
Nicolae Dura, capelan 1094 Ioan Bădilă 

Agapiu Ghişoi 

Lancrăm Vasile Mateiu, paroh 
Ioan LaşiŃă, paroh 1644 Vasile Blaga, Ioan Pavel, Avram 

Savu, Longin Bucur 

Laz Ioan Mihu, paroh 782 Aron Râurean  
 George Breazu 

Loman Petru Cucuian, paroh 1388 Nicolae Stanciu  

Oarda de sus 
G. Muntean, paroh 
Stoia Bobeş, paroh 

Ioan Muntean, pr. pensionar 
1031 Ioan Muntean 

Ohaba Eugen Imbăruş, paroh 
Ioan Molovan, pr. pensionar 1300 Ioan Codău 

 Ioan Rusan 
Petreşti Nicolae Oancea, paroh 653 Simeon RomoniŃan 

Pianu de jos Ioan Bena, paroh 1270 Teodor Trifa  Alexandrina Trifa 

Pianu de sus Simion Ghibu, paroh 
Vasile Oana, paroh 2162 Ioan Cionca, Ioan Miclăuş, 

Dumitru Oana 
470 Răchita, 

cu filia Strugari Ioan Ghişa, paroh 
238 

Ioan Chivescu  
 Nicolae Stoica 

Răchita-PurcăreŃ Maxim Vulc, paroh 553 Ioan Raica 

Răhău Nicolae Cărpinişan, paroh 
Ioan Floca, paroh 2336 Vasile Cărpinişan, Elisa Crişan, 

Simion Floca, Laurian Fleşer 
Săsciori Ilie Moga, paroh 1583 Augustin Dura  

Sebeş 
Sergiu Medean, protopresbiter şi 

paroh;  
Avram David, paroh  

4566 
Samuil Roşu, Ioan Pavel, 

Ambroziu Tătar, Elisabeta Roşu, 
George Albu şi Nechita LuculeŃ 

Sebeşel Nicolae HinŃa, paroh 856 Alexandru Duvlea  
 Vasile Zdrenghia 

                                                           

57 Detalii despre istoria acesteia vezi: Ştefan Iloaie, Bogdan Ivanov (editori), Eparhia Vadului, 
Feleacului şi Clujului la 90 de ani (1921-2011), Cluj-Napoca, Editura Renaşterea, 2012.  
58 „Şematismul bisericei ortodoxe române din Ungaria şi Transilvania pe anul 1911”, în 
Calendariu pe anul comun de la Christos 1911. Anul al şasezecilea, Sibiu, Editura şi tiparul tipografiei 
arhidiecezane, pp. 86-88. 
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Sibişani Nicolae Costea, paroh 676 Simeon LaşiŃă 
2041 Şugag, 

cu filia Dobra-Jini Georgiu Perian, paroh 
222 

Teodor Chiuchendea Georgiu 
Gligor 

Tărtăria Ioan Radu, paroh 895 Ioan BănăŃan 
1418 Vingard, 

cu filia Ungurei Pompiliu Predoviciu, paroh 
33 

Ilie Mihai 

VinŃu de jos Nicolae Maniu, paroh 479 vacant 

 
 
Dincolo de datele de natură statistică, din şematismele protopopiatului 

Sebeş în perioada anilor 1881-1921 reies şi o serie de alte informaŃii referitoare 
la evoluŃia istorică şi organizarea acestui tract protopopesc. Astfel, începând cu 
anul 1891 la conducerea protopopiatului a fost cooptat, în calitate de capelan 
protopopesc, preotul Sergiu Medean, care va prelua odată cu pensionarea lui 
Ioan Tipeiu, în anul 1895, funcŃia de administrator protopopesc, apoi pe cea de 
protopop. Născut la Alba-Iulia în 1862, după absolvirea Seminarului andreian 
din Sibiu în 1886, Medean a slujit ca protodiacon la Sibiu între 1887-1889, din 
1889 ca paroh trei în Sebeş, iar între 1895 şi 1938 a deŃinut funcŃia de protopop 
ortodox al Sebeşului, înscriindu-se aşadar în galeria protopresbiterilor sebeşeni 
din epoca modernă: Ioan Dăncilă (1766), Lazăr Ştef (1794), Avram Moga I 
(1790-1804), Zaharie Moga (1805-1828), Avram Moga II (1828-1851), Georgie 
CreiŃar (1851) şi Ioan Tipeiu (1851-1895). 

La finalul acestei expuneri trebuie să remarc că spre deosebire de alte 
protopopiate ortodoxe din Eparhia Transilvaniei, protopopiatul Sebeş a avut 
un parcurs istoric lin, fiind organizat în jurul scaunului protopopesc din cetatea 
săsească a Sebeşului, unde şi-au avut reşedinŃa stabilă toŃi protopopii veacului al 
XIX-lea. Constituit în mare parte din parohii situate până în 1848 pe teritoriul 
Pământului Crăiesc şi aflate în apropierea sediului eparhial de la Sibiu, care a 
fost ocupat timp de 34 de ani de Vasile Moga, originar din Sebeş, protopo-
piatul Sebeş nu a fost confruntat cu tulburări generate de acŃiunea misionară a 
episcopatului greco-catolic, între parohiile sebeşene neînregistrându-se 
defecŃiuni sau treceri confesionale în masă, ortodoxia rămânând între români, 
în toată perioada modernă, majoritară.    
 
 

The Administrative Organization and the Demographic Dimension of the 
Orthodox Archpriestship of Sebeş during 1766-1920 

 
(Abstract) 

 
The history of the Orthodox Church from Transylvania during the nineteenth 

century represents a complex field of research and of knowing the past of this blessed 
geographic region since the Church history confounds itself with the local, regional, 
cultural, national, political and social history of the Transylvanian Romanians. Both 
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during the long pastoral care of the bishop Vasile Moga (1810-1845) and in particular 
of the holy metropolitan Andrei baron of Şaguna (1846-1873) as well as of his 
successors till the Grand Union-Procopie Ivacicovici (1873-1874), Miron Romanul 
(1874-1898), Ioan MeŃianu (1898-1916) and Vasile Mangra (1916-1918)-the Orthodox 
Church from Transylvania has been the fundamental institution of the Transylvanian 
Romanians that has guided, protected and fought for the spiritual and religious 
exigences, for the social and political demands, for the cultural and national aims and 
also for the educational interests of the Orthodox Romanians living in Transylvania, 
Banat and Hungary. The present study aims to offer a systematic description of the 
administrative configuration of the Orthodox archpriestship of Sebeş and of the 
demographic dimension of its parishes beginning with the restoration of the 
Orthodox Bishopric of Transylvania (1761) up until the First World War. 

Keywords: The Orthodox Church from Transylvania, the archpriestship of 
Sebeş, the Orthodox parishes from Sebeş, 18th-20th centuries, history, organization, 
demography. 
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GOTIC, RENAŞTERE, BAROC, CLASICISM VERSUS 
MODERNITATE SAU DESPRE ISTORIA UNUI ORAŞ BALNEAR: 

KARLOVY VARY (CARLSBAD) 
 

Diana-Maria Dăian 
Universitatea ,,Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca 

 
,,Fountain! Whose fame poets will long time sing?/All hail! Say 
whence they steaming torrents spring[…]/Cure all who come, 
restore them to proclaim,/With grateful health, the wonders of thy 
fame!” (On the Warm Springs of Carlsbad).1 

 
În partea de nord-vest a Cehiei, la poalele MunŃilor Metaliferi şi la 

confluenŃa râurilor Teplá şi Ohře îşi scrie istoria de mai bine de şase secole 
oraşul Karlovy Vary (Carlsbad). Întemeierea micii staŃiuni balneare este pusă pe 
seama împăratului Carol al IV-lea de Luxemburg (rege al Boemiei din 1347 şi 
împărat al Imperiului Romano-German din 1355), aspect demonstrat şi de 
denumirea oraşului, „Carlsbad”, care se traduce prin „Băile lui Carol”.2 

Data exactă a fondării acestui oraş nu ne este cunoscută; totuşi 
cercetătorii tind să se pună de acord şi să se oprească asupra intervalului 1348-
1349. Cu toate acestea, istoria nescrisă a Carlsbad-ului începe mult mai 
devreme, împrejurimile actualului oraş fiind locuite încă din epoca antică.3 
Cercetări arheologice sistematice au relevat existenŃa unor aşezări permanente 
datând din preistorie în zona cartierelor de azi ale Carlsbad-ului (Tašovice, 
Drahovice, Dvory); în Drahovice va fi atestată o aşezare umană stabilă în epoca 
bronzului, iar câteva secole mai târziu o prezenŃă slavă va fi identificată în 
Tašovice, aspecte ce dovedesc că se poate vorbi despre o continuitate la nivelul 
locuirii teritoriului ce intră în perimetrul staŃiunii balneare de azi.4 

Primele mărturii care marchează începutul istoriei scrise a viitoarei 
staŃiuni balneare Karlovy Vary provin din secolul al XIV-lea, când la 14 august 
1370 împăratul Carol al IV-lea acordă aşezării recent întemeiate o serie de 
drepturi şi libertăŃi.5 De altfel, oraşul şi-a păstrat statutul privilegiat de-a lungul 

                                                           

1 Bohuslav Hasišteinsky z Lobkovic, Ode latine sur Carlsbad, Praga, Editura Schönfeld, 1829, p. 9. 
2 Jeremiah Milles, ,,An account of the Carlsbad Mineral Waters in Bohemia: In a Letter to the 
Right Honorable the Earl of Macclesfield”, în Philosophical Transactions, volum 50, 1757-1758, p. 
25 (material consultat pe: www.jstor.org, la data de 12.12.2012, ora 9:20). 
3 A se vedea: www.karlovyvary.cz, accesat la data de 04.01.2013, ora 16:12. 
4 Ibidem. 
5 Ibidem, accesat la data de 04.01.2013, ora 16:14. 
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secolelor XIV-XIX, apărându-şi drepturile şi privilegiile dobândite şi 
atribuindu-le o semnificaŃie locală, identitară. Fără îndoială statutul privilegiat 
conferit de Carol şi reconfirmat de ceilalŃi conducători ai Boemiei a contribuit 
la dezvoltarea ulterioară a aşezării, dar adevărata înflorire a oraşului s-a produs 
ca urmare a valorificării izvoarelor termale prezente în teritoriu. 

O cercetare axată în principal pe mărturiile de epocă şi pe arhitectură 
este în măsură să surprindă specificul elementelor de urbanism şi al spaŃiilor 
simbolice, dezvăluind principalele etape traversate de Karlovy Vary în evoluŃia 
sa de la momentul fondării şi până în prezent. Dintre acestea se remarcă: 1. 
Carlsbad-ul gotic şi renascentist; 2. Carlsbad-ul baroc; 3. Carlsbad-ul clasicist, rococo, 
Empire, Art Nouveau; 4. Carlsbad-ul socialist, respectiv 5. Carlsbad-ul secolului XXI.  

În ciuda materialului documentar şi vizual limitat care nu permite o 
reconstituire exhaustivă a elementelor gotice şi renascentiste ale Carlsbad-ului, 
secolele XIV-XVI îşi dovedesc relevanŃa prin configuraŃia şi structura dată 
oraşului, păstrată în mare parte până în zilele noastre. Este şi ceea ce doreşte să 
sublinieze Leonardo Benevolo în momentul în care afirmă faptul că modelele 
urbane create de Evul Mediu definesc oraşele de azi, construite pe reŃeaua de 
aşezări medievale, dar devenite în timp „de zece sau de o sută de ori mai mari”.6 
Moştenirea acestei perioade aduce cu sine ideea de „oraş”, dar nu în sensul 
instituŃiilor şi al practicilor actuale, ci „al unei stări de spirit”, al unui corpus de 
obiceiuri, tradiŃii, atitudini, sentimente, experienŃe bazate pe evocarea idealizată 
a epocii medievale.7 Este primul pas făcut spre conturarea unei identităŃi 
urbane, aspect dovedit şi de modul în care conştientizând şi exprimându-şi 
adeziunea la corpus-ul amintit, „orăşenii” încep să evalueze mai atent patrimoniul 
existent şi să opereze o serie de „sistematizări”, fie că vorbim despre dezvoltarea 
economică, viaŃa socială sau universul artistic şi arhitectural.  

Despre o astfel de „lectură”, chiar dacă în stadiu incipient, putem vorbi 
şi în cazul Carlsbad-ului, unde se operează o serie de transformări cu precădere 
din secolul al XV-lea; este momentul în care se ridică o biserică, se construiesc 
aşezări şi se pun bazele unei literaturi care aduce în prim-plan experienŃa 
termală a oraşului. Exemplificând, din secolul al XV-lea datează poemul despre 
„izvoarele calde din Carlsbad” scris de nobilul ceh Bohuslav Hasišteinsky z 
Lobkovic (1461-1510), umanist, autor al prozei cu tentă filosofică şi al 
numeroaselor versuri. Poemul se înscrie în categoria mai largă a aşa-numitelor 
laudationes urbane, elaborate în scopuri polemice, diplomatice, retorice, dar 
adesea încărcate de simbolism şi de o înŃelegere autentică a caracterului propriu 
fiecărui oraş.8 Cu toate că varianta originală a poemului este în limba latină, 

                                                           

6 Albrecht Benno et alii, Metamorfosi della Cittá, Milano, Editura Libri Scheiwiller, 1995, pp. XI-
XII; Leonardo Benevolo, Oraşul în istoria Europei, Iaşi, Editura Polirom, 2003, p. 79. 
7 Ibidem, p. 80. 
8 Ibidem, p. 87. 
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ediŃia din 1829 îngrijită de Jean de Carro cuprinde şi traduceri în limbile 
franceză, germană, cehă, maghiară, engleză, greacă, ebraică, italiană, suedeză, 
olandeză, rusă, poloneză, spaniolă şi portugheză.9 

Iată traducerea în limba engleză a poemului dedicat Carlsbad-ului: 
 
“Fountain! Whose fame poets will long time sing, /All hail! Say whence they 

steaming torrents spring, 
When, bursting thro’ the sulphury vein they boil, /As heated by the fire where 

Cyclops toil 
In Etna’s forge? Or rise they from below, /Where Pluto’s furnaces still hotter glow? 
Baiae must yield; and where Antenor led /His cruo, Timavus’s rocks must hide 

their head; 
The waters too which, near the Rhine’s blue wave, /Shed warmest tears on mighty 

Charles’s grave. 
As struggling from the earth the bubbling spring /Mounts up in the air! What 

colours does it fling 
Along the pebbly bed, and marble hore /Where’er it strays! E’ven Iris could no more. 
Then, sacred fountain, happy be they flow /For ages, soothing every human woe! 
Strenghten the old, and should the virgin seek /Thy aid, paint roses on her lily cheek; 
Cure all who come, restore them to proclaim, /With grateful health, the wonders of 

thy fame!”. 
 
Poemul nobilului ceh este o dovadă clară a modului în care în 

aproximativ un secol de la fondare, Carlsbad-ul începe treptat să se afirme şi 
să-şi contureze identitatea. Întreaga povestire Ńesută în jurul izvoarelor termale 
(modul în care apele Ńâşnesc, ieşind la suprafaŃă), investirea acestora cu 
proprietăŃi taumaturgice deosebite (îi fortifică pe cei bătrâni, le îmbujorează pe 
tinere, mai mult chiar, îi vindecă pe toŃi cei care folosesc apele lor), comparaŃia 
realizată cu personajele mitologice (Ciclopii, Pluto, Timavus) şi elementele 
legendare (Etna, Rinul) exprimă o „stare de spirit”, dar şi o dorinŃă de a legitima 
rădăcinile acestui loc (izvoarele „spală” cu „lacrimile” lor mormântul lui Carol, 
întemeietorul oraşului) contribuind la formarea acelui „corpus” de obiceiuri, 
tradiŃii, atitudini, sentimente, experienŃe, solidarităŃi care caracterizează 
conştiinŃa, respectiv identitatea urbană. 

Tot de la sfârşitul secolului al XV-lea datează şi construcŃia bisericii în 
stil gotic Sfânta Maria Magdalena, atestată documentar pentru prima oară în 
anul 1485, iar la 1500 este amintită Biserica Sfântului Andrei pe Dealul Cele Trei 
Cruci.10 

                                                           

9 Bohuslav Hasišteinsky z Lobkovic, Ode latine, passim. 
10 SemnificaŃiile atribuite celor trei cruci sunt diverse: unii consideră că au fost ridicate în 
memoria a trei fraŃi ucişi, în timp ce alŃii sunt de părere că marchează reconquista catolică şi 
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Cea mai veche variantă a legendei oraşului apare la sfârşitul secolului al 
XVI-lea, aşa cum o demonstrează la 1571 înregistrarea doctorului ceh Fabian 
Sommer. 

Legenda spune că izvoarele termale de pe teritoriul viitoarei staŃiuni 
balneare ar fi fost descoperite accidental de către împăratul Carol al IV-lea şi de 
slujitorii săi în timpul unei vânători. În alergarea sa după vânat, unul dintre 
câinii împăratului a căzut în apa caldă şi a început să schelălăie de durere, 
atrăgându-i spre locul respectiv pe participanŃii la vânătoare. Împăratul însuşi a 
folosit apa, putând constata vindecarea piciorului său bolnav şi simŃindu-se 
întărit, drept pentru care a dat ordin ca zona să fie populată, în jurul apelor 
termale să se ridice case, dar mai ales să se construiască o biserică şi un 
pavilion.11 Desigur că întrebarea care se pune este în ce măsură putem vorbi 
despre o dezvoltare a tradiŃiei balneare la Carlsbad ca urmare a descoperirii 
accidentale a izvoarelor termale de către Carol al IV-lea în timpul vânătorii sale. 
Fără îndoială împăratul a avut un rol important în geneza şi dezvoltarea 
ulterioară a oraşului, îndeosebi prin drepturile şi libertăŃile acordate, dar trebuie 
luată în calcul şi posibilitatea unei cunoaşteri şi exploatări îndelungate a 
resurselor acestui loc, chiar dacă nu sistematice, aşa cum se va produce din 
secolele XV-XVI. 

Pe parcursul celor două secole (XV-XVI), Carlsbad-ul reuşeşte să-şi 
desăvârşească organismele urbane, atribuindu-le forme şi funcŃii specifice; acest 
aspect este demonstrat de finalizarea şi decorarea principalelor edificii, precum 
şi de ridicarea numeroaselor clădiri publice şi private. Astfel, la 1520 este 
amintită Primăria, la poalele micului castel de vânătoare a lui Carol al IV-lea, la 
o dată apropiată acestui an Farmacia, iar la 1531 Spitalul Sfântului Spirit.12 Cu 
toate că nu există reprezentări ale oraşului datând din secolul al XVI-lea, dar 
mai ales ca urmare a faptului că cea mai mare parte a construcŃiilor menŃionate 
a fost distrusă sau modificată de-a lungul timpului, amplasamentul iniŃial al 
acestora poate fi stabilit cu aproximaŃie pe baza unei panorame a Carlsbad-ului 
de secol XVII (1652).   

Reprezentarea de epocă pune în evidenŃă pentru secolele XIV-XVI 
două concentrări demografice importante: în jurul bisericii gotice Sfânta Maria 
Magdalena (atestată la 1485) şi în jurul organismelor urbane menŃionate în 
secolul al XVI-lea (primăria, farmacia, spitalul), dispuse de-o parte şi de alta a 
râului Teplá. Prima etapă din istoria acestei staŃiuni balneare se încheie la 
începutul secolului al XVII-lea, când construcŃiile în stil gotic sau renascentist 

                                                                                                                                                    

succesele obŃinute de Habsburgi în perioada Contrareformei (a se vedea:  www.karlovyvary.cz, 
accesat la data de 04.01.2013, ora 17:48). 
11 Anton Caragea, Ruxandra Caragea, Cehia: Praga, Břno şi Karlovy Vary: hoteluri, restaurante, trasee, 
istorie, Bucureşti, Editura Cartea de Buzunar, 2006, p. 79. 
12 www.karlovyvary.cz, accesat la data de 05.01.2013, ora 12:00. 
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sunt în mare parte distruse ca urmare a inundaŃiei din 1583 şi a incendiului din 
1604 (au ars 99 din cele 102 clădiri).13 

ReconstrucŃia oraşului demarată la începutul secolului al XVII-lea 
marchează şi debutul celei de-a doua etape în dezvoltarea Carlsbad-ului, 
respectiv etapa barocă. După cum oraşul nu a fost ocolit de dezastre naturale, 
statutul său privilegiat nu a împiedicat nici expunerea sa Războiului de 30 de 
ani (1618-1648). Ravagiile armatelor, incendierile, înrăutăŃirea mijloacelor de 
subzistenŃă sau bolile care au lovit oraşul sunt tot atâtea elemente în măsură să 
explice decăderea economică a Carlsbad-ului pe parcursul secolului al XVII-lea, 
dar şi regresul activităŃii balneare prin diminuarea posibilităŃilor de a duce mai 
departe tradiŃia termală, respectiv prin scăderea numărului de vizitatori.14 Este 
interesant de văzut modul în care un oraş cu specific balnear este pus în situaŃia 
de a renunŃa în bună parte la valorificarea unui patrimoniu cu o vechime de 
câteva secole şi de a afla posibile alternative în vederea redresării economice. 
Astfel, condiŃiile specifice amintite mai sus determină Carlsbad-ul să încurajeze 
dezvoltarea meşteşugurilor, după cum urmează: producerea de arme, îndeosebi 
puşti, confecŃionarea textilelor şi fabricarea tacâmurilor.15 

Adevăratul boom al oraşului se produce începând cu secolul al XVIII-
lea, când Carlsbad-ul beneficiază în reconfigurarea sa economică de sprijin din 
partea Habsburgilor; de altfel, acesta intră în graŃia CurŃii de la Viena, aşa cum 
o demonstrează decizia împăratului Iosif I de a reconfirma statutul privilegiat 
acordat de Carol al IV-lea, precum şi acŃiunea împărătesei Maria Terezia de a 
oferi subsidii pentru dezvoltarea economică, culturală şi arhitecturală a 
oraşului.16 Redresarea economică a Carlsbad-ului permite şi reluarea activităŃii 
balneare, iar sejurul Ńarului Rusiei, Petru cel Mare, în anii 1711 şi 1712 nu face 
altceva decât să sporească popularitatea micii staŃiuni. În strânsă legătură cu 
revenirea la o tradiŃie îndelungată pot fi puse înfiinŃarea numeroaselor societăŃi 
şi ridicarea clădirilor cu scopuri balneare, dintre care amintim: Saxon Hall, 
Bohemian Hall, iar în 1711 „Băile Morii”, prima facilitate balneară publică pe 
locul actualului Izvor al Morii.17 În acelaşi timp, remarcăm construirea primului 
teatru şi reconstruirea în stil baroc a bisericii Sfânta Maria Magdalena. 
Amprenta barocului este mai mult decât evidentă: regularitatea şi gravitatea 
impersonală a noilor clădiri, stricteŃea planificării stradale, utilizarea repetată a 
unor elemente uniforme (coloane, cornişe) sunt în măsură să sublinieze 
deschiderea, claritatea şi ordinea formală tipică arhitecturii baroce.18 În general 

                                                           

13 Ibidem. 
14 Ibidem, accesat la data de 05.01.2013, ora 13:15. 
15 Ibidem, accesat la data de 05.01.2013, ora 14:12. 
16 Ibidem, accesat la data de 05.01.2013, ora 14:20. 
17 Ibidem, accesat la data de 05.01.2013, ora 16:12. 
18 Lewis Mumford, The City in History: Its Origins, its Transformations and its Prospects, 
Hardmondsworth, Penguin Books, 1966, p. 399. 
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se consideră că etapa barocă a oraşului se încheie cu incendiul din 1759, când 
peste 200 de clădiri au fost distruse.  

Următoarea etapă în evoluŃia Carlsbad-ului începe după incendiul din 
1759, când asistăm la o reconfigurare sistematică a întregului oraş. Indiferent 
dacă vorbim despre clasicism, rococo, Empire, Art Nouveau, toate aceste 
curente lasă urme în arhitectura staŃiunii balneare păstrate în mare parte până în 
zilele noastre. Creşterea considerabilă a numărului de vizitatori, precum şi 
introducerea unei „taxe de baie” în anul 1795 contribuie masiv la revigorarea 
economică, permiŃând ridicarea unor clădiri mai impunătoare şi mai elaborate.19 
Un alt element care joacă un rol important în boom-ul experimentat de 
Carlsbad după incendiul din 1759 este reprezentat de producerea şi exportarea 
sării termale; banii proveniŃi din această „industrie locală” sunt direcŃionaŃi şi 
spre arhitectură, aşa cum se petrece în anul 1788 când o parte din fondurile 
agonisite de pe urma vânzării sării termale sunt folosite la ridicarea teatrului.20 

Reînnoirea patrimoniului imobiliar derulată în această perioadă este 
datorată în primul rând unor exigenŃe de ordin pragmatic (distrugerile cauzate 
de dezastrele naturale, progresele tehnicii, creşterea populaŃiei, stimularea 
circulaŃiei monetare, birocratizarea, specializarea funcŃiilor), dar şi necesităŃii de 
a reprezenta prin forme exterioare noile interese publice şi private.21 Printre 
motivaŃiile acestor intervenŃii apare în mod frecvent „decorul”, care face 
trimitere la durabilitate, comoditate, armonie vizuală; folosirea anumitor 
materiale sau a unor efecte de stil este uneori indicată pentru personalizarea 
oraşului.22 Astfel, la sfârşitul secolului al XVIII-lea se construieşte „Curtea 
poştei”, o clădire aparŃinând din punct de vedere stilistic barocului târziu, dar cu 
importante elemente de factură romantică în interior. ConstrucŃia ar fi fost 
utilizată iniŃial pe post de grajd pentru caii poştei, totuşi în scurt timp se 
transformă într-unul dintre cele mai populare locuri de întâlnire frecventate de 
vizitatorii oraşului.  

În acelaşi timp, înflorirea economică a Carlsbad-ului ca urmare a 
valorificării tradiŃiei termale determină şi recondiŃionarea clădirilor cu scopuri 
balneare (Băile Morii) şi construirea primelor colonade (Izvorul Nou), 
asigurând sosirea vizitatorilor în orice perioadă a anului.  

În anul 1775 Bohemian Hall, devenit cel mai faimos centru de întâlnire 
al elitelor pe tot parcursul secolului al XVIII-lea, intră în proprietatea lui 

                                                           

19 Ibidem, accesat la data de 05.01.2013, ora 16:58. 
20 Ibidem, accesat la data de 05.01.2013, ora 17:02; a se vedea şi: Jakob Vogel, ,,Locality and 
Circulation in the Habsburg Empire: Disputing the Carlsbad Medical Salt, 1763-1784”, în The 
British Journal for the History of Science, volum 43, 2010, p. 589 (material consultat pe: 
www.journals.cambridge.org, la data de 12.12.2012, ora 9:36). 
21 Alexander R. Cuthbert, The Form of Cities: Political Economy and Urban Design, Oxford, 
Blackwell Publishing, 2006, pp. 243-244; Leonardo Benevolo, Oraşul în istoria Europei, p. 126. 
22 Ibidem, p. 88. 
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Johann Georg Pupp, punându-se astfel un prim fundament pentru ridicarea 
ulterioară a hotelului şi restaurantului Pupp.23 FacilităŃile oferite de mica 
staŃiune balneară de la poalele MunŃilor Metaliferi contribuie la consolidarea 
popularităŃii oraşului, atrăgând un număr tot mai mare de vizitatori, provenind 
îndeosebi din cercurile aristocratice sau din rândul europenilor de renume.  

Vizitele din partea „celebrităŃilor” epocii devin o adevărată tradiŃie, 
având un impact deosebit asupra istoriei culturale a Carlsbad-ului; Johann 
Wolfgang Goethe, Friedrich Schiller, Theodor Körner, Ludwig van Beethoven, 
Frederik Chopin, Nikolai Gogol, Franz Liszt, Sigmund Freud, Heinrich 
Schliemann, Theodor Fontane, Karl Marx sau Richard Wagner sunt tot atâtea 
personalităŃi care poposesc în oraş în această perioadă, şederea lor fiind 
imortalizată prin intermediul monumentelor.24 

Renumele staŃiunii balneare va fi o dată în plus consolidat prin 
transformarea sa în locaŃie pentru negocieri politice şi diplomatice, fiind ales de 
cancelarul Metternich, Alexandru al II-lea şi Alexandru al III-lea ai Rusiei, 
regele Ludwig al Bavariei, Otto von Bismarck, respectiv Franz Josef.25 

Secolul al XIX-lea reprezintă şi cea mai importantă perioadă în evoluŃia 
arhitecturală a oraşului, Carlsbad-ul datorând configuraŃia arhitecturală de astăzi 
construcŃiilor masive din ultimul sfert al secolului al XIX-lea. O sarcină primordială 
este realizarea echipamentelor şi serviciilor necesare funcŃionării unui oraş cu o 
populaŃie în continuă creştere: canalizarea, reŃeaua de apă, iluminatul, transportul 
public, şcolile, spitalele, pieŃele, parcurile.26 Mediul privat şi mediul public devin 
acum oponente; pe de-o parte sunt casele, atelierele, locurile de reuniune în care se 
desfăşoară viaŃa privată, iar pe de altă parte este „strada publică”, „trotuarul” unde 
fiecare se amestecă cu ceilalŃi şi nu mai este recunoscut.27 Unele clădiri trebuie să 
fie retrase de la stradă şi apărate de un spaŃiu privat, curte sau grădină, iar odată ce 
partea dinspre stradă nu mai este utilizată, clădirea câştigă în distincŃie. În schimb, 
altele sunt expuse, părŃi din ele fiind valorificate în scopuri comerciale (parterul 
care adăposteşte mica afacere/magazinul proprietarului clădirii). Deşi derivă din 
vechea stradă medievală, strada din secolul al XIX-lea sfârşeşte prin a o modifica şi 
a o distruge: fostele şosele sunt lărgite, aliniamentele sunt reconstruite, iar formele 
neregulate sunt înlocuite de un desen regulat.28 Totodată sunt ridicate noi 
construcŃii cu specific balnear: InstituŃia Militară de Spa (1855), respectiv Băile III 
(1866).  

                                                           

23 www.karlovyvary.cz, accesat la data de 05.01.2013, ora 17:14. 
24 Anton Caragea, Ruxandra Caragea, Cehia, p. 80. 
25 Ibidem. 
26 Leonardo Benevolo, Oraşul în istoria Europei, p. 169. 
27 Ibidem, p. 176. 
28 Ibidem, p. 178. 
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Pe tot parcursul anilor 1870-1900 clădirile moderne de factură 
metropolitană incluzând o serie de facilităŃi iau locul construcŃiilor vechi; cu 
toate că accentul cade asupra activităŃii balneare (Colonada Sprudel sau a 
Izvorului Furios-1879; Colonada Morii-1871-1881 cu cele 124 de coloane în stil 
corintic; Colonada Parcului-1880; Colonada PieŃei-1883; Băile Imperiale sau 
Băile I-1895), din această perioadă datează totuşi şi noul teatru municipal 
(1886), respectiv trei construcŃii de factură ecleziastică (Sinagoga-1877; Biserica 
Evanghelică Anglicană-1877, respectiv Biserica Ortodoxă Rusă-1897).29  

Se ajunge aşadar la transformarea şi, uneori, distrugerea vechilor centre 
ale oraşului în principal ca urmare a dezvoltării unei retorici tendenŃioase ce 
exagerează decrepitudinea şi insalubritatea din vechile cartiere, dar şi a asocierii 
care se face între distrugerea elementelor vechi şi ruptura de trecut, victoria 
aerului, a luminii şi a libertăŃii de mişcare.30 Este cazul băii municipale din 
Carlsbad, pe locul căreia a fost ridicată primăria, ulterior distrusă şi ea, dar şi al 
porŃilor oraşului prezente în reprezentările secolelor XVII-XVIII, dar distruse 
în secolul al XIX-lea pentru a face loc Colonadei PieŃei. 

Singurele construcŃii care supravieŃuiesc sunt clădirile mai importante, 
considerate mărturii istorice, modele ale diferitelor stiluri din trecut şi pe care 
conştiinŃa colectivă le apreciază ca fiind esenŃiale pentru identitatea unui loc. 
De cele mai multe ori, acestea sfârşesc prin a-şi pierde adevărata valoare, prin a 
se banaliza, mai ales că Ńesutul modern dens tinde să le imite dimensiunile: 
micul castel de vânătoare a lui Carol reconstruit sub forma unui turn baroc, 
„Curtea Poştei” ca mărturie clară a metamorfozelor barocului, Biserica barocă 
Sfânta Maria Magdalena, respectiv InstituŃia Militară de Spa, de-a lungul căreia 
va fi construită Colonada Parcului, eclipsate însă de noile construcŃii.31 

Racordarea la calea ferată europeană va fi un alt factor care va contribui 
decisiv la dezvoltarea vieŃii economice a Carlsbad-ului, începând cu anul 1870, 
când va fi inaugurată ruta Carlsbad-Cheb, pentru ca la un an distanŃă să fie asigurat 
transportul pe calea ferată şi între Carlsbad şi Praga, ceea ce desigur se va traduce 
în primul rând printr-o creştere spectaculoasă a numărului de vizitatori.32 

Confruntarea cu tradiŃia, menŃinerea unei armonii între sfera publică şi 
privată, precum şi continuarea rolului aristotelic al oraşului ca mijloc de 
atingere a perfecŃiunii existenŃei umane într-o lume industrializată devin 
principalele preocupări regăsite în dezbaterile culturale de la sfârşitul secolului 
al XIX-lea şi primele decenii ale secolului al XX-lea.33 Arta şi urbanismul îşi 
propun să atingă acelaşi rezultat: pe de o parte, reintroducerea creaŃiei artistice 

                                                           

29 www.karlovyvary.cz, accesat la data de 06.01.2013, ora 11:25. 
30 Leonardo Benevolo, Oraşul în istoria Europei, p. 178. 
31 Ibidem. 
32 www.karlovyvary.cz, accesat la data de 06.01.2013, ora 11:40. 
33 Leonardo Benevolo, Oraşul în istoria Europei, p. 192. 
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în amenajarea urbană, iar pe de altă parte, transformarea planificării într-o 
combinaŃie raŃională de interese publice şi private.34 Din această perioadă 
datează construirea Băilor V sau a Băilor Elisabetane (1906) şi a Hotelului 
Imperial (1912). 

EvoluŃia spectaculoasă a micii staŃiuni balneare va fi stopată de Primul 
Război Mondial, ca urmare a victimelor conflagraŃiei (515 localnici îşi pierd 
viaŃa pe front), a sărăciei şi a foametei cauzate de lupte, precum şi a tulburărilor 
sociale (demonstraŃii). Prima conflagraŃie mondială a însemnat pentru istoria 
Carlsbad-ului debutul unei crize lungi, sfârşitul „epocii de aur” asociate cu 
spiritul Casei de Habsburg şi începutul procesului de dezvoltare a noului stat, 
republica Cehoslovacia. Criza economică din anii 1929-1933 nu ocoleşte mica 
staŃiune balneară; în anii ’30 ai secolului trecut datoriile proprietarilor de 
hoteluri cresc enorm, oraşul fiind nevoit să solicite mai multe împrumuturi din 
partea statului.35 În ciuda recesiunii economice traversate de Carlsbad, se 
iniŃiază o serie de proiecte costisitoare: extinderea capacităŃii balneare prin 
amenajarea Băilor IV sau a sanatoriului Richmond (1927), înfiinŃarea unei 
companii de asigurări de sănătate (1931), fondarea mănăstirii Redemptoriştilor 
(1933) şi construirea unui baraj pe râul Teplà (1936) menit să protejeze 
staŃiunea de viitoarele inundaŃii.36 

Al Doilea Război Mondial adânceşte decăderea economică a Carlsbad-
ului, în mare parte din cauza restricŃionării activităŃii balneare şi a transformării 
clădirilor cu scop balnear în spitale militare. În luna octombrie a anului 1938, 
după o vizită a lui Adolf Hitler, Carlsbad-ul este ocupat de armata germană şi 
integrat în aşa-numitul „cel de-al treilea Reich” ca parte componentă a regiunii 
sudete (Sudetenland).37 În conformitate cu clauzele acordurilor de la Potsdam, 
populaŃia germană a Carlsbad-ului a fost forŃată să-şi părăsească locuinŃele, 
recurgându-se la o „colonizare” masivă a populaŃiei cehe.  

Odată cu sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial şi cu instaurarea 
regimului comunist (1948) începe însă şi cea de-a patra etapă în istoria staŃiunii 
balneare, „etapa socialistă”, a cărei principală caracteristică va fi reprezentată de 
„arhitectura de cărămidă”. Stilul artei totalitare este rezultatul direct al 
subordonării producŃiei artistice depersonalizate unui scop comun: 
transmiterea unei informaŃii care trebuia decodificată într-un singur mod, un 
semn de loialitate a artistului, o garanŃie a participării sale la gândirea şi simŃirea 
colectivă.38 Arhitectura totalitară aduce cu sine o simplificare în plan urbanistic, 

                                                           

34 Emil Creangă, Arhitectură şi comunicare, Bucureşti, Editura FundaŃiei România de Mâine, 2003, 
pp. 90-91; Leonardo Benevolo, Oraşul în istoria Europei, p. 196. 
35 www.karlovyvary.cz, accesat la data de 06.01.2013, ora 12:00. 
36 Ibidem. 
37 www.karlovyvary.cz, accesat la data de 06.01.2013, ora 12:15. 
38 Emil Creangă, Arhitectură şi comunicare, p. 95. 
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fiind marcată de repere de factură ideologică şi utilizând un limbaj-şablon.39 
Este perioada în care se construieşte masiv, urmărindu-se în principal 
dezvoltarea dimensiunii turistice (sanatorii, pensiuni) şi industriale a oraşului 
(industria de sticlă Moser, fabricile de porŃelan, Becherovka, caolin). Din 
această perioadă datează: Colonada Izvorului Termal (1975), Sanatoriul Termal 
(1977), complexul termal de pe strada Kostelni (1978-1982), Curtea elveŃiană 
(1971), Sanatoriul Sanssouci (1970), stadionul de ice-hockey (1983), pensiuni în 
Drahovice (1982), Muzeul Jan Becher, Galeria de Artă, respectiv Muzeul 
Regional Karlovy Vary.40 

O dată cu „revoluŃiile de catifea” şi căderea regimului comunist, mica 
staŃiune balneară de la poalele MunŃilor Metaliferi intră într-o nouă etapă de 
dezvoltare cu un puternic accent pe turism prin valorificarea dimensiunii 
istorice, culturale şi a tradiŃiei balneare a oraşului. Interesul arătat faŃă de 
promovarea şi consolidarea identităŃii urbane este demonstrat de 
conştientizarea patrimoniului istoric şi cultural şi de demersurile sistematice 
privind conservarea şi restaurarea vechilor monumente. Ceea ce supravieŃuieşte 
din oraşele preindustriale are o valoare superioară refacerilor ulterioare; nu 
reprezintă decât o mică parte din întregul patrimoniu construit, dar are rolul de 
a susŃine tot restul, ca simbol de identificare a locurilor, ca referinŃă a 
imaginaŃiei colective sau ca receptacul al „bunurilor culturale” (monumente, 
statui, alte reprezentări).41 Este ceea ce încearcă să realizeze şi locuitorii oraşului 
Carlsbad: în loc să adapteze vechile centre istorice la tendinŃele moderne, 
preferă o modificare a noilor construcŃii în vederea atenuării contrastului dintre 
vechi şi nou. Carlsbad-ul face posibilă întâlnirea cu trecutul, atât prin 
intermediul clădirilor istorice, al construcŃiilor ecleziastice, al complexului de 
instituŃii balneare şi colonade, dar şi al simplului fapt că un număr mare de 
monumente şi străzi păstrează numele personalităŃilor care au vizitat oraşul 
(Johann Wolfgang Goethe, Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus 
Mozart) sau au avut o contribuŃie importantă în evoluŃia micii staŃiuni balneare 
(Carol IV, Jan Becher), respectiv în istoria universală (Ivan Pavlov, Iuri 
Gagarin, Franz Iosef). La începutul secolului al XXI-lea, Karlovy Vary rămâne 
una dintre destinaŃiile europene preferate în materie de experienŃe termale, dar 
în acelaşi timp o populară gazdă a Festivalului InternaŃional de Film şi a 
numeroaselor evenimente sportive. 

 
 
 
 

                                                           

39 Ibidem. 
40 www.karlovyvary.cz, accesat la data de 06.01.2013, ora 12:23. 
41 Leonardo Benevolo, Oraşul în istoria Europei, p. 206. 
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Gothic, Renaissance, Baroque, Classicism versus Modernity or about the 
History of a Balneary City: Karlovy Vary (Carlsbad) 

 
(Abstract) 

 
The present research proposes to outline the particularities of the urbanistic 

elements and the characteristics of the symbolic spaces, revealing the main stages scored 
by Karlovy Vary in its evolution from the foundation up to our times: 1. The gothic and 
the Renaissance Carlsbad; 2. The Baroque Carlsbad; 3. The classicist, Rococo, Empire and 
Art Nouveau Carlsbad; 4. The socialist Carlsbad; 5. The 21st-century Karlovy Vary. In 
spite of the documentary and the visual limited information that do not allow an 
exhaustive reconstitution of the gothic and of the Renaissance elements, the period 
between the 14th and the 16th centuries has proved its relevance through the configuration 
and the structure given to the town that have been preserved up to present; this aspect is 
showed by the completion and the decoration of the most important monuments as well 
as by the raise of numerous public and private buildings. The town’s reconstruction 
initiated at the beginning of the 17th century marks also the beginning of the second phase 
in Carlsbad’s development, we mean the Baroque period. The real boom has been scored 
during the 18th century, when Carlsbad has benefited in its economic reconfiguration from 
the Habsburg aid; in fact, the town has been in favour of the Court of Vienna since the 
emperor Josef I has decided to reconfirm the privileged status given to the town by 
Charles IV and also since the empress Maria Theresa has provided subsidies with the 
purpose of stimulating the town’s economic, cultural and architectural development. The 
19th century represents the most important phase in the town’s architectural evolution; the 
fundamental task has consisted of realising the equipment and the services instrumental 
for a town with a raising population: the drainage, the water system, the illumination, the 
public transport, the schools, the hospitals, the markets as well as the parks. The First 
World War has meant for Carlsbad’s history the beginning of a long crisis, the end of the 
,,golden epoch” associated to the spirit of the Habsburg House and the difficult 
development of the new state, the Czechoslovakia Republic. The Second World War has 
deepened the Karlovy Vary’s economic decay because of the limitation of the thermal 
activity and of the transformation of the balneary buildings in military hospitals. The 
period after the Second World War (1945) and the institution of the communist regime 
(1948) has coincided also to the fourth period in the history of the balneary resort, the 
socialist phase, whose major characteristic would be represented by the ,,brick 
architecture”. ,,The velvet revolutions” and the decline of the communist regime have 
determined that the small balneary resort from the Ore Mountains should enter a new 
period of development with a strong accent on tourism through valorising the historical 
and cultural dimension and the town’s balneary tradition. The interest for promoting and 
consolidating the urban identity is demonstrated by appreciating the historical and cultural 
heritage, but also by conserving and restoring the old monuments. At the beginning of the 
21st century, Karlovy Vary remains one of the favourite European destinations in what 
regards the thermal experiences, but at the same time, a popular host of the International 
Film Festival and of numerous sport events. 

Keywords: Charles’ baths, urbanism, symbolic spaces, thermal tradition, 
cultural heritage. 
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ANEXE: 
 

 
 

Figura 1: Cartierele de astăzi ale Carlsbad-ului (Sursă: www.vary.ru); 
 

 
 

Figura 2: Panoramă a Carlsbad-ului, 1652 (Sursă: Album der Kurstadt Karlsbad, 
Siegburg bei Köln, Druck der Deutschen Photogravur Akt.-Ges., 1910); 
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Figura 3: Panoramă a Carlsbad-ului, 1733  
(Sursă: www.gauss.suub.uni-bremen.de); 

 
Legendă: 
 
1. Biserica barocă Sfânta Maria Magdalena; 
2. Biserica Sfântului Andrei; 
3. PiaŃa; 
4. Primăria; 
5. Castelul de vânătoare al lui Carol al IV-lea; 
6. Baia „Morii”; 
7. Moara de hârtie; 
8. Dealul „Cele trei cruci”; 
 

8 
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Figura 4: Băile Morii (Mühlbrunnen), Carlsbad 
(Sursă: Album der Kurstadt Karlsbad); 

 

 
 

Figura 5: Colonada Izvorului Nou (Neubrunn), Carlsbad (Sursă: Ibidem); 
 

 
Figura 6: Grandhotel Pupp, Carlsbad 

(Sursă: www.karlovyvary.cz); 
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Figura 7: Monumente dedicate personalităŃilor care au vizitat Carlsbad-ul 
(Sursă: Album der Kurstadt Karlsbad); 

 

 
Figura 8 şi 9: InstituŃia Militară de Spa (Sursă: www.karlovyvary.cz), Băile III 

(Sursă: Ibidem); 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10 şi 11: Colonada Morii-exterior (Sursă: www.karlovyvary.cz), 
Colonada Morii-interior (Sursă: Ibidem); 
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Figura 12, 13 şi 14: Colonada Parcului-exterior (Sursă: Ibidem), Colonada 
Parcului-interior (Sursă: Ibidem), Colonada Parcului-detaliu (Sursă: Ibidem); 

 

 
Figura 15 şi 16: Colonada PieŃei-exterior (Sursă: Ibidem), 

Băile Imperiale-Băile I (Sursă: Ibidem); 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 17: Teatrul din Carlsbad (Sursă: Ibidem); 
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Figura 18 şi 19: Biserica Ortodoxă Rusă (Sursă: Ibidem),  

Biserica Anglicană (Sursă: Ibidem); 
 

 
Figura 20 şi 21: Băile IV-Sanatoriul Richmond (Sursă: Ibidem),  

Băile V-Băile Elisabetane (Sursă: Ibidem); 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Figura 22: Hotel Imperial (Sursă: Ibidem); 
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Figura 23, 24 şi 25: Colonada Izvorului (Sursă: Ibidem),  

Hotel Termal (Sursă: Ibidem), Muzeul Jan Moser (Sursă: Ibidem); 
 
 

 
Figura 26: Harta oraşului Carlsbad, secolul XXI (Sursă: Ibidem). 
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REVISTA TRANSILVANIA (1920-1946), SURSĂ DOCUMENTARĂ 
PENTRU CUNOAŞTEREA REVOLUłIEI DE LA 1848-1849 DIN 

TRANSILVANIA∗∗∗∗ 
 

Nicolae Dumbrăvescu 
Universitatea ,,1 Decembrie 1918” Alba-Iulia 

 
Revista Transilvania a acordat pe tot parcursul secolului al XIX-lea o 

atenŃie deosebită publicării şi valorificării izvoarelor istorice privitoare la 
RevoluŃia de la 1848-1849 din Transilvania. Astfel, în primul deceniu de 
existenŃă, când revista apare la Braşov, sub atenta supraveghere a nestorului 
presei româneşti din acea perioadă, George BariŃiu, în paginile revistei a fost 
publicat un număr de opt izvoare narative (memorii), aparŃinând lui George 
BariŃiu,1 E. I. Armatu,2 Seleuşianu,3 Ioan Fekete NegruŃiu,4 Ştefan Moldovan,5 
Nicolae Solomon şi Ion Mărgineanu.6 Pe lângă aceste izvoare narative în 
perioada braşoveană au mai fost publicate şi o serie de documente privitoare la 
revoluŃie, în special din colecŃia protopopului Ştefan Moldovan.7 

Mutarea revistei la Sibiu în anul 1881 nu a adus schimbări semnificative 
în ceea ce priveşte valorificarea izvoarelor narative şi documentare privitoare la 
RevoluŃia de la 1848-1849 din Transilvania. În consecinŃă, între anii 1881-1900, 
în revista AsociaŃiunii ASTRA au fost publicate un număr de 6 izvoare narative 
(memorii) aparŃinând lui Dionisie Thalson,8 George BariŃiu9 şi Iosif Sterca 
                                                           
∗ Acest articol a beneficiat de suport financiar prin proiectul „Doctorat European de Calitate-
EURODOC”, Contract nr. POSDRU/187/1.5/S/155450, proiect cofinanŃat din Fondul Social 
European prin Programul OperaŃional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.  
1 ,,Avram Iancu”, în Transilvania, V, număr 21, 1872, pp. 241-245; număr 22, pp. 252-258. 
2 „Ioan Buteanu, unul dintre martirii de la 1848”, în Transilvania, VI, număr 8, 1873, pp. 87-90. 
3 ,,Date referitoare la prinderea şi executarea lui Baternay, Simionaş şi Turcu”, în Transilvania, 
VIII, număr 3, 1875, p. 30-31. 
4 Ioan Fekete NegruŃiu, „SuferinŃele protopopului greco-catolic din Cluj pe timpul belului civil 
1848/9”, în Transilvania, VIII, număr 6, 1875, pp. 61-64. 
5 Ştefan Moldovan, „Extras din ziarul vieŃii mele de la 15 martie 1848 până la 18 ianuarie 
1849”, în Transilvania, VIII, număr 7, 1875, pp. 76-79; număr 8, pp. 91-94; număr 9, pp. 97-100; 
număr 10, pp. 113-115; număr 11, pp. 129-132; număr 12, pp. 137-139; număr 13, pp. 149-159; 
număr 14, pp. 157-160; număr 15, pp. 165-168. 
6 „Din miscelaneea lui Ioan Munteanu”, în Transilvania, XI, număr 23, 1878, pp. 267-269; 
număr 24, pp. 279-281. 
7 Nicolae Dumbrăvescu, „Revista Transilvania (1868-1878) sursă documentară pentru 
cunoaşterea RevoluŃiei de la 1848-1849 din Transilvania”, în volumul Tinerii istorici şi cercetările 
lor, coordonat de Nicolae Dumbrăvescu, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2015, pp. 53-68. 
8 Dionisie Thalson, „Împresurarea cetăŃii Alba-Iulia  în 1849”, în Transilvania, XV, număr 21-
22, 1884, pp. 5-9. 
9 George BariŃiu, „Nicolae VlăduŃiu, preot, fost prefect în 1848-49, suferinŃele lui”, în 
Transilvania, XVII, număr 1-2, 1886, pp. 5-10; număr 3-4, pp. 1-7 
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ŞuluŃiu.10 De asemenea în aceeaşi perioadă a mai fost publicată o serie de 
izvoare documentare din colecŃia mitropolitului Andrei Şaguna. 

La începutul secolului al XX-lea aceste direcŃii de valorificare a izvoarelor 
narative şi documentare privitoare la RevoluŃia de la 1848-1849 din Transilvania 
dispar din priorităŃile revistei. De altfel în primele două decenii ale secolului al XX-
lea la nivelul întregii Transilvanii se observă o reducere a numărului de memorii 
privitoare la revoluŃie. Lipsa izvoarelor narative şi documentare din paginile revistei 
Transilvania se datorează mai multor factori precum: moartea ultimilor prefecŃi şi 
tribuni care ar fi putut să ne mai lase câteva amintiri şi impresii privitoare la anii 
revoluŃionari 1848-1849. De asemenea un rol major în lipsa valorificării izvoarelor 
narative şi documentare l-a avut şi Primul Război Mondial. Astfel că din a doua 
jumătate a anului 1914 numerele revistei Transilvania au fost comasate în 2 numere 
multiple 7-9 şi 10-12, iar între anii 1915-1917 revista a apărut în 2 numere pe an, în 
timp ce în anii 1918 şi 1919 într-un singur număr. În perioada de desfăşurare a 
Primului Război Mondial, revista pe lângă faptul că a avut o întindere extrem de 
redusă, ea s-a ferit să publice şi materiale politice şi istorice, mulŃumindu-se să 
prezinte abonaŃilor doar o parte literară şi acŃiunile pe care le-a întreprins 
AsociaŃiunea ASTRA. 

Prin urmare în acest studiu mi-am propus să observ dacă în perioada 
1920-1946 în revista AsociaŃiunii ASTRA se mai regăsesc o serie de izvoare 
narative sau documentare privitoare la RevoluŃia de la 1848-1849 din 
Transilvania, sau odată cu dispariŃia ultimilor combatanŃi la evenimente, dar 
mai ales odată cu unirea de la 1 Decembrie 1918, ele au dispărut în totalitate 
din direcŃiile revistei.  

În perioada 1920-1946 revista Transilvania, după cum afirma Nae 
Antonescu, a cunoscut trei etape de evoluŃie. Cea dintâi corespunde anilor 
1918-1933 şi este cea mai zbuciumată, cu o orientare publicistică nesigură, 
uneori contradictorie, confuză pe alocuri, cu lupte intensive în cadrul 
comitetului de redacŃie, îi era periclitată chiar apariŃia, iar caracterul periodic nu 
a putut fi asigurat cu toate promisiunile făcute cititorilor. A doua perioadă este 
cuprinsă între anii 1934-1940, revista transformându-se într-un buletin de 
tehnică culturală cu scopul de a ridica nivelul metodic al acŃiunilor de 
culturalizare ale ASTREI şi de a genera acŃiuni şi realizări mai rodnice. Ultima 
etapă este cuprinsă între anii 1941-1946, este practic perioada în care revista a 
fost condusă de Ioan Breazu. În această ultimă perioadă revista cunoaşte o 
dezvoltare din punct de vedere ştiinŃific prin rigurozitatea metodelor de 
cercetare şi caracterul elevat al publicisticii.11 

                                                           

10 „Avram Iancu. Biografie”, în Transilvania, număr 5-6, 1897, pp. 83-122; „Ioan Dragoş. 
Biografie”, în Transilvania, număr 2-3, 1898, pp. 25-60. 
11 Nae Antonesu, Reviste din Transilvania, Oradea, Editura Biblioteca Revistei Familia, 2001, p. 
134; pentru mai multe amănunte vezi şi studiul lui Nae Antonescu: „Revista Transilvania 
(1918-1946), în Satu Mare. Studii şi comunicări, V-VI, 1981-1982, pp. 381-392. 
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Primele izvoare narative privitoare la RevoluŃia de la 1848-1849 din 
Transilvania, în general şi la conducătorul ei Avram Iancu, în special au fost 
publicate în revista AsociaŃiunii ASTRA în anul 1922, an în care s-a comemorat 
semicentenarul morŃii craiului MunŃilor Apuseni. Drept recunoştinŃă pentru 
devotamentul cu care a apărat drepturile românilor transilvăneni atât în timpul 
revoluŃiei, cât şi după aceasta, revista Transilvania îi dedică lui Avram Iancu un 
număr special în septembrie 1922. 

Numărul jubiliar închinat lui Avram Iancu este deschis de un fragment 
din raportul său privitor la revoluŃie, intitulat „Avram Iancu şi Ioan Dragoş. 
Politica românească şi politica ungurească în anii 1848-1849”. Acest fragment 
de memorialistică a fost preluat de către revista Transilvania din ziarul 
Observatorul din anul 1880, în el fiind prezentate tratativele pe care le-a purtat 
craiul MunŃilor Apuseni în primăvara anului 1849 cu deputatul bihorean Ioan 
Dragoş. În acelaşi număr aniversar este publicat şi un scurt testament al lui 
Avram Iancu scris de acesta în preajma anului 1850. Testamentul este un 
monument de iubire faŃă de neam, dăruind poporului român transilvănean şi 
ultimele bunuri pe care le mai avea: „Ultima mea voinŃă! Unicul dor al vieŃii mele e, 
să-mi văd naŃiunea mea fericită, pentru care după puteri am şi lucrat până acum, durere fără 
mult succes, ba tocmai acum cu întristare văd, că speranŃele mele şi jertfa adusă, se prefac în 
nimic. Nu ştiu câte zile mai pot avea; un fel de presimŃire pare că-mi spune, că viitorul e 
nesigur. Voiesc dară şi hotărât dispun ca, după moartea mea, toată averea mea mişcătoare şi 
nemişcătoare să treacă în folosul naŃiunii, pentru ajutor la înfiinŃarea unei academii de 
drepturi, tare crezând, că luptătorii cu arma legii vor putea scoate drepturile naŃiunii mele”.12 
Prin urmare am putea concluziona că acest testament demonstrează încă o dată 
dragostea ce o purta Avram Iancu naŃiunii române. Pentru el naŃiunea a fost 
mai presus decât orice bogăŃie materială. 

Pe lângă aceste pagini de memorialistică scrise chiar de craiul MunŃilor 
Apuseni, în numărul aniversar din luna septembrie a anului 1922 se mai găsesc 
câteva pagini de memorialistică scrise de ConstanŃa Hodoş, cele culese de I. 
Georgescu, din spusele mai multor bătrâni şi cele ale lui Virgil Şotropa. Paginile 
de memorialistică scrise de ConstanŃa Hodoş aduc informaŃii preŃioase despre 
ultimii ani de viaŃă ai lui Avram Iancu. Astfel, ea prezintă călătoria făcută alături 
de tatăl său şi alŃi fruntaşi ai locuitorilor din MunŃii Apusenii, printre care şi 
Avram Iancu, la Iosaş cu ocazia dezvelirii monumentului închinat prefectului 
Ioan Buteanu. Autoarea ne descrie amănunŃit tristeŃea care era ascunsă în inima 
neînfricatului luptător de la 1848. Ea spunea adesea că a cunoscut doar umbra 
lui Iancu, întrucât după ce a ieşit din închisoarea de la Alba-Iulia nu a mai fost 
acel luptător care s-a aflat în fruntea moŃilor în timpul revoluŃiei. De asemenea, 
ne spune că Iancu în ultimii ani din viaŃă se ferea să mai apară în faŃa 
mulŃimilor, un bun exemplu în acest sens fiind chiar momentul dezvelirii 
                                                           

12 Transilvania, număr 9, 1922 p. 570. 



An 1, nr.1, 2015 
 

 85

bustului lui Ioan Buteanu: „O clipă îl văzusem, posomorât, încruntat, când se porniră 
cuvântările. Apoi atenŃia-mi fu atrasă iar de zgomotul manifestărilor […] Cu câteva clipe 
înainte era aici, lângă noi; tata îl păzea ca pe o comoară, dar răpit de entuziasm se ridicase 
şi el un moment, şi acum iată nu mai era aici lângă noi […] Tata alergă prin mulŃime, în 
dreapta în stânga, întrebând şi căutându-l, dar nimeni nu-l văzuse, nu-l recunoscuse”.13 Prin 
urmare, am putea spune că autoarea ne mai sugerează că spre finalul vieŃii 
Avram Iancu nu mai era cunoscut de mulŃime aşa cum fusese odinioară. 

Memoriile culese de I. Georgescu intitulate „Pe urmele lui Avram 
Iancu” aduc informaŃii preŃioase despre copilăria acestuia, despre organizarea 
prefecturilor româneşti din timpul revoluŃiei, dar mai ales despre ultimii ani din 
viaŃă ai eroului, perioadă în care avea adesea stări depresive şi făcea unele 
lucruri în necunoştinŃă de cauză, precum: „Ajungându-l odată nebunia, a prins o 
vacă de coarte şi o Ńinea cu atâta putere, încât vaca, ne mai putându-se clăti din loc, a început 
să mugească. Văzându-l fratele său popa Iancu, un om mai mare şi mai voinic ca eroul, vine 
pe la spate şi-l strânge atât de tare în braŃe încât i se descleştară mâinile eroului de pe 
coarnele vaci, iar pe el îl zvârli peste gard în grădină”.14 De asemenea, din memoriile 
culese de I. Georgescu aflăm că datorită crizelor psihice Avram Iancu a făcut şi 
alte lucruri, mai primejdioase, precum: „Odată s-a dus călare pe porumbul, un cal 
frumos alb şi negru, la Câmpeni însoŃit de slugă. Când să iasă din Vidra, iată că se 
întâlneşte cu un sătean care tocmai mergea la pădure. Stai măi Filimoane, unde te duci? Îl 
opri Iancu pe sătean în loc luându-i securea din mână şi sărind jos de pe cal, pe care îl Ńinea 
acum scurt de frâu şi-i netezea cu toporâştea pe spinare. Odată numai că văd, zice moşul 
Marta Gheorghe al Ghili, că Avram apucă securea de capul toporâştii şi izbeşte cu toată 
puterea flămânzarea calului pe care a şi spintecat-o cu totul”.15 În concluzie, putem 
observa că paginile de memorialistică culese de I. Georgescu, creionează foarte 
bine viaŃa eroului dinainte şi de după revoluŃie şi mai puŃin pe cea din toiul 
focului revoluŃionar din anii 1848-1849. 

Câteva pagini de memorialistică despre RevoluŃia de la 1848-1849 din 
Transilvania ne-a lăsat şi profesorul năsăudean Virgil Şotropa.16 Acesta, sub 
titlul „Amintiri şi impresii”, publică în numărul comemorativ al revistei 
Transilvania închinat lui Avram Iancu, interesante amănunte despre desfăşurarea 
evenimentelor revoluŃionare în zona Năsăudului. Aceste pagini de 
memorialistică au fost culese de la tatăl său Alexandru Şotropa şi unchiul său, 
Florian Porcius. Amintirile culese de Şotropa descriu evenimentele 
revoluŃionare din toamna anului 1848, punându-se un accent deosebit pe 
înrolarea românilor în Regimentul II Grăniceresc condus de locotenent-
colonelul Urban. De asemenea, în aceste pagini de memorialistică avem 

                                                           

13 ConstanŃa Hodoş, „Amintiri despre Avram Iancu”, în Transilvania, număr 9, 1922, p. 575. 
14 I. Georgescu, „Pe urmele lui Avram Iancu”, în Transilvania, număr 9, 1922, p. 581. 
15 Ibidem, p. 582. 
16 „Amintiri şi impresii”, în Transilvania, număr 9, 1922, pp. 228-233. 



Astra Sabesiensis 
 

 86

amănunte cutremurătoare despre felul în care erau maltrataŃi tinerii români în 
timpul revoluŃiei, un bun exemplu în acest sens fiind chiar soarta tatălui său 
Alexandru Şotropa şi Florian Porcius care au fost întemniŃaŃi şi maltrataŃi în 
închisoarea de la Cluj. 

În numărul 11-12 al revistei Transilvania din anul 1922 găsim noi pagini 
de memorialistică despre Avram Iancu17 publicate de Alexandru Ciura. Acesta 
publică câteva pagini de memorialistică primite de la un fruntaş al românilor 
transilvăneni din MunŃii Apuseni, înrudit cu Avram Iancu. Paginile de 
memorialistică publicate de Alexandru Ciura aduc informaŃii preŃioase despre 
copilăria lui Avram Iancu, despre implicarea acestuia în evenimentele 
revoluŃionare şi despre ultimii ani din viaŃă ai acestuia.   

În anul 1924, cu ocazia sărbătoririi unui secol de la naşterea lui Avram 
Iancu, revista Transilvania îi dedică un nou număr comemorativ acestui 
eveniment. Astfel în numărul şapte al revistei Transilvania din 1924 apare o serie 
de studii şi articole despre Avram Iancu scrise de tinerii istorici Silviu 
Dragomir18 şi Ioan Lupaş.19  De asemenea, despre Avram Iancu au mai scris 
Vasile Goldiş,20 T. V. PăcăŃianu,21 Horia Petra-Petrescu.22 

Cu excepŃia studiilor publicate de Ioan Lupaş şi Silviu Dragomir care 
respectă rigorile cercetărilor istorice, făcând apel la documente, celelalte studii 
şi articole sunt mai cu seamă de popularizare şi în mare parte tributare genului 
memorialistic.  

În numărul patru al revistei Transilvania din anul 1926 găsim noi pagini de 
memorialistică despre Ioan Axente Sever scrise de Virgil Şotropa.23 Paginile de 
memorialistică scrise de acesta aduc informaŃii preŃioase despre ultimii ani din viaŃa 
conducătorului Legiunii I Blăjene din timpul RevoluŃiei de la 1848-1849, perioadă 
pe care acesta a petrecut-o la Braşov. În numărul şase din acelaşi an regăsim 
paginile de memorii culese de Nicolae Borzea intitulate „Amintiri din vremea 
iobăgiei”, memorii în care este descrisă viaŃa iobagilor transilvăneni din anul 1841 
şi până la 18 iunie 1848, ziua în care iobăgia a fost desfiinŃată.24 

Penultimele pagini de memorialistică despre RevoluŃia de la 1848-1849 
identificate în revista Transilvania în perioada interbelică au fost publicate de 

                                                           

17 Iosif Ciura „Amintiri despre Avram Iancu”, în Transilvania, număr 11-12, 1922, pp. 726-729. 
18 „Ultima încercare a guvernului unguresc de al câştiga pe Avram Iancu”, în Transilvania, 
număr 7, 1924, pp. 221-227. 
19 „Martiriul lui Avram Iancu”, în Transilvania, număr 7, 1924, pp. 228-233. 
20 „Avram Iancu”, în Transilvania, număr 7, 1924, pp. 218-221. 
21 „Avram Iancu apărător al MunŃilor Apuseni”, în Transilvania, număr 7, 1924, pp. 233-243. 
22 „Pumnul nu e argument. Din prilejul centenarului Avram Iancu”, în Transilvania, număr 7, 
1924, pp. 244-249. 
23 ,,Taica Axentie. Amintiri”, în Transilvania, număr 4, 1926, pp. 159-160. 
24 Borzea Nicolae „Amintiri din vremea iobăgiei. Anii 1841-1848”, în Transilvania, număr 6, 
1926, pp. 251-259. 
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Alexandru Filipaşcu.25 Acesta reproduce în revista sibiană câteva pagini de 
amintiri despre RevoluŃia de la 1848-1849 scrise de Ioan Moga, protopopul 
unit al Hălmagiului. Acesta prezintă evenimentele revoluŃionare din zona 
Hălmagiului, punând un accent deosebit pe descrierea jafurilor pe care le-au 
săvârşit revoluŃionarii maghiari. De asemenea, a realizat un adevărat pomelnic 
al celor care au căzut victime armatelor maghiare în toamna anului 1848 şi iarna 
anului 1849, în spatele frontului. 

Ultimele pagini de memorialistică identificate în revista Transilvania din 
perioada interbelică au fost culese de către E. Boşca Mălin dintr-un caiet ce i-a fost 
înmânat de către Ioan Ungur, un descendent al unei vechi familii de preoŃi 
luptători pentru cauza naŃională.26 Paginile de memorialistică transcrise de către E. 
Boşca Mălin aduc informaŃii preŃioase despre arestarea şi executarea prefectului 
Legiunii Câmpiei, Alexandru Bătrâneanu, a viceprefectului Vasile Simionaş şi a 
preotului din Cătina, Vasile Turcu. De asemenea, ne mai oferă informaŃii preŃioase 
despre victoriile lui Urban din toamna anului 1848 şi despre tentativele nereuşite 
ale revoluŃionarilor maghiari de a străpunge apărarea MunŃilor Apuseni. 

În concluzie, în cele două decenii şi jumătate pe care le-am supus 
analizei noastre am identificat un număr de 10 izvoare narative scrise sau culese 
de către Avram Iancu (două izvoare), ConstanŃa Hodoş, I. Georgescu, Virgil 
Şotropa (două izvoare), Alexandru Ciura, Nicolae Borzea, Alexandru Filipaşcu 
şi E. Boşca Mălin. De asemenea, în paginile revistei Transilvania se mai regăsesc 
şi o serie de izvoare documentare  precum scrisori,27 sau o serie de documente 
adunate şi publicate de T. V. PăcăŃianu.28 Într-o altă ordine de idei în paginile 
revistei Transilvania se mai regăseşte şi o serie de articole despre RevoluŃia de la 
1848-1849 scrise de Ioan Ardeleanu senior,29 Vasile Bologa,30 Ioan Breazu31 şi 
Silviu Dragomir32 şi despre o serie de conducători precum: Al. Papiu Ilarian,33 
Simion BărnuŃiu,34 Ioan RaŃiu,35 Andrei Şaguna, Timotei Cipariu36 şi Axente 
                                                           

25 ,,Ioan Moga. Despre întâmplările de la începutul RevoluŃiei din anul 1848 şi 1849 în 
Protopresbiteratul Hălmagiu”, în Transilvania, număr 1, 1943, pp. 44-61. 
26 E. Boşca Mălin, „Mărturisirile popii Ungur”, în Transilvania, număr 8-9, 1944, pp. 721-726. 
27 G. Bogdan Duicu, „O scrisoare de la 1848”, în Transilvania, număr 2, 1926, pp. 71-73. 
28 ,,Documente din anii 1848-1849”, în Transilvania, număr 7, 1926, pp. 354-361. 
29 „În legătură cu RevoluŃia de la 1848 din Ardeal”, în Transilvania, număr 6, 1939, pp. 557-562.  
30 „Începutul RevoluŃiei de la 1848-1849 în judeŃul Alba”, în Transilvania, număr 2, 1938, pp. 
73-77; număr 1, 1939, pp. 29-35; număr 2, pp. 83-90; număr 3, pp. 134-141. 
31 „Alecu Russo în Ardealul revoluŃionar la 1848”, în Transilvania, număr 2, 1941, pp. 122-132. 
32 „O interesantă informaŃie istorică din vara anului 1848”, în Transilvania, număr 7, 1941, pp. 
441-443. 
33 „Papiu şi adunările naŃionale de la Blaj”, în Transilvania, număr 10, 1920, pp. 784-796. 
34 Aurel-Horea, A. Mureşianu, „Simion BărnuŃiu în preajma marii Adunări NaŃionale a 
românilor din 3/15 mai 1848 de la Blaj”, în Transilvania, număr 4, 1921, pp. 244-259. 
35 Alexandru Ciura, „Dr. Ioan RaŃiu. Amintiri”, în Transilvania, număr 9, 1928, pp. 700-703. 
36 Ştefan Manciulea, „Fuga lui Timotei Cipariu în łara Românească la 1849”, în Transilvania, 
număr 1, 1944, pp. 6-17. 
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Sever. Prin urmare putem să concluzionăm că revista Transilvania din perioada 
1920-1946 este o importantă sursă documentară pentru studierea 
evenimentelor revoluŃionare din anii 1848-1849 din Transilvania. 

 
 
The Transilvania Magazine (1920-1946), an Important Documentary Source 

for a better understanding of the 1848-1849 Revolution in Transylvania 
 

(Abstract) 
 

The Transilvania magazine has offered, throughout the 19th century, a 
generous space for the publishing of narrative sources concerning the 1848-1849 
revolution in Transylvania. These tendencies continued even between the two World 
Wars, when in the pages of the magazine belonging to the Astra association 11 
narrative sources concerning the revolution and its leaders, especially Avram Iancu 
and Ioan Axente Sever, were published, along with a number of documentary sources. 
Consequently, the Transilvania magazine between the years 1920 and 1946 is a highly 
important documentary source that can offer us a better grasp of the revolutionary 
events that took place between 1848 and 1849. 

Keywords: The Transilvania magazine, memoirs, narrative sources, 
documentary sources, revolution. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



An 1, nr.1, 2015 
 

 89

 
 

ÎNVĂłĂTOARELE DE LA ŞCOALA CONFESIONALĂ 
ORTODOXĂ A ARHIEPISCOPIEI SIBIULUI. ÎNTRE ACCEPTARE 

ŞI NECESITATE 
 

Conf. univ. dr. Valeria Soroştineanu  
Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu 

 
Deşi în timpurile pe care le trăim, femeile ocupă într-un procent 

covârşitor un post de învăŃătoare, pentru secolul al XIX-lea în spaŃiul românesc 
al Transilvaniei dualiste, acest lucru era încă departe de a fi o realitate.  

Pentru Octavian Goga, autorul poeziei „DăscăliŃa”, atmosfera din 
familia sa l-a făcut să aibă o consideraŃie deosebită pentru meseria în sine, 
mama sa, Aurelia Goga, colaboratoare în tinereŃe la Telegraful Român a fost mulŃi 
ani învăŃătoare la şcoala primară confesională din Răşinari şi conform tradiŃiei, 
imaginea dăscăliŃei s-a suprapus peste o dramă de familie, decesul prematur al 
sorei sale, Victoria, din cauza tuberculozei în 1904, o învăŃătoare devotată 
misiunii sale. Ulterior, alte cercetări au adus în prim-plan figura Aureliei Russu 
din Braşov, învăŃătoare în BonŃăieni/Maramureş, prima mare iubire a poetului, 
care nu a supravieŃuit datorită deosebirilor confesionale. Cert a fost însă faptul 
că, în timp, învăŃătoarea şi-a câştigat în mod sigur, dar dificil, un loc în cadrul 
societăŃii româneşti din Transilvania statului dualist.1 

Primul argument invocat de către societate a fost acela al rolului 
primordial al femeii, în cadrul familiei, unde oricum era cea care trasmite 
primele şi cele mai importante elemente ale educaŃiei primare. Societatea 
românească fiind una covârşitor rurală nu trebuie să ocolim şi concepŃia mai 
degrabă statică, tradiŃionalistă cu privire la familie şi la împărŃirea sarcinilor 
pentru buna ei funcŃionare şi unde femeia are un rol mai degrabă de interior 
decât de exterior. 

  Aşa cum a fost şi firesc, cele mai multe învăŃătoare au provenit şi aici 
putem invoca şi inerentele probleme financiare, din familii de învăŃători sau de 
preoŃi, însăşi ambiŃia lor de a ieşi din lumea satului a fost văzută şi interpretată, 
ca o manifestare a unui feminism sui-generis. Un argument foarte important în 
scoaterea la concurs a unui post de învăŃătoare la o şcoală confesională 
ortodoxă a fost acela că salariul era plătit în primul rând de către parohia 
ortodoxă, cu ajutoare de la Biserica Ortodoxă sau de la Ministerul Ungar de 
Culte şi InstrucŃiune Publică, de aceea cele mai multe astfel de posturi au 
funcŃionat, cu precădere în protopopiatele cu comunităŃi mai înstărite şi unde 
multe dintre învăŃătoare şi-au început cariera didactică în postura de 
                                                           

1 http://dumbravita.nvn.ro/z%20sisesti%20bontaieni.html, (accesat în 13 mai 2015). 
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instructoare pentru lucrul de mână, lucru onorabil de altfel şi de primă necesitate 
pentru păstrarea motivelor populare autentice ale costumului popular. 

Cert a fost faptul că, spre deosebire de politica educaŃională a naŃiunii 
germane, de exemplu, cea mai lăudată ca eficienŃă şi modernitate din spaŃiul 
transilvan, şcolile româneşti pentru fete ca şi pedagogiile de fete au apărut 
târziu, după 1855. 

Dacă facem referire strict la istoriografia problemei, observăm de la 
început că subiectul ca atare, învăŃătoarea în şcoala confesională românească   
s-a racordat nu numai  la evoluŃia mentalităŃii referitoare la subiect dar şi la 
importanŃa învăŃătoarelor în tot ceea ce a însemnat o primă fază a mişcării 
feministe la noi, ieşirea femeii de sub dependenŃa materială strictă a soŃului, tot 
aşa cum subiectul nu poate să nu facă parte, deşi parŃial din cel  complex, al 
evoluŃiei şcolii confesionale româneşti din statul dualist. Astfel, pentru Carola 
Andra Pinca, în teza sa de doctorat referitoare la: CondiŃia femeii în societatea 
românească în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în ciuda numărului mic al 
şcolilor pentru fete din Banat şi Transilvania, ele au avut importanŃa lor, 
menŃionând în acest context: Şcoala de Fete de la Blaj, Şcoala de Fete a 
Reuniunii Femeilor Române din Braşov şi Şcoala Civilă de Fete de la Sibiu a 
AsociaŃiunii. Pentru Maria-Cristina Ploscă în Mişcarea de emancipare feminină în 
Transilvania (1850-1914), aceasta a avut la bază tocmai dezvoltarea 
învăŃământului pentru fete, susŃinut de cele două Biserici româneşti, Astra şi 
mai ales de către Reuniunile Femeilor Române, organizate la nivel de comitat 
în Transilvania şi Banat, începând cu Braşovul anului 1850.2 

În epocă, necesitatea educaŃiei pentru fete în şcoli româneşti, a devenit 
evidentă începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea, elita românescă 
având ca motivaŃie, necesitatea ridicării prin cultură a societăŃii româneşti, care 
se putea face mai repede prin implicarea femeilor, atât în cadrul familiei dar şi 
prin şcolile de fete şi încurajarea creşterii numărului de învăŃătoare (aici a fost 
vizată cu precădere Arhiepiscopia Sibiului unde, spre deosebire de celelalte 
episcopii ale Mitropoliei ortodoxe, de Arad şi Caransebeş, numărul de 
învăŃători a fost mai mic decât posturile existente). 

Una dintre cele mai avizate motivaŃii o găsim în dezbaterea referitoare 
la Şcoala Civilă de Fete a AsociaŃiunii, tributară concepŃiei lui George BariŃiu. 
Din punctul său de vedere, şcolile de fete au ajuns obligatorii, plecând de la 
ideea de bază, conform căreia „cine pote cu succesu se răspândească binefacerile culturii 
în publiculu celu mare alu naŃiunei decât femeia?”.3 Era deci de aşteptat ca, la nivel 
                                                           

2 www.unibuc.ro, Mişcarea feministă din Transilvania, 1850-1914, Universitatea din Bucureşti, 
rezumat teză de doctorat, Facultatea de Istorie, pp. 9-12 (accesat în 26 mai 2015), 
www.doctorat.ubbcluj.ro (accesat în 13 mai 2015). 
3 Şcola civilă de fete cu internatu a AsociaŃiunei transilvane pentru literatura română şi cultura poporului 
românu din Sibiiu, Monografie de S.A. cu 6 ilustraŃiuni. EdiŃiunea Cancelariei NegruŃiu, Gherla, 
Imprimeria „Aurora” P. A. Todoran, 1887, p. 3. 
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instituŃional, cele mai importante instituŃii ale românilor ardeleni, să refacă 
acelaşi drum al emancipării culturale şi pentru educarea fetelor.  

Într-o lucrare dedicată în mod exclusiv învăŃământului de la şcolile 
Blajului, Daniela Mârza prezintă şi evoluŃia şcolii de fete de aici, înfiinŃată în 
anul 1855, la iniŃiativa mitropolitului Alexandru Şterca-ŞuluŃiu. Ulterior, în 
1892 a fost transformată în şcoală elementară cu 6 clase şi apoi în şcoală 
superioară cu 2 clase. Între timp a beneficiat de o clădire cu internat, în timpul 
mitropolitului Ioan Vancea de Buteasa iar din 1905 s-a transformat în şcoală 
elementară şi şcoala civilă de fete. La fel ca şi în cazul şcolii de fete de la Arad şi 
ulterior a Pedagogiei de aici, deşi se aflau sub ascultarea Bisericii Greco-
Catolice, respectiv a celei Ortodoxe, programa trebuia să Ńină seama şi de 
cerinŃele Ministerului de Resort.4 

Referitor la Şcoala de Fete de la Arad şi ulterior a cursului de Pedagogie 
pentru Fete de aici, cea mai cunoscută Preparandie românească, înfiinŃată încă 
din 1812, a admis din anul 1877 şi fete pentru funcŃia de învăŃătoare la şcolile 
grănicereşti. Mult mai târziu, din perioada în care Ioan MeŃianu a fost episcop 
al Aradului, în 1895, în ,,Darea de seamă la 25 de ani de arhierie”, acesta 
menŃionează şi grija pentru „introducerea pregătirii de învăŃătoare pentru şcolile de 
fetiŃe” iar episcopul care i-a succedat, Ignatie Papp a ridicat în 1911 pentru 
Şcoala Civilă de Fete, cu eforturile financiare ale bisericii, ale mecenatului 
basarabean Vasile Stroescu şi  Reuniunii Femeilor Române din Arad, noul local 
al şcolii, lângă palatul episcopal.5 

Din punctul de vedere al lui Onisifor Ghibu, mult timp referent şcolar 
al Arhiepiscopiei Sibiului, imaginea completă a învăŃământului pentru fete era 
departe de a-l mulŃumi. Astfel, el menŃionează în 1915, următoarele şcoli: 
Şcoala Civilă de Fete de la Blaj (cu 60 de locuri în internatul Vancean), Şcoala 
Civilă de Fete a AsociaŃiunii din Sibiu (înfiinŃată în 1886, cu 4 clase şi un curs 
complementar, avea cele mai multe eleve din România, un internat cu 72 de 
locuri şi se susŃinea, în principal, pe lângă taxele de studiu şi de internat, din 
două fonduri: Fondul Absolventelor Şcoalei şi Fondul dr. Liviu de Lemeny), 
Şcoala de Fete din Arad, înfiinŃată în 1890, Şcoala Greco-Catolică de Fete din 
Beiuş, înfiinŃată în 1896 (cu 114 eleve şi un internat) şi Preparandia Greco-
Catolică pentru fete din Lugoj, înfiinŃată în 1911.6 

Cu toate nemulŃumirile sale, apreciază la justa valoare: jubileul de 25 de 
ani al Şcolii Civile de Fete a AsociaŃiunii şi activitatea meritorie a directorului ei, 
                                                           

4 Daniela Mârza, ÎnvăŃământ românesc în Transilvania. Şcolile Arhidiecezei de Alba-Iulia şi Făgăraş la 
sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, Cluj-Napoca, Centrul de Studii 
Transilvane, 2011, pp. 211-219. 
5 www.preparandia200.ro/doc/Ilica Anton Scoala%20regeasca final.pdf, pp. 133-351 
(accesat în 11 februarie 2015). 
6 Onisifor Ghibu, ViaŃa şi organizaŃia bisericeacă şi şcolară în Transilvania şi Ungaria, Bucureşti, 
Institutul de Arte Grafice Nicolae Stroilă 1915, pp.193-194. 
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Vasile Bologa (autorul unei monografii deosebite a acesteia) şi faptul că, după o 
perioadă dificilă, în care s-au adunat fondurile necesare, s-a inaugurat noul local 
al Şcolii de Fete din Arad, pusă sub oblăduirea Consistoriului episcopiei 
ortodoxe de aici. În rest, nu a putut să amintească în Transilvania, în 
comparaŃie cu reŃeaua şcolară a saşilor, decât 2 şcoli profesionale pentru fete: 
cea de Industrie Casnică din Sibiu şi cea similară din Orăştie, susŃinute tot de 
Reuniunile de Femei, care au reuşit în 1911 să le ofere localuri noi. La Sibiu, 
şcoala menŃionată era continuată de 2 cursuri de menaj.7 

La 1914, când Şcoala Civilă de Fete a AsociaŃiunii a trecut printr-o serie 
de probleme financiare, pe prima pagină a Telegrafului Român apărea un editorial, 
care impunea elitei româneşti să manifeste un interes real pentru învăŃământul 
românesc pentru fete, care să ridice cel puŃin structura de mijloc a societăŃii 
româneşti.8  

În testamentul său întocmit în 1915, mitropolitul Ioan MeŃianu de la 
Sibiu lăsa o parte din averea sa pentru o mânăstire de călugăriŃe în Ardeal şi 
dacă nu era posibil, banii urmau să fie folosiŃi pentru înfiinŃarea de şcoli pentru 
fete, deoarece era la fel de necesar ca societatea să se ocupe de creşterea fetelor, 
„pentru care s-a făcut prea puŃin, deşi vedem cât de mare e lipsa de aceea”.9 

Aşa cum s-a putut observa, alături de cele două biserici româneşti, 
Ortodoxă şi Greco-Catolică, motivul însăşi de înfiinŃare a Reuniunilor Femeilor 
Române din Transilvania şi Banat l-a constituit dorinŃa şi necesitatea de a 
înfiinŃa şcoli de fete, alături de protejarea văduvelor şi orfanilor şi păstrarea a 
tot ceea ce a fost de valoare în satul românesc. 

Începutul a fost făcut la Braşov de către prima reuniune înfiinŃată aici în 
anul 1850, pentru a oferi adăpost orfanelor, ai căror părinŃi au murit în timpul 
revoluŃiei de la 1848-1849. De la început trebuie subliniat un aspect definitoriu 
al tipului de şcoală pentru fete, care a fost promovat aici, cu un mare succes, 
învăŃământul bazat pe industria casnică şi organizarea unor filiale în alte oraşe 
importante, cum au fost Sibiul şi Blajul, subvenŃionate de menŃionata reuniune 
până în anul 1894. Şcoala de Fete din 1855 a plecat de la 2 cursuri de lucru de 
mână, în cadrul şcolilor primare din Braşov şi Blaj, pentru a ajunge apoi la o 
structură tot mai complexă: în 1860 a fost organizată o Şcoală Primară de Fete 
cu 3 clase, din 1861 cu 4 clase, din 1865, cu 5 clase. Din acest an, Reuniunea s-a 
considerat iniŃiatoarea învăŃământului pentru fete din Transilvania. Ulterior, 
trecerea la o fază superioară de organizare a fost reprezentată de înfiinŃarea 

                                                           

7 Onisifor Ghibu, Şcoala românească din Ungaria în anul 1911, Sibiu, Tiparul lui W. Krafft, 1912, 
pp. 29-31. 
8 ,,Apel pentru un Institut Român de creştere pentru fete”, în Telegraful Român, număr 121, 
1881, p. 485; ,,Sărbătoare naŃională”, în Telegraful Român, număr 95, 1886, p. 379. 
9 Protocolul Sinodului  Ordinar al Arhiepiscopiei Greco-Orientale Române din Transilvania, Ńinut în anul 
1916, Sibiu, Tiparul Tipografiei Arhidiecezane, 1916, pp. 106-109. 
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unui internat-orfelinat şi de introducerea învăŃământului teoretic din anul 1890, 
şcoala de menaj avea deja 50 de eleve, în anul 1908.10 

Mai târziu, după modelul celei din Braşov, Reuniunea Femeilor 
Române din Sibiu înfiinŃată în anul 1881, şi-a înscris în raportul de constituire 
din 7 noiembrie 1880, scopul principal: „înfiinŃarea unui institut român de creştere 
pentru fete, împreunat cu internat în Sibiu”. Preşedinta Reuniunii, Maria Cosma,  a 
fost de părere că deşi o cultură generală se poate obŃine la şcoli similare, dar o 
,,creştere românească nicidecum”, o şcoală superioară românească pentru fete „este o 
lipsă generală, nu numai în oraşul nostru ci în Ńara întreagă”.  

Oraşul Sibiu a fost considerat potrivit din mai multe puncte de vedere: 
era oraşul de reşedinŃă al mitropoliei ortodoxe, sediul AsociaŃiunii Astra, dar şi 
al celei mai mari bănci româneşti, Albina, toate aceste instituŃii puteau conlucra 
pentru a susŃine noua reuniune. La fel, tot din punctul de vedere al contextului 
favorabil şi pentru mediul german, mai ales, dar şi maghiar, Sibiul a fost şi locul 
unde au funcŃionat instituŃii importante pentru educaŃia fetelor: Şcoala 
CălugăriŃelor Ursuline, înfiinŃată în 1734 şi care la sfârşitul secolului al XIX-lea, 
avea şi o grădiniŃă, Preparandie pentru ÎnvăŃătoare şi o Şcoală Civilă de Fete şi 
Institutul CălugăriŃelor Franciscane, înfiinŃat în 1864. Pentru alte mari oraşe, ca 
Braşov sau Cluj, elevele care doreau să urmeze gimnaziul sau să aspire la o 
calificare de învăŃătoare puteau alege să urmeze Pedagogia de Fete de la Cluj 
sau la Braşov Institutul Francez pentru Fete. 

Din ,,Apelul pentru un institut român de creştere pentru fete”, publicat 
în paginile Telegrafului Român în anul 1881, ideea de progres cultural al unui 
popor a devenit conectată organic şi la „îmbunătăŃirea educaŃiunii femeii”. Nu s-a 
putut ocoli nici recunoaşterea faptului că: „şcoala de menaj şi industrie, toate au fost 
înfiinŃate la iniŃiativa doamnei Maria Cosma”, prima preşedintă a Reuniunii 
Femeilor Române din comitatul Sibiului. Trebuie să înŃelegem de aici, foarte 
bine contextul, a fost susŃinută educaŃia fetelor sub raport practic, prin 
detalierea clară a diferenŃei care există între educaŃie şi cultură, tot aşa cum 
George BariŃiu, în 1880, nemulŃumit că trebuia să ne lăsăm „fetele şi nepoatele pe 
mâini de dăscălence străine”, a considerat că o şcoală pentru fete urma să aibă 
următorul rezultat, o soŃie, care urma să fie „şi de rugă şi de fugă, şi de mamă şi de 
damă”. Şi atunci, la sfârşitul secolului al XIX-lea, autorul deşi recunoaşte că 
românii la nivel de societate nu dau dovadă de solidaritate, aveau nevoie şi de 
acest tip de şcoli.11 
                                                           

10 Raportul jubiliar al Comitetului Reuniunii Femeilor Române din Braşov, 1851-1926. 75 de ani de la 
înfiinŃare, Braşov, Tipografia „Unirea” din Braşov, 1928, pp. 18-19; Dare de seamă. Jubileul de 50 de 
ani al şcoalei 1886-1936. Reuniunea Femeilor Române. Liceul Industrial Braşov, Braşov, Tipografia 
„Astra”, 1936, pp. 9-10. 
11 ,,EducaŃia fetelor noastre”, în Telegraful Român, număr 15, 1880, pp. 59-60; Reuniunea Femeilor 
Române din Sibiiu. Raportul I. Statutele. Istoricul. Constituirea, 1880-1881, Sibiu, Editura Reuniunei, 
Tiparul Tipografiei  Arhidiecezane,  p. 11.  
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La Sibiu, cea mai importantă şi cunoscută realizare a Reuniunii 
Femeilor Române din comitatul Sibiului a fost înfiinŃarea unei şcoli pentru fete 
în 1883, cu un internat din 1886, care s-a bucurat de sprijinul important al 
AsociaŃiunii Astra (care a furnizat resursele financiare necesare construcŃiei 
edificiului şcolii şi internatului), motiv pentru care a patronat activitatea 
acesteia. Ca amintire a şcolii se mai poate observa astăzi în Sibiu doar clădirea 
internatului, de factură  clasică, cu faŃada principală spre parcul Astra, astăzi 
sediul şcolii de deficienŃi de auz.12 Serbarea, în 1911, a 25 de ani de activitate a 
fost un prilej pentru directorul Vasile Bologa de a elabora o preŃioasă 
monografie a şcolii, în care a prezentat amănunŃit evoluŃia şi dificultăŃile prin 
care aceasta a reuşit să treacă prin eforturile comune ale principalelor instituŃii 
ale românilor din Ardeal: Biserica Ortodoxă, Astra, băncile cu capital românesc 
şi nu în ultimul rând Reuniunile de Femei.13 

Altă Reuniune importantă a fost cea a Femeilor Române din comitatul 
Hunedoarei, înfiinŃată în 1886, care şi-a impus în primul rând, susŃinerea unei 
şcoli de fete, alături de alte două obiective clare: promovarea industriei de casă 
şi ajutorarea văduvelor şi fetiŃelor orfane. Alături de şcoala de fete din 
Hunedoara, cea din Orăştie a avut un regim special, beneficiind de sprijinul 
băncii Ardeleana. A fost meritorie aici promovarea expoziŃiilor de exponate 
populare, în colaborare cu Astra cu ocazia adunărilor generale ale acesteia. 
ExpoziŃiile în sine au avut şi o motivaŃie mult mai profundă decât 
popularizarea motivelor populare româneşti, astfel însăşi premierea cu bani a 
Ńărăncilor care au ieşit în evidenŃă prin ceea ce au făcut a dus, în timp, la 
obŃinerea rezultatului dorit: reabilitarea şi rentabilizarea industriei casnice din 
mediul rural, alături de preluarea portului popular de către elita feminină 
românească (a se vedea aici elaborarea unor cunoscute albume cu motive 
populare, având ca model pe cele elaborate în Sălişte şi Sibiu). 

Interesant a fost faptul că, mai ales în spaŃiul transilvan, ne-am fi 
aşteptat să găsim menŃionări exclusiv la costumul popular local, dar trebuie să 
nu uităm un aspect, nu lipsit de importanŃă: până la eforturile comune ale 
principalelor instituŃii ale societăŃii româneşti, prin portul popular românesc al 
elitei feminine din Transilvania a fost înŃeles cel din Vechiul Regat, adoptat de 
regina Elisabeta şi furnizat de atelierele specifice, ca de exemplu „Furnica” din 
Bucureşti. Reuniunile de femei au reuşit să îl popularizeze şi pe cel ardelean, 
mai ales după anul 1907 când, la Orăştie, sub patronajul Reuniunii Femeilor 

                                                           

12 Cornel Lungu, Sibiul românesc. Oameni şi locuri, Sibiu, Editura Salgo, 2010, p. 18. 
13 ,,Serbare jubiliară la Şcoala AsociaŃiei”, în Telegraful Român, număr 65, 1911, p. 280; Vasile 
Bologa, Monografia şcoalei civile de fete cu internat şi drept de publicitate a „AsociaŃiunii pentru literatura 
română şi cultura poporului român” din Sibiu pe 25 de ani de la înfiinŃare, Sibiu, 1911, 162 p.+12 pl. (în 
1936 a publicat istoricul şcolii pentru perioada 1911-1936). 
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Române din Hunedoara, a fost deschis cel mai cunoscut atelier de Ńesătorie şi 
cusătorie, furnizor al unei game largi de produse, inclusiv de costume populare. 

O altă reuniune activă a fost şi cea a Femeilor Române din comitatul 
Sălaj, înfiinŃată în acelaşi an cu cea de la Sibiu şi care şi-a propus şi ea „înfiinŃarea 
învăŃământului poporal şi a industriei de casă, cu deosebită privire la sexul femeiesc din 
comitatul Sălajului”, motiv pentru care în 1888, sub patronajul ei a fost înfiinŃată 
şi o şcoală de fete.14 

Mai mult, Reuniunile Femeilor Române din Transilvania şi Ungaria au 
reuşit, sub conducerea Mariei Baiulescu să se organizeze în 1910, într-o Uniune 
a Femeilor Române din Ungaria, cu statutele aprobate în 1914 şi care s-a 
întrunit la Sibiu, într-un prim congres, în sala AsociaŃiunii. Din discursul de 
deschidere al Mariei Baiulescu, preşedinta uniunii, au fost subliniate 
următoarele aspecte: românii fiind un popor rural, trebuie ca elita să acorde 
atenŃie şi „femeii poporului nostru”, care deşi a dovedit că are multe calităŃi, nu le 
acordă atenŃie celor de bază, legate de igiena familiei şi de alimentaŃie, ceea ce 
impunea necesitatea apariŃiei unei reŃele de şcoli săteşti de gospodărire, care să 
promoveze industria casnică. Alte cerinŃe erau legate de: creşterea numărului de 
grădiniŃe, de şcoli cu program prelungit, pentru părinŃii care lucrează toată ziua 
şi necesitatea înfiinŃării unui orfelinat. Însă peste toate, concepŃia despre femeie 
trebuia schimbată: „femeia nu va mai fi o păpuşă fără vlagă, care aşteaptă să fie alintată 
şi ademenită cu linguşiri şi daruri, nici sclava supusă care tremură de frica stăpânului, ci va 
fi o fiinŃă omenească”. După cum se poate observa, din discursul Mariei Baiulescu, 
cea care a fost considerată în Transilvania prima susŃinătoare a unei mişcări 
feministe româneşti, tonul este departe de a fi vindicativ, iar orice implicare de 
natură politică a fost eliminată, pentru a nu pune în pericol uniunea nou creată. 
Departe de tipul de discurs standard, deşi emanciparea femeii a fost subiectul 
discursului menŃionat, mijloacele menŃionate pentru punerea în valoare a 
calităŃilor femeii în plan social sunt o forŃare a unor căi cunoscute, fără a 
deranja prea mult sensibilităŃile masculine, obişnuite să ocupe prim-planul vieŃii 
sociale şi politice.15  

Cu toate acestea, discursul Mariei Baiulescu a abordat, într-o manieră 
mult mai complexă atitudinea pe care societatea şi elita românească trebuiau să 
o aibă faŃă de fetele care doreau să urmeze o şcoală şi după ciclul primar, 
respectiv faŃă de necesitatea ridicării materiale a spaŃiului rural feminin, inclusiv 
prin promovarea a tot ceea ce însemna specificul popular (a se vedea aici, deşi 
                                                           

 14 www.unibuc.rom, Mişcarea feministă din Transilvania, 1850-1914, Universitatea din Bucureşti, 
rezumat teză de doctorat, Facultatea de Istorie, pp. 9-12 (accesat în 26 mai 2015), 
www.caietesilvane.ro (accesat în 26 mai 2015), Reuniunea Femeilor Române din comitatul Hunedoarei, 
1886-1911, Orăştie, Tipografia Nouă, Ioan MoŃa, 1911, p. 2; XXV de ani din viaŃa Reuniunei 
Femeilor Române Sălăgene, 1881-1906, Şimleul-Silvaniei, Institutul Tipografic şi de Editură 
„Victoria”, 1906, p. 30. 
15 Maria Baiulescu, ,,O vorbire frumoasă”, în Telegraful Român, număr 55, 1914, p. 226. 
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la un nivel care poate fi considerat modest, eforturile deosebite ale reuniunilor 
menŃionate, de a organiza expoziŃii de cusături populare cu premii pentru 
Ńărăncile care au avut astfel parte pentru prima dată de o recompensă pentru 
talentul şi hărnicia lor). 

În timp, motivaŃiile pentru alegerea unei cariere didactice de către femei 
s-au multiplicat: manifestarea unei chemări, continuarea unei tradiŃii în cadrul 
familiei, posibilitatea de a ocupa şi un post de guvernantă la familii cu stare dar 
şi o şansă de supravieŃuire materială pentru o generaŃie feminină, care nu se mai 
puteau mulŃumi să depindă financiar  doar de activitatea soŃului.16 

La nivel statistic, nu  avem date referitoare la învăŃătoarele din mediul 
ortodox decât destul de târziu. La nivelul Ministerului de Culte şi InstrucŃiune 
Publică, subiectul a fost tratat doar la nivel general, pentru alte naŃiuni şi 
confesiuni decât cea maghiară. Astfel, conform articolului de lege 38 din 1868 
şi reuniunile de femei puteau susŃine şcoli de fete, cu aprobarea autorităŃilor 
comitatense şi cu aprobarea planului de învăŃământ de către Ministerul de 
Resort. La următorul nivel, cel gimnazial, şcolile erau strict organizate în clase 
de băieŃi şi de fete, motiv invocat ulterior de către autorităŃi, pentru a justifica, 
refuzul admiterii elevelor externe de a urma cursuri, pentru depunerea 
examenului de diplomă. ÎnŃelegem astfel de ce, la început de secol XX, în 1902, 
ministrul de resort a hotărât ca examenul de calificare pentru postul de 
învăŃătoare să aibă loc doar în cadrul unor Pedagogii  de Fete şi nu ca externe, 
la  institutele confesionale. 

Aici este nevoie de o observaŃie importantă, care a influenŃat politica 
oficială, şi anume faptul că în Ungaria numărul învăŃătoarelor pentru şcolile de 
stat, a fost mult mai mare faŃă de cel din şcolile confesionale româneşti, de 
aceea nici „entuziasmul” ministerului pentru acceptarea unor noi Pedagogii de 
Fete nu a fost prea mare. 

Dacă analizăm datele oferite de rapoartele şcolare ale Consistoriului din 
Sibiu nu avem date despre învăŃătoare, decât începând cu anul şcolar 1906-
1907, când sunt menŃionaŃi în Arhiepiscopia Sibiului 912 de învăŃători şi 51 de 
învăŃătoare, din care 225 erau definitivi.17 Pentru anii care au urmat, numărul 
învăŃătoarelor nu a cunoscut o creştere spectaculoasă, în anul şcolar 1907-1908 
erau 909 de învăŃători şi 37 de învăŃătoare (26 definitive, 11 provizorii), 1908-
1909, 811 de învăŃători şi 38 de învăŃătoare (34 definitive şi 4 tolerate), 1909-
1910, 790 de învăŃători şi 43 de învăŃătoare (39 definitive, 4 suplinitoare), 1910-
1911, 773 de învăŃători şi 43 de învăŃătoare (39 definitive, 3 provizorii şi 1 
suplinitoare), în 1911-1912, 769 de învăŃători şi învăŃătoare, din care 740 

                                                           

16 www.doctorat.ubbcluj.ro, (accesat în 13 mai 2015). 
17 Protocolul Sinodului ordinar al Arhidicecezei Greco-Orientale Române din Transilvania Ńinut în anul 
1908, Sibiu, Tiparul Tipografiei Arhidiecezane, 1908, p. 108. 



An 1, nr.1, 2015 
 

 97

definitivi, fără a se mai face o defalcare, iar în 1912-1913, au fost menŃionaŃi 
769 de învăŃători şi învăŃătoare, fără altă detaliere. 

Tot din acest an, în cadrul lucrărilor Sinodului Arhiepiscopiei Sibiului, a 
început dezbaterea înfiinŃării unei Pedagogii de Fete la Sibiu. Membrii 
Consistoriului observaseră deja că erau tot mai puŃini absolvenŃi de Pedagogie, 
astfel în 1912 au fost eliberate 27 de diplome de învăŃători, cu clerici cu tot, 
motiv pentru care s-a cerut în 7 august 1913 Ministerului de Resort să accepte 
înfiinŃarea la Sibiu a unei Pedagogii de Fete, invocând următoarele argumente: 
tot mai mulŃi învăŃători, care se apropiau de pensie considerau că era greu să se 
mai conformeze cerinŃelor legii nr. 27 din 1907 (cunoaşterea foarte bună a 
limbii maghiare), în  1913, au fost închise 120 de şcoli, din lipsă de învăŃători 
calificaŃi. Argumentele de bază au fost următoarele: „femeile au înclinaŃii naturale 
pentru această meserie” şi era o şansă pentru multe fete din familii de preoŃi sau de 
învăŃători „care nu se pot ferici”, de a avea un mijloc de existenŃă. Dacă Pedagogia 
urma să-şi înceapă activitatea din anul şcolar 1913/1914 la secŃia de Pedagogie 
a Institutului din Sibiu urmau să fie acceptate eleve, care au terminat cel puŃin 4 
clase civile iar dacă nu era posibilă această soluŃie, să existe cel puŃin un curs 
paralel pentru o Pedagogie de Fete, la care să predea profesorii de la seminar.18 

Primele cereri de acest fel au fost trimise încă din 1913, fiind semnate 
de Ioana Hofner din Sighişoara/Pp.Sighişoara şi Maria Manta din Gura 
Râului/Pp.Sălişte, fără nici un rezultat, din moment ce ministerul, prin adresa 
din 20 septembrie 1913, a refuzat să accepte ca fetele să urmeze Pedagogia, în 
cadrul Institutului. La fel s-a întâmplat şi în 1915 când, la cererea parohului 
Ioan Frâncu din Cetea/Pp. Alba-Iulia, ca fiica lui, absolventă a anului I la 
Pedagogia de Fete Greco-Catolică de la Lugoj, să fie primită la Sibiu, ca 
privatistă pentru a urma cursurile la Institutul Teologic-Pedagogic, începând cu 
data de 1 septembrie 1915 a fost refuzată de minister, din simplul motiv că nu 
era admis ,,ca fetele să cerceteze institutele de pedagogie pentru feciori, nici în cale ordinară, 
nici privată”.19 

Primul Război Mondial a adus o serie de modificări, în primul rând ca 
urmare a mobilizării învăŃătorilor, dar nu sunt avantajate învăŃătoarele, al căror 
număr tot mic a rămas. În anii primei conflagraŃii mondiale, cei care au fost 
desemnaŃi să îi înlocuiască pe învăŃători au fost preoŃii, deşi a fost clar că soluŃia 
era doar temporară. Din anul 1910, deşi mulŃi teologi au urmat şi secŃia de 
pedagogie, numărul lor a fost insuficient, ei ocupau un post de învăŃător, doar 
până la găsirea unei parohii. 

În Sinoadele din anii războiului au fost menŃionate: 807 de învăŃători şi 
învăŃătoare (731 definitivi, 46 de învăŃătoare, din care 44 definitive) în 1914, 

                                                           

18 Protocolul 1909, p. 97, 1910, p. 85, 1911, p. 81, 1912, pp. 94-95, 1913, p. 102.  
19 A. A. de Alba-Iulia şi Sibiu, Fond Consistoriu,  IV, 344, 1915. 
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803 de învăŃători şi 45 de învăŃătoare, în 1915, 804 de învăŃători şi 41 de 
învăŃătoare, din care 40 fiind definitive în 1916.20 

Pentru a oferi o soluŃie viabilă pentru menŃinerea învăŃământului în 
şcolile confesionale mai ales în anii războiului s-a propus, din nou, să se 
permită fetelor să urmeze cursurile secŃiei pedagogice din cadrul Institutului 
Teologico-Pedagogic de la Sibiu, în lipsa unei Pedagogii de Fete, aşa cum era 
cea din cadrul episcopiei ortodoxe a Aradului. Mai precis, în cadrul Sinodului 
din anul 1914, Onisifor Ghibu şi Lazăr Triteanu au susŃinut cauza unei 
Preparandii (Pedagogii) pentru Fete la nivelul întregii mitropolii, cu sprijin 
financiar din partea fiecărei eparhii.21 

Consistoriul ar fi dorit atunci ca respectivul curs pedagogic să se 
organizeze separat, ca un institut de 4 ani, în fiecare an urmând să se deschidă 
doar 2 ani din 4. Ca director, a fost propus dr. Vasile Stan, iar comisia 
desemnată pentru organizarea acestui şcoli a fost formată din: George Proca, 
dr. Vasiliu Stan, Lazăr Triteanu, Matei Voileanu, sub conducerea vicarului 
arhiepiscopal, dr. Ilarion Puşcariu. 

Punctul de vedere al prof. dr. Vasile Stan a reprezentat, de fapt, o 
analiză profundă a organizării „Preparandiei de Fete” (săsească) din Sighişoara, 
considerată un adevărat model. Acolo, planul de învăŃământ cerea ca limba de 
predare să fie cea germană (desigur, şi limba maghiară urma să fie cunoscută în 
mod suficient) iar manualele erau cele pentru Gimnazii, adăugându-se pe foaia 
de titlu, doar menŃiunea: „pentru şcolile medii şi seminariile pedagogice”. Cel care a 
analizat respectiva instituŃie conchide, în legătură cu manualele: „ei [saşii] nu au 
mizeriile ce le avem noi, deşi nici ale lor nu sunt cu totul corespunzătoare”. În memoriile 
adresate Consistoriului, Matei Voileanu ca şi referentul şcolar dr. Onisifor 
Ghibu au cerut  o anchetă cu delegaŃi din toate cele 3 eparhii ale mitropoliei 
(Sibiu, Arad şi Caransebeş), urmând să se hotărască dacă Pedagogia de Fete 
urma să fie organizată la nivel de Arhidieceză sau pentru toată Mitropolia. 

În răspunsul său, episcopul Miron Cristea de la Caransebeş deşi nu 
neagă necesitatea Pedagogiei de Fete la Sibiu, menŃionează că cea de la Arad, 
era pe cale să îşi revină, după anii de criză, fiind suficientă într-o episcopie unde 
concurenŃa pentru ocuparea posturilor de învăŃători era deja mare (4-5 
candidaŃi pe loc). Tot Miron Cristea a cerut la 15 aprilie 1914, să se mai aştepte, 
deoarece statul promisese că va introduce limba română în toate şcolile de stat 
şi comunale, frecventate de elevii români, ceea ce ar fi dus la creşterea 
posturilor de învăŃători. 

În anul următor, la prezentarea raportului Consistoriului Arhidiecezan, 
ca senat şcolar, se reiau discuŃiile referitoare la eforturile depuse la guvern 

                                                           

20 Protocolul Sinodului... 1914, p. 87, 1915, p. 86, 1916, pp. 90-92. 
21 Protocolul Sinodului Ordinar al Arhiepiscopiei Greco-Orientale Române din Transilvania, Ńinut în anul 
1914, Sibiu, Tiparul Tipografiei Arhidiecezane, p. 51. 
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pentru acceptarea Preparandiei.22 Sinodul Arhidiecezan, în şedinŃa sa din 4 
aprilie 1915, a hotărât ca Pedagogia de Fete să nu fie un proiect abandonat, să 
fie susŃinută financiar şi din bugetul statului, deschiderea fiind amânată pentru 
anul şcolar 1916/1917. După izbucnirea războiului, Miron Cristea a propus ca 
secŃia pedagogică a Institutului de la Sibiu, din lipsă de elevi, să fie mutată la 
Arad şi Caransebeş şi să funcŃioneze, până la sfârşitul războiului, ca o 
Pedagogie de Fete. Sinodul din anul 1916 a fost de acord, încă odată, cu ideea 
înfiinŃării Pedagogiei de Fete, conform actului oficial nr. 3614 din 31 martie 
1916.23 

În anul 1918, în paginile Telegrafului Român întreaga problematică a fost 
reluată, fiind oferite o serie de argumente, care veneau în sprijinul înfiinŃării unei 
Pedagogii de Fete la Sibiu, cu motivaŃia nobilă de a da şi femeii „locul cuvenit în opera 
cea mare a instrucŃiunei şi educaŃiunei”. Principalul argument a rămas cel iniŃial, spre 
deosebire de şcolile de stat, unde numărul învăŃătoarelor era foarte mare, şcolile 
confesionale româneşti aveau nevoie de ele, doar în 1902, au fost raportate un 
număr de 200 de şcoli, fără învăŃători calificaŃi şi unde s-au găsit doar 50 de preoŃi 
care, având şi studii pedagogice, puteau funcŃiona ca înlocuitori. Deşi, în urma 
consfătuirilor, eparhia Caransebeşului a declarat că nu are nevoie de învăŃătoare, la 
intervenŃia la Ministerul de Resort, din 23 august 1913, când Consistoriul din Sibiu 
a intervenit pentru aprobarea înfiinŃării unei Pedagogii de Fete, prin adresa de 
răspuns nr. 140.122 din 30 septembrie 1913, acesta a obiectat că legislaŃia în 
vigoare acceptă doar un învăŃământ separat pentru fete şi băieŃi. Ulterior, 
Consistoriul revine în decembrie 1913, când se cere o Pedagogie separată de 4 ani, 
care să funcŃioneze anual doar cu 2 cursuri şi care, să fie sprijinită financiar de către 
cele 3 eparhii ale mitropoliei, alături de stat. Episcopia de Caransebeş susŃinând 
doar propria Pedagogie de BăieŃi, în 1918 s-a hotărât înfiinŃarea la Sibiu a 
respectivei Pedagogii de Fete, cu o susŃinere financiară, inclusiv din partea 
fundaŃiilor mitropolitane Moga şi Trandafil.24 

Spre sfârşitul războiului, în şedinŃa consistorială din 26 februarie 1918, 
mitropolitul Vasile Mangra amânase luarea unei decizii. Problema a fost 
tranşată definitiv, după unire când, Vasile Goldiş, în calitatea sa de şef al 
Resortului Cultelor şi al InstrucŃiunii Publice din Consiliul Dirigent, prin adresa 
sa din 11 ianuarie 1919, a dat fetelor, dreptul să se dedice carierei didactice, la 
orice şcoală normală românească (denumirea ulterioară a şcolii pedagogice), 
inclusiv începând cu anul 1919.25 

                                                           

22 Protocolul Sinodului din 1915, pp. 60-61. 
23 Protocolul Sinodului din 1916, p. 46. 
24 ,,Pedagogia de fete”, în Telegraful Român, număr 5, 1899, p. 217, număr 57, p. 225, număr 58, 
pp. 229-230. 
25 A. A. de Alba-Iulia şi Sibiu, Fond Consistoriu, IV, 1447/1913; 17015/1913; 3793/27.III.1914; 
6282, IV, 1447/1913; 812, IV, 1447/1913; IV, 27/495, 1919. 
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Care a fost, însă, punctul de vedere al celor direct implicaŃi în procesul 
didactic, cu privire nu doar la învăŃământul pentru fete dar şi la cariera de 
învăŃătoare, am aflat parŃial din conferinŃele anuale sau trienale ale învăŃătorilor, 
organizate la nivelul fiecărui protopopiat sau în cadrul unor cercuri, care îi 
grupau de obicei pe învăŃătorii din cel puŃin 2 protopopiate. Alături de temele 
obligatorii stabilite de Consistoriu, au fost propuse şi teme individuale (legate 
de şcoală, procesul didactic în sine, relaŃia cu familia sau cu directorul şcolii-
preotul din localitate sau cu inspectorul, care era protopopul). Subiectul 
referitor la capacitatea femeii de a ocupa un post de învăŃătoare a atras în 1902 
atenŃia corpului învăŃătoresc din cercul Sighişoara, format din învăŃătorii şi 
învăŃătoarele din protopopiatele Sighişoara şi Cohalm. Aici au fost propuse 
spre dezbatere şi următoarele teme: „Ce motive îndreptăŃesc pe femei să 
îmbrace cariera învăŃătorească?” şi „Ce motive pedagogice sunt pro şi contra 
aplicării femeilor ca învăŃătoare?”. În cadrul lucrărilor propriu-zise, 
învăŃătoarele Aurelia Stoica şi Sultana Ciuleiu şi-au susŃinut propria cauză iar 
învăŃătorul Dumitrescu a fost împotriva ideii că o femeie este, în plan general, 
potrivită pentru o carieră de învăŃătoare, ultimul făcând referire la condiŃiile 
grele de trai şi periegheza prin sate, până la găsirea unui post sigur. Surpriza a 
venit din partea celui care a trimis la redacŃia Telegrafului Român, articolul 
referitor la conferinŃa învăŃătorească din cercul menŃionat şi care, uşor amuzat, 
a comentat la sfârşitul prezentării celor două prelegeri: „era interesant a asculta pe 
domnişoarele Aurelia Stoica şi Sultana Ciuleiu. Şi era cât pe ci să rămânem mai prejos, 
decât ele, dacă domnul învăŃător Dumitrescu, prin tema sa nu ne-ar fi luat apărarea, 
spunând motive ce sunt contra aplicării femeilor ca învăŃătoare, motive atât de convingătoare, 
că orice contrar ar fi trebuit să rămână recunoscător, numai prietenele noastre învăŃătoare nu 
s-au lăsat să fie convinse”.26 

Şcolile confesionale din spaŃiul românesc au depins mereu atât de 
Biserică şi prin ea şi de comunitatea respectivă, stabilindu-se şi o dependenŃă de 
starea materială a comunităŃilor respective, astfel încât nu ne miră faptul că cicluri 
complete de studii pentru nivelul elementar (grădiniŃă, şcoală confesională, şcoală 
de repetiŃie-urmată de cei care, din varii motive, trecuseră de vârsta şcolii 
primare) unde sunt încadrate şi învăŃătoare sunt semnalate mai ales în 
protopopiatele puternice, inclusiv financiar, ca de exemplu: Braşov şi Sibiu. 

În anul 1913, într-un articol din Vatra Şcolară avem prezentat 
protopopiatul Sălişte, aflat sub îndrumarea protopopului Ioan Lupaş şi unde 
funcŃionau: un azil sau o grădiniŃă pentru copii, cu o  instructoare şi două bone, 
Elisabeta Comşa, Maria Tâmpănariu şi Maria Nan, care aveau în grijă 55 de băieŃi 
şi 87 de fete, o şcoala poporală cu 5 învăŃători şi o învăŃătoare, Cornelia Stoica. 
Numărul total al elevilor fusese, în 1912/1913, de 394, dintre ei 390 au fost 
ortodocşi. Mai departe urma şcoala de repetiŃie, cu trei cursuri susŃinute de 3 
                                                           

26 ,,ConferinŃele învăŃătoreşti. Cercul Sighişoara”,  în Telegraful  Român, număr 63, 1903, pp. 253-254. 
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învăŃători confesionali: Ioan Iacob, Pantelimon Bratu şi Emil Păcală, iar lucrul de 
mână, axat pe „stilul românesc” era predat de Maria Lăpădat. Cursurile acestea erau 
urmate de 51 de eleve (se desfăşurau miercurea şi vinerea-2 ore după-amiaza şi 
duminica-3 ore). Şcolile învăŃătorilor de „industrie” aveau 4 cursuri şi cei 156 de 
elevi au avut de ales dintre 16 meserii, pentru fete, instructoarea Paraschiva 
Chipară preda la 17 eleve Ńesutul la război şi era plătită de Casa de Păstrare din 
Sălişte cu 250 de coroane lunar.27 Tot aici, la iniŃiativa şi susŃinerea financiară a 
Astrei, învăŃătoarea LucreŃia Iosif din Sălişte, absolventă a Pedagogiei de Stat de 
la Cluj a urmat un curs de dantelărie la Praga, pe care   l-a predat apoi unui 
număr mare de eleve din Sălişte şi din satele din jur: Tilişca, Galeş, Vale, Săcel. 
Cursul a avut o durată de 5 săptămâni, s-a terminat cu o expoziŃie cu vânzare, 
putând deveni o sursă de venit pentru femeile din spaŃiul rural.28 

Eforturile depuse de învăŃătoare, nu numai la şcoală dar şi în cadrul 
conferinŃelor învăŃătoreşti nu au putut fi trecute cu vederea, astfel în 1909, 
Iudita Popp, învăŃătoare în Ohaba de sub Piatră/Pp. HaŃeg, semnalează în 
raportul său de activitate, vizitele pe care le-a făcut Ńărăncilor, din dorinŃa de a 
le instrui în cultivarea grădinii, dar şi în păstrarea portului popular românesc 
prin lucrul de mână cu motive româneşti. 

În protopopiatul Miercurea, rezultatele celor 35 de învăŃători, din care 2 
învăŃătoare, au fost socotite mulŃumitoare, mai ales că toŃi erau calificaŃi. La 
şcoala din Poiana, funcŃionau cei mai mulŃi învăŃători, 7, dintre care şi o 
învăŃătoare. ConferinŃa din respectivul protopopiat ajunsese la concluzia că 
parohienii care se ocupau mai ales cu comerŃul, acordau o importanŃă mai mare 
şcolii. Tot aici, a fost menŃionată şi o cerere aparte, referitoare la învăŃătoare, 
necesitatea creşterii numărului lor doar în şcolile cu mai mulŃi învăŃători, de 
preferinŃă pentru  a preda lucrul de mână.29 

Din raportul comisiei permanente din cercul XI (care cuprindea 
protopopiatele Casa-de-Piatră şi BistriŃa), reiese existenŃa unui progres, mai ales 
în protopopiatul BistriŃa unde, în 16 şcoli se aflau 17 învăŃători şi 4 învăŃătoare, 
toŃi definitivi.30 

Comisia şcolară permanentă din protopopiatul Avrigului a utilizat 
chestionare pentru întocmirea sintezei cerute: edificiile şcolare au fost 
considerate bune, din 39 de învăŃători (inclusiv o învăŃătoare), doar un 
învăŃător era provizoriu, lipsa de rechizite a fost suplinită prin întocmirea unor 
colecŃii de minerale şi insectare. 
                                                           

27 Vatra Şcolară, număr 2, 1913, p. 41, 67; număr 3, p. 82-materiile la şcolile de repetiŃie se 
împărŃeau în 2 categorii: generale sau economice, ca discipline teoretice pentru clasele de băieŃi 
se predau Geometria şi ConstituŃia, iar pentru fete Îngrijirea copilului mic. 
28 ,,Cursul de dantelărie din Sălişte”, în Telegraful Român, număr 90, 1895, p. 367. 
29 A. A. de Alba-Iulia şi Sibiu, Fond Consistoriu, IV, 12696-HaŃeg, 14651-Miercurea, IV, 1912, 
999/13157, Sălişte, Miercurea. 
30 Ibidem, IV, 1912, 14514-cerc IX: BistriŃa, Cetatea-de-Piatră. 
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Unul din cei mai harnici învăŃători din protopopiatul Branului, 
Pompiliu Dan, directorul şcolii din Zărneşti, îşi publica în 1910, prelegerea sa 
din cadrul conferinŃei învăŃătoreşti, plecând de la întrebarea: ,,Ce putem face noi, 
românii, ca biserică, şcoală şi societate, pentru a-i putea salva pe acei copii, seceraŃi de 
stricăciunea morală şi fizică?”. Prelegerea sa a fost prilejuită de urmările modificării 
Codului Penal cu privire la delicvenŃa juvenilă, conform căreia delicvenŃii 
minori, în funcŃie de delicte, puteau fi supravegheaŃi nu numai în institute de 
corecŃie dar şi acasă, prin instituirea unei responsabilităŃi comune, a unui 
patronaj, care stabilea implicarea autorităŃilor, dar şi a Bisericii şi şcolii (articolul 
de lege XXXVI/1908). 

Adiacent respectivului subiect, Pompiliu Dan a încercat să-şi 
sensibilizeze colegii asupra subiectului, plecând de la statisticile, conform cărora 
în Ungaria anului 1910, din 196.483 de copii sub 7 ani decedaŃi, cea mai mare 
parte au fost lipsiŃi de orice îngrijire medicală, peste 60% provin din 
Transilvania iar din aceştia, numărul copiilor din familiile româneşti a fost de 
37.166. De fapt, autorul a încercat să atragă atenŃia opiniei publice româneşti 
asupra faptului că nu s-au dezvoltat într-un număr şi ritm suficient, reuniunile 
şi instituŃiile de binefacere, care să asigure inclusiv binele tinerei generaŃii şi 
menŃionează, ca exemplu, doar eforturile, depuse de Reuniunile  Femeilor 
Române din Braşov şi Sibiu, conduse de Maria Baiulescu şi Emilia RaŃiu, de a 
organiza o alianŃă a femeilor române pentru ajutorarea şi creşterea fetiŃelor 
orfane, provenind din familii româneşti, autorul considerând o asemenea 
iniŃiativă ca un început pe „terenul de salvare a tinerimii primejduite”.31 

În mod evident, discuŃiile legate de acest subiect, au decelat la nivel 
oficial, cel puŃin două tendinŃe sau puncte de vedere divergente. Cel mai 
important clivaj s-a manifestat la nivelul discursului cu privire la capacitatea 
unei femei de a face faŃă unei cariere didactice. Nu sunt menŃionate aici, din 
punctul de vedere al detractorilor, argumente de natură strict didactică sau care 
să facă trimitere exclusivă la capacitatea unei femei de a urma o asemenea 
carieră sau nu, cele mai multe contraargumente se orientau spre descrierea 
dificultăŃilor materiale, care puteau deveni uşor insurmontabile pentru o 
femeie, a relaŃiilor uşor inflamabile cu membrii consiliului parohial (care, alături 
de preot, ca director al şcolii, răspundeau şi ei de şcoală, unii dintre ei fiind 
analfabeŃi sau în cel mai bun caz, semianalfabeŃi) şi dificultatea unei alianŃe cu 
preotul, din simplul motiv al menŃinerii echilibrului în comunitate, de multe ori 
aşa cum îl doreau liderii mai înstăriŃi ai acesteia. Nivelul de acceptare a 
învăŃătoarei în spaŃiul rural a fost de fapt, marea problemă sau dificultate, care a 
cerut o anumită perioadă de timp pentru acceptarea unei reale încadrări. 

                                                           

31 Patronagiile şcolare-dizertaŃie cetită în conferinŃa cercuală a învăŃătorilor gr. ort. români din tractele Braşov, 
Bran şi Treiscaune, Ńinută în Braşov în 13/26 octobre 1912. Reproducere din „Gazeta Transilvaniei„Nrii 
228 şi 229 din anul 1912, Braşov, 1912, pp. 9-10. 
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Al doilea clivaj a fost cel dintre elita de centru şi cea locală, dacă putem 
să ne pronunŃăm astfel, fără nici o trimitere la lipsa de importanŃă a celei locale, 
din simplul motiv că prima a derivat, în mediul românesc din cea a spaŃiului 
rural iar elita spaŃiului rural a asigurat, în mod organic, susŃinerea celei de la 
centru, adică din spaŃiul urban. Discursul celei de la centru de acceptare mult 
mai rapidă a unei soluŃii de extindere a învăŃământului pentru fete şi a creşterii 
numărului de Pedagogii pentru Fete s-a înscris într-un proces mult mai amplu, 
care a vizat şi atingerea unor parametrii necesari pentru educaŃia şi ulterior 
pentru ridicarea culturală a naŃiunii române în general. 

Din punctul de vedere al Reuniunilor de Femei, a discuta despre 
extinderea şcolilor pentru fete, s-a înscris într-un necesar şi încă inedit discurs 
despre emanciparea femeii, până la urmă, sub forma sa mai uşor acceptată de 
cealaltă parte, care a invocat aceleaşi argumente obiective şi pragmatice, cu 
privire la ridicarea educaŃiei tinerei generaŃii prin aportul adus, nu numai în 
cadrul familiei de către femei dar şi în cel al societăŃii. Astfel a devenit evident 
că subiectul ca atare se raporta la un proces obiectiv al evoluŃiei societăŃii 
româneşti, acceptarea ieşirii femeii în cetate fiind doar o chestiune de timp. 
 

 
The Female Teacher at the Orthodox Confessional School of the Archdiocese 

of Sibiu. Between Acceptance and Necessity 
 

(Abstract) 
 

Although during our times the women are the most numerous teachers, 
during the 19th century in Transylvania, this fact was far from being real. The first 
argument, invoked by society was the one that woman’s primordial role was within the 
family, where she was the one to transmit the first and most important elements of 
primary education. This education didn’t necessarily involve the attendance of a 
school. The Romanian society was mostly a rural one and it was characterized by a 
rather static, traditional conception regarding the family. Thus, the woman had more 
an interior role than an exterior one. It is obvious that, despite the educational policy 
of the German nation, for instance, the most appreciated for efficiency and modernity 
in the Transylvanian space, the schools for girls in general and then those pedagogical 
for girls, appeared later. The first school was opened in Blaj in 1865 and it was well-
known, then the civil school for girls of the Association ,,Astra” in Sibiu, was founded 
in 1883. As it was natural, the most female teachers were from families of teachers and 
priests mostly due to financial problems. Their mere ambition to leave the life in the 
village was seen and interpreted as a manifestation of feminism. Most of the places for 
female teachers were in wealthy areas and most of the female teachers started their 
work as instructors for craft works, which was considered an honourable work and of 
great importance for preserving the popular authentic motifs of the popular costume. 
After the outbreak of the First World War, due to the mobilization of many teachers 
from confessional schools, the only solution was to allow girls to follow the courses of 
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the pedagogical section within the Theological-Pedagogical Institute in Sibiu. 
Nevertheless, it all ended up in several discussions among the archdiocesan synods 
during the years 1916-1917 and a final decision was postponed until the war ended. 
But the integration of the Romanian school in the Dualist State after 1918 brought in 
the desirable changes.  

Keywords: Rural society, mentality, reunion, education,culture. 
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Perioada cuprinsă între anii 1867-1918 constituie o etapă marcantă în 
evoluŃia Transilvaniei, deoarece sub dominaŃia dualistă regiunea cunoaşte o 
modernizare care a cuprins toate domeniile de activitate, incluzând un reviriment 
al ramurilor industriale ce depăşesc producŃia manufacturată în favoarea 
producerii în serie şi practicile capitaliste ce deschid liniile de credit financiar, prin 
intermediul băncilor nou înfiinŃate. Societatea transilvăneană este martora unei 
reconversii a statutelor, afirmându-se două clase sociale noi, burghezia şi 
muncitorimea, considerate de istorici ca fiind motorul procesului modernizator. 
Totodată, politica impusă de autoritatea budapestană a vizat întărirea dominaŃiei 
maghiare în teritoriile Transleithaniei prin adaptarea aparatului de stat astfel încât 
deciziile să fie luate la nivel guvernamental în capitala ungară, iar autorităŃile 
locale să urmărească aplicarea lor în aceste teritorii.  

Una dintre cele mai prolifice metode de implementare a puterii 
budapestane a constituit-o impunerea unui program de urbanizare pentru 
majoritatea oraşelor din Transilvania, dispunându-se edificarea unor clădiri oficiale 
ale instituŃiilor publice care să reprezinte o delegare a autorităŃii maghiare. Aceste 
construcŃii au fost realizate pe baza unor proiecte şi principii estetice general 
valabile pentru o mare parte a construcŃiilor imperiale în/din această perioadă.  

Pentru a explica fenomenul urbanizării şi a modului în care procesul se 
pliază în cazul oraşelor din Imperiul Dualist şi implicit din Transilvania, trebuie 
să luăm în considerare principalele modele de reabilitare urbană europeană, iar 
un astfel de exemplu este cazul Parisului. Orchestratorul lucrărilor de reabilitare 
urbană a Parisului a fost arhitectul Georges Eugéne Haussmann, a cărui viziune 
era fundamentată pe studiile întreprinse la nivel social, bazându-se pe 
satisfacerea nevoilor umane în cadrul unei aglomerări urbane.1 Conform 
baronului şi arhitectului Haussmann existau cinci domenii pe care urbanizarea 
unui oraş trebuia să le îndeplinească pornind de la trasarea noilor drumuri în 
aşa-numita schemă de străpungere,2 ce presupunea stabilirea unei noi configuraŃii a 
dispunerii spaŃiale urbane prin intersectarea centrului existent al oraşului cu o 
reŃea de străzi în unghi drept, cu mult lărgite faŃă de străzile existente şi 
amplasarea cât mai centrală a imobilelor instituŃiilor publice (clădirile dedicate 

                                                           

1 Mihaela Ioana Maria Agachi, Clujul modern. Aspecte urbanistice, Cluj-Napoca, U. T. Press, 2009, p. 16. 
2 Leonardo Benevolo, Histoire de l’architecture moderne, volum I, Paris, Editura Dunod, 1987, p. 88. 
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funcŃiunilor administrative-primăria, clădirile cu funcŃiuni educaŃionale-
universităŃi, biblioteci, şcoli, sau a acelora cu funcŃiuni culturale-teatre, opere, 
etc.). Complementar lucrărilor stradale şi clădirilor, un oraş trebuia să integreze 
al treilea element definitoriu şi anume parcurile, căci „[…] parcurile sunt plămânii 
unei metropole”.3 A patra măsură o reprezenta reamenajarea administrativă a 
oraşului, care presupunea un proces de modernizare al centrului urban, 
însemnând extinderea acestuia din punct de vedere volumetric şi teritorial prin 
anexarea unor terenuri extravilane, iar a cincea măsură urmărea demolarea 
clădirilor vechi care nu se aflau în concordanŃă cu noua înfăŃişare urbană.4 

Imperiul Austro-Ungar a reprezentat una dintre cele mai importante 
entităŃi politice ale secolului al XIX-lea. Dispunea de două capitale, care 
trebuiau să impună respectul imperial şi să constituie un exemplu pentru restul 
oraşelor din imperiu. Capitala ungară s-a constituit din unirea Budei, a Pestei şi 
a zonei Obuda, sub un singur nume Budapesta. 

În derularea lucrărilor de infrastructură pentru cazul Transilvaniei, s-au 
urmărit principiile modernizatoare enunŃate anterior, iar dintre toate oraşele din 
teritoriu se remarcă două exemple: Clujul şi Oradea.  

În Cluj, între anii 1867-1918 s-au elaborat cinci Regulamente de construcŃii 
de bază, reprezentând suportul normativ care diriguia orice hotărâre privind 
remodelările urbane clujene. Ele au fost emise în 1879, 1882, 1889, 1911 şi 
1916 şi orice propunere de remodelare edilitară şi arhitecturală trebuia să fie 
conformă cu legislaŃia în domeniu pentru a putea fi aplicată. Regulamentul din 
1879 este considerat a fi cel mai important din punct de vedere urbanistic, 
fiindcă trasează liniile celor trei zone de interes ale Clujului: oraşul interior, zona 
pericentrală care încadra zona de intra-muros, pieŃele şi periferiile.5  

Oraşul şi-a schimbat aspectul în perioada 1890-1910, iar printre primele 
măsuri de modernizare amintim demolarea construcŃiilor medievale din centrul 
oraşului,6 a porŃilor medievale care, iniŃial, au fost construite pentru a apăra oraşul 
de mediul exterior şi pentru a limita afluxul locuitorilor, însă în noua configurare 
modernă a sfârşitului de secol XIX, ele restrângeau spaŃiul oraşului interior.7 

În reconfigurarea urbană clujeană s-a adoptat principiul lui Camillo 
Sitte, care afirmă că piaŃa centrală a unui oraş trebuie degajată de orice clădire 

                                                           

3 Karl Glossy, Neue Oesterreichische Biographie, volum IV, Wien, pp. 210-220. 
4 Mihaela Ioana Maria Agachi, Clujul modern, pp. 16-25. 
5 Koloszvár Szabad Királyi város pitkezési Szabályrendelete, Koloszvár, 1879, pp. 3-5. 
6 În Europa Centrală în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în special în oraşele capitală 
precum Viena, Budapesta sau Paris (în cazul Europei de Vest) se produc schimbări masive din 
punct de vedere edilitar. Există aşadar o preocupare constantă pentru inovare, de aceea există 
mai multe tipuri de abordări arhitecturalo-constructive pentru urbanizarea teritorială a oraşelor 
medievale. În cazul Clujului menŃionăm că se urmează modelul budapestan, care presupune 
împărŃirea oraşului după două artere principale pe laturile N-S, E-V. 
7 Gheorghe Vais, Clujul eclectic. Programe de arhitectură în perioada dualistă (1867-1918), Cluj-
Napoca, U. T. Press, 2009, pp. 82-84. 
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care deranja aspectul monumentului principal,8 constituit în acest caz de 
Biserica Sfântul Mihail, iar o mare parte a imobilelor amplasate împrejurul 
pieŃei obstrucŃiona traficul şi estetica oraşului, motiv pentru care s-a hotărât 
dărâmarea caselor neîngrijite şi aşezate în „cuib de rândunică”. Astfel, prin 
extinderea spaŃiului centrului vechi s-a rezolvat una dintre problemele 
stringente ale asigurării fluxului de circulaŃie a oraşului. Un alt principiu al 
reabilitării citadine este cel al evaluării aşa-numitului centru vechi al oraşului.9 
Dacă partea centrală a Clujului era cartea de vizită a oraşului, beneficiind de 
străzi pavate şi canalizare, cartierele locuite de muncitorime (Între Ape, 
Mănăştur) erau populate de cocioabe şi bordeie.10 

Un exemplu interesant al urbanizării moderne este cel al 
Oradiei, deoarece oraşul s-a format ca entitate politică în 1849 când cele 
patru târguri: Olosig, Oraşul Nou, VelenŃa şi Subcetate, aflate sub autoritatea 
Capitlului Bisericii Romano-Catolice şi Episcopiei Romano-Catolice, au fost 
unificate. Dacă în anul 1851 s-a realizat o unire administrativă a Oraşului Nou 
cu Olosigul, în decurs de un deceniu s-a finalizat unificarea propriu-zisă.11   

În analizarea măsurilor urbanistice orădene trebuie să avem în vedere 
două premise care au stat la baza reconfigurării urbane. Astfel, reorganizarea 
urbană a depins în primul rând de decizia municipalităŃii care a încercat să 
soluŃioneze problema locativă a orădenilor prin extinderea graniŃelor oraşului şi 
anexarea unor teritorii exterioare în vederea transformării lor în cartiere şi în al 
doilea rând, de nevoia de relocare a burghezimii care locuia în cartierele 
periferice în zone cât mai centrale, conforme cu titulatura de orăşean.  

Arta şi arhitectura în Transilvania dualistă sunt determinate de influenŃele 
stilistice budapestane, iar aceste manifestări au fost preluate ubiquitous, la nivelul 
teritoriilor imperiului, iar dacă ne propunem să abordăm discuŃia despre arhitectura 
transilvăneană este nevoie să ne raportăm la filiera de pătrundere a influenŃelor 
stilistice, deoarece capitala ungară, alături de cea austriacă au reprezentat centrele 
culturale care au inspirat manifestările artistice locale. 

În acest context, intervalul cuprins între serbările Mileniului şi debutul 
Primului Război Mondial nu este unul unitar din punct de vedere stilistic, fiind 
dominat concomitent de mai multe curente care se luptă pentru întâietate. Pe 
de-o parte, observăm ultimele zvâcniri ale romantismului, care ulterior va ajunge 

                                                           

8 Camillo Sitte, Arta construirii oraşelor. Urbanismul după principiile sale artistice, Bucureşti, Editura 
Tehnică, 1992, p. 38. 
9 Amintim cazurile Budapesta, Viena, Paris etc. 
10 Mihaela Ioana Maria Agachi, ,,Changement dans la structure urbaine de la ville de Cluj au 
XIX-eme siecle”, în volumul Cities in Eastern and Western Europe, sess. 13, Cities of Central Europe 
in the 19th Century, Budapest, 1996, p. 107. 
11 Mircea Paşca, Habitatul orădean la începutul secolului al XX-lea, teză de doctorat, coordonator  
prof. univ. dr. Ioan Godea, Universitatea din Oradea, Facultatea de Istorie, Geografie şi RelaŃii 
InternaŃionale, Departamentul de Istorie, Oradea, 2008, p. 76. 
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să se reinventeze sub autoritatea istoricismului, iar alături de el se afirmă noile 
curente aflate în perioada de debut stilistic cum ar fi neobarocul. Pe de altă parte, 
debutează un curent străin, derivat din arhitectura pariziană, care încet prinde 
contur în peisajul arhitectural budapestan şi anume eclectismul. Perioada 1867-
1918 este încărcată de prezenŃa mai multor stiluri arhitecturale care se 
intercalează, fiecare urmărind preeminenŃa,12 dar deşi eclectismul se afirmă ca  
un stil propriu sediilor instituŃiilor oficiale, întreaga compoziŃie estetică stă sub 
semnul unui simŃ artistic pe care arhitecŃii creatori l-au folosit pentru a contura 
un stil inovativ. 

În limba română, noŃiunea de eclectic derivă din limba franceză éclectique. 
O întâlnim şi în limba greacă antică (eklektikos), a cărei gramatică îi permite şi 
transformarea în verbul eklegein, având acelaşi sens de a alege. În esenŃă, curentul 
eclectic este unul electiv (după cum observăm şi din punct de vedere 
etimologic), iar Walter C. Kidney îi surprinde esenŃa, definindu-l ca ,,the 
architecture of choice”.13   

Eclectismul e văzut ca un prilej de a transmite un mesaj oficial al 
autorităŃilor în teritoriul imperial prin construirea unor imobile dominate de 
bogăŃia formelor, de detaliile stilistice atât de atent manufacturate, de spaŃiile 
impunătoare şi înalte care amintesc de atmosfera palatelor. În opinia noastră, 
curentul cunoaşte acest real succes datorită versatilităŃii recompunerii 
elementelor stilistice, iar factorul care îl promovează la nivel european-politicul, 
îl face să fie trecut în cărŃile de istoria arhitecturii ca primul stil arhitectural 
modern, cu toate că a avut o existenŃă de doar cincizeci de ani. Curentul 
inovează prin recompunerea elementelor clasice dintr-o perspectivă nouă 
operând pe baza unei libertăŃi stilistice.    

Având în vedere o prezentare diacronică a evoluŃiei fenomenului 
arhitectural transilvănean eclectic, vom apela la o structurare a acestor imobile 
pe baza programelor de arhitectură încadrate de funcŃiuni.14  

Un reprezentant de seamă al arhitecturii maghiare a fost Ybl Miklos 
(1814-1891). El este arhitectul Operei budapestane. ConstrucŃia este considerată 
drept una dintre cele mai importante lucrări ale sale15 prin amplasarea centrală 
pe unul dintre cele mai importante bulevarde, pe Sugarut şi prin abordarea 
unităŃii volumetrice.   

Feszti Frigyes (1821-1884), contemporanul său, a fost un arhitect 
talentat care a rămas fidel romantismului întreaga sa activitate, preferând ca în 
                                                           

12 Ibidem, p. 8. 
13 Walter C. Kidney, The Architecture of Choice: Eclectism in America, 1880-1930, New York, 
George Braziller Publishing, 1974. 
14 Gheorghe Vais, Clujul eclectic. Programe de arhitectură, p. 5. 
15 Jószef Sisa, ,,Hungarian Architecture from 1849 to 1900”, în volumul The Architecture of 
Historic Hungary, coordonat de Jószef Sisa, Dora Wiebenson, Cambridge/Massachussetts, The 
MIT Press, 1998, p. 182. 
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principala sa lucrare Vigado, să integreze elemente exotice la nivelul faŃadelor şi 
decoraŃiilor interioare, iar un astfel de exemplu este scena cu ospăŃul lui Attila. 
Romantismul, prin definiŃie, presupune exaltarea sentimentului naŃionalist, 
trezirea spiritului patriotic, iar în această perioadă se promova cu jind ideea 
descendenŃei hune a maghiarilor.                                                                                                       

Printre cele mai importante construcŃii eclectice budapestane din 
perioada dualistă amintim cele două gări, dintre care Gara de Vest (Nyugati 
Pályaudvar) este considerată prima gară mare din Ungaria fiind construită pe 
baza unui sistem de cadre metalice, care pe faŃada principală încadrează un 
fronton triunghiular din sticlă. Proiectantul a fost francez, la fel ca şi firma 
executantă, motiv pentru care sesizăm asemănările cu Gare du Nord din Paris. 
InovaŃia constructivă constă în alternarea diferitelor materiale (cum ar fi sticla, 
metalul şi cărămida) în cadrul aceluiaşi context compoziŃional arhitectural, 
deoarece corpul central din structură metalică este flancat pe ambele părŃi de 
câte un corp solid construit din cărămidă care are ca principală funcŃiune 
crearea spaŃiilor dedicate călătorilor. Gara de Est  (Keleti Pályaudvar) este o 
construcŃie eclectică frumos decorată de elemente preluate din renaşterea 
germană şi neoclasicism. Din punct de vedere estetic, observăm influenŃele 
decorative preluate din cadrul planurilor Gare du’l Est din Paris, ceea ce permite 
armonizarea stilistică cu timpanul frontal reprezentat sub forma unui arc 
triumfal cu structură metalică.16   

O altă construcŃie importantă realizată în perioada 1867-1918 a fost 
Palatul Parlamentului. Edificarea clădirii s-a realizat într-un timp relativ scurt 
între anii 1859-1904. Maniera de tratare exterioară aparŃine neogoticului care 
propune o reiterare a grandorii goticului medieval flamboiant. Factura stilistică 
nu este întâmplătoare, Ńinând cont că Parlamentul a fost construit în anii din 
timpul sărbătorii Millenium, moment în care s-a readus în conştiinŃa naŃională 
maghiară puterea dobândită în perioada medievală. Paradoxal, presa şi o parte a 
elitei maghiare nu au primit cu entuziasm aspectul neogotic invocând motivul 
că stilul în cauză nu a fost specific arhitecturii maghiare şi că de fapt, originea 
sa stilistică se găseşte în tradiŃia germană.17  

Arhitectura budapestană manifestată la sfârşitul secolului al XIX-lea şi 
începutul secolului al XX-lea este văzută ca un mozaic stilistic marcat de 
influenŃe neogotice, baroce şi eclectice, dar prin prisma deschiderii estetice pe 
care a abordat-o a transformat oraşul într-un model urban pentru restul 
oraşelor imperiale.  

Până în perioada dualistă instituŃiile publice funcŃionau în spaŃii 
închiriate sau improprii destinaŃiei lor oficiale. După anul 1867 se impune 
proiectarea unor clădiri reprezentative pentru redarea autorităŃii budapestane în 

                                                           

16 Gheorghe Vais, Clujul eclectic. Programe de arhitectură, p. 41. 
17 Jószef Sisa, ,,Hungarian Architecture from 1849 to 1900”, pp. 204-206. 
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teritoriu, cum ar fi: băncile, şcolile, bibliotecile, spitalele. Fiindcă în Transilvania 
nu se găsea o specializare universitară în arhitectură sau construcŃii, majoritatea 
arhitecŃilor care au proiectat clădirile oficiale eclectice a fost reprezentată de 
specialişti maghiari, dar au existat şi tineri transilvăneni care au beneficiat de 
studii la Budapesta, Viena sau Berlin şi care odată întorşi acasă, au întărit 
rândurile arhitecŃilor. Deoarece nu toate proiectele au fost realizate de aceşti 
arhitecŃi maghiari, deoarece costurile unui proiect erau destul de ridicate, au 
existat şi ,,arhitecŃi locali’’ sau constructori care proiectau în special imobilele 
private, care semnau actele cu titulatura de: épitész sau mőépitész-arhitect, 
épitész mérnók-inginer constructor, épitı vállalkozó-antreprenor constructor, 
kımőves mester-meşter zidar,  épitı mester-meşter.18 

AutorităŃile locale finanŃau construirea palatelor sediilor instituŃiilor 
publice, comisionând astfel proiectarea lor unor arhitecŃi maghiari specializaŃi 
în crearea unei tipologii arhitecturale specifice. Un astfel de exemplu îl întâlnim 
în construirea palatelor administrative ale comitatelor, în a căror proiectare era 
specializat arhitectul Alpar Ignac. În Transilvania el a proiectat şi supravegheat 
lucrările palatelor din Cluj (1894-1896), Târnăveni (1889-1890), Deva (1889-
1890), Sighişoara (1886-1888) şi Aiud (1898).19 

Primul palat a fost construit în Sighişoara între anii 1886-1888.20 
Amplasarea sa se face în partea veche a oraşului, în Cetate, pe parcela pe care 
anterior a fost ridicată Mănăstirea Franciscană.21 Planimetric, se detaşează 
forma simplă a unui corp central încadrat de braŃe laterale. Ca aspect exterior 
clădirea îşi merită titlul de palat, impunând prin sobrietatea formelor şi 
execuŃiile stilistice. Imobilul este compus din parter şi două caturi separate de o 
cornişă simplă, iar pe verticală se evidenŃiază ieşirea corpului central în rezalit şi 
ferestrele centrale decorate cu pilaştrii colosali. Deasupra registrelor se ridică un 
fronton asemănător caselor săseşti cu două ferestre dreptunghiulare.    

În aceeaşi manieră a fost edificat şi palatul comitatului Hunedoara din 
Deva (1889-1889).22 Se păstrează planimetria în forma literei U, iar corpul central 
este separat de corpurile laterale prin ridicarea nivelului de înălŃime şi prin 
îmbogăŃirea decoraŃiilor stilistice. Eclectismul este completat de aspectele 
neobaroce ale ancadramentelor ferestrelor şi a lucarnelor din acoperiş. Pentru a-i 
marca importanŃa (aici se găseau majoritatea sălilor importante, sala de şedinŃe, 
casa scărilor, o parte a birourilor) i-au fost anexate două turnuri în rezalit, în timp 
ce o galerie deschisă pe arcade decorează al doilea nivel la interior.  

                                                           

18 Mircea Paşca, Habitatul orădean la începutul secolului al XX-lea, p. 237. 
19 Ibidem, p. 49. 
20 Gábor Rosch,  Alpár Ignác építészete, Budapest, Korvina Kiádo, 2005, pp. 182-184. 
21 Corina Popa, Topografia monumentelor din Transilvania, Sighişoara, volum IV, Köln, Editura 
Rheinland, 2002, pp. 140-141. 
22 Gábor Rosch, Alpár Ignác építészete, p. 187. 
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Cele mai importante oraşe transilvănene, capitalele comitatelor, aveau 
responsabilitatea soluŃionării oricăror probleme de justiŃie, motiv pentru care 
după separarea justiŃiei de administraŃia locală prin Legea XXXI emisă în 1871, 
s-a început construirea palatelor de justiŃie. Printre cele mai impunătoare astfel 
de imobile amintim Palatul de JustiŃie din Cluj, care adăposteşte şi Curtea de Apel 
Cluj, Palatul de JustiŃie din Alba-Iulia şi Palatul de JustiŃie din Braşov. Cel din urmă 
se remarcă prin compoziŃia sa realizată sub forma unui arc semicircular. 
Imobilul se impune prin monumentalitatea specifică palatelor şi prin integrarea 
unei cupole florentine în centrul compoziŃional al faŃadei. Imobilul a fost 
amplasat strategic în piaŃa oraşului alături de Palatul Poştei, Palatul Comitatului şi 
Palatul Financiar.23 

Datorită faptului că după 1870 s-au deschis sucursalele societăŃilor 
bancare austro-ungare, odată cu modernizarea aparatului administrativ 
impunându-se şi o edificare a sediilor financiare. Banca de Credit Funciar din 
Sibiu a fost construită în 1906. Clădirea este amplasată central, în cadrul pieŃei 
mari sibiene, având o formă adaptată parcelei de teren disponibile. În 
construirea băncilor trebuiau urmate anumite proceduri standard care să 
protejeze zonele în care se depozitau banii cât şi cele în care erau amplasate 
ghişeele pentru relaŃiile cu publicul, iar banca sibiană, pe lângă aceste spaŃii 
esenŃiale, cuprindea un hol de onoare de dimensiuni considerabile şi scara 
monumentală care conduceau la etajele superioare.24 

Tipologiile arhitecturale dedicate culturii şi spectacolelor din Transilvania 
au fost proiectate de arhitecŃii specializaŃi în tratarea ansamblurilor arhitecturale în 
maniera eclectismului. Astfel, îi amintim pe Fellner şi Helmer, al căror birou de 
arhitectură s-a ocupat cu proiectarea teatrelor din Timişoara, Cluj, Oradea, iar la 
nivelul imperiului, ei au realizat teatrele din Praga-Neues Deutches Theater, din 
Brno-Stadttheater, din oraşul independent Fiume-Stadtheater, din Budapesta-
Volkstheater. Tipologia acestor imobile este una clară care se remarcă prin unitatea 
compoziŃională, redarea unei forme compacte a construcŃiei şi preeminenŃa 
soluŃionării aspectelor practice în defavoarea celor estetice.25  

AsociaŃiile culturale maghiare din Transilvania au comisionat 
construirea unor clădiri proprii atât activităŃilor culturale întreprinse de acestea, 
cât şi în vederea expunerii obiectelor valoroase pe care le deŃineau. O astfel de 
clădire este Muzeul de Istorie Naturală din Sibiu proiectat de arhitectul C. W. 
Maetz.26 Muzeul are dimensiuni reduse, dar detaliile neoclasiciste au decorat 
faŃadele astfel încât clădirea să capete aspectul unui templu al culturii încadrat 
                                                           

23 Gheorghe Vais, Clujul eclectic. Programe de arhitectură, pp. 56-58. 
24 Alexandru Avram, Ioan Bucur, Topografia monumentelor din Transilvania, Municipiul Sibiu. Centrul 
istoric, Köln, Editura Rheinland, 1999, pp. 160-162. 
25 Hans Christoph Hoffmann, Die Theaeaterbauten von Fellner und Helmer, München, Prestel-
Verlag, 1966, pp. 12-30; Gheorghe Vais, Clujul eclectic. Programe de arhitectură,  pp. 298-299. 
26 Gheorghe Vais, Clujul eclectic. Programe de arhitectură, pp. 69-70. 
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de un număr de patru coloane ionice care deschid porticul central la nivelul 
parterului, încadrat compoziŃional de balconul etajului întâi. Biblioteca 
UniversităŃii şi Muzeului Ardelean din Cluj a fost construită între anii 1906-1909  
după planurile arhitecŃilor Korb Floris şi Giergl Kalman, având o suprafaŃă de 
8500 mp. Deoarece imobilul găzduia două instituŃii, a fost nevoie de crearea 
unui flux coerent şi de integrarea tuturor funcŃiunilor. Astfel, biblioteca şi 
spaŃiile aferente aveau să fie integrate la demisol, parter şi etajul întâi, iar 
muzeul urma să fie constituit la al doilea cat.27  

După 1900, în arhitectură se afirmă la nivel european nevoia tratării 
estetice a clădirilor pe baza unor principii estetice care să revitalizeze tradiŃia 
naŃională a fiecărui popor. Sub auspiciile evenimentelor paşoptiste, în pragul 
secolului al XX-lea, se reafirmă principiile enunŃate cu cinci decenii în urmă 
care promovau patriotismul şi unitatea etnică. Deoarece aceste idei erau general 
valabile în memoria colectivă europeană, iar arhitectura reprezenta un 
instrument incontestabil în transmiterea mesajelor sociale, arhitecŃii au ales să 
promoveze un stil naŃional, ale cărui elemente să fie preluate din istoria 
autohtonă a fiecărui popor. Acest manifest este cunoscut în istoria arhitecturii 
ca şi Arta 1900. În FranŃa se manifestă sub numele de Art Nouveau, în 
Germania este prezentat ca şi Jugendstil, în teritoriile Imperiului Dualist este 
cunoscut ca Secession,28 iar în România este cunoscut ca şi un curent 
Neoromânesc.29  

În Transilvania, influenŃa stilistică pătrunde dinspre Budapesta; după 
1900 s-au manifestat modele arhitecturale secessioniste, iar oraşele în care s-au 
construit cele mai multe astfel de exemple arhitecturale au fost Oradea, 
Miercurea-Ciuc, Deva, Târgu-Mureş etc. Palatul Culturii din Târgu-Mureş, 
alături de Vulturul Negru din Oradea constituie cele mai importante astfel de 
imobile secession realizate în arealul transilvănean. Palatul Culturii se compune 
din cinci caturi structurate pe parter, mezanin şi trei etaje. Exteriorul este 
prezentat de două registre stilistice orizontale, proprii parterului şi mezaninului, 
demarcate de un decor unitar cu bosaje alla rustica realizat din piatră, iar al 
doilea registru se evidenŃiază prin ritmicitatea ferestrelor cu vitralii.30  

Vulturul Negru din Oradea reprezintă un ansamblu arhitectural 
compus dintr-un hotel, mai multe cafenele, magazine de bijuterii şi un pasaj 
acoperit de vitrată.31 Clădirea numără patru etaje, dacă includem şi încăperile 

                                                           

27 Lajos Gyırgy, ,,Az Erdély könyvtárügy és a Kolozsvári egyetemi könyvtár”, în volumul 
Erdély Magyar Egyetemi. Az Erdély Egyetemi gondolat ás a M. Ferenc József Tudomanyegyetem Története, 
Kolozsvár, Az Erdély Kiadása, 1941, pp. 220-240. 
28 Paul Constantin, Arta 1900, Bucureşti, Noi Media Print, 2008, p. 7. 
29 Ioan Augustin, Modern architecture and the totalitarian project: a Romanian case study, Bucureşti, 
Institutul Cultural Român, 2009. 
30 Ibidem, pp. 114-116. 
31 Mircea Paşca, Palatul Vulturul Negru, Oradea, Editura Tipo MC, 2007, p. 31. 
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mansardei, iar acestea sunt structurate pe baza a trei registre stilistice orizontale 
dominate de forme semicirculare. Interiorul este bogat decorat cu detalii de 
feronerie şi vitralii colorate parietale şi aflate la nivelul acoperişului creând o 
atmosferă impozantă. 

Teatrul Orăşenesc din Deva a fost proiectat de aceeaşi arhitecŃi care au 
realizat planurile Vulturului Negru din Oradea şi Palatului Culturii din Târgu-
Mureş, Marcell Komor şi Jakab Deszo. Clădirea a fost poziŃionată pe o parcelă 
de teren numită în termeni de specialitate ca amplasament de tip ,,plombă.’’ 
InovaŃia construcŃiei stă în planimetria sa, care descrie o sală de spectacole de 
secŃiune rotundă. FaŃada preia elementele specifice arhitecturii lechneriene 
promovând motivele florale şi brâurile cu ghirlande. Forma semicirculară 
domină aspectul clădirii, atât la nivelul decoraŃiilor, cât şi la cel al formei 
timpanului şi arcadei loggiei. Clădirea expune o singură faŃadă la frontul străzii, 
iar dimensiunile sale sunt reduse.32 Cu toate acestea imobilul impresionează 
prin decoraŃia faŃadei dominate de porticul central şi de regimul de înălŃime 
uşor ridicat al corpurilor laterale.  

În perioada 1867-1918, limbajul arhitectural eclectic şi secession va 
domina stilistic faŃadele clădirilor nou construite, iar principiile modernizatoare 
care implică măsuri de demolare a vechilor fortificaŃii medievale, a zidurilor 
cetăŃilor şi a reamenajării tramelor stradale, alături de acest decorativism al 
construcŃiilor vor contribui la impregnarea moştenirii dualiste la nivel urban.   
 
 

Architectural Typologies in Transylvania during 1867-1918 
 

(Abstract) 
 

After 1867, Transylvania became part of the Austro-Hungarian Empire. The 
transformations the region would be submitted to from all points of view changed its 
trajectory, integrating it in the empire’s modernising capitalist process. The towns 
became testimonies of this path that proposed not only an economic development, 
but also an unprecedented “urbanistic rehabilitation”. Between 1867 and 1918 there 
were organized various works of systematization and construction, leading to the new 
modern urbanistic physiognomies. In addition to this, the history of the architecture 
proved the importance of the dualist period as demonstrated by the innovations 
applied in Transylvania under Hungarian influence. The eclectic or secessionist 
architectural projects from the period mentioned above were synonymous to a stylistic 
re-interpretation meant to integrate the constructions according to a series of 
functions and typologies that defined the modern urban contexts: at this point of the 
argument, we can mention the new locations of mayors, hospitals and banks.   

Keywords: Transylvania, architecture, dualism, eclectic, secession. 

                                                           

32 Réka Várallyay, Komor Marcell-Jakab Deszı, Budapest, Holnap Kiadó, 2006, p. 144. 
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EPIDEMIILE, EPISOADE DIN ISTORIA SPAłIULUI 
TRANSILVĂNEAN LA SFÂRŞITUL SECOLULUI AL XIX-LEA 

  
Dr. Oana Habor 

Muzeul de Istorie al UniversităŃii ,,Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca 
 

Boala şi tentativele de a o combate reprezintă o constantă a istoriei, un 
adevărat câmp de bătălie cu învingători şi învinşi ce adesea îşi schimbă rolurile. 
În veacul al XIX-lea aceste roluri aveau să fie asumate de către autorităŃile 
statelor, elita medicală, Biserică şi Şcoală. O astfel de confruntare s-a dovedit 
greu de câştigat. Cu toate că legislaŃia sanitară din 1876 a lăsat loc unor 
interpretări sau a ridicat, pe alocuri, semne de întrebare, premisele unui sistem a 
cărui mecanism era capabil să întreŃină lupta cu maladia au existat. Însă cum     
s-au transpus în practică aceste eforturi? Înainte de toate, prin dorinŃa de a 
preveni. ŞtiinŃa medicală a secolului al XIX-lea a fost, în esenŃă, una de tip 
preventiv. Studiul prezent are ca bază documentară presa românească din 
Transilvania, periodicele ieşite de sub lumina tiparului în ultimele două decenii 
ale secolului al XIX-lea. PublicaŃiile vremii surprind constant problemele unei 
societăŃi bolnave. Presa, indiferent de caracterul său, a devenit unul dintre 
principalele canale prin intermediul cărora s-a tras un puternic semnal de 
alarmă privitor la chestiunea sanitară. Strădaniile medicilor, pedagogilor, 
preoŃilor au avut ca punct de plecare argumentativ importanŃa sănătăŃii în viaŃa 
omului. De gradul de sănătate al unui popor depindea, printre altele, binele 
general. Boala se iveşte, medicina îndreaptă, în primul rând previne. Acesta a 
fost laitmotivul epocii. Chestiunile legate de igiena personală şi publică au 
rămas de căpătâi. Ne vom opri asupra măsurilor de precauŃie, indicaŃiilor venite 
din partea medicilor, instrucŃiunilor emise de către Ministerul de Interne 
maghiar, cu un cuvânt asupra stăruinŃelor Statului şi medicilor de a controla 
desele episoade de epidemii. Mijloacele terapeutice merită o atenŃie aparte. 
Perioada la care ne raportăm a fost caracteristică medicinei experimentale 
(industria farmaceutică avea să se dezvolte abia la sfârşitul secolului al XIX-lea). 
Cu toate acestea, ştiinŃa a pus la dispoziŃie câteva arme: vaccinul antivariolic, 
serul difteric, substanŃele antiseptice, analgezicele. Medicii au pus mult preŃ şi 
pe capacitatea vindecătoare a plantelor. 

Pentru început vom ilustra un tablou al principalelor epidemii care au 
afectat spaŃiul transilvănean la sfârşitul secolului al XIX-lea. Una dintre 
maladiile devastatoare a fost variola, cea mai răspândită, tuberculoza. Ne vom 
intersecta cu mai desele episoade de holeră şi difterie, dar şi cu cele de gripă şi 
trachomă, ,,oaspeŃi” ceva mai neobişnuiŃi până la finele veacului al XIX-lea. 
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Variola (vărsat mare, bubat negru) este o boală infecŃioasă, 
contagioasă, provocată de virusul pox virus variolae, caracterizată clinic printr-o 
stare de toxemie intensă şi o erupŃie veziculopustuloasă generalizată. Boala 
prezintă două forme: variola major (formă severă) şi variola minor (alastrim sau 
varioloid), o formă atenuantă. O primă epidemie survenită într-o comunitate este 
în măsură să reducă populaŃia acesteia în proporŃie de 1/3.1 Modul de 
transmitere poate fi direct (prin contact cu persoana infectată, respectiv prin 
aerul contaminat) sau indirect (diverse obiecte contaminate). SpaŃiul unde boala 
a erupt rămâne o posibilă sursă de contagiune pe o perioadă de până la un an. 
Contagiozitatea este foarte mare, maximă în prima săptămână, dar continuă pe 
toată perioada (3-5 săptămâni).2 Dintre complicaŃii putem enumera: 
suprainfecŃiile bacteriene ale leziunilor tegumentare (septicemie, otită etc.), 
miocardită, cecitate.3 Termen de origine latină, varius se tâlcuieşte ca pătat. 
Pustulele caracteristice bolii provoacă un miros specific, de cele mai multe ori 
greu de suportat.4 

Variola este o boală extrem de periculoasă, fiind considerată unul dintre 
cei mai periculoşi inamici ai vieŃii omeneşti. În teza sa de doctorat, medicul 
român Ion Alexescu preciza că variola ar fi originară din Africa doar că, 
,,universal şi teribilă” ridică obstacole serioase din secolul al XV-lea.5 De-a lungul 
timpului, în Europa au decedat anual jumătate de milion de persoane, ¼ din 
populaŃie suferind sechele grave, desfigurată la propriu.6 

În zilele noastre variola nu mai reprezintă un pericol, virusul fiind izolat 
în condiŃii de maximă securitate în cadrul laboratoarelor din Statele Unite şi 
Rusia. Însă, până să fi fost eradicat, germenele rămânea endemic în colectivităŃi. 
Obişnuia să izbucnească în epidemie o dată la 5 până la 15 ani.7 

În spaŃiul transilvănean, pentru variolă se folosea adeseori termenul de 
vărsat (vărsat mare, bubat, bubat negru). Virusul variolei nu este identic cu cel al 
varicelei, cu toate că varicela a fost adeseori confundată cu variola (spre 
exemplu, medicul Simion Stoica numeşte trei forme ale variolei printre care şi 

                                                           

1 Marin Voiculescu, Boli infecŃioase. Clinică şi epidemiologie, ediŃia a III-a, Bucureşti, Editura 
Medicală, 1981, p. 535. 
2 Ibidem, p. 535. 
3 Ibidem, p. 542. 
4 Adam Furgan, Epidemics and Society. Smallpox, New York, Rosen Publishing Group, 2011, p. 10. 
5 Ion Alexescu, Prophylaxia variolei. VaccinaŃiunea şi revaccinaŃiunea obligatorie. Studiul cestiunei la noi şi 
în alte Ńări. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie, Bucureşti, Tipografia CurŃii Regale, 1898, pp. 
9-10.  
6 Alfred Collinson, Smallpox and Vaccination. Historically and Medicaly Considered. An Inquiring into 
the Causes of the Recent Increase of Smallpox and the Means of Its Prevention, London, Hatchard, 1860, 
p. 6.  
7 Donald R. Hopkins, The Greatest Killer. Smallpox in History, Chicago, The University of Chicago 
Press, 2002, pp. XI-8.  
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varicela sau bubatul mărunŃel).8 Faptul că presa, aşa cum vom sesiza în cele ce 
urmează, a notat gravitatea situaŃiilor, a folosit termenul de epidemie şi mai 
mult, prin intermediul a numeroase articole, recomanda vaccinul, ne îndeamnă 
să credem că în cele mai multe cazuri era vorba de variolă, varicela 
manifestându-se mai mult endemic, mai puŃin epidemic,9 iar vaccinul împotriva 
acesteia din urmă este o descoperire ceva mai recentă. 

Pe baza datelor oferite de periodicele vremii, în deceniul nouă al 
secolului al XIX-lea, Braşovul a fost grav afectat de o epidemie de variolă. În 
efortul de a preveni pe cât posibil ivirea de noi cazuri, la propunerea comisiei 
sanitare, cetăŃenii erau sfătuiŃi ca pe uşa fiecărei locuinŃe să existe o inscripŃie: 
,,aici domneşte bubatul”. Telegraful Român semnala faptul că ,,şcolile romano-catolice şi 
cele de duminică pentru învăŃăcei de profesiune” îşi închiseseră porŃile,10 iar ,,după 
constatările făcute de medicul cercual”, pretura Branului decidea sistarea prelegerilor 
în şcolile confesionale.11 Conform aceluiaşi periodic, în intervalul 14-27 
noiembrie s-ar fi îmbolnăvit de vărsat 227 de persoane, dintre care în jur de 30 
au murit.12 În Telegraful Român regăsim şi o statistică referitoare la luna 
decembrie a anului 1880: în intervalul 5-11 decembrie, 113 cazuri şi 12 decese;13  
între 11-18 decembrie, 100 de cazuri şi 33 de morŃi;14 respectiv 19-25 
decembrie, 111 indivizi care au contactat boala şi 20 de cazuri soldate cu 
deces.15 Cazuri se iviseră atât în Făgăraş, cât şi în Hunedoara.16 

,,Contagios ca ciuma”, vărsatul continua să secere vieŃi. Observatorul preciza 
faptul că măsuri profilactice s-au luat, însă cu întârziere.17 În prima săptămână 
din luna ianuarie a anului 1881, numărul  cazurilor de vărsat părea să fi fost în 
scădere. Dacă în ultima săptămână din decembrie a anului ce tocmai se 
încheiase au existat în Braşov 95 de cazuri, între 2 şi 8 ianuarie numărul s-a 
redus la 68, 20 de persoane fiind declarate decedate,18 iar în intervalul 16-22 
ianuarie s-au constatat 58 de îmbolnăviri soldate cu zece decesuri.19 Cazuri de 
vărsat au fost semnalate şi la Odorhei,20 în timp ce în Braşov situaŃia începea să 

                                                           

8 Simion Stoica, ,,Bubatul sau vărsatul”, în Transilvania, an XII, număr 3-4, 1-15 februarie 1881, 
p. 17. 
9 Marin Voiculescu, Boli infecŃioase, p. 553. 
10 Telegraful Român, an XXVIII, număr 130, 4 noiembrie 1880, p. 518. 
11 ,,Vărsatul”, în Telegraful Român, an XXVIII, număr 145, 9 decembrie 1880, p. 508. 
12 ,,Vărsatul în Braşov”, în Telegraful Român, an XXVIII, număr 138, 22 noiembrie 1880, p. 553. 
13 ,,Vărsatul în Braşov”, în Telegraful Român, an XXVIII, număr 144, 6 decembrie 1880, p. 560. 
14 ,,Epidemia de versat”, în Telegraful Român, an XXVIII, număr 147, 3 decembrie 1880, p. 566. 
15 ,,Epidemia de versat”, în Telegraful Român, an XXVIII, număr 150, 20 decembrie 1880, p. 
600; vezi şi: Gazeta Transilvaniei, an XLIII, număr 101, 18/30 decembrie 1880, p. 4. 
16 Telegraful Român, an XXVIII, număr 137, 20 noiembrie 1880, p. 547. 
17 Observatorul. Ziar politic, naŃional-economic şi literar, an III, număr 96, 11/29 decembrie 1880, p. 386. 
18 ,,Vărsatul în Braşov”, în Telegraful Român, an XXIX, număr 2, 3 ianuarie 1881, p. 7. 
19 ,,Vărsatul în Braşov”, în Telegraful Român, an XXIX, număr 7, 17 ianuarie 1881, p. 26. 
20 Telegraful Român, an XXIX, număr 9, 22 ianuarie 1881, p. 35. 
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se îmbunătăŃească.21 Majoritatea şcolilor în care cursurile au fost suspendate 
datorită epidemiei îşi redeschiseră porŃile,22 aceasta după ce cursurile fuseseră 
amânate din ordinul vicecomitelui.23 

Pe parcursul anului 1881, Telegraful Român continua să publice periodic 
ştiri cu privire la situaŃia din Braşov. La începutul lunii martie putem constata 
că numărul indivizilor care au contactat boala era de 21, trei dintre aceştia 
pierzându-şi viaŃa.24 Treptat numărul s-a micşorat. La jumătatea lunii ar mai fi 
fost doar 3 bolnavi,25 pentru ca la sfârşitul lunii medicul oraşului Braşov, Iosif 
Fabritius, să declare oficial încetarea epidemiei.26 

În schimb, în vara anului 1881, variola ataca cu virulenŃă comitatul 
Hunedoarei, în trei comune, pe parcursul a două săptămâni 150 de persoane 
fiind declarate decedate.27 Spre sfârşitul anului, zonele din apropierea oraşului 
Târgu-Mureş erau la rândul lor grav afectate.28 

Faptul că vărsatul devenise o ameninŃare serioasă îl putem constata şi 
din anunŃul public al magistratului Devei. La propunerea comisiei sanitare, 
acesta luase iniŃiativa de a înfiinŃa un nou spital, clădire destinată special celor 
contagiaŃi.29 

Pe parcursul anului 1882, în Făgăraş30 şi Hunedoara31 pe lângă bubat, se 
pare că scarlatina şi difteria secerau vieŃi. Atât în Baia de Criş32 cât şi în 
Hunedoara,33 mai multe şcoli au fost închise la începutul anului 1883. În 
toamna aceluiaşi an, vărsatul a devenit epidemic şi în Orăştie.34 

În ultimul deceniu, virusul continua să îşi recruteze victimele: ,,Vărsatul în 
Cluj s-a lăŃit foarte tare şi în mod epidemic. Toate spitalele publice şi private sunt pline”. 
Magistratul oraşului hotărâse închirierea unui spaŃiu pentru cei afectaŃi.35 Din pricina 
vărsatului şi pojarului, şcoala din Sebeş îşi încetase activitatea în ianuarie 1889.36 

                                                           

21 ,,Vărsatul în Braşov”, în Telegraful Român, an XXIX, număr 10, 24 ianuarie 1881, p. 39. 
22 ,,Vărsatul în Braşov”, în Telegraful Român, an XXIX, număr 3, 8 ianuarie 1881, p. 569. 
23 Biserica şi Şcoala. Foaie bisericescă, scolastică, literară şi economică, an IV, număr 46, octombrie 1880, 
p. 366. 
24 Telegraful Român, an XXIX, număr 26, 3 martie 1881, p. 104. 
25 Idem, an XXIX, număr 55, 12 mai 1881, p. 220. 
26 Idem, an XXIX, număr 59, 21 mai 1881, p. 236. 
27 Idem, an XXIX, număr 78, 7 iulie 1881, p. 312. 
28 ,,Vărsat”, în Telegraful Român, an XXIX, număr 153, 31 decembrie 1881, p. 613. 
29 ,,Vărsatul”, în Telegraful Român, an XXIX, număr 21, 19 februarie 1881, p. 83. 
30 ,,Boalele epidemice”, în Telegraful Român, an XXX, număr 17, 11/23 februarie 1882, p. 68. 
31 Telegraful Român, an XXX, număr 151, 28 decembrie/6 ianuarie 1882, p. 603. 
32 Idem, an XXXI, număr 5, 13/25 ianuarie 1883, p. 20. 
33 Idem, an XXXI, număr 46, 22 aprilie/4 mai 1883, p. 12. 
34 Idem, an XXXI, număr 107, 14/26 septembrie 1883, p. 426. 
35 ,,Versatul în Cluj”, în Telegraful Român, an XXXVII, număr 111, 12/24 octombrie 1879, p. 449. 
36 Gazeta Transilvaniei, an LII, număr 20, 20 ianuarie 1889, p. 2. 
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Spre sfârşitul iernii anului 1891, în jurul Blajului, vărsatul şi difteria 
prezentau un caracter epidemic, şcolile fiind închise.37 Şi în Deva, şcoala 
ortodoxă sistase cursurile.38 În Cluj, după cum anunŃa Gazeta Transilvaniei, 
numărul celor bolnavi de vărsat se ridica la câteva sute.39 În mai 1892, Mediaşul 
fusese cuprins de o epidemie periculoasă.40 În primăvara anului 1895 epidemia 
de vărsat luase proporŃii în zona Timişoarei, rezerviştii din anumite comune 
fiind scutiŃi de exerciŃiile de arme pe parcursul întregului an.41 Dar ,,variola este 
foarte răspândită, ea apare în toŃi anii şi mai în toate anotimpurile, făcând cele mai mari 
ravagii”.42 

Tuberculoza (oftica, consumpŃia, boala seacă, denumiri ce s-au păstrat 
până la începutul secolului al XX-lea),43 ,,boala timpului de azi, boala care nu iartă”44 
a fost considerată o afecŃiune mai cruntă decât, spre exemplu, holera sau tifosul 
şi aceasta datorită faptului că individul era capabil să ducă pe picioare boala mai 
bine de 10 ani.45 Privită ca o molimă specifică condiŃiilor precare de viaŃă46 
tuberculoza, cel mai frecvent oaspete al Europei în secolul al XIX-lea, decima a 
şaptea parte din populaŃie.47 ,,Omul tuberculos e de regulă slab, cu piept îngust, cu 
răsuflarea scurtă şi superficială, se răceşte uşor şi are catare şi tuse mai cu seamă iarna şi la 
schimbarea temperaturii. Oftica se manifestă de multe ori cu febră şi tuse, cu scuipat de sânge 
şi uneori chiar cu vărsături de sânge”.48 O vreme s-a presupus că tuberculoza ar fi 
ereditară. Cercetările lui Robert Koch (cel care a descoperit bacilul) au pus în 
evidenŃă faptul că individul poate fi doar predispus.49 Însă pneumonia, 
blenoragia cronică, tifosul, scrofuloza, tusea măgărească, fumatul erau trecuŃi 
pe lista factorilor ce favorizau apariŃia bolii.50 

Rata ridicată de mortalitate a fost prezentă la copiii de până la doi ani. 
La această fragedă vârstă pruncul, fiind dependent de părinŃi, devenea uşor 
predispus spre contagiune. Urma grupa de vârstă 15-30 de ani. În jurul etăŃii de 
                                                           

37 Idem, an LIV, număr 36, 15/27 februarie 1891, p. 2. 
38 Idem, an LIV, număr 65, 21 martie/2 aprilie 1891, p. 2. 
39 Idem, an LIV, număr 71, 29 martie/10 aprilie 1891. 
40 Idem, an LV, număr 99, 3/15 mai 1892, p. 4. 
41 Idem, an XLVIII, număr 37, 18/30 aprilie 1885, p. 3. 
42 Em. Elefterescu, ,,Igienă. Câteva cuvinte despre variolă (bubatul sau vărsatul)”, în Foaia 
Diecezană, an V, număr 39, 30 septembrie/12 octombrie 1890, pp. 3-4. 
43 Kim R. Finer, Tuberculosis, New York, Chelsea House Books, 1956, p. 11.  
44 Telegraful Român, an XLVIII, număr 80, 18/31 iulie 1900, p. 326. 
45 ,,Higiena. Oftica”, în Gazeta Transilvaniei, an LVI, număr 90, 25 aprilie/7 mai 1893, p. 5. 
46 ,,Higiena. Oftica”, în Gazeta Transilvaniei, an LVI, număr 96, 2/14 mai 1893, p. 4. 
47 ,,Asupra tuberculozei. ConferinŃă”, în Familia, an XXIX, număr 41, 10/22 octombrie 1893, 
pp. 490-491. 
48 Ibidem. 
49 Coriolan Nedelcu, ,,Moşteneşte-se oare tuberculoza?”, în Familia, an XXXV, număr 40, 3/15 
octombrie 1899, p. 475. 
50 Em. Elefterescu, ,,Despre phtisie (oftică)”, în Şcoala poporală. Organ pedagogic didactic al reuniunii 
învăŃătorilor rom. gr. cat. din jurul Gherlei, an II, număr 12, 23 noiembrie 1893, pp. 181-184. 
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15 ani tinerii părăseau băncile şcolii şi cei mai mulŃi erau nevoiŃi să opteze 
pentru meserii care îi obligau să îşi desfăşoare activitatea într-un mediu ce nu 
corespundea normelor igienice.51 

În cadrul unei conferinŃe susŃinute de doctorul Süssmann, 
protomedicul comitatului Sibiu, se trăgea un puternic semnal de alarmă  asupra 
consecinŃelor grave pe care le putea avea tuberculoza, subliniindu-se totodată 
că în Ńări precum Anglia sau Germania, încă de la sfârşitul secolului al XVIII-
lea se construiseră sanatorii. În comitatul Sibiu au fost înregistrate 2.960 de 
persoane contagiate, dintre care în jur de 490 decedau anual.52 Nu departe, la 
Braşov, dacă e să urmărim  statistica sanitară, în 1889 dintr-un total de 658 de 
indivizi decedaŃi, 91 de cazuri erau reprezentate de tuberculoză.53 Conform 
datelor preluate din presa maghiară, în Ungaria ar fi murit anual 60.000 de 
persoane.54 

După ce Moartea Neagră părea să fi reprezentat un capitol încheiat 
pentru omenire, intra în scenă un virus ce prin simptome şi rapiditatea cu care 
reuşea să secere vieŃile omeneşti, contura un înfriocoşător tablou al morŃii. Este 
vorba despre holeră (choleră) sau Moartea Albastră aşa cum a mai fost 
denumită (datorită culorii vineŃii pe care o căpăta pielea).55 

Holera este o boală infecŃioasă acută, intestinală, produsă de vibrionul 
holeric (vibrio cholerae), caracterizată prin diaree, deshidratare masivă şi colaps 
algid, alterarea profundă a stării generale, prezentând o mortalitate de 50-80% 
în cazurile netratate. Transmiterea bolii se realizează pe cale fecal-orală: contact 
direct interuman, apă, alimente, obiecte contaminate. De asemenea, muştele 
pot constitui o cauză. Mai expuşi la boală sunt cei denutriŃi, convalescenŃii sau 
bolnavii suferinzi de tulburări intestinale, bătrânii şi copii mici (grad de 
hipoaciditate gastrică).56 

Leagănul holerei pare să fie Sud-Estul Asiei de unde mai apoi s-a extins 
în China, Egipt, Prusia, Rusia, la începutul secolului al XIX-lea poposind în 
Europa, continuându-şi apoi drumul către Lumea Nouă.57 

Până în 1884, când Robert Koch a reuşit să izoleze microbul care 
provoca holera, existau două teorii. AdepŃii teoriei miasmice susŃineau că 
                                                           

51 Coriolan Nedelcu, ,,Moşteneşte-se oare tuberculoza?”, în Familia, an XXXV, număr 41, 
10/22 octombrie 1889, pp. 486-487. 
52 ,,Reuniunea igienică a comitatului Sibiu-Profilaxia tuberculozei pulmonare (oftica)”, în 
Telegraful Român, an XLVIII, număr 70, 24 iunie/7 iulie 1900, p. 279. 
53 ,,Raporturile sanitare din Braşov”, în Gazeta Transilvaniei, an LIII, număr 66, 22 martie/3 
aprilie 1890, p. 3. 
54 ,,Victimele ofticii”, în Gazeta Transilvaniei, an LVI, număr 41, 23 martie/7 februarie 1893, p. 3. 
55 John Alberth, Plagues in World History, Rowman and Littlefield Publishing Group, 1963, p. 
101-102. 
56 Marin Voiculescu, Boli infecŃioase, pp. 881-885. 
57 Stephan True Peters, Cholera. Curse of the Ninentheen Century, New York, Marshall Cavendish 
Corporation, 2003, pp. 6-7. 
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individul poate contacta boala prin intermediul miasmelor provenite din 
dejecŃiile celui contagiat, descompunerea cadavrelor etc. O altă tabără a 
oamenilor de ştiinŃă susŃinea că holera este o boală dobândită prin contagiune.58 

În documentele vremii regăsim termeni precum: cholera nostras, cholera 
europea sau holerină, cholera morbus, cholera asiatică sau cholera indica. Primii trei termeni 
desemnează o formă atenuantă a bolii, cât timp ultimii forma agresivă59 cea care, 
de altfel, a reprezentat şi cauza mariilor pandemii de-a lungul timpului: 1817-1824, 
1829-1851, 1852-1859, 1860-1875, 1881-1895, 1899-1923, 1960-1967.60 

Dar holera nu este o boală complet eradicată. Continuă să ameninŃe. Să 
ameninŃe îndeosebi zonele în care igiena nu este corespunzătoare. În zilele 
noastre, regiuni din Asia şi Africa întăresc această convingere. În ciuda 
descoperirilor, virusul prezintă o rezistenŃă puternică chiar şi în mediul exterior 
şi o capacitate de a-şi modifica structura.61 Ceea ce dovedeşte că holera poate să 
ofere în viitor surprize dintre cele mai neplăcute. 

,,A trecut timpul, în care se putea vorbi în glumă despre această epidemie. În Viena 
s-au constatat oficial cazuri de holeră. La carantina de la Sculeni numărul bolnavilor a urcat 
până la 20, din care doi au şi murit. După raporturile mai noi şi în Torontal s-au ivit deja 
cazuri”.62 În iunie 1873, Telegraful Român anunŃa că holera începuse să facă 
victime în Arad, Oradea şi Cluj. Conform aceluiaşi periodic, în Cluj cifrele 
indicau că între 18 iunie şi 7 iulie ar fi existat 245 de îmbolnăviri, 121 de 
indivizi decedaŃi din pricina holerei, cât timp 75 erau declaraŃi vindecaŃi, iar 49 
încă în stare de reconvalescenŃă.63 La sfârşitul lui iulie şi începutul lunii august 
1873, holera ataca şi zonele Devei, BistriŃei şi Gherlei.64 

,,Holera s-a lăŃit aşa de tare, încât a umplut de groază pe locuitorii din toate părŃile 
Ungariei şi Transilvaniei. Ministrul de Interne a trimis până acum 50 de medici prin locurile 
mai tare periclitate de epidemie şi pe unde nu se află medici de fel. Totodată a mai făcut un apel 
către medici şi rigorosanŃi, să primească însărcinarea de a fi trimişi prin comitatele unde grasează 
holera”. Medicii dispuneau de o diurnă de 6 florini, iar chirurgii şi rigorosanŃii de 4, 
cheltuielile de călătorie fiind suportate de minister. Într-o singură comună de lângă 
Oradea, s-au ivit 250 de cazuri, 80 soldate cu deces, iar în Oradea 800 de cazuri şi 
60 de decese.65 În comitatul Aradului de la începutul epidemiei se înregistraseră 

                                                           

58 George Brătescu, Paul Cernovodeanu, Biciul holerei pe pământ românesc. O calamitate a vremurilor 
moderne, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2002, pp. 12-14; vezi şi: G. Crăiniceanu, ,,La 
chestiunea holerei”, în Familia, an XX, număr 27, 1/13 iulie 1884, pp. 322-323. 
59 George Brătescu, Paul Cernovodeanu, Biciul holerei pe pământ românesc, p. 7. 
60 Cristopher Hamlin, Cholera-The Biography, Oxford, Oxford University Press, 1951, p. 3.  
61 George Brătescu, Paul Cernovodeanu, Biciul holerei pe pământ românesc, pp. 331-333. 
62 Familia, an VIII, număr 40, 1/13 octombrie 1872, p. 477. 
63 Idem, an XXI, număr 53, 1/13 iulie 1873, p. 203. 
64 Telegraful Român, an XXI, număr 59, 22 iulie/3 august 1873, pp. 226-227. 
65 ,,Colera”, în Familia, an IX, număr 27, 15/27 iulie 1873, pp. 319-320. 
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3.675 de cazuri, dintre care 1.052 de indivizi îşi pierduseră viaŃa.66 Cazuri au fost 
semnalate şi în Seghedin, Cluj, BistriŃa.  

,,Colera nu glumeşte […] în Maramureş grasează înfricoşat”.67 Din datele 
oferite de Familia, în comitatul Solnocului erau consemnate 4.532 de 
îmbolnăviri şi 1.406 persoane decedate. În comitatul Bihor, între 4 ianuarie şi 
24 august, s-au înregistrat 29.698 de îmbolnăviri şi 10.729 morŃi.68 

Până la sfârşitul lunii august 1873 se pare că au murit 60.000 de 
persoane în Transilvania şi Ungaria.69 La sfârşitul anului 1873, Familia publica o 
statistică: ,,După constatările oficioase, în anul acesta 433.295 cazuri, 247.218 s-au 
tămăduit, 183.549 au murit, 2.978 sunt în căutare. CroaŃia, Slavonia, vechile confine 
militare nu sunt cuprinse în aceste cifre, precum nici victimele ce a făcut epidemia când a 
izbucnit la finele anului 1872 în Buda şi Ungaria de Sus. În interiorul Coroanei Sfântului 
Ştefan, 1 din 80 de locuitori a murit”.70 

În 1893 a mai existat un potenŃial pericol.71 Dacă în februarie 1893 
Telegraful Român anunŃa că oficial nu se mai înregistrase nici un caz de holeră în 
Ungaria,72 în august problemele se iviseră din nou.73 În intervalul 1 iulie-31 
octombrie 1893, după cum anunŃă acelaşi periodic, în comuna Runcul din 
Apuseni s-ar fi îmbolnăvit 50 de copii, dintre care 38 au murit. Şcoala poporală 
fusese închisă şi supusă dezinfectării.74  

Însă ,,experienŃa epidemiei din 1873 observată asupra numeroaselor victime răpite 
din sânul poporului roman […] care precum se vede, tot din 10 în 10 ani încearcă a ne 
tulbura liniştea trupească şi sufletească”,75 a rămas una de tristă amintire. 

Difteria (diphteria) reprezintă o afecŃiune cu o istorie îndelungată, însă 
de abia în secolul al XIX-lea s-au realizat cercetări minuŃioase, spre sfârşitul 
acestui veac izolându-se toxina difterică (Roux şi Yersin) şi preparându-se serul 
antidifteric (Roux şi Martin). Aceasta a permis ca şi mortalitatea să scadă, de la 
30-50% la 1-10%.76 Având în vedere faptul că cel mai frecvent localizarea era în 
special faringiană şi laringiană (angina difterică şi crupul laringian; în termeni 

                                                           

66 Familia, an IX, număr 28, 27 iulie/3 august 1873, p. 362. 
67 Idem, an IX, număr 31, 12/24 august 1873, p. 368. 
68 Familia, an IX, număr 34, 2/14 septembrie 1873, p. 404. 
69 Idem, an IX, număr 33, 26 august/7 septembrie 1873, p. 392. 
70 ,,Pustiirile ce a făcut holera anul acesta în Ungaria”, în Familia, an IX, număr 42, 16/28 
decembrie 1873, p. 488. 
71 ,,ConferinŃele D-ului Dr. Victor Babeş. Holera”, în Familia, an XXIX, număr 12, 21 
martie/21 aprilie 1893, pp. 138-139; vezi şi: V. Babeş, ,,Apărarea în contra holerei”, în Familia, 
an XXIX, număr 13, 28 martie/9 aprilie 1893, p. 151. 
72 Telegraful Român, an XLI, număr 17, 16/28 februarie 1893, p. 66. 
73 Idem, an XLI, număr 88, 14/26 august 1893, p. 351. 
74 Idem, an XLI, număr 125, 13/25 noiembrie 1893, p. 499. 
75 ,,Vine colera”, în Observatorul, an VII, număr 62, 4/16 august 1884, p. 251. 
76 Marin Voiculescu, Boli infecŃioase, p. 659. 
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populari, grumăzare), lunile caracteristice bolii erau cele de toamnă şi iarnă, 
individul fiind predispus răcelilor.77 

Difteria este o boală infecŃioasă acută şi transmisibilă, provocată de 
Corynebacterium diphteriae care rămâne cantonat la poarta de intrare, unde se 
multiplică şi provoacă fenomene locale, sub formă de edem şi false membrane, 
iar prin difuzarea în organism a unei exotoxine foarte puternice provoacă 
fenomene toxice la distanŃă, în diverse organe.78 Difteria, ,,prezintă în gât, pe 
amygdale, adică pe părŃile din lături ale gâtului, pe omişor sau bolta palatină (cerul gurii), a 
unei pieliŃe alb-cenuşie şi a unui miros urât. La uverturile nasului se observă de asemenea 
mici membrane false înconjurate de un cercuşor roşu”.79 

Transmiterea se face prin contact direct, mai puŃin indirect (obiecte 
proaspăt contaminate cu secreŃii) şi uneori pe cale digestivă (lapte contaminat). 
În mod obişnuit, se dobândeşte imunitate după boală, dar există şi excepŃii, 
depinzând de anticorpii antitoxici din sânge. Toxina difterică produce un 
proces de inflamaŃie a faringelui, mucoasei nazale, laringelui şi uneori a 
aparatului traheobronşic care se tapetează cu o falsă membrană, de culoare alb-
cenuşie sau brună, în cazurile grave, hemoragică. Febra, paloarea, oboseala 
excesivă, greaŃa, vărsăturile şi în cazul crupului şi anginei, tuse, răguşeală şi 
dureri în gât conturează tabloul clinic.80 Urmările unei astfel de boli erau: 
anemii, paralizii, imposibilitatea de a înghiŃi.81 

În iarna anului 1871, în comuna Răşinari a izbucnit o serioasă epidemie de 
angină difterică, încât la indicaŃia medicului comunal, autorităŃile locale au decis 
închiderea şcolii.82 Trei ani mai târziu, difteria cauza probleme  în Târgu-Mureş şi 
Cluj.83 La sfârşitul anului 1874 şi începutul celui următor, zona LechinŃei se 
confrunta cu o epidemie gravă de angină difterică. Vina era aruncată asupra 
autorităŃilor, care nu se îngrijiseră să angajeze un medic.84 AutorităŃile erau 
învinovăŃite şi pentru situaŃia din Secuime85  sau din comitatul Solnocului.86 

La începutul anului 1880 venise rândul comitatului Trei Scaune,87 iar în 
toamna anului următor, cursurile şcolii din Baia de Criş au fost sistate din cauza 
epidemiei de difterie.88 La începutul anului 1886, angina difterică ataca Ocna 
Sibiului, iar în Şura Mare, după Telegraful Român, în câteva săptămâni ar fi murit 
                                                           

77 Edward Headlam Greenhow, On Diphteria, New York, Bailliere Brothers, 1861, p. 132. 
78 Marin Voiculescu, Boli infecŃioase, p. 659. 
79 ,,Angina Diphteritica”, în Familia, an XVI, număr 27, 6/18 aprilie 1880, p. 167. 
80 Marin Voiculescu, Boli infecŃioase, pp. 660-665. 
81 Edward Headlam Greenhow, On Diphteria, p. 132. 
82 Telegraful Român, an XIX, număr 84, 21 octombrie/2 noiembrie 1871, p. 338. 
83 Idem, an XXII, număr 76, 26 septembrie/10 octombrie 1874, p. 303. 
84 Idem, an XXIII, număr 2, 5/17 ianuarie 1875, p. 8. 
85 FederaŃiunea, an MDCCCLXXIII, număr 12-736, 11/23 februarie 1873, p. 48. 
86 Gazeta Transilvaniei, an LII, număr 240, 26 octombrie/7 noiembrie 1889, p. 1. 
87 ,,Morbul difteritis”, în Telegraful Român, an XXVIII, număr 13, 31 ianuarie 1880, p. 51. 
88 ,,Difteria”, în Telegraful Român, an XXIX, număr 112, 25 septembrie 1881, p. 449. 
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80 de copii.89 La sfârşitul anului 1888, angina90 şi vărsatul91 luau proporŃii în 
comitatul Trei Scaune. Difteria şi angina îşi recrutau victime numeroase şi în 
zona Zarandului,92 pentru ca în iarna anului 1892, în părŃile vestice (îndeosebi 
Arad şi Oradea Mare)93 să se înregistreze cazuri de îmbolnăviri. 

Gripa este caracterizată epidemiologic printr-o mare contagiozitate, cu 
apariŃia de epidemii la intervale de 3-5 ani şi la pandemii la intervale de 10-40 
de ani, fiind cea mai importantă dintre virozele respiratorii atât prin prevalenŃă, 
cât şi prin severitate,  responsabilă de excesul de mortalitate generală. Gripa 
este cunoscută încă din secolul al XIV-lea, iar până astăzi se apreciază că au 
izbucnit 31 de pandemii. Marea pandemie din 1918-1919 a cauzat moartea a 
circa 15.000.000 de oameni.94 

În veacul al XIX-lea, Mica Poştă sau Micul Curier95 a afectat 
Transilvania îndeosebi în anii 1889-1890 şi 1899-1900 (pe continentul european 
decedând peste 250.000 de persoane).96 Influenza se propagase din spaŃiul 
rusesc97 de aceea, în periodicele vremii, regăsim denumirea de ,,epidemie 
rusească”. În Sibiu s-au constatat cazuri, îndeosebi în rândul soldaŃilor, deşi 
situaŃia părea să fie sub control.98 

La începutul anului 1890, ministrul de interne, Géza Teleky, intenŃiona să 
emită o circulară adresată organelor administrative în vederea măsurilor de 
prevenire. Guvernul maghiar devenise îngrijorat de amploarea pe care o luase 
boala.99 Dar influenŃa începea să îngrozească lumea tot mai mult100 şi la sfârşitul 
anului 1890, spaŃiul Monarhiei Austro-Ungare se confrunta cu obstacolele impuse 
de această molimă. În Viena şi Budapesta se înregistrau cazuri numeroase, iar la 
Arad boala devenise epidemică:101 ,,Simptomele ei se arată prin pierderea gustului de 
mâncare, băutura spirtoasă nu are gustul obişnuit, membrele încep-încet încet să te doară până ce 
corpul întreg Ńi se înŃepeneşte şi încep durerile grozave de cap, care te mistuie şi la care se adaugă o 
greaŃă mare şi fiori reci prin oase, cu toate, că ai năduşeli mari”.102  

                                                           

89 Gazeta Transilvaniei, an XLIX, număr 30, 7/19 februarie 1886, p. 3. 
90 Idem, an LI, număr 265, 2/14 decembrie 1888, p. 3. 
91 Idem, an LI, număr 270, 9/21 decembrie 1888, p. 2. 
92 Telegraful Român, an XLIII, număr 15, 9/21 februarie 1895, p. 58. 
93 Gazeta Transilvaniei, an LV, număr 240, 31 octombrie/12 noiembrie 1892, p. 2. 
94 M. Voiculescu, Boli infecŃioase, p. 596. 
95 ,,Influenza”, în Gazeta Transilvaniei, an LIV, număr 271, 8/20 decembrie 1891, p. 6. 
96 George Dehner, Influenza. A Century of Science and Public Health Response, University of 
Pittsburgh Press, 2010, p. 41. 
97 ,,Influenza iarăşi vine”, în Gazeta Transilvaniei, an LX, număr 205, 17/29 septembrie 1897, p. 3. 
98 ,,Influenza”, în Telegraful Român, an XXXVII, număr 134, 12/24 decembrie 1889, p. 54. 
99 Gazeta Transilvaniei, an LIII, 4/16 ianuarie 1890, pp. 1-2. 
100 Idem, an LIII, număr 1, 1 ianuarie 1890, p. 9. 
101 Idem, an LIV, număr 281, 20 decembrie 1891, p. 2. 
102 ,,Influenza”, în Telegraful Român, an XXXVII, număr 137, 19/31 decembrie 1889, p. 553. 
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Potrivit serviciului sanitar, la începutul lunii ianuarie 1890, în Arad erau 
înregistrate 900 de persoane afectate de influenză.103 Gimnaziul de stat, 
preparandia de stat, şcolile civile şi elementare fuseseră închise din ordinul 
consiliului medical orăşenesc, după ce numărul celor bolnavi atinsese cifra de 
1.500. Ministerul de Interne a emis şi o instrucŃiune prin care cerea autorităŃilor 
să se îngrijească de locuri suficiente în spitale.104 În Mosonmagyaróvár  şi 
Timişoara s-au semnalat în jur de 650 de cazuri de influenză.105 Clujul, la rândul 
său, fusese afectat.106 

În ciuda eforturilor Ministerului de Interne ungar de a lua măsuri 
preventive, spre sfârşitul secolului al XIX-lea, în Transilvania se raportaseră 
multe cazuri de trachoma. Această afecŃiune mai purta denumirea de morb de 
ochi egiptean sau conjunctivită granuloasă. IniŃial, boala era caracteristică 
Egiptului. Armatele lui Napoleon invadând Ńinutul au contactat boala, virusul 
transmiŃându-se astfel şi pe continentul european: ,,Se zice că boala s-a importat 
din Egipt de către ostaşii lui Napoleon, iar în Ungaria s-ar fi adus prin ostaşii din 1848 
din Bucovina, apoi în 1859 din Italia, şi nu de mult şi ciangăii ar fi adus cu sine trachoma 
din Bucovina”.107 AfecŃiune a globului ocular, conjunctivită cu caracter sever, 
trachoma reprezenta procentajul cel mai ridicat al orbirii totale. 

,,Morbul sau că erumpe (se iveşte) deodată, şi atunci ochii se umflă tare, încât în 
puŃine zile îşi pierd vederea, altă dată de tot, altă dată numai în parte; sau că vine încet în 
ascuns aşa, că ochii lăcrimează şi fac urdori, fără să se arate vreun morb serios”. Medicul, 
întorcând pleoapa ochiului, era singur în măsură să pună diagnosticul. La 
sfârşitul secolului al XIX-lea în Ungaria au fost înregistrate aproximativ 30.000 
de persoane care contactaseră boala.108 

Trachoma se manifesta epidemic, iar periodicele vremii sugerează date 
din care oferim câteva exemple. În vara anului 1880, Institutul Teologic şi 
Pedagogic Andreian din Sibiu a sistat prelegerile din pricina ,,morbului de ochi 
egiptean”. Se presupunea că boala fusese adusă de un elev de la şcoala de cadeŃi 
din Olmütz.109 Inspectorul sanitar, doctorul Feuer, constata că în cercul Bánffy 
Hunyad (Huedin) s-ar fi ivit 190 de cazuri de trachoma.110 Într-una din 

                                                           

103 Biserica şi Şcoala, an XIV, număr 1, 7/19 ianuarie 1890, p. 7. 
104 Idem, an XIV, număr 2, 14/16 ianuarie 1890, p. 16. 
105 Gazeta Transilvaniei, an LII, număr 275, 10/22 decembrie 1889, p. 6. 
106 Idem, an LII, număr 278, 14/26 decembrie 1889, p. 2. 
107 G. Crăiniceanu, ,,Epidemia de inflamare egiptică a ochilor”, în Familia, an XXI, număr 22, 
2/14 iunie 1885, pp. 258-259. 
108 ,,Răspândirea conjunctivitei”, în Gazeta Transilvaniei, an LXI, număr 214, 1/13 octombrie 
1898, p. 3. 
109 Observatorul, an III, număr 45, 4/16 iunie 1880, p. 180. 
110 ,,Boala egiptică de ochi”, în Telegraful Român, an XXXV, număr 18, 19 februarie/3 martie 
1887, p. 71. 
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comunele comitatului Făgăraş se iviseră 86 de cazuri de trachomă, locuitorii 
neavând permisiunea de a părăsi comuna decât cu avizul primăriei.111 

Mai puŃine detalii putem culege din gazetele vremii referitoare la tifos 
(afecŃiune caracteristică condiŃiilor mizere de trai),112 la bolile specifice copilăriei 
precum scarlatina (ruja),113 pojarul (morbilii, cel mai blând morb epidemic)114 
sau scrofulele. 

La finele secolului al XIX-lea regăsim menŃiuni cu privire la pelagră 
(pârleală, leprică sau liprică), considerată a fi boala populaŃiei de la sate:115 
,,Pielea începe a se înnegri, se usucă, se pătează, devine lucie, se creapă, apoi se acopere de 
nişte solzi ca tărâŃele şi se presară de nişte bubuliŃe de culoare mai mult sau mai puŃin 
închisă”.116 Pelagra era o afecŃiune ce putea ,,chinui” organismul până la 10-12 
ani. Simptomele se iveau primăvara şi dispăreau toamna. Pielea expusă la soare 
devenea roşie, ivindu-se solzii (de unde denumirea de pârleală sau jupueală), cel 
mai afectat fiind aparatul digestiv. Nu numai porumbul necopt, dar şi o 
alimentaŃie bazată aproape exclusiv pe porumb conduce la apariŃia pelagrei. 
Transilvania a fost afectată, mai cu seamă, la sfârşitul secolului al XIX-lea. Pe 
lângă alŃi factori, remarca medicul Ilie Beu, recolta a fost slabă.117 

 
Lupta cu boala: 

 
De-a lungul timpului, în vederea preîntâmpinării caracterului sever al 

variolei, medicii s-au folosit de variolizare (,,variolisaŃiune”), inoculând virusul 
prelevat din pustulele celor contaminaŃi persoanelor care prezentau riscul de 
infectare. Spre exemplu, în lucrarea dedicată Banatului (1780), Gisellini indica 
faptul că puroiul de variolă era cumpărat de la cel contagiat, urmând să fie 
inoculat prin intermediul unei tăieturi în braŃul celui susceptibil de a se 

                                                           

111 Gazeta Transilvaniei, an LII, număr 159, 16/28 iulie 1889, p. 2. 
112 Biserica şi Şcoala, an III, număr 12, 18/30 martie 1879, p. 95; vezi şi: Gazeta Transilvaniei, an 
LI, număr 35, 17/29 februarie 1888, p. 2; Gazeta Transilvaniei, an LI, număr 42, 25 februarie/8 
martie 1888, p. 2. 
113 ,,Scarlatina”, în Albina CarpaŃilor, an I,  număr 18, 15 decembrie 1877, pp. 209-210; vezi şi: 
,,Raport asupra stării sanitare şi mişcărei poporaŃiunei din oraşul Braşov în 1895”, în Gazeta 
Transilvaniei, an LIX, număr 46, 28 februarie/11 martie 1896, p. 3; Gazeta Transilvaniei, an LII, 
număr 259, 19 noiembrie/1 decembrie 1889, p. 2. 
114 Leo Mureşan, ,,Higiena pruncului”, în Foaia Diecezană, an I, număr 16, 19 aprilie/1 mai 1886, 
pp. 5-6; vezi şi: ,,Higiena. Pojaru. Morbilis, Maseru, Roujeola”, în Gazeta Transilvaniei, an LIII, 
număr 248, 4/16 noiembrie 1890, p. 7. 
115 ,,Boala pellagra”, în Foaia poporului, an VII, număr 12, 21 martie/2 aprilie 1899, p. 113. 
116 ,,Higiena. Pelagra”, în Gazeta Transilvaniei, an LVIII, număr 124, 4/16 iunie 1895, pp. 5-6. 
117 Ilie Beu, ,,Despre pelagră (dizertaŃie prezentată la adunarea de la Deva)”, în Transilvania, an 
XXX, număr VIII, septembrie-octombrie 1899, pp. 258-264; vezi şi: Gazeta Transilvaniei, an 
LXI, număr 4, 30 aprilie/12 mai 1898, p. 3; Gazeta Transilvaniei, an LXI, număr 122, 5/17 iunie 
1898, p. 3. 



Astra Sabesiensis 
 

 126 

îmbolnăvi. În 1802 protomedicul Clujului, doctor Francisc Nyulas, menŃiona 
cum că pruncii erau scăldaŃi în laptele vacilor bolnave. Pe corpul copiilor se 
iveau pustule. Acestea nu erau periculoase şi scuteau pe viitor organismul de 
contagiune.118 Însă, cu vremea, limfa pentru inoculare nu s-a mai prelevat ,,direct 
de la bolnavii afectaŃi de variola spontană, ci de la cei la care boala a fost provocată artificial 
prin altoire şi care a dat un virus slăbit”.119 

Toate acestea până la sfârşitul secolului al XVIII-lea: ,,Precum guvernele 
nedrepte şi îngâmfate îşi află lecuirea în procedura obstrucŃionistă a unor partide; aşa şi 
bubatul îşi are leacul său prin faptul, că dispunem de un mijloc puternic de a-l preveni”.120 
Este vorba de vaccinare, o descoperire înfăptuită de Eduard Yenner, în fapt 
prima imunizare activă (1796).121 Cu toate că individul căpăta rezistenŃă la 
variolă odată infectat şi rareori se întâmpla ca acesta să se mai contamineze 
(într-o formă mai puŃin severă) s-a pus problema revaccinării la un interval de 
7-8 ani. Vaccinul antivariolic a câştigat teren în Europa curând după ce a fost 
descoperit: Bavaria (1807), Würtenberg (1818), Suedia (1816), ScoŃia (1863), 
Anglia (1867), Irlanda (1868), Prusia (1874), România, Grecia (1874) au 
introdus vaccinul ca fiind obligatoriu. 

În spaŃiul intracarpatic, vaccinul a fost popularizat printr-o serie de 
broşuri. Câteva exemple ar merita menŃionate. În 1804 la Sibiu a apărut textul 
medicului N. Neustadter, Cuvânt pe scurt despre ultuira vărsatului de vacă spre 
întărirea inimii pentru toŃi părinŃii din Ardeal (lucrare tradusă de Ioan Piuariu 
Molnar), Îndemn către părinŃi pentru ultuire (Sibiu, 1805), Îndemn pentru oltuirea 
vărsatului (Sibiu, 1813), Despre vărsatul de vacă (lucrare ce aparŃine lui S. Vulcan, 
Oradea, 1823).122 În 1814, la iniŃiativa autorităŃilor, s-a emis Rânduială a 
guberniului pentru oltuitul contra vărsatului.123 

Chiar dacă în Monarhia Habsburgică pentru o vreme vaccinul a rămas 
o chestiune facultativă, în Braşov, Târgu-Mureş şi Cluj acesta se administra 
înainte de 1806.124 În 1800, când Braşovul a avut de suferit de pe urma unei 

                                                           

118 Iosif Ursan, ContribuŃii la istoricul variolizării şi vaccinării în teritoriile locuite de români, Teză pentru 
doctorat în medicină şi chirurgie, Cluj, Helikon, Institutul de Arte Grafice, 1928, pp. 13-15.  
119 Ion Alexescu, Prophylaxia variolei, p. 15. 
120 ,,Bubatul, vrăjmaşul nostru”, în Gazeta Transilvaniei, an LXII, număr 81, 11/3 aprilie 1899, p. 5. 
121 Marin Voiculescu, Boli infecŃioase, p. 535. 
122 Alexandru Stănciulescu Bîrda, ,,Câteva documente din secolul XIX privind contribuŃia 
preoŃimii bănăŃene la lupta contra epidemiei de variolă”, în Altarul Banatului. Revista oficială a 
Arhiepiscopiei Timişoarei, Caransebeşului şi a Episcopiei Aradului, an I (40), număr 9-10, septembrie-
octombrie 1990, p. 102. 
123 Constantin Simionescu, ,,O publicaŃie necunoscută din anul 1804 despre popularizarea 
vaccinării antivariolice în Transilvania”, în Gh. Brătescu (coordonator), Din istoria luptei 
antiepidemice în România. Studii şi note, Bucureşti, Editura Medicală, 1972, pp. 184-186. 
124 Alexandru Lenghel, ,,Date nouă pentru istoria variolei, variolizării şi vaccinării în Ardeal”, în 
Clujul Medical, an XIV, număr 3, 1 martie 1933, p. 155. 
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epidemii, guberniul Transilvaniei a instituit obligativitatea vaccinării.125 
Conform decretului imperial din 1836, admiterea în şcoli sau ,,obŃinerea oricăror 
favoruri” se realiza şi pe baza certificatului ce dovedea vaccinul. În armată, 
vaccinul constituia o obligaŃie, în timp ce, la vreme de epidemie, acelaşi decret 
preciza că vaccinarea şi revaccinarea populaŃiei afectate trebuia să se 
înfăptuiască cât de curând posibil.126 Medicul cercual Simion Stoica menŃiona 
articolul de lege din 1876 ce obliga la vaccinare, dar şi lipsa unei legi care să 
stipuleze şi controlul înfăptuirii acesteia.127 În decembrie 1888, când în 
comitatul Trei Scaune se iviseră cazuri însemnate de vărsat, autorităŃile erau 
învinuite că nu se îngrijeau de administrarea vaccinului: ,,În multe cazuri vor fi de 
vină şi negrija, necurăŃenia şi sărăcia, însă mor mai cu seamă acei copii care nu au fost 
oltuiŃi. Oare şi la această criminală neglijenŃă numai sătenii să fie de vină? De ce se plăteşte 
cu bani grei medicul cercual?”.128 

Se recomanda ca altuirea să fie efectuată direct de la vaci pentru a evita 
riscul contagiunii cu sifilis. Transilvania reda după Progresul Medical Român 
(Bucureşti) articolul medicului Codrescu, ,,Sifilisul comunicat prin 
vaccinaŃiune”. Se trăgea un semnal de alarmă cu privire la faptul că vaccinul 
împotriva vărsatului era obligatoriu, însă acesta trebuia executat cu mare 
atenŃie. Medicul român se referea la potenŃialii copii infectaŃi cu sifilis care 
puteau transmite prin vaccin boala. Tocmai de aceea, materia de vaccinare, pe 
cât posibil, să fi fost prelevată de la vaci şi viŃei.129 În capitala Vechiului Regat 
funcŃiona, începând cu 1876, un Institut Vaccinal, preŃul unui vaccin fiind 
foarte scăzut.130 În mai puŃin de două decenii, la Băile Herculane, medicul 
George Vuia avea să inaugureze primul institut vaccinogen din spaŃiul 
Monarhiei Austro-Ungare.131 

În fine, medicii, preoŃii, învăŃătorii au devenit ajutoarele administraŃiei 
în efortul de a convinge populaŃia în vederea vaccinării (ultuire) şi revaccinării 

                                                           

125 T. C. Jiga, ,,Vaccinările antivariolice în łara Bârsei la începutul secolului al XIX-lea (1800-
1836)”, în Revista Medicală, an XX, număr 1, ianuarie-martie 1974, pp. 109-113. 
126 Ion Alexescu, Prophylaxia variolei, p. 34. 
127 Transilvania, an XII, număr 5-6, 1/15 martie 1881, p. 39. 
128 Gazeta Transilvaniei, an LII, număr 4, 8/20 ianuarie 1889, p. 3. 
129 ,,Vaccinarea”, în Transilvania, an XIII, număr 13-14, 1/15 iulie 1882, pp. 101-102; vezi şi: 
,,Higienă. Cel mai sigur mijloc în contra vărsatului”, în Gazeta Transilvaniei, an LV, număr 72, 29 
martie/10 aprilie 1892, pp. 4-5; M. Wertheimer, Lumina şi Adeverul. Preservativul în contra 
maladielor veneriene în paralel cu vaccinaŃiunea ca preservativul în contra variolei, Bucureşti, Tipografia 
Hajoetz, 1879. 
130 Şcoala română, an I, număr 2, 9 ianuarie 1876. 
131 Foaia ilustrată pentru petrecere şi pentru popularizarea de cunoştinŃe literare şi ştiinŃifice, an I, număr 41, 
13/25 octombrie 1891, p. 327. 
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împotriva variolei. Medicul Leo Mureşan sublinia că în Austria şi Ungaria 
medicii erau răsplătiŃi în bani pentru fiecare copil vaccinat.132 

Dacă în cazul variolei exista un mod sigur de combatere a bolii, în cazul 
tuberculozei acŃiunea profilactică şi curativă era încă limitată la acea vreme, 
respectarea normelor igienice devenind cel mai bun paznic. Până târziu în 
secolul XIX, multe dintre abcesele pulmonare precum silicoza erau confundate 
cu tuberculoza,133 contagiunea fiind acceptată de unii, ereditatea, alcoolismul, 
sărăcia, alimentaŃia şi igiena inadecvate fiind consideraŃi pionii cu rol principal 
în declanşarea bolii. Congresul internaŃional veterinar de la Bruxelles (1883) a 
interzis consumul de carne sau lapte provenite de la animalele tuberculoase.134 
Au existat câteva normative: mamele bolnave să nu alăpteze, laptele vitelor să 
fie fiert înainte de a fi consumat, fetele tuberculoase să nu se mărite, iar cei 
contagioşi să fie izolaŃi.135 

Copilul bolnav de tuberculoză prezenta o constituŃie foarte delicată, 
părul lucios, ,,ochii vii cu genele lungi, figura ovală, capul lung, svelt, cu oasele membrelor 
subŃiri, drepte, pieptul lung, strâmt şi cu umerii laŃi”; tusea caracteristică bolii şi 
tulburările aparatului digestiv completau tabloul clinic. Regimul de viaŃă al unui 
astfel de copil era special: petrecerea timpului în aer curat, evitarea oboselii, 
recomandate deveneau băile de mare şi un regim alimentar care să evite 
bucatele făinoase, îmbrăcăminte adecvată. Tânărul, în mod obligatoriu, trebuia 
să se obişnuiască a scuipa flegma într-un vas special.136 

La fel şi în cazul holerei, măsurile igienice deveneau esenŃiale: depunerea 
igienică a excrementelor, protecŃia apei şi a alimentelor de contaminare, folosirea 
de apă fiartă şi alimente supuse preparării termice:137 ,,Recomandăm cu tot dinadinsul: 
Cea mai mare curăŃenie în toate, ferirea de aer infectat, puturos, bucate bune şi curate, apărarea 
de răceli şi orice excese, iar mai vârtos de poame necoapte”.138 

Obligatorie devenea aerisirea locuinŃelor, dezinfectarea (afumarea cu gaz 
de clor sau cu un amestec din mangan, sare pisată şi acid sulfuric concentrat). De 
asemenea, apa necesita dezinfectarea, adunările, târgurile, comunicarea între 

                                                           

132 Leo Mureşan, ,,Higiena pruncului. Vărsatul sau bubatul”, în Foaia Diecezană, an I, număr 23, 
8/20 iunie 1886, pp. 7-8. 
133 René and Jean Dubois, Tuberculosis, Man and Society. The White Plague, New York, Rutgers 
University Press, 1996, p. 10. 
134 Em. Elefterescu, ,,Despre phtisie (oftică)”, în Şcoala poporală, an II, număr 9, 2 noiembrie 
1893, p. 137. 
135 ,,Tuberculoza. ConferinŃa dlui Babeş”, în Familia, an XXVII, număr 33, 18/30 august 1891, pp. 
388-390; este vorba despre cercetările întreprinse de V. Babeş; vezi şi: ,,Asupra Tuberculozei, 
ConferinŃă”, în Familia, an XXIX, număr 43, 24 octombrie/5 noiembrie 1893, p. 510. 
136 ,,Tuberculoza (oftica) la copii” (după ,,Sănătatea copiilor”), în Telegraful Român, an XLIV, 
număr 52, 9/21 mai 1896, pp. 207-208; vezi şi: ,,Tratamentul tuberculozei”, în Familia, an 
XXXII, număr 32, 11/23 august 1896, pp. 378-379. 
137 Marin Voiculescu, Boli infecŃioase, p. 890. 
138 Gazeta Transilvaniei, an XXXV, număr 59, 10 august/29 iulie 1872, p. 4. 
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districtele sănătoase şi cele infectate, interzise. Medicul Basiliu Szabo recomanda ca 
mustăŃile să fie unse de câteva ori pe zi cu un amestec din extract de quasia, fier 
sulf cristalin topite în apă distilată şi spirt de vin în care se adaugă picături de ulei de 
izmă şi acid carbolic; piperul, cuişoarele sau zahărul de izmă mestecate permanent 
în cazul în care individul părăsea locuinŃa.139 

Un articol reprodus după ziarul Românul avertiza cititorii de faptul că 
indiferenŃa în cazul frigurilor, tusei sau afecŃiunile gastro-intestinale se plătea 
scump: ,,Colera loveşte mai ales în oamenii care au fost slăbiŃi şi slăbiŃi de alte boli”.140 

Protomedicul comitatens, Albert Roth, recomanda ca pomenile să fie 
interzise.141 În cazul decesului, mortul trebuia imediat înmormântat, fără a mai 
fi spălat.142 

În eventualitatea unei epidemii de holeră săpunul era indispensabil.  
Orice vas necesita dezinfectarea, carnea bine friptă, brânza prăjită în grăsime, 
fructele şi legumele fierte; praful şi gunoiul aruncate în foc.143 

Aurel Demian, profesor de igienă şi medic al Institutului Pedagogic 
Teologic din Arad, într-o prelegere cu privire la holeră, susŃinea nevoia 
canalizării.144 Unde nu exista posibilitatea consumului de apă potabilă, fierberea, 
amestecul cu piatră acră sau vin reprezentau alternativele obligatorii.145 

În ultimul deceniu al secolului al XIX-lea, atunci când s-au ivit 
potenŃiale pericole, Ministrul de Interne a dat ordin ca şi călătorii să fie ŃinuŃi 
sub observaŃie timp de 5 zile, iar locuitorii din preajma Dunării să nu consume 
apă nefiartă din fluviu.146 Au fost emise circulare adresate autorităŃilor 
administrative subliniind măsurile preventive în ceea ce priveşte ameninŃarea 
holerei.147 

Pe lângă evitarea exceselor, cea mai importantă măsură în cazul 
difteriei rămânea paza în faŃa răcelii. Patru săptămâni după încetarea bolii, 

                                                           

139 Basiliu Szabo, ,,Mijloace individuale contra cholerei sau în ce chip se poate apera şi asecura 
tot omul în contra cholerei”, în Gazeta Transilvaniei,  an XXXVI, număr 62, 12/24 august 1873,  
p. 3. 
140 Familia, an IX, număr 30, 5/17 august 1873, pp. 349-350. 
141 Telegraful Român, an XXI, număr 51, 24 iunie/6 iulie 1873, p. 194. 
142 Simion Stoica, ,,Mijloace populare pentru apărare în contra cholerei”, în Minerva, ziar 
beletristic şi de distracŃiune, an II, număr 22, 15/27 noiembrie 1892, pp. 218-219. 
143 ,,Higiena. Cum ne apărăm în contra holerei?”, în Gazeta Transilvaniei, an LV, număr 186, 23 
august/4 septembrie 1892, pp. 5-6. 
144 Biserica şi Şcoala, an XVI, număr 40, 4/16 octombrie 1892, pp. 313-315. 
145 Simion Stoica, ,,Mijloace populare pentru apărare în contra cholerei”, în Minerva, an II, 
număr 22, 15/27 noiembrie 1892, pp. 218-219. 
146 ,,Colera în Budapesta”, în Gazeta Transilvaniei, an LV, număr 213, 27 septembrie/9 
octombrie 1892, p. 2. 
147 Gazeta Transilvaniei, an LVIII, număr 192, 29 august/10 septembrie 1895, p. 3. 
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copiii urmau să fie izolaŃi, şcolile să fie închise în cazul unui număr mai mare de 
bolnavi.148 

Ministerul ungar de interne emise o ordonanŃă în ceea ce priveşte 
difteria (grumăzare). De câte ori se ivea un caz de difterie într-o localitate era 
de datoria medicului, preotului şi învăŃătorului să anunŃe primăria în cel mult 24 
de ore (imediat ce un individ prezintă ,,fierbinŃeli” sau durere în gât). 
AutorităŃile, la rândul acestora, erau obligate să ia măsurile de apărare. Casa în 
care s-a declanşat boala trebuia să poarte un semn, iar cei ce păzeau străzile 
aveau obligaŃia de a veghea ca această instrucŃiune să fie dusă la capăt. 
Copilului bolnav îi era interzisă participarea la cursuri, iar celor adulŃi să 
participe la slujbele bisericii, jocuri, adunări publice. Indicat era ca indivizii 
sănătoşi să fie izolaŃi de cel contagiat timp de patru săptămâni după ce boala a 
încetat. Dacă din anumite motive izolarea nu era posibilă, bolnavul avea să fie 
transportat la spital sau într-o casă special amenajată de primărie. În 
eventualitatea opunerii la rezistenŃă se apela la intervenŃia jandarmeriei. 
Cadavrele se transportau la casa rece (în caz că nu exista, primăria era obligată 
să construiască), doar cu căruŃa şi nicidecum în mâini. La înmormântare nu 
participa decât preotul şi familia. Obiectele atinse de cel bolnav, urmau 
obligatoriu dezinfectate cu leşie, pereŃii văruiŃi. În comunele unde exista medic 
de ,,boale lipicioase”, dezinfecŃia se realiza sub stricta sa supraveghere. Cum 
laptele a fost considerat un mediu favorabil răspândirii bolii, persoanelor 
contagiate le era interzisă comercializarea.149 

Ministrul de Interne, Hiernonymi, ar fi dispus în 1894 ca fiecare caz de 
difterie să fie comunicat Ministerului de Interne ungar în cel mult două 
săptămâni de la apariŃie. Măsura a fost adoptată pentru ca ministerul să poată 
trimite în timp util medic.150 

În cazul trahomei, Ministerul de Culte şi ÎnvăŃământ luase dispoziŃiile 
necesare. Medicul comunal, cercual sau districtual era obligat să verifice fiecare 
şcoală în parte odată pe lună şi să Ńină o evidenŃă strictă, un protocol semnat de 
medic, preot local, preşedintele comitetului parohial, învăŃătorul şi directorul 
institutului. Tot la jumătate de an, preotul înmâna aceste protocoale preşedintelui 
comitetului parohial care, la rândul său, le transmitea primăriei. Directorii 
institutelor diecezane aveau să predea rapoartele Consistoriilor. Preotul era dator să 
cunoască simptomele (le putea afla de la medicul comunal sau citi din 
InstrucŃiunea Ministerului ce se regăsea în arhiva primăriei comunale). Dacă 
                                                           

148 ,,Mesurile, cari se recomandă pentru prevenirea difteriei”, în Gazeta Transilvaniei, an LIV, 
număr 150, 7/19 iulie 1891, pp. 6-7. 
149 ,,Higiena. Difteria. Măsuri de precauŃiune”, în Gazeta Transilvaniei, an LVI, număr 58,14/26 
martie 1893, pp. 6-7; vezi şi: ,,Despre difteritis (grumăzariu)”, în Şcoala poporală, an II, număr 
15, 14 decembrie 1893, pp. 226-228; ,,Despre difteritis (grumăzariu)”, în Şcoala poporală, an II, 
număr 16, 21 decembrie 1893, pp. 241-242. 
150 Foaia Diecezană, an IX, număr 11, 13/25 martie 1894, pp. 6-7. 
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procentajul bolnavilor se dovedea a fi foarte mare, comuna era obligată să pună la 
dispoziŃia medicului o încăpere cu cele de folos, încăpere păzită pentru ca cei 
contagiaŃi să nu se atingă de clanŃă. Bolnavii care nu puteau fi separaŃi erau 
transportaŃi la spitalul cel mai apropiat (articolul de lege XIV, 89 din 1876). 
Examinarea călătorilor devenea obligatorie. În cazul în care directorii institutelor 
pedagogice şi teologice, oficiile parohiale nu îndeplineau cele stipulate în dispoziŃie, 
amenda era egală cu 100 de florini sau zece zile de arest.151 

Medicii privaŃi au fost obligaŃi să raporteze fiecare caz autorităŃilor. 
Transportul pe calea ferată se efectua în vagoane separate, a căror bănci şi 
clanŃe erau dezinfectate. Medicii aveau posibilitatea să amendeze bolnavii care 
refuzau tratamentul cu o sumă până la 200 de florini şi cei mai merituoşi 
discipoli ai lui Hippocrate erau distinşi cu sume între 200-1.000 florini. În 
cadrul Ministerului de Interne funcŃiona un departament special condus de 
doctorul Feuer, medic primar al secŃiei de oftalmologie (Spitatul Sf. Ştefan din 
Budapesta), care conferenŃia asupra patologiei bolii.152 

De altfel, Ministerul de Interne ungar promitea organizarea de prelegeri 
speciale cu privire la această ameninŃătoare conjunctivită, prelegeri susŃinute de 
către asistentul universitar Ignatz Ottava, iar în localităŃile lovite de boală 
medicii trimişi erau obligaŃi să prezinte dovada că au frecventat aceste 
cursuri.153 

Veşmintele bolnavilor urmau să fie spălate cu leşie şi săpun. În cazul în 
care cei care au contactat boala au ajuns într-un stadiu avansat, conform 
articolului 89 din legea sanitară (1876) trebuiau izolaŃi până ce pericolul a 
trecut. Dacă trachoma se ivea în seminarii, instituŃii de creştere, cazarme, 
institute de corecŃie şi spitale, administraŃia institutelor avea datoria să izoleze 
bolnavii.154 

Chiar dacă episodul epidemic încetase, nu însemna că pericolul a trecut 
cu desăvârşire. Medicul comunal controla pruncii din şcoli odată pe lună. De 
asemenea, militarii şi muncitorii reîntorşi la casele lor erau obligaŃi să viziteze 
medicul. Tinerii căsătoriŃi erau şi aceştia la rândul lor monitorizaŃi, mai cu 
seamă în cazul în care unul dintre miri a trecut într-o familie sănătoasă. În 
oraşele mari, ,,unde e cu neputinŃă a vizita toŃi locuitorii”, controlul devenea o 
necesitate în şcoli, ospătării, se extindea asupra militarilor şi familiilor în care au 
existat cazuri de contagiune. Bolnavii trebuiau ŃinuŃi sub supraveghere o lună, 
iar în cazul în care izolarea se dovedea imposibilă, să fi fost transferaŃi într-un 
spital. De altfel, pe durata epidemiei, în oraşele mari se lua în considerare 
                                                           

151 Idem, an IV, număr 13, 26 martie/7 aprilie 1889, pp. 2-4. 
152 ,,Conjunctivita granuloasă în Ungaria”, în Gazeta Transilvaniei, an LXI, număr 215, 2/14 
octombrie 1898, pp. 2-3. 
153 Gazeta Transilvaniei, an L, număr 81, 14/26 aprilie 1887, p. 2. 
154 ,,Trahoma sau boala egipteană de ochi”, în Gutinul, ziar social, literar şi economic, an I, număr 
11, 12 iunie 1889. 
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înfiinŃarea unei ,,clinici de ochi”, în care o oră-două ore pe zi medicul să se afle la 
dispoziŃia celor aflaŃi în suferinŃă.155 

LocuinŃa aerisită adecvat, igiena personală îngrijită şi, mai cu seamă, 
evitarea oricărui contact cu cel infestat ar fi reprezentat paza faŃă de această 
conjunctivită gravă. 

Referitor la epidemia de tifos, izvoarele, conductele, fântânile trebuiau 
să fie curăŃate de materii aflate în putrefacŃie; obiectele şi veşmintele bolnavului 
dezinfectate cu acid carbolic, fier sulfuric sau clor.156 

În perioada avută în vedere se considera cum că, în eventualitatea în 
care rudele se căsătoreau între ele sau părinŃii căzuseră în patima beŃiei, exista 
şansa predispunerii micuŃilor la scrofuloză (congenitală). Alăptarea de către 
doici cu diverse afecŃiuni, locuinŃele umede predispuneau micuŃii, în timp, la 
maladie. Aceştia prezentau o constituŃie firavă, nasul şi buza de sus mai groasă, 
diferite bube pe corp, dureri de gât şi de ochi, ghinduri umflate la gât şi 
subŃioară. Igiena strictă devenea o obligaŃie. În fiecare zi corpul copilului urma 
să fie spălat cu apă şi săpun, iar când exista posibilitatea erau indicate băile de 
mare. Din alimentaŃie, laptele nu trebuia să lipsească, în schimb, produsele 
zaharoase erau de evitat.157 

 
La sfatul medicului: 

 
Paza cea mai bună în cazul bubatului era conferită de vaccinul 

antivariolic, iar pe timp de boală, de o igienă adecvată şi alimentaŃie 
corespunzătoare. Cu efect antifebril era recomandată soluŃia de chinină, acidul 
salicilic pe post de antiinflamator, emulsiunea de migdale pentru piele, decoctul 
de frunze sau rădăcină de althea (nalbă mare), adjuvant în afecŃiunile gastro-
intestinale. Medicul Simion Stoica aducea în discuŃie şi metoda antiseptică a 
medicului englez Lister, o combinaŃie de acid carbolic, ulei de lemn, pulbere de 
cretă albă şi linimentum.158 

,,La noi cuvântul oftică e foarte răspândit în popor, şi mai fiecare ştie tristul 
adevăr, că e o boală fără leac […] cu toată campania unei pleiade întregi de luptători 
ştiinŃifici nu s-a putut încă descoperi mijlocul de a-o distruge”.159 Cu toate acestea, pentru 
ameliorarea simptomelor, siropul de codeină, preparatele de afion, mătrăgună 

                                                           

155 ,,Trahoma sau boala egipteană de ochi”, în Gutinul, an I, număr 12, 19 iunie 1889. 
156 Simion Stoica, ,,Despre lungoare şi typhus”, în Observatorul, an VI, număr 90, 12/24 
noiembrie 1883, p. 461. 
157 Dimitrescu Severeanu, ,,Despre copiii scrofuloşi” (după ,,Revista Pedagogică”), în Familia, 
an XI, număr 45, 9/21 noiembrie 1875, p. 532. 
158 Simion Stoica, ,,Bubatul sau vărsatul”, în Transilvania, an XII, număr 3-4, 1-15 februarie 
1881, pp. 17-21. 
159 ,,Tuberculoza (oftica) la copii”, în Telegraful Român, an XLIV, număr 52, 9/21 mai 1896, pp. 
207-208. 
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erau recomandate împotriva tusei, în timp ce gudronul, pastele de kermes sau 
ipeca stăpâneau flegma; apoi, inhalaŃii cu aburi de gudron, eucalypt, esenŃă de 
brad.160 Victor Babeş recomanda injecŃia cu sânge de animale imune la 
tuberculoză, cu guiacol şi cantaridină, fiind de părere că limfa lui Koch dădea 
totuşi cele mai bune rezultate.161 Carnea de vacă, ouăle, laptele, cafeaua, vinul 
de quinquină, siropul de coacăze nu  aveau voie să lipsească din dieta zilnică. 
Din tratamentul medical, untura albă de ficat de morun asociată cu creozot era 
cel mai adesea indicată.162 Desigur, au existat mai multe compoziŃii şi siropuri 
ce aveau menirea să uşureze suferinŃa. Din această listă, preparatele pe bază de 
gudron păreau să aibă succes.163 Dat fiind faptul că acŃiunea curativă era 
limitată, un real succes aveau şi miraculoasele tincturi de pe piaŃă: ,,Este ştiut că 
nu trece o lună de zile fără ca ziarele cotidiene să nu preamărească un nou remediu contra 
ofticii […] care se prezintă sub un exterior seducător şi cărora fantezia omenească le atribuie 
cu predilecŃiune un efect pe care nici un caz nu îl au”.164 

FuncŃiile digestive fiind primele afectate la caz de holeră, în ajutor 
veneau ceaiul de salvie, mentă, scoarŃă de lemn, laudanum (o băutură foarte 
populară, tinctură ce conŃine pe lângă alcool şi opium, un adjuvant în calmarea 
durerilor). Recomandate erau şi subnitratul de bismuth (remediu împotriva 
ulcerului) sau chinina (cu acŃiune antimalarică). Mare atenŃie trebuia să se 
acorde şi banalelor răceli. În 1865 şi 1866, preciza doctorul Obedenaru, s-au 
distribuit centuri de flanea în mijlocul verii la toŃi soldaŃii din garnizoana  
Parisului: ,,În timp de epidemie nu e nimic mai periculos ca veghările şi cinele nocturne şi 
dezordonate, mai ales când aceste petreceri se dau în locuri reci şi umede”.165 Înainte să 
ajungă medicul, individul era încurajat să folosească ce avea la îndemână: 
rădăcina de nalbă mare cu efect asupra aparatului gastro-intestinal, salepul 
(amidon extras din tubercul de orhidee) ca stimulant pentru recovalescenŃi. 
Împotriva ameŃelilor recomandat era oŃetul, iar aluatul de muştar împotriva 
stării de vomă;166 în cazul holerinei (forma atenuantă a holerei) ceai de 
romanŃia, consumul de apă rece, trupul fricŃionat cu oŃet, cu ajutorul unui 

                                                           

160 Gazeta Transilvaniei, an LVI, număr 96, 2/14 mai 1893, pp. 4-5. 
161 ,,Tuberculoza. ConferinŃa dlui Babeş”, în Familia, an XXVII, număr 33, 18/30 august 1891, pp. 
388-390; este vorba despre cercetările întreprinse de V. Babeş, vezi şi: ,,Asupra Tuberculozei, 
ConferinŃă”, în Familia, an XXIX, număr 43, 24 octombrie/5 noiembrie 1893, p. 510. 
162 Em. Elefterescu, ,,Despre phtisie (oftică)”, în Şcoala poporală, an II, număr 11, 16 noiembrie 
1893, pp. 165-167. 
163 Idem, an II, număr 9, 2 noiembrie 1893, p. 137. 
164 Em. Elefterescu, ,,Despre phtisie (oftică)”, în Gazeta Transilvaniei, an XLVIII, număr 72, 29 
iunie/12 iulie 1900, p. 289. 
165 Familia, an IX, număr 30, 5/17 august 1873, pp. 349-350. 
166 Telegraful Român, an XXI, număr 49, 17/29 iunie 1873, p. 188; vezi şi: ,,InstrucŃiuni pentru 
public asupra măsurilor apărătoare în contra colerei”, în Gazeta Transilvaniei, an XLVII, număr 
213, 8/20 noiembrie 1884, p. 3. 
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ştergar, flannel sau panură.167 Medicul de regiment, pensionat la acea vreme, 
Basiliu Pascu indica pe baza experimentelor întreprinse la clinica din Berlin, 
acidul carbolic, chinina şi ozonul ca factori de neutralizare a microbilor holerei. 
Medicul dezbate în câteva dintre numerele Albinei teoriile privitoare la holeră.168 

La caz de difterie, ca şi substanŃe dezinfectante ce anulau efectul 
microbian putem menŃiona: sublimat, alcool, acid boric, clor hidrat, 
hipermanganat,169 acid lactic, citric şi cel acetic. Cu astfel de substanŃe se curăŃa 
mucoasa gâtului.170 Nu mai puŃin importante erau tonicele, stimulentele sau 
dieta potrivită.171 Unii medici sugerau ca prin intermediul unei Ńevi de trestie să 
fie introdusă în gâtul copilului piatra acră sau cel puŃin gâtul să fie uns cu zeamă 
de lămâie.172 Medicul sibian, Ioan Moga, recomanda la rândul său câteva 
remedii, de la cele mai banale, cum ar fi făina de grâu (compus cu acŃiune 
antiinflamatoare) sau zahărul (cu efecte pozitive în afecŃiunile respiratorii), la 
substanŃe regăsite în farmacie, amylul (compus chimic vasodilatator).173 În 
cazurile grave se apela la traheotomie. 

Referitor la cura cu apă rece promovată de Pavel Vasici, G. Crăiniceanu 
sugera completarea cu un tratament medicamentos, considerând că ,,doar cu 
penelul şi apa rece” nu se poate ,,delătura” boala. În cazul difteriei, mijlocul specific 
de dezinfecŃie îl constituia bromul. Mai mult, Academia Franceză recomanda în 
1840 arderea în camera bolnavului a unui amestec de gudron şi terebintină.174 
De altfel, Crăiniceanu se declara împotriva homeopatiei: ,,Un medic conştiincios va 
griji, ca în casele în care umblă dânsul, să nu se cumpere mijloace exploatatoare, publicate 
prin jurnale cu mii de laude. De astă categorie se Ńine şi homeopatia. Cum să fie bune, când 
principiul lor este, ca prin dânsele fiecare om poate fi medic?”.175 

Tot în scopul combaterii difteriei se ardeau într-un vas cantităŃi egale de 
terpentin şi sulf fluid cu ajutorul cărora se efectuau inhalaŃii.176 Şi sulful se pare 

                                                           

167 Constatin V. Vârnav, ,,Despre holera asiatică şi chipul de a se feri de această boală, 
mijloacele de a se vindeca de ea sigur fără medic”, în Gazeta Transilvaniei, an XXXV, număr 70, 
6/18 septembrie 1872, pp. 3-4. 
168 Baziliu Pascu, ,,Despre cauza pathogenetică a mai multor morburi epidemice şi o schiŃă 
despre colera”, în Albina, an VIII, număr 60, 8/20 august 1873, pp. 2-3. 
169 Cunoscute drept soluŃii antiseptice. 
170 ,,Măsurile, care se recomandă pentru prevenire difteriei”, în Gazeta Transilvaniei, an LIV, 
număr 150, 7/19 iulie 1891, pp. 6-7. 
171 Daniel Denison Slade, Diphteria; its nature and treatment with an account of the history of its 
prevalence in various countries, Philadelphia, Blanchard and Lea, 1861, p. 63. 
172 ,,Angina Diphteritica”, în Familia, an XVI, număr 27, 6/18 aprilie 1880, p. 167. 
173 ,,Cerealele”, în Familia, an XIX, număr 22, 29 mai/10 iunie 1883, pp. 261-263. 
174 G. Crăiniceanu, ,,Difteria”, în Familia, an XXIII, 15/27 februarie 1887, p. 80. 
175 Idem, ,,Zece porunci ale sănătăŃii şi tâlcuirea lor”, în Familia, an XXII, număr 16, 20 
aprilie/2 mai 1886, pp. 188-190. 
176 ,,Contra difteriei”, în Telegraful Român, an XXXV, număr 99, 29 septembrie/11 octombrie 
1887, p. 397. 
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că era utilizat spre sfârşitul secolului ca mijloc terapeutic.177 În cuprinsul 
gazetelor regăsim o posibilă cale de vindecare: întrebuinŃarea şi ungerea gâtului 
cu o peniŃă muiată în petrol.178 

ApariŃia serului antidifteric în ultimul deceniu al secolului al XIX-lea a 
fost salutată. Medicul comitatens al Timişului era special trimis la Berlin pentru 
a însuşi cunoştinŃele necesare în vederea pregătirii vaccinului.179 În 1894, Gazeta 
Transilvaniei publica un anunŃ cu privire la comercializarea serului în farmaciile 
Braşovului.180 

Deşi nu exista vreun medicament care să tămăduiască influenza, 
chinina şi antipirina ameliorau simptomele.181 Indicat a fost şi un amestec din 
acid boric cristalizat, naftol pulverizat, antipirină.182 Repausul la pat trebuia 
respectat, căci influenŃa ,,te slăbeşte şi astfel pneumonia poate să-Ńi vină mai uşor”.183 

În legătură cu influenza dar şi cu tuberculoza, medicii au mai dedicat 
pagini şi pneumoniei (în termeni populari, inflamaŃia, umflătura sau aprinderea 
plămânilor) a cărei principale simptome sunt febra mare (frigurile) şi tusea. În 
primă fază, se administrau băuturi răcoritoare (limonade, fiertură de mere acre, 
ceai de zmeură sau emulŃiune de migdale). Se obişnuia pulverizarea camerei cu 
acid carbolic; în lipsa acestuia, oŃetul de vin amestecat cu usturoi turnat pe o 
cărămidă arsă în foc echivala cu un bun substituent. Sulfatul de chinină 
amestecat cu antipirină avea menirea de a scădea febra. Un pahar de cognac sau 
vin tonifica organismul.184 

Delirul reprezenta una dintre gravele consecinŃe ale tifosului. De 
regulă, se administra o cantitate mică de opium. Se utilizau comprese cu apă 
rece şi fricŃiuni cu oŃet aromatic, acidul fosforic şi natriul salicilic.185 De 
asemenea, din dietă nu trebuia să lipsească laptele. Medicul Em. Elefterescu 

                                                           

177 Şcoala Română. Foaia pedagogică şi didactică pentru interesele institutelor de cultură şi ale organelor 
acestora, an III, număr 5, februarie 1879, pp. 237-238. 
178 ,,Vindecarea difteriei cu petroleum”, în Foaia poporului, an V, număr 43, 19/31 octombrie 
1897, p. 312. 
179 ,,Serul antidifteric”, în Gazeta Transilvaniei, an LVII, 19/31 octombrie 1894, p. 219. 
180 ,,Contra difteriei (serul antidifteric)”, în Gazeta Transilvaniei, an LVII, număr 216, 2/14 
octombrie 1894, p. 5. 
181 Gazeta Transilvaniei, an LIV, număr 277, 15/27 decembrie 1891, pp. 5-6. 
182 Familia, an XXVII, număr 48, 1/13 decembrie 1891, p. 575. 
183 Gutinul, an II, număr 3, 15 ianuarie 1890. 
184 Em. Elefterescu, ,,Câteva cuvinte despre Pneumonie sau aprinderea de plămâni”, în Şcoala 
poporală, an II, număr 8, 26 octombrie 1893, pp. 119-124; articol publicat şi în Gazeta 
Transilvaniei, an LIX, număr 10, 14/26 ianuarie 1896, p. 4 şi Gazeta Transilvaniei, an LIX, număr 
16, 21 ianuarie/2 februarie 1896, p. 4. 
185 Simion Stoica, ,,Despre lungoare şi typhus”, în Observatorul, an VI, număr 90, 12/24 
noiembrie 1883, p. 461. 
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menŃiona ca medicament un amestec din rădăcină de păpădie, nalbă şi 
rubarbă.186 

În ceea ce priveşte scarlatina, corpul urma să fie frecat cu oŃet 
aromatic, spirt amestecat cu sare, bolnavului i se administra chinină şi 
antipirină, ceaiul de tei, soc, nalbă sau micşunele de pădure, iar ca purgativ, 
uleiul de ricin. La gât erau aplicate felii de slănină râncedă sau tărâŃe fierte în 
oŃet şi pe gât se sufla aburul de la fiertura de floare de soc cu oŃet; ca 
medicament un amestec din: caricae (smochine mari), liquiriŃia (rădăcină dulce), 
borago (limba boului), tussilago (flori de potval), muşeŃel, papaver (mac roşu). 
La fel de bun a fost considerat  şi amestecul din apă de scorŃişoară, praf de 
borax, şofran, cuişoare, licor anodin.187 Ceaiul de zmeură şi limonada cu acetat 
de amoniac înlesneau erupŃia cutanată, cât timp pentru gât, gargara cu clorat de 
potasiu, acid boric sau atingerea uşoară a gâtului cu acid fenic topit în glicerină 
nu erau nici acestea de ocolit.188 

În cazul pojarului mic se recomanda ca trupul copilului să fie uns cu 
unsoare sau unt proaspăt nesărat sau chiar cu slănină.189 Medicul Simion Stoica 
combătea administrarea rachiului: ,,Precum la alte boli aşa şi aceasta trebuie să se combată, 
principiul şi datina ce o are poporul de la sate, când bolnavilor de pojar li se dă otrăvicioasa 
băutură de vinars […] setea extraordinară mai bine se stâmpără cu apă rece”.190 

În cazul pelagrei se administra fier dializat, sulfat de chinină, iar pielea 
era unsă cu ceai de pelin.191 

Pentru copiii scrofuloşi băile sărate rămâneau indicate.192 Din 
alimentaŃie laptele nu trebuia să lipsească, în schimb, produsele zaharoase erau 
de evitat.193 Scrofulele se ungeau cu tinctură de iod. Indicată era şi cura de ulei 
de ficat morun cu puŃină mentă pentru a îmbunătăŃi gustul.194 

Dacă în zilele noastre ne aflăm în faŃa unui progres fără precedent al 
medicinei, acesta nu poate fi decât rodul unor cercetări înfăptuite de-a lungul 

                                                           

186 Em. Elefterescu, ,,Câteva cuvinte despre febrile tifoide sau tifosul, ori în termeni populari 
lungoarea”, în Gazeta Transilvaniei, an LIX, număr 227, 13/25 octombrie 1896, p. 6. 
187 Idem, ,,Higiena. Câteva cuvinte despre scarlatină”, în Foaia Diecezană, an IX, număr 15, 
10/22 aprilie 1894, pp. 5-6; vezi şi: Em. Elefterescu, ,,Câteva cuvinte despre scarlatină”, în 
Şcoala poporală, an I, număr 5, 4 mai 1893, pp. 73-77. 
188 Ioan Poenaru, ,,Scarlatina”, în Familia, an XXXV, număr 22, 30 mai/11 iunie 1899, p. 259. 
189 Leo Mureşan, ,,Higiena pruncului. Morbilii sau pojarul mic”, în Foaia Diecezană, an I, număr 
16, 19 aprilie/1 mai 1886, p. 6. 
190 Gazeta Transilvaniei, an LIII, număr 248, 4/16 noiembrie 1890, p. 7. 
191 Em. Elefterescu, ,,Higienă. Câteva cuvinte despre pelagră”, în Foaia Diecezană, an V, număr 
26, 1/13 iulie 1890, pp. 1-2. 
192 ,,Higiena. Câteva cuvinte despre scrofula. Prof. Dr. Elefterescu”, în Gazeta Transilvaniei, an 
LIX, număr 237, 26 octombrie/7 noiembrie 1896, p. 5. 
193 Dimitrescu Severeanu, ,,Despre copiii scrofuloşi” (după ,,Revista Pedagogică”), în Familia, 
an XI, număr 45, 9/21 noiembrie 1875, p. 532. 
194 Gazeta Transilvaniei, an LIX, număr 243, 3/15 noiembrie 1896, pp. 6-7. 
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veacurilor. Sfârşitul secolului al XIX-lea a reprezentat răstimpul unor 
descoperiri importante pentru ştiinŃa medicală. Gazetele au subliniat paşii pe 
care oamenii de ştiinŃă îi realizau, progresele acestora fiind privite ca mari 
speranŃe în vederea vindecării unor afecŃiuni rămase până atunci fără răspuns. 
Gazeta Transilvaniei publica, în 1881, o serie de articole legate de Congresul de 
Tuberculoză organizat la Paris, congres ce a dezbătut problemele cu care se 
confrunta medicina la acea dată, recunoscând limitele acŃiunii profilactice şi 
curative.195 Dar ,,întocmai precum în secolul trecut genialul medic englez Edward Ienners, 
prin descoperirea virusului vărsatului, a aflat remediu contra unei înfricoşate boale, precum 
Pasteur, învăŃatul medic francez, a aflat acum trei ani mijlocul de a vindeca muşcătura de 
turbare, tocmai aşa a apărut un nou luceafăr pe orizontul ştiinŃei.196 Realizarea lui Robert 
Koch197 devenise o veste ce străbătu continentul nostru de la un capăt la celălalt şi-şi află 
răsunetul chiar şi acolo departe peste Oceanul Atlantic”.198 Presa a mai adus la 
cunoştinŃa publicului cercetările întreprinse de Paul Erlich,199 Klebs, Loeffler, 
Behring şi Roux privitoare la difterie,200 testul inhalării acidului de 
fluorhidrogen în scopul vindecării afecŃiunilor pulmonare,201 cercetările cu 
privire la bacilul holerei (dacă este sau nu rezistent la temperatura ce coboară 
sub 0 grade),202 ,,epocala descoperire, o descoperire, care va da un nou avânt ştiinŃei 
medicale […] putându-se fotografia toate frânturile de oase sau alte vătămări interne”203 
(invenŃia profesorului Röntgen); nu mai puŃin pusă în lumină a fost şi 
activitatea românului Victor Babeş.204 

Numărul tot mai însemnat de articole, publicate îndeosebi după 
introducerea legii sanitare din 1876 denotă efortul autorităŃilor, medicilor, 
pedagogilor, preoŃilor de a convinge societatea că sănătatea nu ar trebui să 
constituie o problemă superficial tratată. Pentru administraŃie, rata mortalităŃii 
reprezenta un factor de îngrijorare. Epidemiile decimau o populaŃie care 
trebuia să susŃină statul din unghi economic, iar în perioade tulburi de conflicte, 
din punct de vedere al potenŃialului militar.  

Medicul sfârşitului de veac al XIX-lea a fost contemporanul unor 
vremuri în care ştiinŃa, căreia îi slujea, progresa tot mai mult. Studiile efectuate 
                                                           

195 Gazeta Transilvaniei, an LI, număr 254, 18/30 noiembrie 1888, p. 4. 
196 ,,Vindecarea tuberculozei (Ofticei)”, în Gazeta Transilvaniei, an LIII, număr 253, 11/23 
noiembrie 1890, pp. 1-2. 
197 Gazeta Transilvaniei, an LIII, număr 238, 24 octombrie/4 noiembrie 1890, p. 3. 
198 Foaia ilustrată pentru petrecere, an I, număr 2, 13/25 februarie 1891, p. 12. 
199 ,,Higiena. Remediu împotriva difteriei”, în Foaia diecezană, an IX, număr 42, 16/28 
octombrie 1894, pp. 5-6. 
200 ,,Tratamentul difteriei”, în Familia, an XXXI, număr 2, 8/20 ianuarie 1895, p. 19. 
201 ,,Nou procedeu medical contra bolelor de plămâni”, în Gazeta Transilvaniei, an LI, număr 12, 
19/31 ianuarie 1888, p. 3. 
202 Gazeta Transilvaniei, an LIII, număr 41, 23 februarie/7 martie 1893, p. 2. 
203 Telegraful Român, an XLIV, număr 14, 8/20 februarie 1896, p. 54. 
204 Foaia ilustrată pentru petrecere, an I, număr 3, 4/16 august 1891, p. 247. 
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în afara graniŃelor, interesul manifestat faŃă de publicaŃiile străine, tratamente 
moderne, în general faŃă de ce iradia apusul european, îl determinau să 
propovăduiască cu convingere importanŃa sănătăŃii. Pentru a sensibiliza 
publicul Ńintă, Ńăranul, căci acestuia i se adresa în primul rând, medicii au apelat, 
nu de puŃine ori la citate din Biblie, pilde, au oferit exemplul popoarelor din 
Antichitate (egipteni, evrei, greci, romani), ca fiind modele de virtute şi 
curăŃenie. Au scris despre simptomatologia bolilor, într-un limbaj accesibil, au 
indicat mijloacele de prevenire, dar şi tratamentele. Fiind conştienŃi că numărul 
farmaciilor era insuficient, medicamentelor li s-au aflat alternative regăsite pe 
lângă casa fiecăruia. Mai apoi au subliniat fărădelegile comise, au combătut 
credinŃele populare. Nu în ultimul rând, medicul a încercat să câştige încredere 
din partea societăŃii, o lume care echivala prezenŃa lui cu iminenŃa morŃii.  

Pedagogul, cel care modela viitori cetăŃeni, era şi acesta obligat să 
participe la instruirea şcolarilor, căci un viitor lipsit de educaŃia sanitară părea să 
fie unul fără un consistent potenŃial uman. La rândul său, preotul, cel mai 
respectat la nivel de sat, a oferit prin intermediul predicilor sale exemplul bolii, 
rod al păcatului, dar şi o altă perspectivă asupra maladiei; conform căreia 
aceasta ar fi consecinŃa neştiinŃei, a ignoranŃei. Sănătatea era considerată un dar 
al lui Dumnezeu. A nu te îngriji de trup echivala cu nesocotinŃa sufletului, un 
păcat de care omul avea să dea socoteală. Însă cu greu au răzbătut aceste 
predici la nivelul unui popor încă nepăsător, în parte neştiutor de carte, ocupat 
de grijiile cotidiene ale unui trai sărac pe care cu greu ajungea să îl câştige.  
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 Disease and the attempts to prevent it represent a constant of history, a true 
battlefield with winners and losers that often change roles.Through our researchwe 
endeavour to offer a historical overview, accompanied by aportrayal of the disease 
symptoms. We also give a historical description of the major epidemics that affected 
Transylvania at the end of the 19th century: smallpox, tuberculosis, cholera, diphtheria, 
influenza, trachoma etc. The fight against disease has remained a constant 
undertaking. In times of epidemic, the involvement of the authorities has led to the 
issuance of various provisions of a preventive nature. We have also presented plant-
based recipes, recommended by the physicians, one reason being the interest in herbal 
medicine manifested throughout the contemporary world. 
 Keywords: Transylvania, epidemic, prevention, public and private hygiene, 
medical treatment. 
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MONAHISMUL CATOLIC FRANCEZ ÎN TIMPUL PRIMULUI 
RĂZBOI MONDIAL 

 
Iuliu-Marius Morariu 

Universitatea ,,Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca 
 
 Comemorarea centenarului Primului Război Mondial a generat 
readucerea în atenŃie a subiectelor ce au în prim-plan această conflagraŃie.1 
Rolul clerului2 şi al monahismului românesc (fie că este vorba despre cel 
ortodox,3 fie despre cel greco-catolic sau romano-catolic) în cadrul acestuia, 
reliefate sporadic şi anterior de către diferiŃi autori,4 au fost acum readuse în 
atenŃie în paginile diferitelor studii, la fel ca şi felul în care se răsfrânge 
experienŃa complexă a acestuia asupra unor elemente culturale precum 
folclorul5 sau religia. 

                                                           
1 Între titlurile importante, care tratează sub forma sintezelor acest subiect se numără şi: Vyvien 
Brendon, Primul Război Mondial 1914-1918, traducere de Daniela Mişcov, Bucureşti, Editura 
All, 2003; VincenŃiu Cojan, Primul Război Mondial-repere de cronologie militară, Bucureşti, Editura 
Didactică şi Pedagogică, 1997; Zorin Zamfir, Jean Banciu, Primul Război Mondial, Bucureşti, 
Editura Didactică şi Pedagogică, 1995. 
2 Cf. Alexandru Moraru, ,,Clerici ortodocşi care au suferit în timpul Primului Război Mondial”, 
în Studia Universitatis Babeş-Bolyai, seria ,,Theologia Ortodoxa”, an L, număr 2, 2005, pp. 17-21 
(informaŃii despre Primul Război Mondial se regăsesc însă şi în lucrarea aceluiaşi, intitulată 
Biserica Ortodoxă Română între anii 1885-2000. Biserică. NaŃiune. Cultură, volum III, tom I, 
Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 2006); Adrian 
Ignat, ,,Biserica în slujba ideii unităŃii naŃionale în anii Primului Război Mondial (1916-1918)”, 
în Analele UniversităŃii din Craiova, Seria Istorie, an XVII, număr 2 (22), 2012, pp. 195-206.  
3 Cf. Eugen Drăgoi, ,,Monahismul în Dobrogea din secolul al XIX-lea până în anul 1918”, în   
Analele UniversităŃii „Dunărea de Jos” GalaŃi, Seria 19. Istorie, tom VIII, 2009, pp. 61-87. 
4 Ca de exemplu: Mihai-Octavian Groza, Documente privind activitatea Consiliului NaŃional Român 
din Alba-Iulia, Sebeş, Editura Emma Books, 2012; Idem, Senatul Militar Român Central al OfiŃerilor 
şi SoldaŃilor din Viena (31 octombrie-27 noiembrie 1918), Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2015; 
Idem, ,,Un cleric-cărturar uitat. Protopop Stavrofor Sebastian Stanca”, în Astra Salvensis, an II, 
număr 4, 2014, pp. 85-93; Sebastian Stanca, ContribuŃia preoŃimii române din Ardeal la războiul 
pentru întregirea neamului (1916-1919), ediŃie, note, studiu introductiv şi indici de Mihai-Octavian 
Groza, Mircea-Gheorghe Abrudan, Deva/Cluj-Napoca, Editura Episcopiei Devei şi 
Hunedoarei/Editura Argonaut, 2015; Iuliu-Marius Morariu, ,,Imaginea Primului Război 
Mondial reflectată în paginile revistei Cultura creştină”, în volumul Imaginea în istorie. Tipologii în 
societatea de ieri şi de azi, coordonat de Anamaria Macavei, Roxana Dorina Pop, Cluj-Napoca, 
Editura Argonaut, 2014, pp. 443-456; Dorin Dologa, ,,Locuitori din Sângeorz-Băi participanŃi 
la Primul Război Mondial (1914-1918)”, în Pisanii Sângeorzene, an III, număr 7 (23), 2014, p. 31; 
cf. Ioan I. Şerban, ,,Românii în armata austro-ungară în anii Primului Război Mondial”, în 
Annales Universitatis Apulensis. Series Historica, număr 2-3, 1998-1999, p. 201. 
5 Cf. Liviu Păiuş, Lacrimi şi durere, BistriŃa, Editura George Coşbuc, 2003; Idem, ,,Soldat şi 
prizonier. Însemnări din Primul Război Mondial”, în Arhiva Someşană, seria a III-a, număr 3, 
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 Ar fi însă interesant de văzut care a fost situaŃia clerului şi a 
monahismului şi în alte spaŃii, pentru a regăsi termeni de comparaŃie şi a vedea 
în ce măsură există similitudini şi diferenŃe în raport cu acestea. De la aceste 
considerente porneşte cercetarea de faŃă, care îşi propune să realizeze o scurtă 
radiografie a situaŃiei monahismului catolic din FranŃa în timpul Primului 
Război Mondial. Sursele sunt, ca şi în context românesc, bogate, cercetătorul 
putându-se folosi în efortul de documentare deopotrivă de documente 
arhivistice,6 de o amplă enciclopedie ce conŃine succinte biografii ale tuturor 
clericilor şi monahilor catolici care au participat activ la conflagraŃie, intitulată 
Cartea de aur a clerului şi a congregaŃiilor şi publicată în două volume ample,7 de 
diferite corespondenŃe de pe front, antologizate de către diverşi autori,8 de 
memoriile oblaŃilor,9 de monografiile diferitelor abaŃii,10 sau de periodicele 

                                                                                                                                                    

2004, pp. 507-526; Iuliu-Marius Morariu, ,,Imaginea Primului Război Mondial reflectată în 
folclorul din zona Năsăudului”, în volumul AdministraŃie românească arădeană. Studii şi comunicări 
din Banat-Crişana, IX, coordonat de Doru Sinaci, Emil Arbonie, Arad, ,,Vasile Goldiş” 
University Press, 2014, pp. 587-594; Alexandru Dobre, „Cercetarea folclorului taberei 
militare”, în Revista de etnografie şi folclor, tom 39, număr 1-2, 1994, p. 147 et passim; Constantin I. 
Stan, ,,ViaŃa în tranşee în anii Primului Război Mondial (1914-1918)”, în Analele UniversităŃii 
„Dunărea de Jos” GalaŃi, Seria 19, Istorie, tom IX, 2010, p. 80; Iustin Ilieşiu, Folclor din Transilvania. 
Poezii şi basme populare din MunŃii Rodnei, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1967, p. 221. 
Încercări de prezentare a folclorului şi a vieŃii de război au existat şi în România încă din timpul 
conflagraŃiei, ele fiind însă destul de rare. Iată un astfel de exemplu: Octavian C. Tăslăuanu, 
Hora obuzelor. Scene şi icoane din război, Bucureşti, Editura Librăriei C. Sfetea, 1916.  
6 Cum sunt, de exemplu, cele din Arhiva AbaŃiei ,,Sfântul Benedict” din En Calcat (Tarn), pe 
care le-am avut la dispoziŃie şi le-am consultat în realizarea acestui studiu, pentru a vedea 
biografiile celor zece călugări de aici decedaŃi pe front în timpul primei conflagraŃii mondiale. 
7 ***, Livre d'Or du Clerge et des Congregations 1914-1922, Tome premier, Paris, Bonne Presse, 
1925; ***, La Preuve du Sang. Livre d'Or du Clerge et des Congregations 1914-1928, Tome second, 
Paris, Bonne Presse, 1930.  
8 Ca de exemplu: ***, Lettres d'un soldat, préface de André Chevrillon, Paris, Librarie Chapelor, 
1916;  Blain des Cormiers, Sur le Champ de Bataille. Recueil de Traits d'Heroisme, de Lettres de Soldats, 
de Recits de Batailles de la guerre de 1914, Paris, Beauchesne, 1914. 
9 Termenul ,,oblat”, adoptat de către numeroase asociaŃii religioase, este folosit atât pentru a 
denumi o branşă a ordinului benedictin, fondată de către părintele Jean Feligonde în 1944 şi 
devenită în catolicism, ,,societatea de viaŃă comună”. Uneori, termenul este folosit şi pentru novici, 
alteori pentru cei care trăiesc în conformitate cu prescripŃiile unui anume ordin monahal, fie în 
interiorul unei mănăstiri, fie în afara ei, însă fără a depune voturile. Există şi categorii speciale 
de oblaŃi, cum sunt ,,Les oblats de Marie-Immaculée”, care constituie o congregaŃie a dreptului 
pontifical, înfiinŃată în anul 1816 la Aix en Provence de către Charles de Mazenond, viitor 
arhiepiscop de Marsilia. Cf. G. Mathon, G. h. Baudry, P. Guilly, Catholicisme Hier Aujourd'hui 
Demain. Encyclopédie publiée sous la direction du Centre Interdisciplinaire des Facultés catholiques de Lille, 
Tome neuvième, Paris, Letouzey et Anne, 1982, p. 1470. Un exemplu de astfel de memorii este 
şi cel publicat de J. Le Fahler, Au service de la France 1914-1918: les Oblats de Marie-Immaculée, 
Paris, La Folye, 1920. 
10 Ca de exemplu: Lucien David, L'abbaye Saint Wandrille de Fontenelle, Fontenelle, Editions de 
Fontenelle Abbaye de Wandrille, 1948; Lucien-Jean Bord, Histoire de l'abbaye Saint-Martin de 
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editate de acestea în perioada 1914-1918, în paginile cărora se postează cu 
consecvenŃă informaŃii de pe front.11 
 O lectură a acestor documente, fie ea şi superficială, relevă grija 
francezilor pentru conservarea informaŃiilor cu valoare istorică. În comparaŃie 
cu spaŃiul românesc, unde încă se publică memorialistică de război şi materiale 
care au în atenŃie felul în care au resimŃit dureroasa experienŃă românii12 şi 
unde, această iniŃiativă a apărut tot în  perioada conflagraŃiei, dar nu a avut 
consecvenŃa şi ecoul celei din spaŃiul pomenit, în FranŃa avem de-a face cu 
volume de documente, cu scrisori,13 corespondenŃe, încă din timpul 
războiului,14 fapt ce denotă atât interesul cititorilor de acasă pentru o asemenea 
literatură, cât şi o mai mare largheŃe a cenzurii.15 
                                                                                                                                                    

Ligugé 361-2001, Paris, Geuthner, 2005; Etienne Goutagny, Cisterciens en Dombes (1859-2001), 
Paris, L’Harmattan, 2004; Antonin Mortier, Flavigny. L'abbaye et la ville (720-1920), Paris, 
Lorrisse Press, 2011; Roluald de Pampelonne, L'Abbaue de Saint Benoit d'En Calcat. Ses Exiles, ses 
combattants (1903/1918), Dourgne, Abbaye d'En Calcat, 1937; ***, Selon ta Parole, premier 
volume ,,Le memorial des fondateurs”, Dourgne, Sodec, 1988; ***, En Calcat en toutes lettres, En 
Calcat, L'Abbaye d'En Calcat, 2005; ***, Centnaire de la Fondation de Saint Benoit d'en Calcat et de 
Sainte Scolastique de Dourgne (1890-1990). Colloque Historique 7-8 septembre 1990, En Calcat, Abbaye 
d'En Calcat, 1992. 
11 Exemple în acest sens sunt: D'Ange du Purgatoire, pe care îl vom folosi şi noi. A nu se crede 
însă că protestanŃii au fost dezavantajaŃi din acest punct de vedere. A se vedea, de exemplu: 
Laurent Gambarotto, Foi et patrie: la prédication du protestantisme français pendant la première guerre 
mondiale, Geneva, Labor et Fides, 1996.   
12 Cum sunt, de exemplu: Virgil Curta, Growing with de war. A Romanian Volunteer on the Austrian-
Italian Front, 1915-1917, translated by Botond Balogh and Florin Curta, Cluj-Napoca, Argonaut 
Publishing House, 2006; Mihai-Octavian Groza, ,,Pagini din ,,memorialistica măruntă” a 
Primului Război Mondial. Însemnările lui Radu Mărgean”, în Astra Salvensis, an II, număr 3, 
2014, pp. 89-98; Valeriu Leu, Nicolae Bocşan, Marele Război în memoria bănăŃeană (1914-1919), 
Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2012; Valeriu Leu, Nicolae Bocşan, Mihaela 
Bedecean, Marele Război în memoria bănăŃeană (1914-1919), volum II, Memoriile lui Pavel Jumanca, 
Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană/Centrul de Studii Transilvane, 2013; Valeriu Leu, 
Carmen Albert, Banatul în memorialistica ,,măruntă” sau istoria ignorată (1914-1919), ReşiŃa, Editura 
Muzeului de Istorie al JudeŃului Caraş-Severin, 1995; Iuliu-Marius Morariu, ,,O mărturie din 
łara Năsăudului despre Primul Război Mondial. Jurnalul colonelului Anchidim Şoldea”, în 
volumul Sebeş, timp regăsit. Lucrările ConferinŃei ,,100 de ani de la declanşarea Primului Război Mondial. 
ContribuŃia sebeşenilor la război şi Marea Unire”, coordonat de Rodica Groza, Sebeş, Editura Emma 
Books, 2014, pp. 87-95. 
13 De altfel, astfel de scrisori nu vizează doar comportamentul soldaŃilor de pe front, ci şi 
atitudinea celor de acasă. Interesantă este, în acest sens, scrisoarea tatălui lui Ambroise 
Porchon, călugăr al abaŃiei din En Calcat, către abatele acesteia, în care vorbeşte despre 
moartea fiului său. În paginile ei este descrisă moartea acestuia şi a fratelui său mai mare, 
singurii fii ai autorului ei, dar sunt prezentate şi elemente ce Ńin de psihologia războiului şi de 
alte mecanisme similare. A se vedea: ***, ,,Tous”, dans D'Ange du Purgatoire, 24ieme anee, No. 
143, Mai, En Calcat, 1915, p. 2.  
14 Exemple în acest sens putând fi considerate mai-sus pomenitele volume: ***, Lettres d'un 
soldat şi Blain des Cormiers, Sur le Champ de Bataille. Recueil de Traits d'Heroisme, de Lettres de 
Soldats, de Recits de Batailles de la guerre de 1914, sau Harvard Oscar, Pe prêtre-soldat dans l'histoire¸ 



Astra Sabesiensis 
 

 142 

 În ceea ce priveşte situaŃia monahismului francez, trebuie spus că 
aceasta este una specială. Astfel, un decret de la începutul secolului al XX-lea, 
parte a amplului proces de secularizare care a afectat FranŃa acelor vremuri, a 
determinat călugării aflaŃi pe teritoriul acelui stat, să plece în exil în statele 
vecine. De aici, ei se vor întoarce abia în jurul anilor 1920. Aşa se face, de 
exemplu, că abaŃiile de la Fointenelle,16 Flavigny,17 En Calcat18  sau Saint Martin 
de Ligugé,19 toate benedictine, sau cea cisterciană de la Dombes,20 se aflau la 
începutul războiului refugiate în Spania sau Belgia. Mănăstirile de maici au fost, 
din acest punct de vedere, privilegiate, femeilor îngăduindu-li-se să rămână pe 
teritoriul francez. În timpul războiului, multe dintre ele au fost transformate în 
spitale de campanie, viaŃa lor fiind, destul de liniştită din punct de vedere al 
combativităŃii, fapt ce a făcut ca arareori să fie consemnate nume de femei în 
lista celor decedaŃi. 
 În ceea ce priveşte mănăstirile de bărbaŃi, aici întâlnim o situaŃie de-a 
dreptul paradoxală. Deşi călugării sunt exilaŃi în afara Ńării, ei sunt convocaŃi 
pentru înrolare imediat după debutul conflagraŃiei. Vârsta nu este întotdeauna 
definitorie pentru selecŃie. AutorităŃile solicită cu precădere tineri, însă există şi 
cazuri în care oameni aflaŃi la o vârstă destul de înaintată vor intra în tranşee 
sau vor deservi anumite laturi auxiliare ale războiului în perioada pomenită.21 În 
baza acestui decret, vor fi convocaŃi mai mulŃi monahi din fiecare abaŃie 
franceză aflată în exil. Din cadrul abaŃiei din En Calcat, de exemplu, 33 din cei 
45 de vieŃuitori vor fi convocaŃi pentru înrolare şi vor lupta pe fronturi dintre 
cele mai diverse, de la Verdun la Perpignan, Braux-Sainte Cohiere, Ypres sau 
Poperingje (în Belgia), sau Mersebourg (Saxa). Dintre ei, zece vor deceda acolo, 
vârstele lor variind între douăzeci şi unu şi patruzeci şi trei de ani.22 Variate au 
fost şi calificările lor de natură intelectuală.23 
                                                                                                                                                    

Paris, Bloud et Gay, 1918, ele fiind însă doar câteva dintre volumele publicate în acea perioadă 
care conŃin documente de pe front. 
15 Căci, de exemplu, multe dintre scrisorile de aici conŃin descrieri destul de puŃin măgulitoare 
ale frontului. A se vedea, de exemplu: ***, Lettres d'un soldat, pp. 3-4. 
16 Lucien David, L'abbaye Saint Wandrille de Fontenelle, p. 82.  
17 Antonin Mortier, Flavigny. L'abbaye et la ville (720-1920), p. 201.  
18 Roluald de Pampelonne, L'Abbaye de Saint Benoit d'En Calcat. Ses Exiles, ses combattants (1903-
1918), p. 7.  
19 Lucien-Jean Bord, Histoire de l'abbaye Saint-Martin de Ligugé 361-2001, pp. 229-231. 
20 Etienne Goutagny, Cisterciens en Dombes (1859-2001), pp. 239. 
21 Astfel, de exemplu, Irénée Bouzignac, cel mai în vârstă dintre călugării din En Calcat care au 
fost convocaŃi, va activa pe ambulanŃa regimentului său. Cf. Roluald de Pampelonne, L'Abbaye 
de Saint Benoit d'En Calcat. Ses Exiles, ses combattants (1903-1918), p. 134. 
22 Archive de L'Abbaye d'En Calcat, dosar 04/1914, F. Bernard Gau, f. 1-7; Idem, dosar 5/1915, 
f. 6;  Idem, dosar 6/1915, f. 5; ***, ,,Hommage a nos victimes”, dans D'Ange du Purgatoire,  
24ieme Anne, No. 142, Mars, En Calcat, 1915, p. 1; ***, ,,Défunts Associes a perpétuité”, dans 
D'Ange du Purgatoire, 24ieme anee, No. 142, Mars, En Calcat, 1915, p. 1; ***, ,,Nos glorieux 
morts”, dans D'Ange du Purgatoire, 24ieme anee, No. 142, Mars, En Calcat, 1915, p. 2-3; ,,Frere 
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 SituaŃia abaŃiei din En Calcat nu este însă una singulară sau particulară. 
Dimpotrivă, în aceeaşi situaŃie se găsesc şi abaŃiile despre care am pomenit 
anterior. Astfel, de exemplu, din cadrul abaŃiei cisterciene Dombes, înfiinŃată în 
anul 1859, deci, cu câteva decenii înaintea celei despre care am vorbit,24 35 din 
cei 78 de vieŃuitori vor fi încorporaŃi în diverse regimente şi unităŃi, iar patru 
dintre ei vor deceda pe front.25 Recordul absolut (dacă se poate spune aşa), în 
materie de decedaŃi îl are însă abaŃia de Flavigny, aflată şi ea, după cum am 
arătat, în exil în Belgia. Din rândurile ei, 15 călugări vor deceda pe front, iar alte 
câteva zeci vor fi luaŃi prizonieri sau vor fi răniŃi.26 La rândul ei, abaŃia Saint-
Martin de Ligugé va pierde şi ea patru călugări pe fronturile franceze,27 în timp 
ce abaŃia Saint Wandrile de Fontenelle, va pierde doi dintre vieŃuitorii ei,28 după 
cum reiese din bilanŃul de la finalul conflagraŃiei. În total, la conflagraŃie au 
participat 9281 de călugări francezi, dintre care, 517 au decedat pe front.29 Cel 
mai afectat a fost ordinul iezuiŃilor, care a pierdut pe front 161 din cei 841 de 
monahi mobilizaŃi.30 
 Pe front, călugării nu au fost chemaŃi pentru a oferi asistenŃă 
religioasă,31 ci pentru a lupta. Aşa se explică prezenŃa lor în regimente atât de 
diverse, atât ca locaŃie geografică, cât şi ca modalitate de luptă sau armament 
folosit, sau participarea lor la bătălii celebre precum cea de la Verdun. De 

                                                                                                                                                    

Gill Moulis”, dans D'Ange du Purgatoire, 24ieme anee, No. 143, Mai, En Calcat, 1915, p. 2; ***, 
,,Défunts Associes a perpétuité”, dans D'Ange du Purgatoire, 24ieme année, No. 143, Mai, En 
Calcat, 1915, p. 1; ***, ,,Frère Ambroise Porchon”, dans D'Ange du Purgatoire, 24ieme année, 
No. 144, Juliet, 1915, p. 1-2; ***, ,,Dom Luc Girot”, dans D'Ange du Purgatoire, 25ieme année, 
No. 150, Juillet, En Calcat, 1916, p. 2; ***, ,,Jean de  Chabannes”, dans D'Ange du Purgatoire, 
27ieme année, No. 162, Juillet-Aout, En Calcat, 1918, p. 1-2; ***, ,,Notre neuvième”, dans 
D'Ange du Purgatoire, 28ieme année, No. 165, Janvier-Fevrier, En Calcat, 1919, p. 3; ***, ,,Frere 
Marie-Jospeh”, dans D'Ange du Purgatoire, 28ieme année, No. 167, Mai-Juin, En Calcat, 1919, p. 
3; ***, ,,Le dixieme”, dans D'Ange du Purgatoire, 28ieme année, No. 166, Mars-Avril, En Calcat, 
1919, p. 2.  
23 Astfel, de exemplu, Jean Regis era doctor în drept (Roluald de Pampelonne, L'Abbaye de Saint 
Benoit d'En Calcat. Ses Exiles, ses combattants (1903-1918), p. 76), în vreme ce, cei mai tineri dintre 
combatanŃi erau doar absolvenŃi ai şcolii de aici (ca de exemplu, Marie-Joseph Guillame). A se 
vedea: Ibidem, p. 150. 
24 ÎnfiinŃată în cel de-al nouălea deceniu al secolului al XIX-lea, dar declarată abaŃie abia în anul 
1890. Cf. ***, Selon ta Parole, premier volume ,,Le memorial des fondateurs”, p. 7.  
25 Etienne Goutagny, Cisterciens en Dombes (1859-2001), p. 239. 
26 Antonin Mortier, Flavigny. L'abbaye et la ville (720-1920), p. 201. 
27 Lucien-Jean Bord, Histoire de l'abbaye Saint-Martin de Ligugé 361-2001, pp. 229-231. 
28 Lucien David, L'abbaye Saint Wandrille de Fontenelle, p. 82.  
29 Firas Abedarabbo, Les moines d'En Calcat et la loi du 1erjulliet 1901 sur les associations (1903/1925), 
p. 62; Ch. Sorel, La République contre les congrégations: histoire d'une passion française 1899-1904,  
Paris, Les Editions du Cerf, 2003, p. 211. 
30 J. Fontana, Les catholiques français pendant le Grande Guerre, Paris, Les Editions du Cerf, 1990, p. 277. 
31 Spre deosebire de clericii români, de exemplu. A se vedea: Alexandru Moraru, ,,Clerici 
ortodocşi care au suferit în timpul Primului Război Mondial”, pp. 17-21.  
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obicei, înregimentarea lor avea loc în zonele natale, ori este cunoscut faptul că 
abaŃiile reuneau cetăŃeni din diferite părŃi ale FranŃei, şi uneori, chiar şi din 
străinătate.32 Aşa se explică apartenenŃa lor la regimente diferite din întreg 
arealul francez. Bunăoară, la abaŃia din En Calcat, despre care am mai pomenit, 
Luc Girot, va rămâne în cadrul armatei teritoriale din zona Tarn,33 în timp ce 
alŃi colegi de ai lui vor fi încorporaŃi în regimentele de la Perpignan,34  în cel de 
la Orleans,35 în regimentul 217 artilerie, din regimentul 340 artilerie etc. 
Diversitatea regimentelor aduce şi o diversitate a locaŃiilor de luptă. Astfel, ei 
vor lupta fie la Saxa, fie la Verdun, fie în Ńară, fiind adesea actanŃi în cadrul 
marilor bătălii ale războiului.36 SituaŃia benedictinilor de aici nu diferă însă cu 
mult nici de cea a celorlalŃi călugări din spaŃiul pomenit. 
 Aşadar, monahismul catolic francez a fost destul de puternic afectat de 
prima conflagraŃie mondială. Paradoxal, deşi se aflau în exil, călugării de aici au 
fost convocaŃi să lupte pe fronturile franceze, calitatea lor de cetăŃeni prevalând 
în raport cu cea de monah. În corespondenŃele care s-au păstrat, mulŃi dintre ei 
se declară foarte entuziaşti de participarea lor şi de starea războiului.37 E 
                                                           

32 Iată, de exemplu, care era situaŃia abaŃiei din En Calcat. Între călugării de aici care vor muri 
pe front, unul era originar din Cruscadesw, regiunea Aufde (este vorba despre Dominique 
Vialla, după cum arată documentele. A se vedea: Roluald de Pampelonne, L'Abbaye de Saint 
Benoit d'En Calcat. Ses Exiles, ses combattants (1903-1918), p. 71), altul din Sorese (este vorba 
despre Jean Regis. A se vedea: Archive de L'Abbaye Saint-Benoit d'En Calcat, dosar 04/1914, f. 
3), un altul (Jean-Baptiste Jacquier) din Pornic (Archive de de L'Abbaye Saint-Benoit d'En 
Calcat, dossier 4/1914, f. 7; Roluald de Pampellone, L'Abbaye de Saint Benoit d'En Calcat. Ses 
Exiles, ses combattants (1903-1918), p. 86); Ambroise Porchon era originar din Chevilly- Orléans 
(***, ,,Tous”, p. 2);  părintele Luc Girot din Grenoble (Roluald de Pampelonne, L'Abbaye de 
Saint Benoit d'En Calcat. Ses Exiles, ses combattants (1903-1918), p. 104); Jean de Chabannes 
provenea din Limoges (***, ,,Jean de  Chabannes”, p. 1), Irénée de Bougiznac din Maillot-Albi 
(Roluald de Pmpelonne, L'Abbaye de Saint Benoit d'En Calcat. Ses Exiles, ses combattants (1903-
1918), p. 135), iar Marie-Joseph de Guillame era originar din Roquelaure, dioceza de Rodes 
(***, ,,Le dixieme”, p. 2). Despre ceilalŃi doi nu avem informaŃii însă, din ceea ce ştim putem 
deja să ne conturăm o idee cu privire la diversitatea originilor monahilor benedictini din En 
Calcat şi din întreaga FranŃă, căci situaŃia nu era cu mult diferită nici în alte părŃi. 
33 Este cazul părintelui Luc Girot, acest lucru datorându-se probabil faptului că era mai în vârstă. 
A se vedea: Archive de L'Abbaye Saint-Benoit d'En Calcat, dosar 6/1915, f. 5; Roluald de 
Pampelonne, L'Abbaye de Saint Benoit d'En Calcat. Ses Exiles, ses combattants (1903-1918), p. 114. 
34 Respectiv părintele Dominic Vialla şi Jean de Chabannes. Cf. Roluald de Pampelonne, 
L'Abbaye de Saint Benoit d'En Calcat. Ses Exiles, ses combattants (1903-1918), p. 136. 
35 ***, Tous, p. 2; Roluald de Pampelonne, L'Abbaye de Saint Benoit d'En Calcat. Ses Exiles, ses 
combattants (1903-1918), p. 97. 
36 Astfel, de exemplu, fratele Bernard Gau este ucis de o schijă la Braux-Sainte Cohiere, 
Dominique Vialla la Ypres, în Belgia, Jean Dominique Regis moare prizonier la Mersebourg, în 
Saxa, Jean-Baptiste Jacquier moare la Poperingje, în Belgia iar Jean de Channades, la Verdun. A 
se vedea: ***, ,,Hommage a nos victimes-I”, p. 1; ***, ,,Jean de  Chabannes”, p. 1.  
37 Iată, de exemplu, ce scria Dominique Vialla din En Calcat, abatelui său, cu puŃin timp înainte 
de decesul său pe câmpul de luptă: ,,Nu am timp decât să vă scriu un cuvânt, căci, regimentul 53 pleacă 
mâine la frontieră. Civili şi militari sunt cu toŃii plini de entuziasm, noi plecăm mulŃumiŃi, ne putem în sfârşit 
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discutabil însă în ce măsură acest entuziasm e unul sincer, e parte a unui curent 
general al vremii sau e rostul cenzurii. În lipsa unor documente concrete sau a 
unor elemente care să ne ajute în realizarea unei comparaŃii, nu putem să ne 
pronunŃăm. Cert este însă că, entuziaşti sau nu, monahii francezi au trecut prin 
greutăŃile războiului şi au fost afectaŃi de acesta.38 ViaŃa de aici a cunoscut, ca şi 
în spaŃiul românesc, anumite elemente care au dinamizat-o. Multe dintre 
acestea au fost imortalizate de către călugări sau de către cei care i-au 
cunoscut,39 ele fiind astăzi utile celor care vor dori să întreprindă eforturi în 
vederea reconstituirii atmosferei belice de atunci. 
 Concluzionând, putem afirma că monahismul catolic francez a fost 
puternic afectat de prima conflagraŃie mondială, în cadrul căreia a jucat un rol 
activ, monahii clasându-se în mod constant între combatanŃi. În ceea ce 
priveşte modul în care este gestionată memoria primei conflagraŃii şi a acestei 
tagme religioase, trebuie de asemenea să conchidem că, în raport cu spaŃiul 
românesc, francezii s-au preocupat mult mai intens de conservarea memoriei 
soldaŃilor lor şi a informaŃiilor de pe front. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                    

manifesta efectiv liber sentimentele religioase, avem şi preoŃii cu noi". Roluald de Pampelonne, L'Abbaye de 
Saint Benoit d'En Calcat. Ses Exiles, ses combattants (1903-1918), p. 71. În aceeaşi notă va fi şi 
ultima lui scrisoare, destinată aceluiaşi. Cf. ***, ,,Nos glorieux morts”, p. 3. 
38 Nu ştim în ce măsură contribuŃia activă, în calitate de combatanŃi, a monahilor catolici 
francezi a contribuit la slăbirea edictului din 1905 şi la reîntoarcerea lor în FranŃa la finele 
războiului (după cum încearcă să demonstreze Annete Becker; a se vedea în acest sens: Annette 
Becker, La Guerre et la foi. De la mort a la memoire (1914-1930), Paris, Armand Colin, 1994 şi 
Mihai-Octavian Groza, ,,Religia Marelui Război reflectată în textele memorialistice”, în 
volumul Primul Război Mondial. Perspectivă istorică şi istoriografică, coordonat de Ioan Bolovan, 
Gheorghe Cojocaru, Oana Mihaela Tămaş, Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane/Presa 
Universitară Clujeană, 2015, pp. 85-95; Idem, ,,Din istoria culturală a Primului Război Mondial: 
,,Religia Războiului”. Studiu de caz: românii ortodocşi din armata austro-ungară”, în volumul 
Tinerii istorici şi cercetările lor, coordonat de Nicolae Dumbrăvescu, Cluj-Napoca, Editura 
Argonaut, 2014, pp. 196-197), însă credem că prezenŃa lor acolo a avut o influenŃă importantă, 
fapt certificat în parte şi de documentele investigate. 
39 De exemplu, se păstrează descrierea unui moment al întâlnirii dintre părintele Irénée 
Bouzignac şi părintele Luc Girot. Îl redăm aici: Je me jetais à travers un champ, malgré la consigne, et 
après quelques instants de course, j'interroge le premier soldat rencontre: ,,L'aumônier Girot, s'il vous plait!" – 
"Mais il est ici-même!"  et il m'introduire la premier maison du village: j'étais tombe sur son cantonnement. 
J'entras dans un cuisine: dans un coin, se tenait, un peu pensif, un soldat à barbe grisonnante qui, pendant un 
moment, me regarda fixement, puis, soudain, ce fut un cris de joie: ,,Mon Père Irénée! Pas possible!" En 
quelques secondes, il m'eut présente à ses camarades, qui m'appellent tous "Mon Père" et nous allâmes quelques 
instants sur la route pour causer (Roluald de Pampelonne, L'Abbaye de Saint Benoit d'En Calcat. Ses 
Exiles, ses combattants (1903-1918), pp. 138-139). 
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The French Catholic Monasticism during the First World War 
 

(Abstract) 
 

 This research aims to achieve a brief presentation of the Catholic monasticism 
in France during the First World War, based on documents and published sources. 
The situation of the monks had a special, different character than the ones of the nuns 
during the war. Thus, while the latter ones received the right to stay in the country, 
their monasteries being transformed in most cases, in hospitals, the monks were 
expelled in 1903, being, although there were in other countries, summoned to fight on 
various fronts in the French army. Following this summons, a big amount of the staff 
of each monastery became part of the combatants. Many of those who fought on 
fronts such as Verdun, never returned. French historians both from secular and 
ecclesiastical background, struggled to tap their memoires and to write the 
information coming from the front down, in the pages of various books, which are 
very valuable, in comparison to the Romanian space, where many of them are still in 
the stage of publication. 

Keywords: conflict, hope, memoirs, Benedictine monks, enthusiasm. 
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PAGINI DIN ISTORIA UNUI POPOR GREU ÎNCERCAT. 
FRAGMENTE DOCUMENTARE REFERITOARE LA 

GENOCIDUL ARMEAN (1915-1916) 
  

Cristina Sîntămărian 
Universitatea ,,Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca 

 
Pentru un istoric, primul demers pe care îl întreprinde la debutul unei 

cercetări este acela de a căuta sursele documentare care vor fi suportul 
argumentaŃiei. Pornind de la această premisă în cazul lucrării de faŃă şi găsind o 
serie de izvoare cu mărturii impresionante relative la genocidul armean, s-a 
conturat ideea de a reface cu ajutorul citatelor martorilor oculari la 
evenimentele din 1915-1916 atmosfera acelor ani, de a realiza o călătorie în 
timp pentru a aduce mai aproape şi a nu lăsa să fie uitate acele întâmplări 
nefericite. 

Mai întâi vom trece în revistă principalele surse folosite, grupate în trei 
mari calupuri de documente. Izvoarele prezentei lucrări cuprind informaŃii din 
mediul privat, instituŃional, oficial, concretizate în: rapoarte, memorii, declaraŃii, 
mărturiile martorilor oculari (medici, infirmieri, misionari), corespondenŃe, 
dovezi fotografice, venind din cele mai diverse colŃuri ale lumii. 

1) Sursele britanice au fost publicate în 1916 în ,,Cartea albastră” a 
Guvernului Britanic, intitulată Miscellaneous no. 31 care conŃinea 127 de 
documente referitoare la armeni, din care 48 ale martorilor oculari armeni, 44 
ale misionarilor, medicilor şi altor cetăŃeni americani şi restul ale unor misionari  
şi ziarişti elveŃieni, germani şi danezi.1 

2) Sursele americane constau în mai multe tipuri de documente dintre 
care cele mai relevante fiind cele cuprinse în relatarea ambasadorului american 
la Constantinopol, Henry Morgenthau2 care a fost martor ocular al 
                                                           

1 Sergiu Selian, Istoria unui genocid ignorat, Bucureşti, Silex-Casă de Editură, 1994, pp. 74-75. 
2 Henry Morgenthau (1856-1946): avocat, om de afaceri, om politic american, ambasador al 
Statelor Unite ale Americii în Imperiul Otoman în timpul Primului Război Mondial, perioadă în 
care a atras atenŃia opiniei publice internaŃionale asupra persecuŃiilor îndreptate împotriva 
armenilor, iar la sfârşitul conflictului asupra persecuŃiilor îndreptate împotriva grecilor şi 
asirienilor. În timpul desfăşurării ConferinŃei de Pace de la Paris s-a manifestat împotriva creării 
unui stat evreiesc în Palestina. De asemenea a făcut parte din delegaŃia Statelor Unite ale 
Americii la ConferinŃa de Pace de la Paris, din Comitetul de Ajutorare pentru Orientul 
Mijlociu, Comisia pentru RefugiaŃi, iar în anul 1919 a condus o misiune de observare a situaŃiei 
din Polonia, de pe urma căreia ne-a rămas celebrul ,,Raport Morgenthau”. În anul 1933 a fost 
reprezentantul Statelor Unite ale Americii la ConferinŃa de la Geneva. A fost tatăl omului 
politic Henry Morgenthau jr., unul dintre părinŃii programului ,,New Deal” (a se vedea: Peter 
Balakian, The Burning Tigris: The Armenian Genocide and America’s Response, New York, Harper 
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evenimentelor din perioada 1915-1916. O altă sursă importantă de mărturii este 
şi presa epocii care conŃine articole ilustrate cu masacrele din 1915-1916 şi 
consecinŃele lor. Aceste articole au fost cuprinse în culegerea The Armenian 
Genocide, apărută în 1980 la Editura Berkley, ca sursă de informaŃii pertinente 
pentru analiştii genocidului armean. Un alt calup de documente sunt cele 
cuprinse în culegerea Genocidul armean 1915-1918 în arhivele SUA, care reprezintă 
documentaŃia cea mai amplă, conŃinând circa 15.000 de documente din Arhiva 
NaŃională referitoare la acest subiect.3 

3) Sursele germane sunt documentele referitoare la genocidul armean 
ajunse prin diverse canale spre Germania, Ńară aliată Imperiului Otoman care 
temperează tonul informărilor consulilor asupra deportărilor din vilaiete. Cu 
toate acestea, mărturiile martorilor oculari care se deplasau liber aduc dovezi 
asupra masacrului aplicat armenilor. Îl putem aminti pe doctorul Johannes 
Lespius, care a realizat o culegere de documente cu date statistice şi rapoarte 
ale consulilor germani privitoare la evenimentele din 1915. Armin T. Wegner, 
infirmier voluntar de război în cadrul Armatei a VI-a Otomane, face fotografii 
în taberele Meskene şi Alep şi le trimite clandestin Ambasadei Americane din 
Constantinopol. Alte surse provin din scrierile lui Beatrice Rohner, misionară 
elveŃiană, martor ocular, care relatează mai ales despre suferinŃele femeilor şi 
copiilor, aducându-şi contribuŃia documentară în acest gen de relatări şi 
scrierile ambasadorului german la Constantinopol, von Wangenheim şi cele ale 
Contelui Wolf-Metternich.4 

Cu ajutorul acestor surse am identificat patru tablouri ale marii tragedii 
armeneşti din timpul primei conflagraŃii mondiale, după cum urmează. 

 
Încep deportările: 

 
Decizia rezolvării definitive a Chestiunii Armene a fost luată în 

februarie 1915. Proiectul de rezolvare a acestei probleme, care era semnat de 
Talaat Paşa, Behaeddin şi doctor Nazîm, la 15 februarie 1915, prevedea: 
,,Articolul 1. În virtutea paragrafelor 3 şi 4 din Legea AsociaŃiilor, se vor interzice toate 
asociaŃiile armeneşti, vor fi arestaŃi funcŃionarii armeni din AdministraŃie, în special aceia 
care acŃionează contra Guvernului Ittihad-ului şi vor fi expediaŃi în interiorul Imperiului, la 
Mossul sau Bagdad, urmând  să fie exterminaŃi pe parcurs în localităŃile citate. Articolul 2. 
Se vor confisca toate armele găsite asupra armenilor. Articolul 3. Se vor pregăti prin toate 
                                                                                                                                                    

Collins, 2003, pp. 219-221; Henry Morgenthau III, Mostly Morgenthaus: A Family History, New 
York, Ticknor&Fields, 1991). 
3 Sergiu Selian, Istoria unui genocid ignorat, pp. 75-78; a se vedea şi: Jay Winter (editor), America and 
the Armenian Genocide of 1915, Cambridge, Cambridge University Press, 2003. 
4 Sergiu Selian, Istoria unui genocid ignorat, pp. 78-86; a se vedea şi: Vahakn N. Dadrian, German 
Responsability in the Armenian Genocide. A Review of the Historical Evidence of German Complicity, 
Massachusetts, Blue Crane Books, 1996. 
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mijloacele spiritul drept-credincioşilor pentru deportări. În vilaietele Van, Erzerum şi 
Adana, în care armenii, prin comportamentul lor, au provocat aversiunea musulmanilor, se 
vor organiza incidente care se vor constitui în pretexte pentru rezolvarea problemei armene. 
Articolul 4. În vilaiet-ele Van, Erzerum, Bitlis se vor lăsa masacrele pe seama populaŃiei, 
dar se va simula folosirea agenŃilor de ordine pentru restabilirea ordinii publice. Articolul 5. 
Suprimarea armenilor îi va afecta pe aceştia, bărbaŃii sub 50 de ani, în particular pe 
intelectuali. Vor fi protejate fetele în vederea musulmanizării lor. Articolul 6. Familiile ai 
căror membri au reuşit să fugă vor fi suprimate. Aceste măsuri vor fi luate pentru a 
împiedica orice relaŃie cu Ńara noastră. Articolul 7. Sub pretextul spionajului vor fi expulzaŃi 
din departament toŃi funcŃionarii armeni care vor avea aceeaşi soartă cu funcŃionarii din 
administraŃie. Articolul 8. AutorităŃile militare vor lua măsurile adecvate pentru a suprima 
pe toŃi armenii care servesc în Armata Imperială Otomană. Articolul 9. OperaŃiile vor 
începe pretutindeni în acelaşi timp, fără a se lăsa vreme armenilor pentru apărare. Articolul 
10. Se va păstra secretul absolut asupra tuturor articolelor despre care nu se va vorbi decît 
celor iniŃiaŃi”.5 

Mărturiile lui Toynbee cuprinse în ,,Cartea Albastră” ne dezvăluie 
următoarele: ,,[…] Nu există dezacorduri în privinŃa evenimentelor din 1915. Locuitorii 
armeni din Imperiul Otoman au fost pretutindeni dezrădăcinaŃi şi deportaŃi spre districtul cel 
mai depărtat şi mai neprielnic pe care Guvernul îl putea găsi. Unii au fost asasinaŃi imediat, 
alŃii au pierit pe drum, alŃii au murit ajunşi la destinaŃie […] Guvernul Otoman nu ar 
putea să nege aceste fapte, nici să le justifice. Nici o provocare sau un delict din partea 
armenilor n-ar putea justifica o asemenea crimă împotriva unei întregi seminŃii”.6 

Tot din aceeaşi sursă nu putem să nu remarcăm mărturia locotenentului 
arab Said Ahmed Mukhtar Ba’aj, membru al CurŃii MarŃiale din Trapezunt, care 
scria în iulie 1915: ,,A fost primit ordinul de a deporta spre interior pe toŃi armenii din 
provincia Trapezunt; ca membru al CurŃii MarŃiale, ştiam că deportarea înseamnă 
masacrare […] În afara ordinului de deportare amintit mai sus, a mai fost emis un Iradeh 
imperial care cerea ca toŃi dezertorii prinşi să fie împuşcaŃi fără proces. Ordinul secret folosea 
cuvântul armeni în loc de dezertori”.7 

Poate cea mai pertinentă sursă documentară o reprezintă mărturia 
scrisă a ambasadorului american la Constantinopol, Henry Morgenthau. Acesta 
spunea: ,,Când autorităŃile turceşti au dat ordinul de efectuare a deportării, ele au dat 
practic certificatul de deces întregii rase. Ele erau conştiente de acest lucru şi, în discuŃiile 
avute cu mine, nici n-au încercat să-l ascundă”.8 

                                                           

5 Mihai Stepan Cazazian, Eduard Antonian, Mărturii-Genocidul armenilor, Bucureşti, Editura 
Ararat, 1998, pp. 39-40; recomandăm şi vizionarea filmului documentar ,,La masseria delle 
allodole” (,,The Lark Farm”/,,Ferma Ciocârliilor”) realizat de către Paolo Taviani şi Vittorio 
Taviani, în anul 2007. 
6 Sergiu Selian, Istoria unui genocid ignorat, p. 74. 
7 Ibidem, p. 75. 
8 Henry Morgenthau, Ambasador la Constantinopol. Memorii, Bucureşti, Editura Ararat, 2000, p. 310. 
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Ambasadorul german von Wangenheim scria la 17 iunie 1915: ,,Este 
evident că expulzările armenilor nu sunt motivate doar de consideraŃii de ordin militar. 
Ministrul de interne Talaat Bey a declarat recent doctorului Mordtmann că Poarta vrea să 
profite de războiul mondial pentru a sfârşi în mod radical cu duşmanii interni (creştinii din 
Turcia) fără a fi stingherită de intervenŃia diplomaŃilor străini”.9  
 

Convoaiele morŃii: 
 

Despre cel mai sinistru moment al acelor ani, Henry Morgenthau relata 
următoarele rânduri: ,,Câte o familie de armeni se trezea cu jandarmii la poartă, care le 
cereau tuturor celor din gospodărie să-i urmeze. Femeile erau luate de la muncile casnice şi 
nici măcar nu li se dădea voie să-şi schimbe hainele. PoliŃia cădea asupra lor aşa cum erupŃia 
Vezuviului a căzut asupra pompeienilor femei scoase din cadă, copii smulşi din pat, pâine 
lăsată pe jumătate coaptă în cuptor, masa de prânz întreruptă înainte de felul doi, alŃi copii 
luaŃi din clase, care-şi părăseau manualele deschise la lecŃia de zi, bărbaŃi obligaŃi să-şi lase 
plugurile de izbelişte pe câmp sau vitele păscând pe dealuri. Până şi femei care tocmai 
născuseră erau date jos din patul de lăuzie, cu bebeluşii adormiŃi în braŃe şi puse să se 
alăture convoiului lovit de o panică oarbă. Lucrurile pe care le puteau înşfăca în grabă-un 
şal, o pătură, câte ceva de hrană, atât li se dădea voie să ia din tot avutul lor. La întrebarea 
lor obsesivă: Bine, dar unde mergem?, jandarmii le răspundeau ca un laitmotiv: Spre 
interior!”.10 

Un alt fragment impresionant îi aparŃine aceluiaşi martor ocular: 
,,Femeile, îmbrăcate cu te-miri-ce, îşi cărau copiii în braŃe sau în cârcă, alături de bătrâni 
care se poticneau, spijinindu-se în baston. Copiii mai mari alergau pe lângă ei, privind 
întreaga procesiune, cel puŃin la început, ca pe o nouă distracŃie. Câte un cetăŃean mai prosper 
păstrase, poate, un cal sau un asin, câte un Ńăran îşi salvase vaca sau vreo oaie şi acum 
animalul se tîrîia pe drum laolaltă cu oamenii; sumedenia obişnuită de animale de casă-câini, 
pisici, păsări-au devenit peste noapte părŃi componente ale acelor talciocuri în mişcare. Din 
mii de oraşe şi sate armeneşti au pornit astfel de convoaie ale disperării-toate drumurile care 
duceau spre sud erau pline de ele pe unde treceau, ridicau nori de praf şi lăsau în urmă ca 
dovezi ale trecerii lor pe acolo, grămezi de nimicuri-resturi, scaune, pături, cratiŃe, tot felul de 
lucruri inutile. Când au pornit toate aceste convoaie, deportaŃii mai aduceau cumva a fiinŃe 
omeneşti; după doar câteva ore de mers, însă, praful drumului le acoperise feŃele şi hainele, 
aveau picioarele învelite în noroi, aşa încât, văzând arătările care abia se mişcau, de cele mai 
multe ori deşălate de oboseală şi mânate din urmă sălbatic de aşa zişii ,,apărători”, ai fi zis 
că erau cine-ştie-ce specie nouă şi ciudată de animale. Adevărul este că aproape şase luni 
încheiate, din aprilie până în octombrie 1915, practic toate drumurile din Asia Mică au fost 
însufleŃite de aceste şiruri, ajunse deja neomeneşti de exilaŃi. Nu era vale prin care să nu se 

                                                           

9 Sergiu Selian, Istoria unui genocid ignorat, p. 86. 
10 Henry Morgenthau, Ambasador la Constantinopol, pp. 310-311. 
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târîie şi nu era deal pe care să nu-l urce sau să-l coboare, se mişcau de colo-colo, fără să aibă 
nici cea mai vagă idee încotro-atâta ştiau, că orice drum ducea către moarte”.11 

AtrocităŃile suferite de armeni văzute prin ochii Beatricei Rohner, 
misionară elveŃiană, martor ocular, apar în publicaŃia Sonnenaufang:12 ,,Ziua 
următoare, am găsit o altă tabără a armenilor din Zeitun. Aceleaşi suferinŃe indescriptibile, 
aceleaşi relatări ale aceloraşi torturi. De ce nu ne omoară pe loc? mă întrebau. De zile în şir 
n-avem apă de băut, ne mor copiii de sete. Noaptea ne atacă arabii, ne fură păturile şi 
îmbrăcămintea pe care le-am luat cu noi, ne răpesc fetele, ne violează femeile. Dacă vreunul 
dintre noi nu poate să meargă, jandarmii îl bat. Unele femei s-au aruncat în Eufrat ca să-şi 
salveze onoarea, câteva erau cu copii în braŃe”.13 

Despre situaŃia femeilor din aceste convoaie ale morŃii, inginerul Ernst 
Pieper relata următoarele: ,,Femeile care năşteau în drum trebuiau să reia imediat 
marşul. O femeie aduse pe lume gemeni în apropiere de Ayntab, într-o noapte, iar dimineaŃa 
fu nevoită să pornească la drum. Şi-a abandonat copiii sub o tufă şi, puŃin după aceea, ea 
însăşi s-a prăbuşit fără suflare. O alta născu pe parcurs şi, fiind nevoită să pornească 
imediat, căzu curând moartă. Între Maraş şi Alep au fost numeroase asemenea cazuri”.14 

În ceea ce priveşte sursele documentare ale părŃii turceşti, nu putem să 
nu amintim controversatele  telegrame ale lui Talaat către Prefectura din Alep, 
care prevăd măsuri cosmetice de camuflare în faŃa străinilor a celor întâmplate. 
Talaat scria în una dintre acestea, datată la 11 decembrie 1915, următoarele 
rânduri: ,,Aflăm că unii corespondenŃi ai gazetelor armeneşti obŃin fotografii şi scrisori 
reprezentând evenimentele tragice şi le oferă consulului american din Alep. ArestaŃi şi 
suprimaŃi persoanele periculoase de acest fel”. O altă telegramă, scrisă de acelaşi autor, 
la data de 29 decembrie 1915, trasa autorităŃilor turce indicaŃii precise în 
procesul de camuflare a uciderilor: ,,Aflăm că ofiŃerii străini găsesc de-a lungul 
drumurilor cadavrele persoanelor în chestiune şi le fotografiază. Vă recomand să înhumaŃi 
imediat cadavrele şi să nu îngăduiŃi a fi lăsate la marginea drumurilor”.15 

 
ReacŃii internaŃionale: 

 
InformaŃiile cu privire la ceea ce se întâmpla în acei ani în Turcia cu 

grupul minoritar al armenilor, au ajuns prin intermediul ambasadelor, 
consulilor, medicilor şi sanitarilor voluntari, în Europa şi apoi în întreaga lume. 
Din păcate reacŃiile internaŃionale la atrocităŃile care se petreceau nu au fost 
destul de puternice, destul de concertate ca să poată opri derularea tragediei. 

                                                           

11 Ibidem, pp. 313-314. 
12 Ziar elveŃian. 
13 Sergiu Selian, Istoria unui genocid ignorat, p. 80. 
14 Ibidem, p. 83. 
15 Ibidem, p. 93. 
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Din reacŃiile unor oameni politici importanŃi ai vremii am ales câteva mai 
relevante. 

Despre masacrul asupra armenilor, Winston Churchill spunea: „Nu 
există îndoială că această crimă a fost pregătită şi executată din raŃiuni politice. Era o 
ocazie pentru a face să dispară din Ńară o rasă creştină care se opunea ambiŃiilor turceşti, care 
întreŃinea chiar aspiraŃii ce nu puteau fi satisfăcute decât pe socoteala Turciei şi care era 
plasată geografic între turci şi popoarele musulmane din Caucaz. S-ar putea ca atacul 
englezilor asupra Dardanelelor să fi aŃâŃat furia necruŃătoare a Guvernului Turc. Panturcii 
considerau că dacă totuşi Constantinopolul va cădea şi Turcia va pierde războiul, suprimarea 
armenilor va reprezenta un avantaj permanent pentru viitorul rasei turce”.16 

Tot despre acest subiect ziarul The Times din 2 mai 1919 preciza în 
paginile sale: ,,Orice s-a spus şi se spune despre atrocităŃile comise împotriva armenilor nu 
sunt deloc exagerări, ci afirmaŃii bazate pe rapoartele britanice oficiale”.17 

Cei 3 miniştri de externe ai Antantei, Grey, Sazonov şi Delcase au 
adresat împreună o telegramă guvernului otoman la data de 24 mai 191518 
formulând următorul text: ,,De circa o lună, populaŃiile turce şi kurde comit, cu 
îngăduinŃa şi sprijinul autorităŃilor otomane, masacre printre armeni. În faŃa acestei noi 
crime a Turciei împotriva umanităŃii şi civilizaŃiei, guvernele aliate aduc public la cunoştinŃa 
Înaltei PorŃi că vor face personal responsabili pe toŃi membrii guvernului otoman, ca şi pe 
funcŃionarii care au participat la aceste crime”.19 

Consulul Hoffman constata despre orfanii adăpostiŃi de societăŃile de 
binefacere germane că singura şansă de supravieŃuire a copiilor armenilor era 
islamizarea, renegarea religiei creştine şi adoptarea religiei islamice, dar nici aceasta 
nu reprezenta o garanŃie a supravieŃuirii: ,,BăieŃii de peste 13 ani vor fi deportaŃi, fetele de 
peste 13 ani vor fi măritate (cu musulmani). Copiii între 10 şi 13 ani, care sunt marcaŃi de cele 
trăite, vor fi separaŃi de aceia mai mici şi plasaŃi în orfelinate strict turceşti, unde vor învăŃa 
meserii. Copiii sub 10 ani vor fi educaŃi în orfelinate speciale. Cu alte cuvinte, băieŃii de peste 13 
ani vor fi suprimaŃi, fetele de acceaşi vârstă vor fi trimise în haremuri”.20 

 
În spatele frontului: 

 
Din fericire istoria nu respectă întotdeauna scenariul trasat de către 

conducătorii şi oamenii politici care se joacă cu ea. Şi în cazul acestei tragedii, 
convieŃuirea de zi cu zi a musulmanilor şi creştinilor în viaŃa cotidiană şi în 
cadrul comunităŃilor mici, a adus singura rază de speranŃă celor aflaŃi în 
                                                           

16 Ibidem, p. 72. 
17 Ibidem. p. 74. 
18 Stéphane Audoin-Rouzeau, Annette Becker, Războiul redescoperit (1914-1919), traducere de 
Cristina Popescu, Elena-Tudora DuŃă, îngrijirea ediŃiei şi prefaŃă de Florin łurcanu, Bucureşti, 
Editura Corint, 2014, pp. 93-94. 
19 Nikolay Hovhannisian, Genocidul armean, Bucureşti, Editura Ararat, 2012, p. 72. 
20 Sergiu Selian, Istoria unui genocid ignorat, p. 85. 
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suferinŃă. Încă odată microistoria, istoria celor mulŃi, nu se suprapune cu 
macroistoria, istoria trasată de către lideri, legăturile stabilite între aceste două 
comunităŃi atât de diferite neputând fi rupte nici măcar de către forŃa violentă a 
autorităŃilor. În acest sens, există unele mărturii despre situaŃii în care 
musulmanii îi adăposteau şi îi hrăneau pe armenii creştini aflaŃi în pribegie, 
asumându-şi pedepse aspre din partea guvernului turc. Prin aceste gesturi, încă 
odată, fiinŃa umană da dovadă că e capabilă de compasiune şi înŃelegere faŃă de 
semeni, indiferent de naŃionalitate sau religie.  

Astfel, Journal de Geneve publica, la 18 septembrie 1916, scrisoarea lui 
Şerif Paşa care spunea: ,,Dacă există o rasă care prin fidelitatea sa, prin serviciile aduse 
Ńării de oamenii săi de stat şi de funcŃionarii plini de talent, prin inteligenŃa investită în toate 
ramurile comerŃului şi industriei, ştiinŃei şi artei, este apropiată de turci, aceasta este cea a 
armenilor. Ei sunt cei care au introdus în Turcia tiparul şi teatrul. PoeŃii şi scriitorii lor, 
marii lor financiari sunt nenumăraŃi. MulŃi dintre ei, cum ar fi în antichitate istoricul 
Movses KhorenaŃi şi poetul Aristaches LastiverŃi, sau în zilele noastre Raffi Sunduchian, 
Şirvanzade, Aharonian, Ciobanian, Norayr şi mulŃi alŃii, ar face cinste tuturor Ńărilor 
occidentale. Nu a fost un armean, Odian, cel care a colaborat cu Midhat Paşa, autorul 
ConstituŃiei Otomane?”.21  

La 10 iulie 1915, Mahmud Kiamal Paşa, comandant al Armatei a III-a, 
expediază o telegramă conŃinând ordine date guvernatorilor din jurisdicŃia sa 
din partea Sublimei PorŃi, Departamentul de Interne, DirecŃia SecurităŃii 
Publice: ,,Am aflat că unii musulmani îi ocrotesc pe armeni în regiunile în care locuitorii au 
fost deportaŃi spre interior. AcŃionând astfel, împotriva deciziilor Guvernului, acei 
musulmani, proprietari ai caselor în care au îndrăznit să adăpostească armeni, trebuie să fie 
spânzuraŃi în faŃa caselor lor, care vor fi incendiate. Ordinul va fi transmis în formă 
corespunzătoare celor interesaŃi, urmărindu-se ca nici un armean să nu scape din exil. 
Armenii care-şi schimbă religia nu vor fi cruŃaŃi. Militarii care vor încerca să-i protejeze vor 
fi degradaŃi, judecaŃi imediat, iar comandamentul va fi informat. FuncŃionarii vor fi imediat 
destituiŃi şi judecaŃi de un consiliu de război”.22 

Sergiu Selian, un om plin de înŃelepciune, avea puterea să afirme în 
marea sa durere următoarele rânduri: ,,Nu poate fi acuzată populaŃia musulmană de a 
fi masacrat pe concetăŃenii armeni. Deşi au existat bande şi grupuri de criminali organizate 
asmuŃite asupra deportaŃilor, marea masa a victimelor trebuie pusă pe seama guvernanŃilor, 
jandarmilor şi miliŃiilor otomane”.23 

Ambasadorul american Henry Morgenthau rememora faptul că: ,,O 
bătrână înstărită, doamna Zaruhi, care a fost aruncată în Eufrat, a reuşit să se salveze 

                                                           

21 Ibidem, p. 91. 
22 Ibidem, p. 93. 
23 Alexandra CoŃofană, Genocidul din Armenia. Ideologie şi negare, Iaşi, Editura Lumen, 2010, p. 75. 
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Ńinându-se de un bolovan din albia fluviului. Apoi a ajuns cu multe eforturi la Erzerum, 
unde s-a ascuns în casa unei familii de prieteni turci”.24 

ConsecinŃele tragediei prin care a trecut poporul armean pot fi 
cuantificate atât prin numărul de victime, cât şi prin numărul acelora care au 
luat calea pribegiei, un alt fel de victime, nevoite să-şi construiască o altă viaŃă 
departe de pământul natal. Nu pot fi neglijate nici consecinŃele economice ale 
acestor atrocităŃi, care au făcut din familii înstărite cerşetori la drumul mare. 
Dar cu siguranŃă cel mai grav aspect a celor întâmplate cu poporul armean în 
timpul primei conflagraŃii mondiale a fost acela că a constituit precedentul 
fenomenului ce, ulterior evenimentelor, a fost definit ca genocid şi care se 
materializează prin acŃiuni canalizate împotriva unui grup etnic sau religios, 
indivizii fiind aleşi pentru a fi ucişi având ca singură vină apartenenŃa la grupul 
respectiv. Deportările, crimele, înfometările sau oamenii lăsaŃi pur şi simplu să 
moară, desproprietărirea şi distrugerea patrimoniului unui grup etnic a 
constituit şi nu de puŃine ori, una dintre cele mai monstruoase acŃiuni definite 
vreodată de istorie. 

Dar din păcate, aceste episoade aparŃin trecutului şi nu pot fi 
schimbate, greşelile comise având consecinŃe asupra destinelor fiecăruia dintre 
noi. Datoria istoricilor este aceea de a menŃine vie memoria suferinŃelor prin 
care au trecut semenii noştri, în speranŃa că prin acest demers greşelile nu vor fi 
repetate. Deşi se spune că ,,istoria se repetă”, această frază ar trebui să rămână 
doar un joc de cuvinte şi să nu mai devină niciodată realitate. 

 
 

Pages from the History of a Troubled Nation. Documentary Fragments 
regarding the Armenian Genocide (1915-1916) 

 
(Abstract) 

 
Through our research we intend to rebuild the episodes of the years 1915-

1916 occured in the Ottoman Empire, regarding the armenian community. In this way 
we invite the reader to travel in time and to take part at their tragedy. By means of 
many quoutes from  the documents provided by the eye witnesses of the violent 
supression of the armenians (politicians, ambasadors, comerciants, doctors, nurses and 
simple travelers), we were able to describe four moments of their tragedy. The 
authorities made their plan to distroy this community and their plan became a reality. 
Men, women and children were pulled out of their houses and were forced to march 
for hundreds of kilometers with no food or water, many of them dieing on the way to 
neverland. The readers will be witnesing the international reactions of the politicians 
of the time, which were not strog enough to stop the crime from happening. 

Keywords: nation, First World War, Ottoman Empire, Armenians,  genocide. 

                                                           

24 Henry Morgenthau, Ambasador la Constantinopol,  p. 318. 
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DESTINUL BANATULUI ÎN 1918 ÎN CONTEXTUL 
PREFACERILOR POLITICO-DIPLOMATICE DIN CAPITALA 

FRANCEZĂ 
 

Dr. Ionela-Felicia Moscovici 
Universitatea ,,Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca 

  
 Într-un discurs rostit în faŃa Senatului FranŃei, pe 17 septembrie 1918, 
preşedintele Consiliului de miniştri făcea un ultim apel la luptă („Allez enfants de 
la patrie!”). Contextul în care se realizează acest discurs de susŃinere a spiritului 
combativ francez este cel al înmulŃirii cererilor de pace venite din partea 
Austriei şi a semnelor de pe parcursul verii că forŃa Germaniei se clatină: „Ce 
vrem noi, noi-înşine? Să luptăm, să luptăm încă şi mai victorios şi până în momentul în care 
duşmanul va înŃelege că nu poate avea loc o tranzacŃie între drept şi crimă. Am fi nedemni de 
marea noastră soartă ce ne este rezervată, dacă am sacrifica un popor, mic sau mare, în faŃa 
pretenŃiilor şi înverşunării de dominaŃie implacabilă, care se mai ascunde încă în umbra 
ultimelor minciuni ale barbariei”.1 Pe lângă încurajările înflăcărate de rezistenŃă 
pentru soldaŃi, s-au strecurat şi asigurări, date mai ales popoarelor mici, vizate şi 
ele de eventuale promisiuni tentante din tabăra adversă, că FranŃa va continua 
să le ocrotească, nu va face niciun demers prin care să aducă atingere idealurilor 
lor, ci dimpotrivă se va opune cu vehemenŃă oricărei încercări de restaurare a 
unei dominaŃii străine. În căutarea unor astfel de garanŃii se afla şi România: 
forŃată să iasă din război2 şi să încheie o pace separată cu Puterile Centrale, 
vulnerabilă şi cu nevoia de protecŃie din partea AliaŃilor, temându-se de 
restaurarea ordinii de dinainte de conflictul mondial, suferind din cauza 
instituirii dominaŃiei germane. 
 Practic se dădea un răspuns numeroaselor apeluri ale românilor din 
străinătate, întrucât cei rămaşi în Ńară nu aveau resursele de a protesta: „[...] în 
numele poporului român facem apel la guvernele aliate, rugându-le să susŃină şi să salveze 

                                                           

1 Gustav Pordea, ,,Cauza românească şi Tratatul de la Trianon”, în Europa şi neamul românesc. 
Foaia mişcării române pentru unitatea Europei, număr 7-8 (217-218), 1990, p. 25; Discursul lui 
Georges Clemenceau, preşedintele Consiliului de Miniştri, în faŃa Senatului, 17 septembrie 
1918,  http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/guerre_14-18/clemenceau_17sept1918.asp, 
consultat la 13.05.2015, ora 13:30: „Que voulons-nous, nous-mêmes? Combattre, combattre, 
victorieusement encore et toujours jusqu’à l’heure ou l’ennemi comprendre qu’il n’y a plus de transaction possible 
entre le crime et le droit. Nous serions indignes du grand destin qui nous est échu si nous pouvions sacrifier 
quelque peuple petit ou grand aux appétits, aux rages de dominations implacable qui se cachet encore sous les 
derniers mensonges de la barbarie”. 
2 Planul de rezistenŃă al armatei române ,,triunghiul morŃii”, conceput de generalul francez 
Berthelot şi susŃinut de opoziŃia conservator-democrată, nu a fost agreat de Ion I. C. Brătianu. 
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România şi dreptele ei revendicări”.3 Anterior acestui memoriu, „Protestele 
Românilor din ElveŃia împotriva aşa-zisului tratat de la Bucureşti din 1918” 
(„Protestations des Roumains de Suisse contre le soi-disant traité de Bucarest 
de 1918”), semnat de Alexandru Sturdza, membrii coloniei române din Paris au 
reacŃionat, la 23 mai 1918. ImportanŃa acestui act de protest este pusă în 
evidenŃă de Oreste Tafrali, în lucrarea cu caracter memorialistic şi monografic, 
Propaganda românească în străinătate. A fost unul dintre cele trei alibiuri 
(neratificarea de către rege a tratatului de pace separată, reluarea luptei în 
noiembrie 1918) care au cântărit în reconsiderarea statutului capitulării 
României: ,,[...] el a servit amicilor noştri francezi ca argument pentru a înlătura 
obiecŃiunea Serbiei, ridicată în ajunul Congresului de Pace, ca noi să nu fim primiŃi la 
conferinŃă ca unii ce n-am respectat articolul din tratat care ne obliga să nu încheiem pace 
separată”.4 
 Pe parcursul verii, aceste voci protestatare şi-au găsit ecoul în 
răspunsurile scrise sau verbale ale preşedintelui Statelor Unite ale Americii, 
Woodrow Wilson, ale ambasadorilor statelor aliate de la Paris, ale celor două 
Ńări care au cunoscut printre primele ocuparea (dar nu au capitulat), Belgia şi 
Serbia.5 Cu aceste reacŃii ale mediului diplomatic se lua act de acŃiunile 
românilor din FranŃa, se exprima solidaritatea faŃă de ei în momente de 
restrişte, încurajându-i la rezistenŃă, dar nu se făceau angajamente cu tentă 
politică, nu se promitea împlinirea revendicărilor în condiŃiile promise anterior 
păcii separate. Se crease un context politico-diplomatic nou, abandonarea 
luptei, fie ea şi în condiŃiile cele mai grele, nu avea cum să nu atragă costuri 
suplimentare în relaŃia cu Antanta. 
 SperanŃele şi aşteptările tuturor românilor se îndreptau spre 
comunităŃile de conaŃionali din capitalele Aliate, care trebuiau să se mobilizeze, 
să se reunească sub impulsul evenimentelor pentru a promova în continuare 
cauza românilor, aspiraŃiile lor naŃionale pe baza unor sacrificii militare şi 
umane care nu trebuiau uitate. În parcursul de reafirmare ca individualitate a 
naŃiunii române se pot integra o serie de evenimente: participarea activă a 
delegaŃilor români la Congresul naŃionalităŃilor asuprite din Austro-Ungaria, 
Ńinut la Roma pe 8 aprilie 1918,6 înfiinŃarea la Paris, pe 17/30 aprilie a 

                                                           

3 Alexandre de Stourdza, Pays et peuples roumains, Genève, 1918, p. 35: „[…] au nom du Peuple 
roumain que nous faisons appel aux gouvernements alliés, en les priant de soutenir et de sauver la Roumanie et 
ses justes revendications”. 
4 Protestul românilor contra tratatului de la Bucureşti, document 38, în Luchian Deaconu, 
FranŃa şi România unite în comunitatea de sacrificiu în anii 1916-1918. Documente externe din arhivele: 
Consiliului NaŃional al UnităŃii Române de la Paris, redacŃiei ziarului „La Roumanie”, coloniei române din 
Paris, volum I, 5 decembrie 1916-22 noiembrie 1918, Craiova, Editura Sitech, 2009, p. 230. 
5 Raportul şedinŃei coloniei române din 22 iunie 1918, document 56, în Ibidem, p. 242. 
6 Au reprezentat naŃiunea română senatorul Dimitrie Drăghicescu (în bordul congresului), 
doctorul Nicolae Lupu, Simion Mândrescu şi profesorul George G. Mironescu (Constantin 
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Comitetului NaŃional al Românilor din Transilvania şi Bucovina, iniŃial sub 
conducerea lui Traian Vuia, ulterior preluată de savantul Ion Cantacuzino, 
opera lui Vasile Stoica de la Washington din 22 iulie/5 iulie concretizată în 
constituirea Ligii Sociale Române, eforturile lui Simion Mândrescu de a da 
formă şi substanŃă în Italia unui Comitet de AcŃiune al Românilor din 
Transilvania, Banat şi Bucovina.7  
 Sever Bocu depune mărturie despre cum anume s-a procedat în cazul 
românilor în constituirea unui organism naŃional care să-i reprezinte în 
străinătate în absenŃa unui guvern român recunoscut de Marile Puteri Aliate şi 
cu o Ńară ocupată. RivalităŃile politice păreau că s-au transferat de la Bucureşti 
via Iaşi, direct la Paris. În ciuda existenŃei a numeroşi exilaŃi şi refugiaŃi, precum 
şi a unei însemnate diaspore române în capitala franceză, tensiunile şi orgoliile 
au depăşit spaŃiul de manifestare. O astfel de conduită a fost prost receptată de 
mediul politico-diplomatic Aliat, în comparaŃie cu ale altor naŃionalităŃi: „La 
Paris se aflau peste două mii de refugiaŃi români: foşti miniştri, profesori universitari, 
publicişti, advocaŃi, ingineri etc. Aceştia trebuiau să fie acolo numai Români, din nenorocire 
ei şi-au păstrat şi acolo numai o armătură de partid, cu care se combăteau şi anihilau 
reciproc. Aceste dispute în faŃa problemelor grave de la ConferinŃă i-au descurajat până şi pe 
prietenii noştri, francezi şi englezi. Când am ajuns la Paris, o ceartă pentru vicepreşedinŃi 
dura de câteva săptămâni şi dădea în spectacol colonia românească”.8 
 Totuşi sosirea lui Take Ionescu la Paris, chiar dacă nu a liniştit 
spiritele, a mobilizat măcar punerea bazelor Comitetului NaŃional al UnităŃii 
Române. Decizia fusese luată încă din 31 august, în cadrul Adunării Generale a 
coloniei române din Paris, reunită pentru a aniversa doi ani de când România 
alesese alăturarea în războiul Aliat.9 În discursul pe care Paul Brătăşanu îl 
rosteşte pe 6 septembrie, cu ocazia reuniunii românilor din FranŃa pentru 
formarea comitetului naŃional, Banatul nu este ocolit, ci se regăseşte alături de 
celelalte provincii româneşti: „NaŃiunea română este astăzi în întregime înfrântă. 

                                                                                                                                                    

Stan, Activitatea românilor aflaŃi peste hotare, în timpul întreruperii operaŃiilor militare pe frontul românesc 
(noiembrie 1917-mai 1918), în 1918. Sfârşit şi început de epocă, coordonat de Cornel Grad, Viorel 
Ciubotă, Satu Mare/Zalău, Editura Muzeului Sătmărean/Editura Lekton, 1998, pp. 117-118; 
Dorel Buşe, Legiunea voluntarilor români din Italia, din Primul Război Mondial, pp. 5-6, comunicare 
susŃinută în cadrul Sesiunii Anuale a Oficiului NaŃional pentru Cultul Eroilor, 
http://www.once.ro/sesiuni/sesiune_2007/1%20Legiunea.pdf, consultat la 18.04.2015, ora 
12:32. 
7 Gheorghe Platon (coordonator), Istoria Românilor, De la independenŃă la Marea Unire (1878-1918), 
volum VII, tom II, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2003, p. 452. 
8 Sever Bocu, Drumuri şi răscruci. Memorii, Timişoara, Editura Marineasa, 2005, pp. 263-264; 
Valeriu Leu, Nicolae Bocşan, Marele Război în memoria bănăŃeană (1914-1919), volum I, Cluj-
Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2012, p. 353. 
9 Proces verbal al Adunării Generale a coloniei române din Paris pentru constituirea Consiliului 
NaŃional al UnităŃii Române, 31 august 1918, Paris, document 107, în Luchian Deaconu, FranŃa 
şi România unite, pp. 266-267. 
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Pentru că a dorit eliberarea provinciilor surori Transilvania, Banatul şi Bucovina, România 
este redusă la sclavaj. Acelaşi jug pentru toŃi românii, de la Nistru până la Tisa [...] 
Trebuie ca toată lumea să ştie că, dacă România este silenŃioasă, nu e datorită aprobării 
tacite a ceea ce se întâmplă la ea acasă, ci pentru că vocea sa este sugrumată. Este o tăcere 
mormânt. Ne rămâne nouă să facem cunoscut adevărul. E de datoria noastră să arătăm că 
milioanele de morŃi, în numele idealului naŃional, nu vor rămâne nerăzbunate. Cu sufletul, 
cu inima şi cu toată fiinŃa, poporul român a rămas cu fermitate fidel faŃă de AliaŃi, de 
idealul său, de soarta sa [...] Nimic nu poate fi mai legitimă decât aspiraŃia constantă a 
provinciilor române spre unitate, spre o Românie mare”.10 Dată fiind imposibilitatea 
statului român de a-şi mai apăra idealul naŃional, Brătăşanu se adresează 
comunităŃii din Paris mai ales, dar şi din FranŃa, prin calitatea lui de vice-
preşedinte al coloniei române, cu rugămintea de a aduce dovezi de solidaritate 
AliaŃilor. ConsecinŃa acestei situaŃii decurge din însăşi dorinŃa României de a 
nu-şi abandona populaŃiile de aceeaşi limbă şi sânge şi de a le da şansa 
dezvoltării într-un stat naŃional. Derularea nefericită a evenimentelor a făcut-o, 
ca în ciuda jertfelor, să fie nevoită să îndure ocupaŃia germană, comunitatea de 
români emigraŃi sau refugiaŃi fiind singura resursă prin care se mai speră la 
continuarea militării pentru cauza Transilvaniei, Banatului şi Bucovinei. 
 Ioan Cantacuzino, făcând dovada unui bun orator, este cel care va 
puncta cel mai bine aspectele care fac necesară o coagulare a eforturilor 
românilor de a-şi menŃine viu sentimentul naŃional: „În toiul necesităŃilor politice şi 
morale, dată fiind rapiditatea cu care par să se precipite evenimentele militare, vă rugăm să 
desemnaŃi, pentru a reprezenta pe lângă guvernele aliate revendicările noastre seculare şi 
cauza românismului de mâine, o delegaŃie, care să fie expresia voinŃei dumneavoastră. La 
rândul ei, această delegaŃie va elabora un plan de activitate naŃională, făcând apel la unirea 
tuturor românilor şi la colaborarea lor”.11 Se face astfel apel la conştiinŃa românilor 
din FranŃa de a avea în vedere faptul că dreptul naŃional este recunoscut numai 

                                                           

10 Discours de M. Paul Bratashano, 6 septembrie 1918, Paris, document 120, în Ibidem, pp. 276-
278: „La nation roumaine toute entière est aujourd’hui asservi. Pour avoir voulu délivrer les provinces sœurs de 
Transylvanie, du Banat et de Bucovine, la Roumanie est réduite à l’esclavage. Un même joug pour tous les 
Roumains, depuis le Dniestr jusqu’à la Tisza [...] Il faut que tout le monde sache que, si la Roumanie est 
silencieuse, ce n’est pas par approbation tacite de ce qui se passe chez elle, mais bien parce que sa voix est 
étouffée. C’est le silence du cimetière. À nous de faire connaître la vérité. À nous de montrer que les millions de 
morts qu’a couté l’idéal national à la Roumanie ne resteront pas sans être vengés. À nous de prouver que par le 
cœur, par l’âme, par tout son être, le peuple roumain est inébranlablement fidèle à ses Alliés, à son idéal, à sa 
destinée [...] Rien de plus légitime que l’aspiration constante des provinces roumaines vers l’unité, vers une 
grande Roumanie”. 
11 Discours de M. le Dr. Cantacuzène, 6 septembrie 1918, Paris, document 122, în Ibidem, pp. 
281-283: „Forts de ces nécessités politiques et morales, vu la rapidité avec laquelle semblent se développer les 
événements militaires, nous vous prions de designer, pour représenter auprès des gouvernements alliés nos 
revendications séculaires et la cause du romanisme de demain, une délégation qui sera l’expression de votre 
volonté. À son tour, cette délégation va élaborer un plan d’activité nationale faisant appel à l’union de tous les 
Roumains et à leur collaboration”. 
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dacă este bine apărat şi reprezentat. Orice acŃiune de protest sau orice chemare 
la solidarizare cu o cauză impune, în mod necesar, un for prin care să se legitime.  
 Părintele Vasile Lucaciu, binecunoscutul militant naŃional, în cadrul 
aceleiaşi reuniuni, cu experienŃa acumulată recent în misiunile diplomatice, 
solicită atenŃia tuturor la agenda contemporană a prefacerilor. Românii trebuie 
să se dovedească a fi capabili de eforturi în vederea realizării unirii, coordonată 
printr-un program politic naŃional: „Organismul, consiliul naŃional, delegaŃia politică, 
într-un cuvânt, organismul pe care astăzi îl vom constitui, trebuie să reprezinte în ochii 
puterilor Aliate, nu doar programul nostru politic naŃional, ci şi unirea morală a tuturor 
românilor, decizia unanimă a românilor liberi de a se strădui cu toate forŃele lor ca să 
realizeze unirea tuturora într-un singur stat”.12 
 În spatele acestor chemări insistente şi a dorinŃei de a organiza o 
reprezentare oficială se manifestau o serie de tensiuni politice între tabăra liberală 
şi cea conservatoare-democrată: „[...] când războiul se apropia cu paşi repezi de sfârşit şi 
NaŃiunile îşi concentrau forŃele în vederea marilor bătălii de la masa verde, în vederea culegerii 
fructului sacrificiilor şi al victoriei, într-un timp când miniştri de externe Pichon şi Balfour ne 
solicitau cu insistenŃă să le dăm şi noi românii-precum făcuseră sârbii, cehii, polonii, grecii, 
ungurii, din vreme-organul, Comitetul NaŃional Român, care să reprezinte România, căci 
guvernul păcii de la Bucureşti, guvernul Marghiloman, nu era socotit ca o expresie a României, 
iar în scânteia primelor anunŃări ale Victoriei, toate NaŃiunile se pricepeau să-şi anunŃe 
aspiraŃiile! Numai noi nu le puteam anunŃa, ocupaŃi deocamdată cu certurile dintre noi”.13 De 
la hotărârea din 31 august, apoi adunarea generală din 6 septembrie cu avântatele 
discursuri, doar în 3 octombrie putem spune că avem şi actul de constituire, dată 
la care a fost ales ca preşedinte Take Ionescu. 
 Printre membrii semnatari ai statutelor Consiliului NaŃional al UnităŃii 
Române regăsim şi trei bănăŃeni, având fiecare în dreptul numelui câte o 
menŃiune: Traian Vuia (din Transilvania/doctor în drept la Universitatea din 
Budapesta), Sever Bocu (director al ziarului Tribuna din Transilvania) şi Traian 
Lalescu (profesor la Universitatea din Bucureşti).14 Aceştia aderă la proiectul 
unui comitet care să reprezinte naŃiunea română, dar datorită formării lor 
profesionale şi a crezurilor lor politice, nu vor căuta audienŃa şi se vor păstra la 

                                                           

12 Discours de R.P. Basile Lucaciu, 6 septembrie 1918, Paris, document 121, în Ibidem, pp. 278-
281: „L’organe, le conseil national, la délégation politique, en un mot l’organisme que nous nous allons 
constituer aujourd’hui, doit représenter aux yeux des puissances alliés, non seulement notre programme politique 
national, mais encore l’union morale de tous les Roumains, la décision unanime des Roumains libres de 
travailler de toutes leurs forces pour réaliser l’union de tous les Roumains en un seul État”. 
13 Sever Bocu, Drumuri şi răscruci, p. 261; Valeriu Leu, Nicolae Bocşan, Marele Război în memoria 
bănăŃeană, pp. 351-352. 
14 Lista personalităŃilor române care au aderat la moŃiunea adoptată de Adunarea Generală a 
reprezentanŃilor tuturor românilor de la 6 septembrie 1918, Paris, document 129, în Luchian 
Deaconu, FranŃa şi România unite, pp. 290-291; La proposition des membres du Conseil 
national, 3 octombrie 1918, Paris, document 150, pp. 304-305. 
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distanŃă de confruntările politice. Fiecare îşi va îndeplini misiunea delegată, mai 
ales în materie de propagandă, făcând cunoscută cauza Banatului prin 
activitatea publicistică şi prin redactarea de broşuri. 
 Pe 4 octombrie sunt trimise adrese oficiale către guvernul FranŃei, 
apoi pe 11 octombrie către ambasadele Marii Britanii, Italiei, Statelor Unite, 
Belgiei, Serbiei şi Portugaliei la Paris prin care se solicita recunoaşterea oficială 
a Consiliului NaŃional al UnităŃii Române, „pentru ca să poată funcŃiona politic şi în 
acelaşi timp să coordoneze rolul militar al iredentiştilor români în perfect acord cu al celorlalte 
naŃionalităŃi oprimate ale Austro-Ungariei”.15 
 După răspunsul favorabil al ministrului de externe francez, Stephen 
Pichon, care-şi acordă întregul său sprijin, aflăm dintr-o notă a Foreign Office-ului 
(20 octombrie/2 noiembrie 1918) că se studia şi la Londra acest aspect. Pe lângă 
regretabilele mesaje de denigrare a concurenŃei politice din Ńară, se făcea distincŃia 
între competenŃa politică a guvernului provizoriu cehoslovac şi cea de propagandă 
şi de câştigare a adeziunilor la cauza românilor reclamată de Comitetul NaŃional al 
UnităŃii: „Nu pretinde şi nici nu poate pretinde recunoaşterea ca guvern provizoriu, precum 
Consiliul Cehoslovac. Ceea ce doreşte el este recunoaşterea ca prim organism care a reuşit să se 
formeze pentru a reprezenta aspiraŃiile întregii naŃiuni române”.16 
 Scopul inŃial propus avea să-şi atingă Ńinta. Cu puŃin înainte de 
armistiŃiul general, secretarul de stat american, Robert Lansing a trimis 
Consiliului NaŃional al UnităŃii Române de la Paris următorul mesaj de 
susŃinere:17 „Guvernul american are în grijă aspiraŃiile poporului român şi simpatizează 
profund cu Dv., el nu va neglija de a uza de influenŃa sa, pentru ca justele drepturi politice şi 
teritoriale ale poporului român să fie salvgardate”.18 Spre deosebire de celelalte note 
diplomatice, aceasta este una cu implicaŃii politice. Statele Unite nu semnaseră 
tratatul din 1916, dar în mod formal promiteau susŃinerea lor în vederea 
realizării unităŃii naŃionale: „[...] dl Lansing, ministrul Afacerilor Străine al Statelor 
Unite, nu numai că a recunoscut constituirea organului nostru suprem naŃional, dar i-a făcut 
o declaraŃie, care va rămâne istorică. Prin ea Statele Unite recunoşteau dreptul naŃiunii 

                                                           

15 Adresse au gouvernement de la République Française, 4 octombrie 1918, Paris, în Ibidem, 
document 155, pp. 307-309: „pour qu’il puisse fonctionner politiquement et organiser en même temps le rôle 
militaire des irrédentistes roumains en parfaite entente avec les autres nationalités opprimées d’Autriche-
Hongrie”. 
16 Notă a Foreign Office-ului cu privire la Consiliul NaŃional al UnităŃii Române şi la 
necesitatea recunoaşterii acestui organism, ca singurul care reprezintă naŃiunea română, 20 
octombrie/2 noiembrie 1918, Londra, http://www.cimec.ro/istorie/unire/ardeal.htm#Nota, 
consultat la 15.10.2014, ora 16:44; document 387, în ***, Desăvârşirea unităŃii naŃional-statale a 
poporului român. Recunoaşterea ei internaŃională. 1918: documente interne şi externe (august 1918-iunie 
1919), volum II, Bucureşti, Editura ŞtiinŃifică şi Enciclopedică, 1986, pp. 1186-1187. 
17 Nicolae Dascălu, Propaganda externă a României Mari (1918-1940), Bucureşti, Editura 
Alternative, 1998, p. 16. 
18 Gustav Pordea, ,,Cauza românească şi Tratatul de la Trianon”, p. 25. 
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noastre de a se uni sub acelaşi drapel şi admiteau împărŃierea Austro-Ungariei”.19 Este 
imaginea pe care o reŃine Oreste Tafrali despre statuarea unei dorinŃe 
româneşti de unitate primită de peste ocean pe pământ francez. 
 În acelaşi ton, asigurări vin şi dinspre mediul neoficial britanic, din 
partea lordului Northcliff, proprietar al ziarului The Times, cel care publică un 
manifest la Paris: „(Este necesar) a asigura tuturor popoarelor din Austro-Ungaria locul 
lor printre naŃiunile libere ale lumii şi de a le da dreptul să se unească cu fraŃii lor de dincolo 
de frontiere. Aceasta implică crearea statelor independente cehoslovac şi iugoslav, reducerea 
Ungariei la limitele etnografice ale rasei maghiare, şi unirea tuturor românilor cu actualul 
Regat al României”.20 
 Suntem de părere că acŃiunile lui Take Ionescu de la începutul lunii 
noiembrie 1918 nu au fost independente de prefacerile de pe fronturi. Marea 
majoritate a armistiŃiilor fuseseră deja încheiate, iar România nu dădea semne 
vădite de revenire. Tratativele de reimplicare în război au fost rezultatul unei 
acŃiuni secrete, din iniŃiativa lui Georges Clemenceau şi cu participarea directă a 
lui Victor Antonescu,21 fapt care nu îi era cunoscut preşedintelui Consiliului 
NaŃional al UnităŃii Române. Pe 4 noiembrie organismul naŃional reprezentat 
prin persoana lui Take Ionescu şi a celor doi vice-preşedinŃi, Vasile Lucaciu şi 
Octavian Goga, lansează un apel către puterile Antantei pentru a fi recunoscut 
dreptul naŃionalităŃii române din Imperiul Austro-Ungar de a se alătura 
României, alături de care să formeze un singur stat. Cererea a fost formulată în 
baza tratatului de alianŃă din 1916, ceea ce denotă că în ciuda criticilor orientate 
înspre persoana lui Ion I. C. Brătianu şi a tacticii acestuia de menŃinere strictă 
în litera documentului respectiv, au fost vremuri în care chiar şi opoziŃia 
politică a făcut apel la anterioarele garanŃii Aliate. Data aleasă pentru această 
acŃiune nu este deloc aleatorie, cu o zi înainte Austro-Ungaria semnase 
armistiŃiul. În raport cu România care acceptase prematur depunerea armelor, 
Serbia avea un real avantaj, armata ei alături de cea Aliată eliberase Belgradul: 
„FranŃa, Marea Britanie, Italia, în tratatul de alianŃă pe care l-au încheiat cu Regatul 
României, au recunoscut legitimitatea revendicărilor naŃiei române, adică au recunoscut că 
locuitorii români din Ungaria şi Bucovina cer să fie separaŃi de Austro-Ungaria şi să 
constituie cu românii din Regat o nouă Românie, care de la sine înŃeles, va fi un stat întru 
totul democratic, bazat pe o egalitate absolută pentru toate naŃiile şi credinŃele, cu respectarea 
minorităŃilor etnice pe care le-ar cuprinde, potrivit principiilor de înaltă justiŃie pentru care   
s-au luptat naŃiunile Antantei şi marea democraŃie americană. Cu această ocazie s-a 
întocmit o hartă care indică teritoriile Austriei şi Ungariei considerate româneşti. Dacă 
asupra unor părŃi din acest teritoriu există pretenŃii din partea altor naŃiuni, care au luptat 

                                                           

19 Oreste Tafrali, Propaganda românească în străinătate, Craiova, 1920, apud Luchian Deaconu, 
FranŃa şi România unite, volum I, p. 294. 
20 Gustav Pordea, ,,Cauza românească şi Tratatul de la Trianon”, p. 25. 
21 I. G. Duca, Memorii. Războiul, partea a doua (1917-1919), volum IV, Bucureşti, 1994, p. 164. 
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alături de Antantă, în privinŃa Austriei şi a maghiarilor aceste discuŃii nu ar avea nici o 
justificare”.22 Intrigă ultima formulare legată de interesul pe care şi alŃi AliaŃi 
regionali le-ar putea avea. La aceasta putem alătura ambiguitatea unor exprimări 
anterioare „Ungaria şi Bucovina”, „teritoriile Austriei şi Ungariei considerate româneşti”. 
Se poate intui atât prezenŃa, cât şi absenŃa Banatului din această asociere. 
Insinuându-se într-un document oficial faptul că Serbia ar fi interesată de 
Banat, nu era decât o invitaŃie la negocieri. 
 Preşedintele Consiliului NaŃional al UnităŃii Române se afla în acele 
zile la Londra. Încă din luna octombrie 1918, în cadrul unei întâlniri private 
dintre Take Ionescu şi Nikola Pašić, aceştia au convenit asupra soluŃiei de 
împărŃire a Banatului. Atunci a fost stabilit doar principiul general al viitoarelor 
întâlniri şi baza de discuŃii.23 MotivaŃia lui Take Ionescu era următoarea: „Acest 
diferend care există, pe care nu l-am creat eu, trebuie rezolvat înainte de a şti Sârbia cu 
siguranŃă că tratatul nostru este nul; înainte de a putea să fim noi obiect de compensaŃie 
pentru rezolvarea diferendului sârbo-italian; înainte de deschiderea ConferinŃei, pentru a 
obŃine locul cu care să ne prezentăm uniŃi în toate celelalte chestiuni”.24 
 Pe 9 noiembrie 1918, în prezenŃa a numeroşi oameni politici şi 
diplomaŃi, Take Ionescu şi Octavian Goga vor face angajamente politice 
privind acceptarea unei împărŃiri a Banatului între România şi Serbia. Au fost 
de faŃă Nikola Pašić, geograful sârb Jovan Cvijić, istoricul şi publicistul scoŃian 
Robert W. Seton-Watson, expertul american Stefen Bonsal, deputatul francez 
Auguste Gauvan şi nu în ultimul rând Sir Arthur Evans, în casa căruia a şi avut 
loc întâlnirea.25 Primul-ministru de atunci s-ar fi declarat favorabil 
raŃionamentului de a asigura Belgradul cu o fâşie de teritoriu largă de până la 30 
de kilometri, dar Take Ionescu lansează planul arbitrajului, cu justificarea de a 
nu fi stârnite tribulaŃiile poporului român şi sârb, care nu înŃeleg raŃiunile 

                                                           

22 Conseil National de l’Unité Roumaine, 4 novembre 1918, Paris, document 390, în 
Desăvârşirea unităŃii, volum II, pp. 1190-1193: „La France, La Grande Bretagne et l’Italie dans le traité 
d’alliance qu’elle ont conclu avec le Royaume de Roumanie, ont reconnu la légitimité des revendications de la race 
roumaine, c’est-à-dire ont reconnu que les populations roumaines de Hongrie et de Bucovine demandent à être 
séparées de l’Autriche-Hongrie et à constituer avec les Roumains du Royaume une nouvelle Roumanie qui-il va 
sans dire-sera un État entièrement démocratique, avec une absolue égalité pour toutes les races et croyances, avec 
le respect de minorités ethniques qu’il pourrait contenir, selon les principes de haute justice pour lesquelles se dont 
battues les nations de l’Entente et la grande démocratie américaine. À cette occasion une carte a été dressée 
indiquant les territoires de l’Autriche et de Hongrie considérés comme roumains. Si sur des points de ce 
territoire, il y a des prétentions d’autres nations qui se sont battues à côté de l’Entente, vis-à-vis de l’Autriche et 
des Magyars ces discussions ne sauraient avoir aucune portée”. 
23 Hugh Seton-Watson, ,,A Private Anglo-Romanian Political Correspondance (R.W. Seton-
Watson and V. V. Tilea 1919-1929)”, în Anuarul Institutului de Istorie „A.D. Xenopol” Iaşi, număr 
22, 1985, p. 119. 
24 Viorel Virgil Tilea, AcŃiunea diplomatică a României, noiembrie 1919-martie 1920, Sibiu, 1925, p. 
141. 
25 Hugh Seton-Watson, ,,A Private Anglo-Romanian Political Correspondance”, p. 119. 



An 1, nr.1, 2015 
 

 163 

politice înalte. Acceptul este dat, dar cu condiŃia ca angajamentul să fie făcut în 
numele Ńării, nu se doreau vorbe, ci fapte: „Dacă România nu-Ńi primeşte politica, eu 
nu mai sunt legat”,26 avea să-i spună liderul sârb preşedintelui Comitetului 
NaŃional al UnităŃii Române, conştient că propunerea acestuia nu avea să fie 
primită în Ńară de Ion I. C. Brătianu, care va cere tot Banatul. 
 ÎnlănŃuirea în decursul a doar două luni a armistiŃiilor care aveau să 
anunŃe tot mai clar un sfârşit al războiului, respectiv capitularea Bulgariei,27 a 
Turciei,28 a Austro-Ungariei29 şi în final a Germaniei30 a remobilizat 
compartimentele politice, militare şi diplomatice ale românilor. Avansul 
Armatelor Aliate dinspre sudul Balcanilor spre Dunăre a deschis posibilitatea 
României de a se alătura pentru a doua oară taberei Antantei. Este ceea ce va fi 
subliniat cu deosebire în memoriul prezentat pe 8 decembrie 1918 lui Stephen 
Pichon, ministrul de externe francez, în dorinŃa de a fi reiterată contribuŃia Ńării 
la război, dar mai ales de a fi repuse în discuŃie revendicările sale: „În momentul 
când situaŃia de forŃă majoră a fost depăşită, România şi-a reluat singură rolul său de 
aliată, pactul a reintrat în vigoare în mod automat, iar şeful noului guvern a pus armata 
română la dispoziŃia Puterilor Antantei. A treia zi, 11 noiembrie, AliaŃii, impunându-şi 
condiŃiile de armistiŃiu Germaniei au obligat-o pe aceasta să declare nul Tratatul de la 
Bucureşti”.31 Într-adevăr în documentul care consemna capitularea se stipula prin 
articolul XV că Germania renunŃa la tratatele de la Brest-Litovsk şi de la 
Bucureşti,32 astfel că a fost înlăturat, cel puŃin teoretic, obstacolul din calea 
îndeplinirii revendicărilor teritoriale ale României. 
 Printr-o puternică mobilizare a intelectualilor transilvăneni şi a câtorva 
bănăŃeni, care în lunile octombrie-noiembrie, fără a aştepta finalul declarat al 
războiului, într-un gest de legitimitate şi de transparenŃă, au punctat toate 
etapele necesare realizării unirii: constituirea unui Comitet NaŃional Central, 
declaraŃia de autodeterminare a naŃiunii române citită de Alexandu Vaida 
Voevod în parlamentul de la Budapesta, angajarea de tratative cu guvernul 
ungar, alegerea de consilii care să emită actele credenŃionale pentru delegarea la 
Alba-Iulia, formarea de gărzi naŃionale care să asigure pacea la nivelul 
                                                           

26 Viorel Virgil Tilea, AcŃiunea diplomatică a României,  p. 141. 
27 ArmistiŃiul de la Salonic, din 29 septembrie 1918. 
28 ArmistiŃiul de la Moudros, din 30 octombrie 1918. 
29 ArmistiŃiul de la Villa Giusti/Padova, din 3 noiembrie 1918. 
30 ArmistiŃiul de la Rethondes, din 11 noiembrie 1918. 
31 Alexandru CreŃianu către Stephen Pichon, Aide-mémoire din 8 decembrie 1918, Paris, 
document 434, în Desăvârşirea unităŃii, volum II, pp. 1260-1263 : „Au moment même où le cas de force 
majeure cessait, la Roumanie reprenait d’elle-même son rôle d’alliée, le pacte rentrait en vigueur 
automatiquement et le chef du nouveau gouvernement mettait l’armée roumaine à la disposition des Puissances 
de l’Entente. Le surlendemain, 11 Novembre, les Alliés en imposant leurs conditions d’armistice a 
l’Allemagne, forçait celle-ci à déclarer la nullité du traité de Bucarest”.  
32 Georges-Henri Soutou, ,,1918: la fin de la Première Guerre mondiale?”, în Revue Historique des 
Armées, număr 251, 2008, http://rha.revues.org/288, consultat la 15.01.2015, ora 18:33.  
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localităŃilor, participarea la Marea Adunarea NaŃională şi proclamarea alipirii 
Transilvaniei şi a Banatului la România. 
 Toată nădejdea avea să fie pusă în ConferinŃa de Pace, care ar fi 
trebuit să consfiinŃească ceea ce românii, singuri, au realizat (unirea), să aibă în 
vedere sacrificiile imense (participarea la război), să acorde limitele teritoriale 
promise (tratatul din 1916). În compendiul său de istorie a românilor, istoricul 
Seton-Watson avea să remarce faptul că România era în aşteptarea verdictului 
final, că accepta tutela tribunalului de pace şi că lua drept reper în organizarea 
noului stat întregit „cele 14 puncte”: „Pentru înŃelegerea spiritului epocii este foarte 
semnificativ faptul că Adunarea a recunoscut de bună voie dreptul ConferinŃei de Pace de a 
stabili ,,graniŃele definitive ale statului astfel constituit” şi că s-a angajat să trateze 
minorităŃile în conformitate cu principiile enumerate de preşedintele Wilson”.33 
 În tot acest timp de prefaceri politice, Banatul trăia la nivel regional o 
situaŃie de scurtcircuitare a ordinii, prin manifestările revoluŃionare şi prin 
„instalarea” militară a AliaŃilor de peste Dunăre, care avea să se reflecte mai 
ales după 1 decembrie 1918 şi la nivel diplomatic. Unda de şoc a ocupaŃiei 
militare sârbe este cea care atrage toată atenŃia. Multe dintre protestele sosite la 
Bucureşti aveau să fie redirecŃionate spre Paris. 
 Colonelul Toma Dumitrescu, ofiŃer de legătură al Marelui Cartier 
General Român pe lângă Comandamentul Armatelor din Orient, i se adresează 
lui Ion I. C. Brătianu, în baza calităŃii de ministru al Afacerilor Străine avută de 
acesta cu o telegramă, în care îi rezumă situaŃia din Banat din a doua decadă a 
lunii decembrie 1918. Flancate de o brigadă a unei divizii a cavaleriei franceze 
(sub comanda lui Juinot-Gambetta) în nord-vestul provinciei, trupele sârbe 
emit refuzul de a evacua Banatul (linia Lugoj-Caransebeş).34 Cel care a 
comunicat adoptarea acestei conduite de către Divizia de Morava, din cartierul 
general la Biserica Albă, este generalul Franchet d’Esperey. Acesta susŃine 
distant că cererea română de retragere a trupelor sârbe din Banat se suprapune 
pe refuzul sârbilor, fapt ce îl determină pe colonelul Dumitrescu să se teamă de 
o acŃiune concertată din exterior: „Am impresia că guvernul francez şi AliaŃii amână 
decizia, ceea ce este contrar intereselor noastre”.35 
 Cu toate riscurile pe care le-ar presupune o astfel de decizie, militarul 
român propune evaluarea unei posibile intervenŃii armate în Banat, care să ia ca 
model operaŃiunile aliate de pe coasta dalmată: „Dacă sârbii amână până la capăt 
evacuarea Banatului, ar fi necesară examinarea posibilităŃii de a trimite trupe române în 
                                                           

33 Robert William Seton-Watson, O istorie a românilor: din perioada romană până la desăvârşirea 
unităŃii naŃionale, Brăila, Editura Istros, 2009, p. 454. 
34 Colonelul Toma Dumitrescu către Ion I. C. Brătianu, telegramă din 19 decembrie 1918, 
Salonic, în Dumitru Preda et alii, România la ConferinŃa de Pace de la Paris (1919-1920). Documente 
diplomatice, volum I, 1 decembrie 1918-28 iunie 1919, Bucureşti, Editura Semne, 2010, p. 36. 
35 Ibidem: „J’ai l’impression que Gouvernement français et les Alliés ajournent la décision, ce qui est contraire à 
nos intérêts”. 
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Banat pentru a ocupa regiunea alături de sârbi şi francezi, aşa cum s-a procedat deja la 
Spalato, Cattaro şi Fiume, acolo unde sunt trupe italiene, franceze şi americane”.36 
 Prezentându-i-se în termeni atât de complicaŃi situaŃia din Banat, 
premierul Brătianu, deŃinând şi responsabilitatea portofoliului Afacerilor 
Străine, îl înştiinŃează pe ministrul francez, contele de Saint Aulaire, asupra 
realităŃilor din teritoriile ocupate. Pe lângă condamnarea actelor de violenŃă, 
este redată şi starea de spirit a populaŃiei, de revoltă împotriva sârbilor, deşi în 
mod paradoxal aceştia se foloseau de calitatea de aliaŃi. Este pusă în evidenŃă 
pendularea între două poziŃii contrare: aliaŃi şi ocupanŃi, cu o serie de anomalii, 
determinate de caracterul arbitrar al gestionării unei provincii cu statut politic 
nedefinit. Sunt expuse şi criticate pe rând: internările abuzive, cu nuanŃe 
antinaŃionale, constrângerile exercitate asupra populaŃiei care se adăposteşte în 
oraşele învecinate Banatului, desfiinŃarea organizaŃiilor cu caracter naŃional şi 
cele de asigurare a ordinii: „Armata sârbă din Banat a întemniŃat la Belgrad sute de 
români din Banat. Oraşul Arad este plin de refugiaŃi pe care teroarea armatelor sârbe i-a 
alungat din Banat. Comandamentul sârb de la Timişoara a dizolvat Consiliul NaŃional 
Român al districtului Timiş şi toate gărzile naŃionale române. Poporul român este foarte 
pornit împotriva armatei sârbe, pe care a admirat-o şi alături de care a suferit pe timpul 
cumplitelor încercări”.37 
 În urma tuturor eforturilor depuse s-a obŃinut la 1 ianuarie 1919 
recunoaşterea de către FranŃa a statutului de stat Aliat, dar într-o clasare 
minimă, cu caracter secundar, ceea ce însemna că putea să-şi expună 
doleanŃele, putea să participe la unele lucrări ale ConferinŃei de Pace, dar doar 
pe bază de convocator.38 În astfel de condiŃii se puneau rezerve asupra 
caracterului nepermanent al consultărilor delegaŃiei române (doar în anumite 
cazuri) şi al comunicărilor. 
 Înainte de intrarea în război a României se punea problema eliberării 
Banatului de sub dominaŃia austro-ungară pentru a putea fi integrat în teritoriul 

                                                           

36 Ibidem, p. 37: „Si les Serbes refusent jusqu’à la fin évacuation du Banat, il serait nécessaire envisager 
possibilité d’envoyer des troupes roumaines au Banat pour occupation de la région avec les Serbes et les Français, 
comme on a déjà fait à Spalato, Cattaro et Fiume où sont des troupes italiennes, françaises et américaines”. 
37 Ion I. C. Brătianu către Charles-Beaupoil de Saint-Aulaire, telegrama numărul 12 din 22 
decembrie 1918, Bucureşti, document 52, în Dumitru Preda et alii, România la ConferinŃa de Pace 
de la Paris, p. 42: „L’Armée serbe du Banat a interné à Belgrade des centaines de Roumains du Banat. La 
ville d’Arad est pleine de réfugiés que la terreur des armées serbes a chassé du Banat. Le commandement serbe 
de Timişoara a dissout le Conseil National Roumain du district de Timis et toutes les gardes nationales 
roumaines. Le peuple roumain est profondément intrigué contre l’armée serbe, qu’il a toujours admirée et avec 
laquelle il a souffert pendant les jours de cruelles épreuves”. 
38 Flavius Boncea, ,,Lupta lui Sever Bocu”, în Sever Bocu, Lupta pentru Banat. Două discursuri, cu 
un excurs istoric de Flaviu Boncea, o postfaŃă de Daniel Vighi şi memoriile lui Sever Bocu 
despre ConferinŃa de Pace de la Paris, Timişoara, 2011, pp. 13-14, 
http://www.banaterra.eu/romana/biblioteca_banat/carti/bocu_sever/Lupta+pentru+Banat.p
df, consultat la 20.07.2015, ora 14:33. 
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naŃional românesc, după război provincia se va confrunta practic cu o altă 
ocupaŃie militară, sârbească, în condiŃiile în care se proclamase ca reîntregită, 
împreună cu Transilvania, patriei naŃionale. Cu promisiunea unui partaj (sârbo-
român), cu realitatea unei ocupaŃii militare (sârbe), cu speranŃa unei provincii 
întregi (române), aşa începe pentru Banat „pacea pariziană”. 
 
 
 

The Destiny of the Banat Region in 1918 in the context of the Politic-
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(Abstract) 

 
 Throughout 1918 and especially with the beginning of the collapse of the 
Austrian-Hungarian Monarchy, the issue of recognizing the right of the Banat region 
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some measures taken into consideration, in order to form a national, political body 
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occupation of Banat by the Serbian military troops, the negotiations began at the Paris 
Peace Conference. 

Keywords: 1918, Banat, Peace Conference, Paris, National Council of 
Romanian Unity. 
 

 
 
 
 
 
 



An 1, nr.1, 2015 
 

 167 

 
 

PICTURA LUI CORNELIU MICHĂILESCU ŞI EXPERIENłA 
ONIRICĂ A MESCALINEI (1929-1931) 

 
Delia Marinescu 

Universitatea NaŃională de Artă Bucureşti 
 
Pentru orice cercetător preocupat de opera lui Corneliu Michăilescu 

picturile realizate de acesta în perioada 1929-1931 sunt cele mai interesante şi 
fascinante. Este perioada în care apare în mod evident o schimbare în tehnica şi 
în compoziŃia lui, este perioada cea mai poetică dacă este să ne uităm la titlurile 
pe care le dă tablourilor sale (O pasăre a fascinat, Năzuia spre o altă viaŃă, Trăia 
experienŃa imponderabilului), poate, putem spune şi cea mai bogată în creaŃie. 
Acum, ca artist, Michăilescu pare a fi bine conturat, prezentând publicului 
românesc un crez artistic în catalogul expoziŃiei personale din 1931.1 Totuşi 
apare o diferenŃă semnificativă între modul de pictură de până la experimentul 
mescalinei şi modul de pictură de după experiment. Dacă înainte de a fi 
intoxicat cu mescalină, pictorul a cochetat cu pictura cubistă, prin formă şi 
expresionistă, prin culoare, acum, aceste trăsături sunt edulcorate, preferând o 
pictură ce renunŃă la contrastele atât de evidente, fie că ele derivă din valoraŃia 
culorilor sau din volumetria formelor, preferând o linie mai moale, culori mai 
pastelate şi conturarea obiectelor sau personajelor mult mai lin. În mod evident 
se pune întrebarea care a fost întâmplarea sau care este evenimentul care a 
produs această schimbare substanŃială în modul de pictură al artistului? 

Este cunoscut, din studiile de până acum, faptul că Michăilescu s-a 
supus voluntar unor experimente medicale realizate de profesorul şi neurologul 
Gheorghe Marinescu în anii ‘30. Problema nu a fost îndeajuns cercetată deşi 
toŃi specialiştii au menŃionat-o în studiile lor (Petre Oprea,2 Ruxandra Dreptu3 
sau Andrei Pintilie).4 Cel care a adunat toate datele la un loc este Andrei 
Oişteanu care, în cartea sa despre narcotice în cultura română,5 îi dedică un 
întreg subcapitol lui Michăilescu şi experienŃei sale. Astfel, până acum ştim de 
la Petre Oprea, din Aşa i-am cunoscut,6 că în perioada de bătrâneŃe, în atelierul 
casei sale din Cernica, pictorul încă Ńinea la loc de cinste lucrările din perioada 

                                                           

1 ExpoziŃia de pictură şi desen Corneliu Michăilescu, sala Hasefer, 8-28 februarie 1931, pp. 3-5. 
2 Petre Oprea, Corneliu Michăilescu, Bucureşti, Editura Meridiane, 1972. 
3 Ruxandra Dreptu, Corneliu Michăilescu. Călătorie în imposibilul cotidian, Bucureşti, Institutul 
Cultural Român, 2013. 
4 Pintilie Andrei, Ochiul din ureche, Bucureşti, Editura Meridiane, 2000. 
5 Andrei Oişteanu, Narcoticele în cultura română. Istorie, religie şi literatură, Iaşi, Editura Polirom, 
2010, pp. 302-305. 
6 Petre Oprea, Aşa i-am cunoscut, Bucureşti, Editura Maiko, 1998, p. 81. 
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colaborării cu Gheorghe Marinescu.  Ruxandra Dreptu vede schimbarea în arta 
lui Michăilescu drept trecerea de la cubism la suprarealism.7 Poate cel mai 
apropiat în a înŃelege fibra creatoare a lui Michăilescu a fost Andrei Pintilie 
care, în studiul său din 1979 spunea: „Fie că absorbŃia mescalinei a mai fost sau nu 
practicată de Michăilescu şi după experienŃa făcută sub control medical, noul univers care i  
s-a relevat pe această cale şi-a pus amprenta asupra întregii sale creaŃii”.8 

Parcurgând opera lui Michăilescu, este cu neputinŃă să nu vedem 
schimbarea care se produce la sfârşitul anilor ‘30 în creaŃia sa. Este puŃin mai 
devreme decât se ştia până acum, dar se întâmplă ceva în mod evident. Întrebarea 
următoare, care vine de la sine, este ce se întâmplă în acea perioadă?  Urmărind 
firul notelor şi trimiterilor către documente de arhivă sau presa din epocă am 
descoperit mai multe materiale care ar putea aduce lumină în această problemă a 
impactului experimentului cu mescalină asupra creaŃiei lui Michăilescu. 

Nu ştim exact în ce circumstanŃe începe prietenia dintre doctor şi artist, 
dar ştim foarte precis că în 1932 doctorul Gheorghe Marinescu prezintă în 
cadrul unei conferinŃe, desfăşurată la „FundaŃia Regală Carol I”, rezultatul 
exprimentelor sale cu mescalină, expunând  publicului şi lucrări ale lui 
Michăilescu. Ulterior aceste studii sunt publicate în buletinele ştiinŃifice ale 
Academiei Române şi în reviste de popularizare medicală din FranŃa. 
Colaborarea cu lumea medicală franceză nu era ceva extraordinar pentru 
profesorul medic, acesta făcându-şi studiile sub tutela profesorului Charcot şi 
devenind mai târziu membru al Academiei Franceze.9 Referindu-se la aceste 
experimente cu mescalină Andrei Oişteanu afirmă că au fost realizate pe un 
număr de şapte pictori, el având ştiinŃă de trei dintre cei şapte: Ludovic 
Basarab, Paul Molda şi Corneliu Michăilescu.10 Din articolul apărut sub tutela 
Academiei Române, semnat de Gheorghe Marinescu primim confirmarea 
acestui lucru.11 Există un pandant al acestui articol, text ştiinŃific identic, 

                                                           

7 Ruxandra Dreptu, Călătorie în imposibilul cotidian. Cuvinte despre Corneliu Michăilescu, în volumul Culorile 
Avangardei, coordonat de Erwin Kessler, Bucureşti, Institutul Cultural Român, 2007, p. 104. 
8 Andrei Pintilie, „Elemente pentru o redescoperire a lui Corneliu Michăilescu”, în Studii şi 
Cercetări de Istoria Artei, I, tom 26, 1979, pp. 89-117. 
9 Arhivele NaŃionale au intrat recent (2013) în posesia fondului personal Gheorghe Marinescu 
(inventar 3313). Fondul provine de la Muzeul Casă Memorială a medicului din strada Sălciilor, 
număr 27, astăzi strada Iulius Fucic, înfiinŃat în 1954. Fiind arhiva muzeului, fondul păstrează 
atât documente scrise de medic, cât şi de secretarii săi, mai ales Oscar Sager, un caiet al unui 
membru de partid care desfăşura o cercetare pentru „reinventarea” personalitaŃii medicului 
într-o versiune leninist marxistă, fotografii şi documente de la diverse evenimente care au avut 
loc în muzeu, după 1954. Documentele din fond sunt într-o stare precară de conservare, din 
acest motiv momentan neputând fi consultate. 
10 Andrei Oişteanu, Narcoticele în cultura română, p. 301. 
11 Gheorghe Marinescu, „Cercetări asupra acŃiunii mescalinei”, în Memoriile secŃiunii ştinŃifice, tom 
IX, Academia Română, Bucureşti, 1934, pp. 1-25. 
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publicat în limba franceză, pentru publicul francez.12 Nu există ilustraŃii în nici 
unul dintre aceste două articole, însă ceea ce este interesant este că varianta 
franceză apare înaintea celei româneşti. Din oricare dintre variante am cita, 
reŃinem posibilitatea ca Petru Comarnescu să se fi supus unor astfel de 
experimente, pentru că apare un subiect „P. Com. scriitor”. Confruntând această 
idee cu notele din jurnalul lui Petru Comarnescu13 acest lucru nu pare să se 
verifice, el neavând nici o intrare în jurnal. Deşi mult timp am fost convinşi că 
este posibil să fie vorba despre el, acum credem că este foarte puŃin probabil 
pentru că ne referim exact la perioada în care Comarnescu a plecat la studii în 
Statele Unite ale Americii, fiind puŃin verosimil să fi fost prezent în două locuri 
simultan. Un capitol mai dezvoltat în acest sens are tot Andrei Oişteanu.14  

Despre Ludovic Basarab nu am întreprins o cercetare aprofundată,   
ne-am oprit la binomul Paul Molda şi Corneliu Michăilescu. Aceasta nu pentru 
că am ales noi, ci pentru că aşa a ales chiar Gheorghe Marinescu într-un alt 
articol publicat tot în FranŃa15 în care apar, în paralel, două medalioane cu 
reacŃiile celor doi în timpul experimentelor. Articolul este detaliat, amplu, 
prezentând pas cu pas (oră de oră) evoluŃia pacienŃilor şi este acompaniat de 
ilustraŃii color. În plus, trebuie să adăugăm că este inedit publicului românesc 
până în acest moment. Despre acest articol găsim referiri în jurnalul lui Saşa 
Pană: „O expoziŃie importantă a deschis prietenul Corneliu Michăilescu. Acuarelele de un 
colorit halucinant. Pictorul a fost câtva timp sub observaŃia ilustrului neurolog Gh. 
Marinescu. Acesta i-a administrat injecŃii cu mescalină, un alcaloid care provoacă viziuni 
colorate. Rezulatele le-a consemnat într-un amplu studiu care a apărut în revista ,,La presse 
medicale”, însoŃit de câteva reproduceri în culori după lucrările elaborate de pictor sub 
imperiul mescalinei. Pentru neurolog, şi cele expuse acum sunt sub influenŃa alcaloidului 
create. Descopăr influenŃe din Paul Klee şi din Picasso”.16 Nu este de mirare că Saşa 
Pană ştia de acest articol, el având şi pregătire medicală. Acest paragraf este 
amintit şi de Andrei Oişteanu, care a fost notat la data de 5 februarie 1933 de 
Saşa Pană şi care face referire la acuarelele realizate de Michăilescu. Din acest 
motiv aducem în discuŃie expoziŃia Criterion, la care Michăilescu a participat 
doar cu acuarele, căci despre această expoziŃie este vorba. În februarie 1933, 
grupul plastic Criterion realizează o expoziŃie colectivă în sala Dalles. Grupul 
era format din Cornelia Daniel, Dem. Bălăcescu, Michaela Eleutheriade, Merica 
Râmniceanu, MiliŃa Petraşcu, Margareta Sterian şi domnii Henri Catargi, Mac 
Constantinescu, Henri Daniel, Ion Jalea, Ionescu-Sin, Marcel Iancu, Max 
                                                           

12 Gheorghe Marinescu, „Recherche sur l”action de la mescaline”, în La presse medicale, Paris, 
număr 74, 16 septembrie 1933, pp.1433-1437. 
13 Petru Comărnescu, Jurnal 1931-1937, Iaşi, Institutul European, 1994. 
14 Andrei Oişteanu, Narcoticele în cultura română, pp. 306-308.  
15 Gheorghe Marinescu, „Visions colorées produites par la mescaline”, în La presse medicale, 
Paris, număr 92, 18 noiembrie 1933. 
16 Saşa Pană, Născut în ’02. Memorii, file de jurnal, evocări, Bucureşti, Editura Minerva, 1973, p. 400. 
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Herman Maxy, Corneliu Michăilescu şi Petru Iorgulescu-Yor. Ei îşi propuneau 
„ca prin acest Salon, ar fi puse bazele unui îndreptar critic în plastica românească”.17 La 
această expoziŃie Michăilescu participă cu şaisprezece lucrări, acuarele. 
Catalogul expoziŃiei reproduce alb-negru una dintre ele, Aquarium. ReŃinem 
deci, din paginile de jurnal ale lui Saşa Pană şi din sincronicităŃile cronologiei că 
la această expoziŃie Michăilescu participă cu lucrări realizate în timpul 
experimentelor. Deci, putem înainta ipoteza că şi în anul 1932 pictorul a fost 
iar subiect pentru experimente.  

Am pornit în demonstraŃie urmărind o cronologie inversă pentru că 
despre această perioadă avem mai multe certitudini. Începuturile sunt foarte 
tulburi. Interesul medicului Marinescu pentru mescalină apare însă de timpuriu, 
din tinereŃea lui, primele cercetări în sensul acesta fiind publicate în 1909.18 De 
fapt, ca neurolog era interesat de audiŃia colorată şi de modul în care aceste 
fenomene se creează în creier. El studiază rând pe rând toate teoriile care 
circulau în acel timp în Europa despre acest fenomen19 şi prin experimente îşi 
formulează propriile păreri. El credea că toată lumea este capabilă de astfel de 
trăiri, de audiŃii colorate, doar că se impune un catalizator pentru deblocarea 
anumitor părŃi ale creierului care să înlesnească această trăire. El va nega mereu 
ipoteza ce susŃinea că oamenii cu probleme mintale sunt mai predispuşi la 
asemenea trăiri, dar va accepta ipoteza că există pacienŃi cu o predispoziŃie 
nativă la estetic şi emoŃie, care au şanse mai mari spre a avea o trăire mai 
intensă, utilizând mescalina. Nu este foarte clar din modul de redactare 
medical-ştiinŃific, care este rolul pe care îl juca imaginaŃia în aceste experimente, 
dar bănuim că este unul destul de mare. În toată munca depusă de Marinescu 
pentru a proba teoriile sale, el îl va avea ca ajutor pe medicul locotenent Vasile 
Sava care, în 1929 îşi va redacta teza de doctorat pe această temă, împreună cu 
o serie de exemple ale experimentelor realizate de el. Această lucrare este foarte 
importantă în parcursul nostru pentru că certifică pentru prima oară, relaŃia 
Marinescu-Michăilescu. 

Istoria cercetărilor româneşti despre audiŃiile colorate începe la Iaşi prin 
munca depusă de medicul Eduard Güber în a doua jumătate a secolului           
al XIX-lea. Acesta a fost încurajat în cercetările sale de Take Ionescu şi de Titu 
Maiorescu şi a deschis un laborator de psihologie experimentală. La moartea 
lui, timpurie, doar treizeci şi cinci de ani, notiŃele sale sunt înmânate lui 
Gheorghe Marinescu de către Titu Maiorescu pentru a continua cercetarea.    
S-ar cuveni în acest moment să dăm o definiŃie a sinesteziei şi una a audiŃiilor 
colorate. În realitate nu este o diferenŃă între ele atât sinestezia, cât şi viziunea 

                                                           

17 Catalog Grupul plastic „Criterion”, Salon 1933 în sala Dalles, Bucureşti, 1933, p. 3. 
18 Gheorghe Marinescu, „AudiŃia colorată”, în Analele Academiei Române, 1909. 
19 Vasile Sava, Cercetări asupra audiŃiei colorate şi intoxicaŃiunii experimentale cu mescalină, Facultatea de 
Medicina, Bucureşti, 1929, pp. 16-18. 
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colorată se referă la trăiri avute prin împletirea a două sau mai multe simŃuri, 
cele mai frecvente fiind simŃul vizual şi cel auditiv, dar nici simŃul olfactiv sau 
tactil nu sunt de neglijat. O înŃelegere mai clară reiese atunci când se citeşte tot 
contextul. Termenul de „sinestezie” este folosit mai adesea în domeniul literar, 
de vreme ce aria medicală, cel puŃin cea din acea epocă, a preferat termenul de 
audiŃie colorată. Vasile Sava defineşte audiŃia colorată astfel: „AudiŃia colorată, 
consistă în asocierea unei senzaŃii auditive, cu o senzaŃiune vizuală colorată, este un fenomen 
destul de rar, curios, care se găseşte la persoane normale şi în stări patologice. La normali se 
întâlneşte în mod excepŃional, pe când la persoane care prezintă afecŃiuni cerebrale, la 
degeneraŃi, intoxicaŃi, nevropaŃi, precum şi la orbi, este mai frecvent şi mai intens”.20 

Experimentele testau modul în care pacienŃii reuşeau în timpul 
intoxicării să trăiască viziuni, modul în care aveau reacŃiile atât la imagini, 
zgomote, greutăŃi şi cum li se exacerba imaginaŃia, având tot felul de închipuri. 
Nu este de mirare că sinestezia, ca procedeu artistic, se naşte într-o perioadă în 
care intoxicarea sau beŃia de tot felul erau foarte la modă.21 Testele realizate pe 
subiecŃi români, la oricare dintre sesiunile de testare ne-am referi, au pacienŃi 
variaŃi: fie oameni sănătoşi cu profesii diverse (pictori, scriitori, profesori, 
medici), fie nevrotici sau orbi.  

Mescalina „este unul dintre alcaloizii principali ce conŃine planta Peyotl 
(Echinocactus Wiliamisii). Această plantă face parte din familia Cactaceelor, genul 
echinocactus. Ea se găseşte în câteva regiuni din Mexicul central şi septentrional. Creşte în 
special pe locurile aride, pe colinele pietroase şi locurile pleşuve ale munŃilor. Peyotlul a fost şi 
este una din plantele sfinte pentru unii indieni din Mexic şi Statele Unite [...] Cultul 
peyotului aparŃine popoarelor mexicane. Din cele mai vechi timpuri indienii atribuiau acestei 
plante o origine supranaturală şi divină, care persistă până astăzi. În onoarea ei se fac 
ceremonii religioase. Se utilizează numai partea aeriană a cactusului în stare uscată. La 
Huicholi, unul din triburile indiene, există încă integritatea cultului peyotlului, considerat ca 
fiind izvorul vieŃii, al fericirii şi al bogăŃiei pentru cei care îl posedă. Pentru culesul acestei 
plante, aceşti indieni organizează o expediŃie care durează dus-întors, 30 de zile pentru că 
Peyotlul se găseşte la o distanŃă de 350-400 km., în locul numit „Majonera”. După culesul 
recoltei anuale, în luna Noiembrie, se formează o expediŃie de 8-12 pelerini. Drumul până 
la locul sfânt îl fac cu osteneli, având de îndurat cele mai mari chinuri din cauza drumului 
prin stepa uscată şi pietroasă unde picioarele sângerează, la fiecare pas, pe pietre ascuŃite şi pe 
ghimpi de cactus. Oboseala este extremă, alimentaŃia fiind redusă, după câteva zile de drum, 
nu se mai susŃin până la primul popas, decât cu muguri de Peyotl pe care îl au cu dânşii. 
AcŃiunea plantei asupra unui organism nehrănit, într-o stare de excitaŃiune nervoasă 
maximă datorată oboselii şi exaltaŃiei religioase precum şi aŃintirea minŃii numai asupra 
acestei plante sfinte cât şi asupra rolului pe care îl îndeplinesc, ne explică starea de hiperstezie 

                                                           

20 Ibidem, p. 5. 
21 Să nu uităm că pe lângă modă, poetul francez Charles Baudelaire chiar a încercat o 
teoretizare prin cartea sa Paradisuri artificiale. 
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mintală şi semi-halucinatorie în care se găsesc pelerinii când ajung la locul sfânt, unde li se 
pare că văd pe înălŃimea platoului chipul unui cerb care ar fi „Zeul Cactusului”. Acolo fac o 
scurtă ceremonie şi se reîntorc acasă după ce au strâns provizii cât mai mari de cactus. Acasă 
ajung obosiŃi, slăbiŃi, însângeraŃi, dar cu sufletul mulŃumit că şi-au îndeplinit misiunea şi 
datoria către zei. În luna ianuarie celebrează o sărbătoare cu mare  fast  şi deosebit de 
importantă pentru ei. În mijlocul templului aprind un foc cu mare pompă. AdunaŃi acolo 
pelerinii sunt dezlegaŃi de către preot de toate obligaŃiile luate. Preotul, stând pe un scaun 
sfânt, împarte cactusul tuturor, în sunetul tobei şi al cântecelor ritualice. ToŃi joacă cu mişcări 
vii; se învârtesc, se simt foarte uşori executând o complexitate de figuri simbolice. Sărbătoarea 
Ńine mai mult de 24 de ore şi se sfârşeşte cu o masă reparatoare. Indienii întrebuinŃează 
această plantă ca agent preventiv şi curativ contra tuturor boalelor. E întrebuinŃat ca tonic şi 
stimulant, contra muşcăturilor de şarpe, contra durerilor de cap, în hemoragii, febră, 
tuberculoză”.22 Am redat toată povestea despre cultul plantei peyolt din Mexic 
pentru a înŃelege importanŃa ei pentru americanii nativi. AtracŃia europenilor a 
venit în primul rând datorită faptului că este o plantă cu efect curativ, apoi 
datorită proprietăŃilor halucinogene. Apoi, europenii au dat şi un scop ştiinŃific, 
realizând cercetări în vederea tratării traumelor post-belice suferite de militarii 
care supravieŃuiau războiului. 

Pe lângă această explicaŃie şi scurt istoric etnografic, tot din teza lui 
Vasile Sava aflăm şi numărul experimentelor, până în 1929, de la noi din Ńară şi 
modul în care decurgeau acestea. Primele experimente consemnate (nu ştim 
exact anul), au fost realizate preluând subiecŃi de la azilul de orbi „Regina 
Elisabeta”, Vatra Luminoasă Bucureşti. Dintre pacienŃi ştim că au fost trei copii 
orbi, trei adulŃi orbi, cinci pictori, fetiŃa unui pictor şi un doctor, în total 
treisprezece. Nu apar date exacte de identificare despre cei cinci pictori. Ştim 
doar următoarele date: „P.M.”, „K.A.”, „doamna I.S.”, „M.A.” şi „D.D. 32 ani”, 
fetiŃa este „L.M.”. Este foarte greu de spus cine sunt subiecŃii implicaŃi. Însă 
important de surprins, pentru acest moment în care nici metoda de lucru nu este 
încă aşa bine dezvoltată, nici întrebările puse sau tehnica medicală nu sunt 
avansate, în ce consta interesul medicilor în acel moment. Pe de o parte, ei 
implică oamenii cu sensibilitaŃi artistice, drept subiecŃi, pe de altă parte, implică 
copii, pentru a vedea dacă sensibilitatea artistică este ereditată.  Şi răspunsul lor la 
acest nivel al cercetării, este că într-adevăr sensibilitatea este ereditar dobândită, 
iar reacŃiile avute de fetiŃă sunt similare cu cele avute de tatăl ei, pictor.  

A doua sesiune de experimente este mult mai complexă, întrebările şi 
consemnările sunt mult mai atente şi mai minuŃioase. Din acest calup au făcut 
parte zece pacienŃi, dintre care: un student la medicină, trei interni la Eforia 
Spitalelor, un învăŃător, cinci pictori. Despre cei cinci pictori ştim următoarele: 
„D.D. pictor, etate 33 ani”, „M.C., etate 25 ani, pictor şi profesor în arta decorativă”, 
„I.I. student la belle-arte, 23 ani”, „L.G. student la belle-arte, etate 22 ani”, „T.Al. 23 
                                                           

22 Vasile Sava, Cercetări asupra audiŃiilor colorate, pp. 19-21. 
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ani, pictor decorativ”. Dintre ceilalŃi cinci subiecŃi, studentul la medicină şi 
învăŃătorul repetau experimentul la interval de trei zile. Dintre toŃi zece, doi 
sunt puşi să dea „auto-observaŃiuni”, unul dintre interni la medicină şi pictorul 
„M.C.”. Acesta din urmă semnează cu numele I. MIHALCEA.  

Pe acest subiect „M.C.” l-am identificat cu Corneliu Michăilescu. Există 
atât argumente pro, cât şi contra-argumente pentru această ipoteză. Să începem  
cu argumentele în defavoarea acestei idei de lucru. Primul contra-argument este 
inadecvarea de vârstă. În 1929, Michăilescu avea 42 ani, nicidecum 25 de ani, 
cum se susŃine că ar fi avut acest pacient. Însă imediat după vârstă, aflăm 
despre acest pacient „M.C.” că era profesor de arte decorative. Acest din urmă 
detaliu, era valabil în acel moment pentru activitatea profesională a lui 
Michăilescu. El fiind profesor în cadrul Academiei de Arte Decorative, 
înfiinŃată de Andrei Vespremie, alături de alŃi colegi avangardişti, dintre care şi 
Maxy,23 deci avem şi un argument contra ce este succedat de unul pro. Însă,  
dacă privim vârstele tuturor subiecŃilor de la această sesiune de experimente, 
toŃi au vârste între 20 şi 25 ani. Nici unul dintre ei nu depăşeşte această limită, 
fapt destul de greu de crezut. Este admisibilă ideea următoare: dacă se dau doar 
iniŃialele numelui şi se păstrează anonimatul, atunci şi vârsta este un criteriu ce 
este schimbat tot în sensul anonimizării subiecŃilor. Din punctul nostru de 
vedere, argumentul este parŃial dezamorsat, dar cum nu putem să susŃinem 
până şi cu alte argumente nesustenabilitatea lui, admitem că, din acest punct de 
vedere, este posibil ca subiectul „M.C.” să nu fie Corneliu Michăilescu. Al 
doilea contra-argument vine din semnătura de la „auto-observaŃiune”; aceasta 
notă proprie este semnată I. Mihalcea. Subiectul „M.C.” are amabilitatea să 
scrie o impresie post-experiment în care să îşi explice reacŃiile şi trăirile. Această 
„auto-observaŃiune” ce apare în teză imediat după subiectul „M.C.” este 
semnată cu un nume ce nu corespunde subiectului. Bănuim că această a doua 
schimbare este operată tot din raŃiuni de protecŃie personală sub umbra 
anonimatului. O eventuală explicaŃie a acestor atitudini, am putea găsi în cercul 
de profesionişti căruia i se adresează teza. Lucrarea de doctorat a lui Vasile 
Sava, intenŃiona promovarea şi dezvoltarea ştiinŃei medicale, dar avea în spate 
şi o puternică raŃiune militară. Sava fiind medic locotenent, teza lui de doctorat 
se putea adresa în egală măsură şi mediilor militare pentru că, o eventuală 
tratare cu mescalină, ar fi putut folosi şi acestui mediu, pentru tratarea şocului 
post-traumatic. Acesta fiind contextul şi grupul Ńintă căruia i se adresează, se 
întăreşte dorinŃa de anonimat, mai ales dacă vorbim despre o persoană publică 
cum ar fi un pictor. De altfel, pe pagina de gardă a tezei de doctorat, apare o 
menŃiune foarte interesantă „facultatea consideră datele publicate aici, proprii în 

                                                           

23 Irina Cărăbaş, „Umbra obiectului. Modernitate şi decoraŃie în arta românească”, în volumul  
(Dis)continuităŃi. Fragmente de modernitate românească în prima jumătate a secolului al 20 lea, coordonat 
de Carmen Popescu, Bucureşti, Editura Simetria, 2010, pp. 128-130. 
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totalitate autorului, nu-şi exprimă nici aprobarea, nici dezaprobarea”. Fapt care, susŃine 
cele afirmate mai sus, adică un eventual interes mai mare să fi fost din partea 
mediului militar, decât cel medical. Dar în acelaşi timp, afirmaŃia de pe pagina 
de gardă şi poziŃia mediului academic medical românesc, trădează o poziŃie de 
neutralitate. Şi aşa putem înŃelege, încă de pe acum şi demersurile viitoare 
făcute de doctorul Marinescu pentru popularizarea experimentelor şi în Europa 
apuseană. 

În ceea ce îl priveşte pe Michăilescu, parcursul său publicistic vine să 
susŃină identitatea cameleonică pe care acesta o avea şi cu care nu se jena. El 
publică deseori articole sub mai multe pseudonime. Ştim dintr-un articol a lui 
Petre Oprea24 că  Michăilescu a publicat în revista Argus şi în ziarul Politica cu 
pseudonimele Neagu Paloş şi Dinu Plopeanu. Numele de Plopeanu îl va mai 
folosi mai târziu şi pentru personajele sale din nuvele. În nuvela Portretul, 
doamna Toto Plopeanu este unul dintre alter ego-urile feminine ale pictorului 
autor. Din acest motiv, uşurinŃa cu care Michăilescu îşi schimbă numele, 
coroborat cu criterii de anonimat, nu credem că acest contra-argument se poate 
susŃine. Deci, personajul „M.C.” sau I. Mihalcea poate fi în realitate Corneliu 
Michăilescu.  

Revenind la experiment şi urmărind parcursul subiectului „M.C.”, aflăm 
că acestuia i se administrează o doză mică de mescalină, 8 ctg, în comparaŃie cu 
a doua mărturie pe care o avem pentru Michăilescu din scrierile lui Marinescu, 
în care se pomeneşte faptul că i se administra 33 ctg.25 Ridicarea cantităŃii poate 
indica deja o continuitate în administrarea halucinogenului. În treacăt fie 
amintit, faptul că la orice drog pentru a avea efect după un timp îndelungat de 
administrare trebuie ridicată doza. În faŃa experimentului Sava, subiectul este 
clar la primul lui contact cu mescalina. Singurele lui posibile alte contacte fiind 
din postura de observator la sedinŃa subiectului „D.D.”, Ńinută cu trei zile 
înaintea lui. El întreabă la un moment dat: „Nu ştiu ce se întâmplă cu mine, se petrece 
ceva cu mine? …  nu-mi vine să cred! … la fel i s-a întâmplat şi lui D? … Ce se petrece cu 
mine? … mă izbesc de realitate, ce se întâmplă cu mine?”. Citim reacŃia unui om mirat, 
şocat de trăirile prin care trece, dar spre deosebire de „D.D.” care are o 
atitudine mult mai speriată şi nu ştie cum să îşi controleze senzaŃiile, subiectul 
„M.C.” este mult mai controlat şi stăpân pe sine. Dacă ne uităm comparativ la 
reacŃiile preliminare ale subiectului, din cele două surse pe care le avem, Sava şi 
Marinescu, observăm că în a doua sursă, deci la o administrare ulterioară, 
subiectul nu mai are nici un fel de reacŃie de şoc sau de surprindere. La acel 
moment, vorbim despre un pacient, deja ,,experimentat”, care nu se mai 

                                                           

24 Petre Oprea, „Pseudonimele unor cronicari plastici (1875-1930)”, în Studii şi cercetări de istoria 
artelor, 1964, pp. 270-272. 
25 Pentru a nu produce confuzii, o să numim cele două sesiuni experimente Sava şi experimente 
Marinescu. 
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confruntă cu spasme ale muşchilor sau cu reacŃii neobişnuite. El ştie cum să 
asculte muzica sau modul în care trebuie să interacŃioneze cu personalul 
medical pentru a reuşi să manipuleze într-un scop creativ starea dată de drog. 

Dacă în experimentul Sava este o grilă clară pe care fiecare subiect 
trebuie să o parcurgă, în experimentul Marinescu, atât Molda cât şi Michăilescu 
sunt lăsaŃi mai curând să exploreze singuri „minunile audiŃiilor colorate”. În 
primul caz, situaŃia Sava, subiecŃii sunt întrebaŃi ce analogii fac între diferite 
litere, cuvinte, Ńări sau persoane, care sunt în încăpere cu ei, apoi sunt întrebaŃi 
cum văd în funcŃie de muzica pe care o ascultă. În al doilea caz, situaŃia 
Marinescu, pare că lucrurile curg mai lin, în ritmul muzicii, fără a mai fi un 
barem ce trebuie urmărit. Şi într-un caz şi în altul, observaŃiile medicale cu 
aparatură de specialitate sunt stricte.  

Interesant este în „auto-observaŃiune” cum defineşte pacientul „M.C.” 
experienŃa: „Unul din fenomenele caracteristice ale mescalinei, este senzaŃia de 
imaterializare. Această stare lua naştere când eram cu ochii închişi. Aveam impresia că mă 
descompun, că mă epuizez şi că existenŃa mea se transforma în elemente metafizice la care 
luam parte activă în evoluŃia lor, un fel de spectator imaginar; iar când mă trezeam, aveam 
impresia că mă regenerez şi că o eternitate s-a scurs într-o clipă. Acest lucru repetându-se de 
mai multe ori, trecerea de la realitate la vis de la vis la realitate, de la conştient la 
subconştient şi invers, făcu să se nască în mine sentimentul fricei şi să-mi controlez 
conştiinŃa”. În experimentul Marinescu se spune: „AspiraŃiunea eterului îi provoacă 
senzaŃia de depersonalizare, de evaziune din sere de sticlă, de autoscopie, de volatizare. 
Culorile sunt luminoase, perlate, opaline”. 

Depersonalizarea, evadarea din realitate, fuga de la conştient la 
inconştient şi confruntarea cu zdrobitoarea realitate care năvăleşte peste 
pacient, să punem în paralel cu aceste stări, titlurile picturilor lui Michăilescu de 
la expoziŃia personală din 1931: ,,Năzuiau spre o altă viaŃă”, ,,Plutea în spaŃiu 
fără margini”, ,,Se apropie ceasul”, ,,Un suflet a sburat”, ,,Călătorie prin 
imposibilul cotidian”, ,,Trăia experienŃa imponderabilului”, ,,Retrăia o viaŃă 
necunoscută”.26 Lirismul titlurilor pare să coincidă cu stările trăite şi descrise de 
pacientul „M.C.”. O altă parte din lista de titluri a expoziŃiei este mult mai 
evidentă în sensul „audiŃiilor colorate” ad-literam, adică: ,,Muscat (arome 
colorate)”, ,,Orangade (arome colorate)”, ,,Acorduri în oranj”, ,,Simfonie în 
galben”, ,,Ambre (olfactoplastică)” sau ,,Arome în tonuri reci”. ExperienŃa 
legată de olfactoplastică se înŃelege din experimentul Marinescu, în timpul 
acelei sesiuni, Michăilescu este „testat” pentru îmbinările sale dintre simŃul 
olfactiv şi cel vizual: „Mirosul de creozot face să apară viziuni brune; vede o sticlă de 
tinctură de iod. Mirosul de alcool îi evocă peisaje, culori cenuşii, banale, forme şi culori de 
banane”.27 Trecerea de la cromatica caldă la cea rece este în acest caz indusă de 
                                                           

26 ExpoziŃia de pictură şi desen Corneliu Michăilescu, sala Hasefer, 8-28 februarie 1931, p. 7. 
27 Gheorghe Marinescu, „Vision colorées produites par la mescaline”, în La presse medicale, Paris, 
18 noiembrie 1933, f. p. 
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diferite mirosuri. Toate acestea vin să redefinească şi datările faŃă de aceste 
tablouri, dar mai ales datarea faŃă de momentul în care au avut loc 
experimentele. Dacă admitem că subiectul „M.C.” este Corneliu Michăilescu 
atunci primul contact cu mescalina al artistului a avut loc la 4 mai 1929, iar dacă 
admitem că lucrările prezentate la expoziŃia din 1931 sunt rodul deja al 
experimentelor, trebuie să admitem şi că experimentul Marinescu a avut loc 
până la data vernisajului, adică 5 februarie 1931. Deci anii 1929-1930 sunt anii 
în care Michăilescu este fundamental influenŃat de această substanŃă care îi 
schimbă modul de a picta. 

Important mai este un aspect, modul în care Michăilescu se percepe în 
tot acest timp. În experimentul Sava, în „auto-observaŃiune” Mihalcea scrie 
cum se percepe: „Interiorul unei biblioteci vaste în care îmi vedeam imaginea mea”. Apoi 
în experimentul Marinescu aflăm următoarele auto-percepŃii: „senzaŃia de a se afla 
într-un muzeu” şi „se compară cu racursiul lui Mantegna”, din acestea deducem 
părerea pe care pictorul o avea despre el, dar şi locurile unde se simŃea bine. 
Vorbim fără îndoială de un personaj deosebit de instruit şi cu o dorinŃă de a se 
autodepăşi, de a evolua perpetuu. Poate aşa se explică mai bine şi schimbarea 
pe care a produs-o în creaŃia sa. Nu este de mirare, referindu-ne acum, la 
interioarele de atelier relizate de Michăilescu, în care apar fie cărŃi, fie chiar o 
bibliotecă, că personajul se vede mereu în relaŃie de reprezentare cu cuvântul. 
Fie că este vorba de titluri, care au mereu ceva aparte, fie că este vorba de 
proză, fie că este vorba de propria imagine, la Michăilescu mereu cuvântul a 
avut o importanŃă de netăgăduit.  

Ştim deja din declaraŃia sa artistică, din prefaŃa catalogului din 1931, că 
„Este o deprindere curentă de a considera încă pictura ca o artă a imitaŃiei sau cel puŃin a 
unei strânse interpretări a formelor şi culorilor din natură, alegându-se din ea fragmente cu 
care insul este deprins din banalul cotidian [...] Pictura astfel concepută îşi găseşte 
echivalentul în rutina unui meşteşug, a unei deprinderi profesionale. Virtuozitatea, nicicând 
nu poate suplini, emoŃia sensibilităŃii, forŃele imaginaŃiei creatoare. Natura exterioară cât şi 
lăuntrică este nesfârşit de bogată”.28 Acestea, coroborate cu o altă afirmaŃie pe care o 
va face mai târziu în nuvela Portret29 despre evoluŃia în artă: „Eu consider evoluŃia 
ca un mijloc de perfecŃionare, nu un adaos la ce există. Pe când evoluŃia creează organe şi 
funcŃii noi. De altfel, istoria artei ne dovedeşte că progresul şi regresul sunt manifestări închise 
în cicluri”, vin să explice schimbarea pe care Michăilescu a operat-o în universul 
său creator. Schimbarea în cazul de faŃă, vine cu mai mult decât renunŃarea la o 
tehnică de pictură (renunŃarea momentană la pictura în ulei pentru acurelă), în 
cazul de faŃă, ruptura produsă prin intoxicarea cu alcaloid, aduce cu sine o 
redirecŃionare a atenŃiei spre interior. Interiorul fie văzut ca o aplecare asupra 
cerinŃelor corpului, asupra emoŃiilor şi trăirilor interioare, sau interiorul văzut 

                                                           

28 Ibidem. 
29 Corneliu Michăilescu, Portret, Bucureşti, Editura Atlas, 2000, p. 261. 
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drept tăierea legăturilor de reflectare cu mediul, cu exteriorul care oglindeşte 
ceea ce suntem. Deci această nouă poziŃionare deschide un nou ciclu de creaŃie. 
Pentru Michăilescu, schimbarea vine în fapt, cu evoluŃie, pentru că el ajunge la 
capacitatea de auto-valorizare prin ceea ce este el cu adevărat, nu prin relaŃiile 
avute cu mediul (natural, pentru pictură, conjunctural, oamenii pentru 
socializare/relaŃionare) care reflectă o oglindă a ceea ce suntem sau nu, oglindă 
prin care noi ajungem de fapt să ne descoperim şi să existăm drept conştiinŃe şi 
entităŃi proprii. Este drept că mescalina a ajutat acest proces, dar drogul nu a 
fost decât catalizatorul pentru a descoperi ceva ce deja era acolo: dorinŃa de 
evoluŃie, de perfecŃionare şi pentru a trece spre un nou ciclu.  

Paralela interesantă făcută de medicul Gheorghe Marinescu în articolul 
lui medalion despre reacŃiile celor doi pictori în relaŃie cu mescalina, Corneliu 
Michăilescu şi Paul Molda, aduce un tandem interesant în faŃa cercetătorului. 
Michăilescu ca pictor modern, afiliat ideatic curentului avangardei istorice 
româneşti şi Paul Molda, pe numele său real Paul Ioan Popescu,30 pictor 
apropiat de tradiŃie, de pictura de frescă bisericească, de renovarea şi 
restaurarea tradiŃiei, studiul celor doi în tandem este o alăturare inedită.31 

Cele două medalioane ale aceluiaşi articol semnat de doctorul 
Marinescu sunt necunoscute până în acest moment publicului de specialitate 
românesc, iar importanŃa lui nu derivă doar din acest fapt, sau doar din datele 
medicale consemnate acolo, ci şi din faptul că, cele două conŃin reproduceri 
color ale lucrărilor realizate de cei doi în timpul experimentelor. Lucrările, din 
păcate, sunt pierdute astăzi. În observaŃia despre Michăilescu sunt reproduse 
patru lucrări, de vreme ce în observaŃia despre Molda sunt reproduse două. 

Toate reproducerile sunt ale lucrărilor realizate în timpul 
experimentului, respectiv în perioada de maximă intoxicaŃie. Aspectul este 
important pentru că, dacă Michăilescu va picta şi după perioada de maximă 
intoxicaŃie, adică după ziua în care este observat medical de Marinescu, nu se 
poate spune acelaşi lucru şi despre Molda.   

Un alt aspect important este şi faptul că Michăilescu îşi va asuma toată 
viaŃa acest experiment, de vreme ce Molda îl va da repede uitării şi îl va 
ascunde.32 DiferenŃa de viziune dintre cei doi se observă şi în acestă problemă, 

                                                           

30 Arhivele NaŃionale ale României, Fond Paul Molda, dosar 1, fila 7. 
31 O situaŃie similară, dar alipită pe alte considerente, de context, o va face într-un articol 
Alexandru Busuioceanu, ,,TradiŃionalism şi avangardă: expoziŃiile Theodorescu-Sion şi Marcel 
Iancu”, în volumul Scrieri despre artă, Bucureşti, Editura Meridiane, 1980. Criticul va alătura 
figura lui Marcel Iancu, cu cea a lui Ion Theodorescu-Sion, dar nu din prisma ideilor abordate 
în pictură de cei doi, ştiut fiind faptul că primul este promotor al avangardei, dar cel de-al 
doilea al naŃional tradiŃionalismului, ci datorită simplului fapt că ambii au avut în acelaşi timp 
expoziŃii personale în Bucureşti. 
32 Arhivele NaŃionale ale României, Fond Paul Molda, dosar 48, filele 1-4; Molda scrie anexe 
pentru adeziune la Partidul Socialist, în aceste anexe el îşi spune pe scurt povestea şi activitatea 
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nu doar faŃă de crezul artistic diferit. O altă mare diferenŃă de evoluŃie între cei 
doi este şi relaŃia ulterioară cu regimul comunist. Paul Molda devine repede un 
membru de partid, fişa lui de înscriere fiind datată 1950, de vreme ce 
Michăilescu va prefera calea auto-exilului, în satul Cernica.  

Se impune în acest moment şi o scurtă analiză a lucrărilor executate de 
cei doi pe durată colaborării cu Marinescu. Cele patru realizate de Michăilescu 
corespund diferitelor momente ale experimentului. Prima (figura 1) este o 
imagine rezultată de momentul coroborării cu o amintire despre arăbescurile 
orientale. Are nuanŃe de albastru şi mov cu preponderenŃă, şi este mai curând 
abstractă, fără a reproduce o formă coerentă. Cea de-a doua în ordinea 
dezvoltării articolului (figura 2),  este inspirată de  momentul descoperirii unei 
monede care, în imaginaŃia intoxicată a lui Michăilescu, pare a fi o monedă 
antică ce i-a adus aminte de villa Giulia din Roma. Imaginea descrie un schimb 
monetar între două mâni sau un schimb de studiu, pentru că mâna din primul 
plan are în imediata apropiere o lupă. Obiect care trimite la studiul numismatic 
şi explică şi coroborarea de evenimente produse de mescalină. A treia imagine, 
ce are în partea de jos inscripŃia „depersonalizare Ether” este în legătură cu  
observaŃia amintită şi de Marinescu deja: „AspiraŃiunea eterului îi provoacă senzaŃia 
de depersonalizare, de evaziune din sere de sticlă, de autoscopie, de volatizare. Culorile sunt 
luminoase, perlate, opaline”. Pictura respectă toate aceste idei, depersonalizarea, 
evadarea din sera de stică, culorile perlate, luminoase. Ultima lucrare (figura 3), 
nu aduce în mintea lui Michăilescu o amintire, ci este inspirată de muzica lui 
Bach, este o reprezentare Christică. Imaginea lui Hristos, înconjurat de îngeri, 
ce alcătuiesc un cerc şi par că dansează în jurul Fiului Omului. Culorile folosite 
şi aici sunt prioritar albastru şi alb perlat. Interesantă este senzaŃia de zbor pe 
care această lucrare, mai mult decât anterioară reuşeşte să o transmită. 

Lucrările lui Molda, cunoscute printr-un număr mai mic de reproduceri, 
doar două (figurile 4 şi 5), folosesc cu totul altă gamă cromatică. Dacă 
Michăilescu este adeptul unor culori vaporoase, aerate, nuanŃe sidefii, Molda va 
prefera tonurile apăsătoare, de brunuri închis, culori pământii, ce trimit mereu 
la greutate, la negru şi în final la moarte. Desenele făcute de Molda sunt mult 
mai copilăreşti, au ceva naiv în ele, fiind bucăŃi rupte din activitatea lui cu fresca 
bisericească. El va realiza într-un desen o mască, cu linii descompuse, iar în al 
doilea desen, printr-o suprapunere nenaturală de planuri, pictează cruci, turle 
de biserici şi linii, aparent, fără noimă. Fondul este mereu închis, dar 
contururile formelor au culori în nuanŃele mai sus amintite. Trimiterile sunt 
clare la activitatea lui de pictor de formaŃie tradiŃională. 
  Dacă operăm o analiză comparată între cele două tipuri de desene 
realizate, cele executate de Michăilescu au mai multă lejeritate, sunt mai 

                                                                                                                                                    

profesională, lăsând nemenŃionate anumite aspecte ale vieŃii sale, experimentul a fost unul 
dintre aspectele trecute cu vederea. 
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elaborate, fapt ce poate susŃine ideea, încă o dată, că pictorul Corneliu 
Michăilescu, a executat succesive intoxicări supravegheate cu mescalină pentru 
a reuşi prin acest proces să deblocheze colŃuri ale creierului său, dar şi ale 
conştiinŃei şi imaginaŃiei sale, care să inspire şi să pulseze noi idei în activitatea 
sa plastică. Dacă informaŃiile găsite până în acest moment sunt juste, el începe 
aceste experimente în anul 1929. Schimbarea stilului său de a picta din această 
perioadă este de domeniul evidenŃei şi este, totodată, cel mai elocvent 
argument. Anul 1931, odată cu expoziŃia personală, el arată publicului atât 
avizat, cât şi celui neavizat ce anume se poate realiza printr-o astfel de 
experienŃă. Poate că această „îndrăzneală” a lui este şi motivul pentru care 
pictura lui era greu de înŃeles, mai ales aceasta, realizată sub influenŃa drogului. 
Sau dimpotrivă, această „îndrăzneală” a adus pictura lui Michăilescu într-un 
nou stadiu, avansat, divers interpretabil şi foarte conceptualizat. Deci a dovedit 
şi calităŃi de vizionar. Din aceste motive, Michăilescu este un exemplu de artist 
rar întâlnit în arta românească, cu idei şi capacităŃi aparte, care până la sfârşit a 
dorit să se perfecŃioneze, a încercat orice oportunitate pentru a atinge această 
evoluŃie şi a încercat mereu să fie original atât prin el însuşi, cât şi prin 
atitudinea şocantă pe care a trezit-o adeseori. 
 
 

Corneliu Michăilescu’s Painting and the Oneiric Experience of Mescaline 
 

(Abstract) 
 

The article analyzes an important period of Corneliu Michăilescu´s life, a 
remarkable painter of Romanian Avant-garde art movement. In the late of the ’20, the 
painter participates at some medical experiments supervised by the notorious doctor 
Gheorghe Marinescu. The medical staff had introduced in the patients bodies a 
hallucinogen substance called mescaline that produced a distortion of reality and 
emphasized their senses. After the experiments, the painter changed totally his way of 
painting and of life. The article aims to detect the exact period when Michăilescu 
started the intoxication, and which were the changes and how exactly the alkaloid 
affected the painter view of Art. 

Keywords: medicine, neurology, art, painting, Paul Molda. 
 

 
 
 
 



Astra Sabesiensis 
 

 180 

ANEXE: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 şi 2: Acuarelă-fără titlu, fără dimensiuni; Acuarelă-fără titlu, fără 
dimensiuni (Sursă: Gheorghe Marinescu, ,,Visions colorees produites par la 

mescaline”, în La presse medicale, 16 noiembrie 1933); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 3: Acuarelă-fără titlu, fără dimensiuni, inscripŃie centrală 

 dreapta jos ,,Bach” (Sursă: Ibidem); 
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Figura 4 şi 5: Paul Molda (Sursă: Ibidem). 
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O SERIE DE MANUSCRISE DONATE DE ISTORICUL IOAN 
DIMITRIE SUCIU BIBLIOTECII ACADEMIEI ROMÂNE 

BUCUREŞTI. CÂTEVA CONSIDERAȚII 
 

Silviu Mureşan 
Universitatea ,,1 Decembrie 1918” Alba-Iulia 

 
Ioan Dimitrie Suciu (1917-1982) este un nume destul de cunoscut 

pentru istoriografia contemporană şi în special pentru cei ce se ocupă de istoria 
modernă a Banatului. ContribuŃia pe care acesta a avut-o la dezvoltarea şi 
cunoaşterea unor realităŃi istorice privitoare la această regiune a României, a 
făcut ca numele său să poată fi aşezat astăzi lângă un Nicolae Stoica de HaŃeg, 
Damaschin Bojincă, Nicolae Tincu Velia, Vasile Maniu, Patriciu Dragalina, 
Iuliu Vuia, George Popoviciu, Ioan Sârbu ş.a, care prin cercetările lor au lăsat 
istoriografiei româneşti contribuŃii valoroase în ceea ce priveşte trecutul istoric 
al Banatului. 
 Absolvind liceul (1937), facultatea (1941)1 şi doctoratul (1943) la 
Bucureşti, I. D. Suciu îşi va continua activitatea istoriografică atât în capitală cât 
şi în provincie. Cercetările sale le publică în reviste precum: ,,TinereŃea”, 
,,Flamura”, ,,Societatea de Mâine”, ,,Revista Istorică Română”, ,,Revista 
FundaŃiilor Regale”, ,,Balcania” iar în Timişoara scrie la ,,Vestul”, ,,VoinŃa 
Banatului”, ,,Dacia”, ,,Biserica BănăŃeană”, ,,Luceafărul” ş.a. În acest timp îi 
apar şi câteva lucrări precum: Emilia Lungu de Puhallo (1853-1932), Timişoara, 
1939, Literatura bănăŃeană de la început până la Unire (1582-1918), Timişoara, 
Editura ,,Astra BănăŃeană”, 1940, teza de doctorat, Nicolae Tincu Velia. ViaŃa şi 
opera lui, Bucureşti, Institutul de Istorie NaŃională din Bucureşti, 1945. 
Activitatea sa istoriografică este legată şi de funcŃiile pe care acesta le-a deŃinut 
în perioada dintre 1942-1948. Astfel, în perioada amintită, a fost asistent şi şef 
de lucrări la Institutul de Istorie NaŃională din Bucureşti. Concomitent cu 
această funcŃie a ocupat şi postul de inspector general la DirecŃia Generală a 
Teatrelor, Operelor şi Spectacolelor din cadrul Ministerului Culturii NaŃionale 
şi al Cultelor (1942-1947), unde director era Liviu Rebreanu iar ca şi colegi îi 
avea pe Petru Comărnescu, Anton Balotă şi Otilia Cazimir. Demis în 1947 din 
funcŃia de inspector general al teatrelor, va fi desemnat imediat ca inspector 
fără gradaŃii la Comisiunea Monumentelor Istorice de sub conducerea lui 

                                                           

1 În legătură cu perioada dintre 1937-1941 vezi: Silviu Mureşan, ,,Istorie şi politică la Ioan 
Dimitrie Suciu în perioada studenŃiei (1937-1941)”, în Restituiri BănăŃene, volum II, Timişoara, 
Editura Eurostampa, 2014, p. 410-438. 
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Victor Brătulescu şi Aurelian SarcedoŃeanu. Şi de aici va fi demis în 1947,  pe 
considerente de ordin politic de noua conducere comunistă care preluase 
funcŃiile ministerului şi a direcŃiunilor aferente lui. Pentru o scurtă perioadă va 
activa şi în postul de Secretar de OrganizaŃie al Profesorilor Universitari 
Bucureşteni (1946-1948), din cadrul aceluiaşi minister de unde va fi din nou 
concediat.  
 Urmărit, anchetat şi închis de către regimul comunist între 1949-1952 şi 
1959-1964, I. D. Suciu va continua şi după eliberare să cerceteze şi să scrie din 
nou despre istoria românilor bănăŃeni. Printre lucrările sale apărute în perioada 
de după 1964 amintim: RevoluŃia de la 1848-1849 din Banat, Bucureşti, Editura 
Academiei Române, 1968, Eftimie Murgu. Scrieri, Bucureşti, Editura pentru 
Literatură, 1969, Monografia Mitropoliei Banatului, Timişoara, Editura Mitropoliei 
Banatului, 1977, Catedrala Mitropoliei Banatului, (în colaborare), Timişoara, 
Editura Mitropoliei Banatului, 1979, Documente  privitoare la istoria Mitropoliei 
Banatului volum I-II, (în colaborare), Timişoara, Editura Mitropoliei Banatului, 
1980, Unitatea poporului român. ContribuŃii istorice bănăŃene, Timişoara, Editura  
Facla, 1980. De asemenea, în perioada cuprinsă între 1964-1982, a publicat 
studii şi articole în reviste precum: ,,Studii. Revistă de Istorie”, ,,Revue 
Roumaine Historie”, ,,Revue des Etudes Sud-Est Europeenns”, ,,Revista 
Arhivelor”, ,,Studia Et Acta Musei Nicolae Bălcescu”, ,,Studii de Istorie a 
Banatului”, ,,Ziridava”, ,,Orizont”,  ,,Revista Mitropoliei Banatului”, pentru a le 
aminti doar pe cele mai importante şi cunoscute istoriografiei. Această 
activitate ştiinŃifică a fost depusă mai ales din funcŃia de şef de lucrări al 
Institutului de Istorie ,,Nicolae Iorga” din Bucureşti, unde acesta a lucrat între 
1964-1977. Fiind pensionat de la institut în 1977, I. D. Suciu va continua să 
mai scrie până în 1982 când, fiind grav bolnav, datorită bolilor acumulate în 
închisorile comuniste, va muri, fiind îngropat conform dorinŃei sale la Lugoj 
alături de părinŃii săi. 
 În cele ce urmează vrem să prezentăm câteva consideraŃii legate de o 
listă în care figurează câteva manuscrise donate de acest istoric Bibliotecii 
Academiei Române probabil în anul 1948 când acesta plănuia să evadeze din 
România comunistă. 

DirecŃia JudeŃeană Timiş a Arhivelor NaŃionale (DJTAN), păstrează 
între rafturile ei, două fonduri de documente referitoare la istoricul Ioan 
Dimitrie Suciu. Cel personal, conŃine colecŃia de documente ale acestuia şi se 
încadrează între 1803-1938, cuprinzând nu mai puŃin de 80 de dosare dintre 
care doar câteva au fost deschise de către cei interesaŃi de această personalitate 
intelectuală a Banatului interbelic şi postbelic. La fel este şi cazul celui de-al 
doilea fond, cel familial (1884-1953), acesta conŃinând 87 de dosare care 
cuprind date şi informaŃii în legătură cu viaŃa şi activitatea istoricului atât din 
punct de vedere profesional cât şi interuman (corespondenŃa cu diverse elite 
culturale ale României). În acest ultim fond arhivistic, se găseşte o listă în care 
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este expus un număr de nouă manuscrise ce au fost donate de către I. D. Suciu 
Bibliotecii Academiei Române.2 

Dosarul care conŃine lista manuscriselor care au fost donate Bibliotecii 
Academiei Române este fără dată (f. d.), arhivarul neputându-l data deoarece 
această listă nu are o dată calendaristică care să indice perioada întocmirii ei. 
Din listă ştim totuşi că manuscrisele au fost donate după anul 1945, cel mai 
probabil în primăvara anului 1948 când, sub presiunea noului regim comunist, 
I. D. Suciu îşi pregătea evadarea din Ńară.3 
 Aşadar, lista întocmită de I. D. Suciu cuprinde nouă manuscrise4 care 
nu sunt prezentate în ordinea vechimii lor. Primul manuscris5 ca şi vechime, 
este cel cu numărul 3, el constând într-o valoroasă diplomă a împăratului 
habsburg Carol al VI-lea, dată la 1 aprilie 1724 Mitropolitului Moise Petrovici 
al Timişoarei şi transmisă prin prinŃul Eugeniu de Savoia. Nu se face precizarea 
dacă este chiar originalul sau o copie, ştim doar că diploma a fost folosită de I. 
D. Suciu în vederea unei cercetări în această direcŃie.6 Şi manuscrisul numărul 4 
este la fel de interesant, el purtând semnătura baronului Papilla, organizatorul 
regimentului militar româno-german (1775), iar manuscrisul numărul 5 are şi el 
semnătura unui alt guvernator al Banatului, Johan Baptist Alexius conte 
Coronini de Cronberg.  
 Următoarele două manuscrise (numerele 1-2), se referă la personalităŃi 
importante ale Banatului, istoriograful Nicolae Tincu Velia (1816-1867) şi 
academicianul VicenŃiu Babeş (1821-1907). În privinŃa manuscriselor 
referitoare la viaŃa şi activitatea lui Nicolae Tincu Velia, acestea au fost folosite 
de I. D. Suciu la teza de doctorat dedicată acestui personaj istoric.7 
Manuscrisele 6, 7, 8, 9, se referă toate la chestiuni religioase. Ele au fost 
                                                           

2 Vezi anexa de mai jos. 
3 Această presupunere este una personală. Ea are la bază buna cunoaştere a planurilor sale 
privind evadarea din România comunistă. Pentru mai multe informaŃii în legătură cu această 
problemă a se vedea: Ioan Opriş, Istoricii şi Securitatea, volum I, Bucureşti, Editura 
Enciclopedică, 2004, p. 413-418; Ibidem, volum II, 2006, p. 401-449. 
4 Studiul de faŃă este construit pe lista amintită şi nu pe manuscrisele propriu-zise aflate astăzi 
în original la Biblioteca Academiei Române din Bucureşti. 
5  ObservaŃiile privind manuscrisele le vom face în ordinea vechimii lor şi nu în ordinea din 
listă. 
6 Se pare că înainte de a dona manuscrisele Bibliotecii Academiei Române, I. D. Suciu l-a 
copiat. Copia acestui manuscris se găseşte în SJTAN, Fond I. D. Suciu, nr. 67/f. d. (fără dată), f. 
7-8. Tot aici se află şi studiul său construit pe acest manuscris, f. 1-6. Foaia de folosire a 
dosarului amintit (67), ne arată că I. D. Suciu a copiat studiul şi manuscrisul în 1965, deci la un 
an de la ieşirea din închisoare şi pe care îl va publica doi ani mai târziu. Vezi: I. D. Suciu, ,,Un 
document în legătură cu Mitropolitul Moise Petrovici al Timişoarei (1724)”, în Mitropolia 
Banatului, an XVI, număr 1-3, 1966, p. 117-120. 
7 Vezi mai multe informaŃii în SJTAN, Fond I. D. Suciu, nr. 57/1943, unde se află manuscrisul 
tezei de doctorat şi care prezintă numeroase menŃiuni de felul: ,,în posesia mea” (se face referire 
că documentele folosite se aflau atunci [1943] în posesia istoricului). 
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procurate de I. D. Suciu în perioada dintre 1941-1943 când, în urma bursei 
doctorale acordate de directorul Institutului de Istorie NaŃională din Bucureşti, 
C. C. Giurescu, acesta s-a deplasat în Banatul iugoslav pentru a întreprinde 
cercetări istorice privitoare la Nicolae Tincu Velia.8 Aceste manuscrise (7, 8, 9), 
au fost întrebuinŃate şi ele la teza de doctorat fiind folosite la capitolul cinci 
denumit: ,,Acte privitoare la organizarea protopopiatului greco-ortodox român 
de VârşeŃ”.9 
 Interesant este totuşi cum a ajuns I. D. Suciu în posesia unor astfel de 
manuscrise foarte valoroase. Considerăm că manuscrisele 2, 3, 4, 5 care au o 
vechime istorică considerabilă au fost primite de la omul politic Sever Bocu, 
unchiul său, care l-a sprijinit moral şi financiar în tot timpul facultăŃii şi 
doctoratului. De altfel, Sever Bocu a fost un susŃinător al valorilor culturale din 
Banat, argumentându-se totdeauna în discursurile sale politice pe oameni şi 
fapte ale Banatului istoric. Mărturie în această privinŃă este preocuparea lui 
Bocu pentru luptătorul naŃional VincenŃiu Babeş căruia în 1934 la Timişoara îi 
va ridica un bust. Tot prin efortul lui, în 1934 va reuşi să-i reînhumeze şi 
osemintele în localitatea natală Hodoni unde va susŃine şi o prelegere 
înflăcărată cu privire la omul politic VincenŃiu Babeş.10  
 În privinŃa manuscriselor referitoare la Nicolae Tincu Velia 
(manuscrisul 1), credem că şi acestea au fost procurate de I. D. Suciu tot prin 
intermediul unchiului său Sever Bocu care avea relaŃii şi cunoştinŃe chiar şi în 
Banatul iugoslav, acesta fiind printre cei mai înflăcăraŃi susŃinători privind 
drepturile românilor din această provincie istorică împărŃită după încheierea 
Marelui Război. Ultimele trei manuscrise 7, 8, 9, au fost oferite de fostul 
protopop al VârşeŃului, Traian Oprea pe care I. D. Suciu l-a întâlnit la VârşeŃ11 
                                                           

8 Referitor la această chestiune am publicat studiul: Silviu Mureşan, ,,Aspecte ale activităŃii lui 
Ioan Dimitrie Suciu la Institutul de Istorie NaŃională din Bucureşti (1941-1948)”, în Tera Sebvus, 
număr VIII, 2016 (volum în curs de apariŃie), unde am prezentat episodul referitor la bursa 
doctorală primită pentru a face cercetări documentare în Banatul iugoslav. Impresiile acestei 
călătorii au fost publicate de I. D. Suciu în următoarele ziare şi reviste: I. D. Suciu, ,,Pe drumul 
VârşeŃului”, în Vestul, an XII, număr 2609, 1941; Idem, ,,În oraşul lui Tincu Velia”, în Vestul, 
an XII, număr 2610, 1941; Idem, ,,Răsărit de soare în pustă”, în Vestul, an XII, număr 2638, 
1941; Idem, ,,De-a lungul Torontalului”, în Vestul, an XII, număr 2639, 1941; Idem ,,Întoarcere 
din łara Visului”, în Vestul, an XII, număr 2640, 1941; Idem, ,,O călătorie în Banatul 
Iugoslav”, în Revista FundaŃiilor Regale, an VIII, număr 11, 1941, p. 467; Idem, ,,Românii din 
Banat”, în Revista Istorică Română, volum XI-XII, 1941-1942, pp. 385-388; Idem, ,,Noi dovezi 
privitoare la românitatea mănăstirilor Mesiciu şi de la Chilii”, în Revista Istorică Română, XI-XII, 
1941-1942, pp. 382-385; Idem, ,,Ştiri privitoare la părinŃii lui Paul Iorgovici (1764-1808)”, în 
Revista Istorică Română, volum  XI-XII, 1941-1942, pp. 380-381. 
9 Vezi teza de doctorat: I. D. Suciu, Nicolae Tincu Velia (1816-1867). ViaŃa şi opera lui, Bucureşti, 
Institutul de Istorie NaŃională din Bucureşti, 1945. 
10 Ioan Munteanu, Sever Bocu (1874-1951), Timişoara, Editura Mirton, 1999, p. 20. 
11 Despre întâlnirea lui I. D. Suciu cu Traian Oprea care i-a oferit informaŃii preŃioase despre 
Nicolae Tincu Velia cât timp acesta a făcut cercetări la VârşeŃ, vezi darea de seamă publicată în 
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şi căruia nu uită să-i mulŃumească chiar în prefaŃa tezei pentru amabilitatea de a 
i le fi pus la dispoziŃie. 
 Concluzionând, seria de manuscrise donate de I. D. Suciu Bibliotecii 
Academiei Române, relevă foarte clar interesul său faŃă de istoria provinciei 
bănăŃene prin faptul că toate documentele fac referire la această regiune pe care 
istoricul o studia. Un lucru rămâne încă necunoscut: motivul care l-a 
determinat pe I. D. Suciu să doneze seria de manuscrise extrem de valoroase şi 
vechi acestei instituŃii culturale. O posibilă variantă ar fi aceea că, datorită 
conjuncturii politice prin care România trecea în acei ani, I. D. Suciu ca 
intelectual, format profesional în regimurile anterioare, cu adeziunea sa la 
Partidul NaŃional łărănesc din care făcea parte şi Sever Bocu, cu orientările 
sale nu totdeauna bine motivate spre dreapta antonesciană, au fost motive 
suficiente care l-au avertizat că locul lui în noua societate nu mai corespundea 
noilor cerinŃe impuse intelectualului român de conducerea comunistă. Planurile 
sale erau îndreptate tot mai mult spre o posibilă evadare din România, fapt care 
îl va îndemna să doneze aceste manuscrise Bibliotecii Academiei Române, unde 
acestea se puteau păstra nealterate şi în siguranŃă. Un lucru e sigur, donarea lor 
nu credem că s-a făcut după 9 iunie 1948 când, ,,noua Academie” era deja 
controlată şi supusă regimului stalinist-comunist. De aceea, până la noi 
cercetări, înclinăm să credem că seria de manuscrise a fost donată Bibliotecii 
Academiei Române din Bucureşti tocmai din aceste considerente de ordin 
politic înainte de preluarea totală a puterii de către comunişti. 
 
 
A Series of Manuscripts donated by the Historian Ioan Dimitrie Suciu to the 

Romanian Academy Library from Bucureşti. Several Observations 
 

(Abstract) 
 

Nationally renowned historian, but especially appreciated in the province, I. 
D. Suciu had always concerned himself with the scientific research of Banat’s 
historical past. The family fund of I. D. Suciu, from DJTAN, also includes a folder 
which contains a list of manuscripts donated by the historian himself to the Romanian 
Academy Library. This list only mentions manuscripts relevant for the history of 
Banat. These works were donated before the historian’s attempt to flee Romania 
during its communist regime. Most probably, they were handed to this cultural 
institution in the summer of 1948. Until new research should suggest otherwise, we 
are inclined to believe that the series of manuscripts was donated to the Romanian 
Academy Library for political reasons. 

Keywords: Archive, List, Manuscripts, Romanian Academy Library. 

                                                                                                                                                    

Revista Istorică Română:  I. D. Suciu, ,,Românii din Banat”, în Revista Istorică Română, volum XI-
XII, 1941-1942, pp. 385-388. 
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ANEXĂ: 
BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMÂNE:12 

 
Întrucât Biblioteca Academiei Române îşi păstrează majoritatea 

tezaurului cultural al neamului nostru de unde generaŃii de cărturari şi tineri 
studioşi şi-au putut completa cunoştiinŃele şi lumina calea iar pe de altă parte 
având în vedere că depozitul Academiei Române este singurul în care 
manuscrisele se păstrează cu toată grija, subsemnatul Dr. I. D. Suciu donez 
Academei Române următoarele manuscrise: 
 1) Actele privitoare la viaŃa istoriografului Nicolae Tincu Velia (1816-
1867) publicate de mine în mare parte în lucrarea ,,Nicolae Tincu Velia, viaŃa şi 
opera lui” editată de Institutul de Istorie NaŃională din Bucureşti în 1945; 
 2) CorespondenŃa Academicianului Vichentie Babeş cu preotul Nicolae 
Stoica din Banat. Sunt şi câteva scrisori de ale avocatului Emil Babeş; 
 3) O diplomă a Împăratului Carol al VI-lea dată la 1 Aprilie 1724 
Mitropolitului Moise Petrovici al Timişoarei; 
 4) Un document cu semnătura Generalului BănăŃean Papilla; 
 5) Un document din 1853 cu semnătura Contelui Coronini 
Guvernatorul Banatului; 
 6) Două memorii ale Episcopului Dr. Iosif Traian Bădescu în 
chestiunea episcopiei Caransebeşului; 
 7) Două acte, copii, privitoare la Protopopul Traian Oprea al 
VârşeŃului; 
 8) O conscripŃie a Românilor din Protopopiatul VârşeŃ făcută de 
Protopopul Traian Oprea; 
 9) Monografia parohiei Mesici din Protopopiatul VârşeŃului alcătuită de 
Protopopul Traian Oprea; 
 PrimiŃi vă rog domnule Conservator asigurarea deosebitei mele 
consideraŃii.  

I. D. Suciu 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

12 Document aflat în SJTAN, Fond I. D. Suciu, nr. 41/f. d. (fără dată), f. 1. 
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IonuŃ-Răzvan Lemenyi, Sebeşul în secolul al XVIII-lea. Procese de 
vrăjitorie, Alba-Iulia, Editura Altip, 2009, 146 p.:  
 

Absolvent al FacultăŃii de Istorie şi Filosofie 
din cadrul UniversităŃii Babeş-Bolyai (Cluj-Napoca) 
şi cunoscut om de radio, IonuŃ Răzvan Lemenyi are 
ca domeniu de interes istoria mentalităŃilor 
colective. Lucrarea de debut pe tărâmul istoriei 
Sebeşul în secolul al XVIII-lea. Procese de vrăjitorie 
reprezintă o pledoarie pentru ceea ce autorul 
numeşte „întâlnirea la ceas de taină cu strămoşii”, adică 
pentru cunoaşterea trecutului, respectarea 
înaintaşilor, judecarea faptelor şi a evenimentelor 
istorice prin prisma mentalităŃilor de odinioară. O 
probează şi scopurile relativ ambiŃioase făcute 
cunoscute cititorilor încă din introducerea lucrării, 
dar atinse parŃial pe parcursul prezentului demers: 1. Surprinderea unor 
momente din istoria Sebeşului secolului al XVIII-lea, cu stabilirea unor paralele 
în istoria europeană (FranŃa, Anglia) sau extraeuropeană (America de Nord, 
Africa); 2. Construirea unei imagini complexe relative la fenomenele de magie 
şi vrăjitorie, cu menŃiunea că ideile preconcepute, superstiŃiile şi conflictele 
existente în perioada studiată trebuie raportate în permanenŃă la spiritul 
particular al epocii (precaritatea sau chiar lipsa instrucŃiei, calamităŃile naturale, 
epidemiile, războaiele); 3. Încercarea de reabilitare a persoanelor sacrificate pe 
altarul superstiŃiei, deci  aducerea unei  reparaŃii morale  prin simpla cunoaştere 
a evenimentelor istorice în spiritul a ceea ce Leopold von Ranke definea ca 
„istoria aşa cum a fost”/,,wie es eigentlich gewesen ist” (pp. 7-10). 

RenunŃând la structura tradiŃională pe capitole, IonuŃ-Răzvan Lemenyi 
apelează la construcŃia argumentaŃiei pe cadrane, ceea ce aduce a povestire în 
povestire, în timp ce opŃiunea autorului de a introduce elemente de roman 
„pentru ca lectura să atragă şi să nu fie plictisitoare” (p. 7) în detrimentul „datelor seci” 
şi a expunerii cronologice a evenimentelor istorice face ca acest demers să fie 
unul lipsit de pretenŃii academice.  

O primă parte a argumentaŃiei este concentrată asupra raportului dintre 
magie şi vrăjitorie în goana generală după Ńapi ispăşitori (p. 15), IonuŃ-Răzvan 
Lemenyi atrăgând atenŃia asupra faptului că magia/vrăjitoria a fost o prezenŃă 
constantă în societate de-a lungul timpului, alimentată de certitudinea, speranŃa, 
iluzia că prin practicile magice „omul poate acŃiona eficient asupra lumii invizibile”   
(p. 15). Prigoana vrăjitoarelor a atins apogeul în secolele XV-XVII, îmbrăcând 
o dimensiune pur religioasă probată de procesele penale instituite în cadrul unei 
legislaŃii oficiale, operă a oamenilor Bisericii. În continuarea ideilor exprimate 



Astra Sabesiensis 
 

 192 

de istoricul maghiar Gábor Klaniczay, Lemenyi susŃine caracterul moderat al 
vânătorii de vrăjitoare la populaŃiile din estul Europei, precum şi specificitatea 
Ungariei şi a Transilvaniei, demonstrată de analiza cantitativă inclusă de autor, 
fără a preciza sursa datelor: 50-60 de procese pe deceniu (a doua jumătate a 
secolului al XVII-lea), cifră dublată între 1690-1710 şi care creşte de 4 ori între 
1710-1750, pentru ca după 1750 valul de persecuŃii să se stingă parŃial ca 
urmare a decretului dat de împărăteasa Maria Terezia prin care erau interzise 
procesele de vrăjitorie (pp. 18-19). Paralel cu analiza cantitativă, IonuŃ-Răzvan 
Lemenyi apelează la analiza calitativă, încercând o trecere în revistă a 
posibilelor cauze care au determinat multiplicarea sau diminuarea numărului 
proceselor de vrăjitorie: tensiunile sociale (magia ca mijloc de a explica şi de a 
deturna răul) alimentate de statutul de crimen exceptum dat proceselor de 
vrăjitorie prin Constitutio Criminalis Carolina (1532), respectiv calamităŃile 
naturale. Autorul are o tentativă fragilă de a opera o trecere de la planul 
european la cel transilvănean, local, construind scenarii istorice şi afirmând 
subiectiv că „urbea multiseculară a Sebeşului ar fi ajuns cel mai important oraş al 
Transilvaniei” (pp. 19-22) şi trecând în revistă atestările documentare ale oraşului 
fără a preciza sursele folosite. AfirmaŃii de genul „saşii constituiau o naŃie destul de 
aparte şi în orice caz cel puŃin ciudată pentru românii întâlniŃi în cale. Orice este de origine 
germană pare românilor o ciudăŃenie” (p. 30) sau „nu era pentru prima dată când puterea 
papală se opunea dezvoltării culturale a germanilor atunci când InocenŃiu III a emis în anul 
1489 bula Summis desiderantes” nu fac decât să pună sub semnul întrebării 
pretenŃiile autorului, având în vedere că domnia sa precizează că istoricul nu 
trebuie să fie un judecător şi nici să emită judecăŃi de valoare prin prisma 
mentalităŃii prezente, dar şi să coboare nivelul ştiinŃific al demersului prin 
discordanŃa datelor (papa InocenŃiu III a trăit între anii 1161-1216, nu în 
secolul al XV-lea, iar bula Summis desiderantes a fost promulgată în anul 1484 de 
papa InocenŃiu VIII). 

A doua parte a argumentaŃiei lui Lemenyi este focusată asupra istoriei 
Sebeşului în secolul al XVIII-lea şi asupra proceselor de vrăjitorie, inaugurată 
de întrebările ambiŃioase ale autorului: „ce au reprezentat procesele de  vrăjitorie, ce au 
însemnat ele pentru viaŃa şi aşa-urgisitului burg săsesc Mühlbach?, de unde a pornit totul şi 
de unde au apărut motivaŃiile unor astfel de procese?” (p. 35). În cazul Sebeşului, 
autorul consideră că nu există dovezi pentru a proba procese de vrăjitorie în 
secolele XV-XVI, ceea ce îl determină să afirme că „poziŃia demnă a autorităŃilor 
săseşti din acea perioadă se explică prin superioritatea lor spirituală prin care era depăşit 
nivelul spiritual al timpului, nivel care era influenŃat de ignoranŃă, neştiinŃă, lipsă de 
principii morale şi de o credinŃă rătăcitoare” (p. 38), dar şi că în cazul Sebeşului putem 
vorbi despre un spirit al onoarei cetăŃeneşti, al măsurii şi ordinii (p. 39). În ceea 
ce priveşte numărul de procese de vrăjitorie desfăşurate în Sebeş pe parcursul 
secolului al XVIII-lea, Lemenyi invocă cele mai importante patru procese 
(Katharina Schiffbaumer, Margareta Drauss, Ioana Dau, Iacob Maurer), 
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numărul de martori implicaŃi, împărŃiŃi pe grupe şi depoziŃiile, în majoritatea lor 
incriminatorii (puŃine neutre, niciuna absolvitoare şi doar una „abŃinere nobilă”) 
(pp. 40-41). EmiŃând o judecată de valoare, Lemenyi se rezumă la a afirma 
faptul că „ce i-a fost dat bătrânei să audă la proces ar fi îngrozit orice om cât de cât cu 
mintea întreagă şi ar fi făcut invidios orice autor de science fiction contemporan, iar pe 
inventatoarea lui Harry Potter, britanica J. W. Rowling, ar fi făcut-o să pară o biată 
plagiatoare fără simŃ artistic şi fără imaginaŃie” (p. 42). O parte consistentă a 
argumentaŃiei este dedicată fenomenului vrăjitoriei şi al vrăjitorilor prin prisma 
relaŃiei dintre Biblie şi vrăjitorie. Din punct de vedere etimologic, Lemenyi 
identifică trei semnificaŃii majore ale grecescului pharmakeia: 1. Medicament (în 
sensul mai larg pe care i-l conferă Platon-tip de tratament); 2. ÎntrebuinŃarea 
greşită a medicamentelor (Platon, Demostene); 3. Magie neagră, vrăjitorie, 
farmece cu intenŃii criminale (Demostene, codul de legi roman, Vergilius, 
Tacitus, Galenicus, Plinius, Platon, Varo) (pp. 46-47). Revenind la relaŃia dintre 
Biblie şi vrăjitorie, Lemenyi subliniază că invocarea puterii demonice în ajutorul 
oamenilor în locul lui Dumnezeu în scopul îndeplinirii dorinŃelor este discutată 
de regele Saul, în Faptele Apostolilor, de Sfântul Pavel, dar introduce în discuŃie 
personaje precum Sfântul Augustin (secolele IV-V), Nicodim Aghioritul 
(secolul XVIII) sau părintele Cleopa (secolul XX) care depăşesc cadrul biblic 
(pp. 49-51). ArgumentaŃia pierde din consistenŃă în momentul în care autorul 
face o trecere în revistă a unor momente din istoria vrăjitoriei: Evul Mediu, 
când vrăjitoria ocupă un loc obsedant, iar frica de diavol şi forŃele malefice s-au 
tradus prin vânătoarea de vrăjitoare şi pedepse serioase cu crearea InchiziŃiei, 
momentul Ioana D’Arc, Cardinalul Richelieu, Edictul lui Ludovic XIV (1682), 
Procesul vrăjitoarelor din Salem (1692), Secolul XVIII (Voltaire şi 
Enciclopediştii-campanie susŃinută împotriva vrăjitoriei şi a vrăjitorilor), 
respectiv 1856, anul în care pe plan european rugurile se sting (pp. 53-68). 
Autorul revine la poziŃia Bibliei faŃă de vrăjitorie şi practicanŃii ei, invocând 
Deuteronomul, Galatenii şi Isaia, iar în eventualitatea unor explicaŃii omise afirmă 
că „s-ar putea lansa chiar şi un scenariu pe această temă, scenariu mai mult sau mai puŃin 
plauzibil” (p. 69). Prigoana la adresa vrăjitoarelor s-a desfăşurat simultan în 
Ungaria occidentală şi catolică, în Transilvania, în nordul locuit de luteranii 
saxoni, cu menŃiunea că în regiunile catolice vânătoarea de vrăjitoare a fost 
intensificată prin intermediul manualelor de demonologie nu atât catolică, ci 
mai ales protestantă, distingându-se figura episcopului calvin Peter Meliusz 
Juhasz. Autorul consideră că obsesia demonismului a prins teren în 
Transilvania, Clujul fiind unul dintre primele oraşe în care s-au organizat 
procese de vrăjitorie. Nota distinctivă constă în posibilitatea existenŃei unui 
tipar (victimele fiind femei, casnice, sărace), dar şi  în desfăşurarea proceselor în 
faŃa unor instanŃe laice, fără participarea călugărilor inchizitori sau a altor 
magistraŃi ecleziastici (p. 73). Ceea ce face ca argumentaŃia lui Lemenyi să fie 
inconsecventă este trecerea de la o idee la alta: de exemplu, autorul subliniază 
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credinŃa în „moroi” la populaŃia românească, pentru ca mai apoi să discute 
ultimele execuŃii legale pe baza acuzaŃiilor de vrăjitorie pe continentul european 
(1781-Spania; 1782-ElveŃia; 1793-Polonia), dar şi să semnaleze prezenŃa unor 
cazuri în secolul al XIX-lea (America Latină) sau în secolul al XXI-lea (Africa). 
În ciuda iniŃiativei ambiŃioase de a reface tehnicile şi mijloacele de depistare a 
vrăjitoarelor, Lemenyi se limitează la a aduce în discuŃie denunŃul de la 
persoane particulare, păgubite de vrăjitori (p. 75), martorul/reclamantul putând 
fi o persoană onorabilă sau nu, pentru ca mai apoi să revină insistent, aşa cum 
se petrece pe tot parcursul lucrării la ipoteza vieŃii umane ca succesiune de 
evenimente deosebite calitativ şi structural, magia şi activitatea omenească fiind 
două elemente inseparabile (p. 78). Lemenyi revine la terminologia românească 
referitoare la folclorul magic, distingând între magia defensivă (descântat, 
desfaceri) şi magia ofensivă (farmece, vrăji), starea de emotivitate magică 
constituind mediul favorabil de conservare şi înflorire a superstiŃiei (p. 80). Un 
loc important acordă „plutăritului” sau probei apei, folosită pretutindeni în 
Transilvania pentru a atesta vinovăŃia/nevinovăŃia unei persoane acuzate. 
InconsecvenŃa sporeşte prin construirea pasajelor cu caracter moralizator de 
genul „am putea să cugetăm la micimea noastră fizică şi mai ales morală şi dincolo de 
aceasta, de data asta la propriu homo homini lupus, să ne gândim mai des şi mai cu smerenie 
la cei care s-au sacrificat pentru noi, iată, chiar şi după moarte” (p. 90) sau de cele uşor 
romanŃate de tipul „după atâtea lucruri neplăcute e reconfortant să ne închipuim o seară 
de iarnă friguroasă din ajunul Crăciunului anului 1750, fulgi mari se aşează peste covorul 
de nea deja existent care scârŃâie sub încălŃările celor care părăsesc căldura locuinŃelor şi se 
îndreaptă spre un anume loc binecuvântat” (p. 96). 

Ultima parte a argumentaŃiei are în vedere aspecte legate de istoria 
Sebeşului în secolul al XVIII-lea, precum problema emigranŃilor, emigrarea în 
masă a şvabilor fiind decisă nu atât de raŃiuni politice sau economice, cât mai 
ales de motivaŃii religioase (pp. 98-102), problema educaŃiei (pp. 103-106), viaŃa 
religioasă cu cel mai important edificiu ecleziastic-biserica evanghelică şi 
istoricul acestuia (p. 107-110), aspecte sociale şi religioase (pp. 111-114), 
respectiv Sebeşul în ochii călătorilor străini Johann Conrad von Weiss, Johann 
Lehman, Georg Marienburger, Joseph Gabriel Mounier (p. 114-118). Lemenyi 
revine la proces şi la descrierea unor metode de tortură, insistând asupra 
funcŃiei psihologice şi sociale a magiei. ConsideraŃia finală a autorului este că a 
reuşit să ofere o introducere în atmosfera secolului al XVIII-lea din Sebeş, 
urbea fiind marcată de numeroase evenimente, în marea lor majoritate negative 
(atacurile curuŃilor, invazia lăcustelor, epidemii şi calamităŃi naturale), dar şi de 
impulsul de a căuta vinovaŃi, ceea ce s-a tradus printr-o adevărată vânătoare de 
vrăjitoare. 

Considerăm că lucrarea lui IonuŃ-Răzvan Lemenyi reprezintă o 
iniŃiativă ce se poate înscrie în trendul istoriografic al microistoriilor, al 
deplasării interesului de la istoria totală, universală, la cea locală. Cu toate 
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acestea, demersul este unul lipsit de pretenŃii academice, atât prin 
inconsecvenŃa argumentaŃiei istorice, prin discordanŃa datelor cronologice, prin 
absenŃa aparatului critic, cât şi prin greşelile de tehnoredactare: ,,undeava”        
(p. 90), ,,toti” (p. 95), ,,încare” (p. 98), ,,abandonânduşi” (p. 106), ,,tuburările”        
(p. 111), ,,magsistratul” (p. 114), ,,stivită” (p. 123), ,,rauvoitoare” (p. 124), 
,,încapăŃânau”, ,,trait” (p. 136). 

 
Diana Maria DĂIAN 

 
Constantin Damian, Călătorind prin Terra Sebus. Între istorie şi 
legendă, Alba-Iulia, Editura Altip, 2011, 64 p.: 
 

Ultimele decenii reprezintă pentru 
istoriografia locală o perioadă a ofensivelor 
,,amatorilor” asupra trecutului oraşului Sebeş, o 
serie întreagă de personalităŃi locale, medici şi 
ingineri mai cu seamă, mai mult sau mai puŃin 
documentaŃi ştiinŃific, cu mai mult sau mai puŃin 
talent scriitoricesc, încercând să ofere publicului 
pasaje, fragmente din istoria oraşului, unele sub 
formă monografică. Pe această linie se înscrie şi 
lucrarea medicului Constantin Damian, Călătorind 
prin Terra Sebus. Între istorie şi legendă, publicată la 
editura Altip, în anul 2011, ,,la cererea Clubului 
Rotary” (p. 40). 

Îmbinând istoria cu legenda, autorul încearcă să ne ofere o mică 
monografie istorico-geografică a vechiului Scaun Săsesc al Sebeşului (denumit 
la începutul celui de-al doilea mileniu ,,Terra Sebus”): Sebeş, Petreşti, Lancrăm, 
Daia Română, Cut, Boz, Doştat, Şpring, Vingard, Ghirbom, Gârbova, Câlnic, 
Săsciori, Laz, Căpâlna, Şugag, Tău, Oaşa, Loman, Sebeşel, Răchita, Strungari, 
Pianul de Sus, Pianul de Jos, VinŃul de Jos, aceasta propunându-şi să devină un 
instrument de lucru la îndemâna ,,cetăŃeanului, turistului sau pur şi simplu celui rătăcit 
pe aceste locuri şi care vrea să cunoască o fărâmă din întâmplările sau din frumuseŃile acestui 
pământ” (p. 40). 

Volumul debutează cu un ,,Cuvânt înainte” (p. 4) dedicat istoriei-
naraŃiune şi adevărului istoric, pentru ca mai apoi, fără nici o introducere, 
autorul să intre direct în problematica tratată, pornind de la definirea 
conceptului de ,,Terra Sebus”: ,,concept dezvoltat în primele secole ale mileniului al 
doilea, de către cancelariile europene, în legătură cu spaŃiul numit mai târziu Scaunul săsesc 
al Sebeşului cuprinzând aşezările omeneşti de pe Valea Secaşului inferior şi ale Văii 
Sebeşului, precum şi cele din Valea Pianului, până la confluenŃa acestor râuri cu râul 
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Mureş” (p. 6). În continuare este abordată istoria antică, cu puŃine referiri la 
zona cercetată (cu excepŃia legendei ,,Pietrei Jidovului”), istoria medievală (cu 
câteva date despre istoria medievală timpurie a Transilvaniei, colonizarea 
saşilor, construirea cetăŃii Sebeşului, dezvoltarea economică a aşezării, statutul 
românilor din Scaunul Sebeşului), istoria modernă (amintind demersurile 
românilor pentru obŃinerea de drepturi, Răscoala lui Horea, Cloşca şi Crişan, 
greşit datată de autor la 1787-de fapt 1784/1785, RevoluŃia de la 1848, 
progresul economico-industrial al oraşului la sfârşitul secolului al XIX-lea) şi 
istoria contemporană (autorul începând direct cu instaurarea dictaturii 
comuniste, evenimentele din preajma Marii Uniri, perioada interbelică şi 
perioada celui de-al doilea Război Mondial fiind date uitării). În paginile 
următoare sunt prezentate câteva date istorice şi geografice ale aşezărilor ce 
gravitau în jurul oraşului Sebeş (p. 19-39). Din paginile volumului reiese faptul 
că autorul foloseşte o bibliografie şi teorii învechite (promovate în timpul 
epocii comuniste), de mult demontate, vorbind adesea despre lupta românilor 
prigoniŃi ,,împotriva împilărilor nemeşimii maghiare” (p. 12). 

Pornind de la aceste considerente, ajungem la concluzia că aşa-numita 
,,monografie” Călătorind prin Terra Sebus. Între istorie şi legendă, semnată de 
medicul Constantin Damian, nu poate fi apreciată drept o lucrare ştiinŃifică, 
nici măcar un instrument de lucru pentru turistul interesat de istoria oraşului, ci 
un ,,melting pot”, o compilaŃie a unor texte de referinŃă, autorul încercând să 
ascundă tentativa de plagiat sub sintagma ,,autorul [...] nu se vede obligat a menŃiona 
pas cu pas sursa informaŃiilor sale” (p. 45). Considerăm că cine se încumetă la un 
astfel de exerciŃiu, la elaborarea unei monografii, trebuie să respecte cu 
sfinŃenie normele ştiinŃifice, începând cu citarea bibliografiei, a surselor 
folosite, prezenŃa aparatului ştiinŃific, a notelor de subsol etc. 

Lucrarea, prezentată în excelente condiŃii grafice, este însoŃită de o 
sumară listă bibliografică ,,informativă” (p. 45), planuri ale obiectivelor turistice 
locale (p. 46-52), precum şi de o serie de reclame ale sponsorilor volumului    
(p. 53-64). 

În încheiere, nu ne rămâne decât să amintim autorului, dar şi celor 
interesaŃi de recuperarea trecutului oraşului, că o lucrare ştiinŃifică, de genul 
unei monografii locale, presupune un efort imens, ani de studiu în biblioteci şi 
arhive, fişând informaŃiile oferite de acestea, colectarea informaŃiilor orale etc. 
Evident că este mai uşoară compilarea unor texte deja consacrate, ascunsă sub 
sintagma ,,autorul […] nu se vede obligat a menŃiona pas cu pas sursa informaŃiilor sale” 
(p. 45), decât să o faci personal, dar aceasta din punct de vedere ştiinŃific 
înseamnă furt, plagiat şi se sancŃionează ca atare. 

 
Mihai-Octavian GROZA 
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Gheorghe Fleşer, Ioana Rustoiu, Ana Dumitran, Biserici româneşti de 
zid din judeţul Alba, volum I, Protopopiatul Ortodox Sebeş, Alba-Iulia, 
Editura Altip, 2005, 236 p.: 
 

Domeniul istoriografiei ecleziastice a 
românilor din Transilvania este unul deosebit de 
vast deoarece istoria Bisericii românilor ardeleni s-a 
bucurat constant de atenŃia cercetătorilor, începând 
cu cronicarii medievali şi cu reprezentanŃii epocii 
luminilor până astăzi. Aşa se face că o simplă 
retrospectivă istoriografică scoate la iveală sute de 
contribuŃii semnate atât de nume mari, recunoscute 
ale culturii române din Transilvania, cât şi de 
numeroşi preoŃi sau dascăli din lumea satelor 
româneşti care au fost preocupaŃi de-a lungul 
vremii să aştearnă pe hârtie cronica satului şi a 
bisericii lor. Eforturile lor se explică prin nevoia de 
a conserva şi restitui contemporanilor memoria 
localităŃii, a parohiei şi a locaşului de cult. De aceea iniŃiativa autorilor acestui 
volum, sprijiniŃi de DirecŃia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural 
NaŃional Alba şi de Muzeul NaŃional al Unirii din Alba-Iulia, de a reda într-o 
formă elegantă estetic şi relevantă istoriografic, în urma unei cercetări vaste 
bibliografice, arhivistice, arhitecturale şi artistice un repertoriu detaliat al 
bisericilor de zid din protopopiatul ortodox Sebeş este una cât se poate de 
lăudabilă şi binevenită. 

Cei trei autori pun la dispoziŃia preoŃilor, dascălilor, istoricilor de 
profesie şi tuturor celor interesaŃi de istoria instituŃională, culturală, 
demografică şi arhitecturală a bisericilor din 44 de localităŃi sebeşene, urmând 
modelul viabil al împărŃirii administrative a Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba-
Iulia, deoarece s-a constatat că în componenŃa acesteia se „află cele mai multe 
biserici ctitorite până la 1900 şi care permite şi o grupare geografică relativ unitară a 
parohiilor din împrejurimile Sebeşului”.  

Spre deosebire de lucrările romantice ieşite din mâna neprofesioniştilor 
întru ale discursului şi scrisului istoriografic de Ńinută ştiinŃifică, lucrarea de faŃă 
are meritul de a conŃine micromonografii bisericeşti care se bazează nu numai 
pe o literatură istorică generală, ci mai ales pe surse şi izvoare primare extrase 
din fondurile mitropolitane blăjene, din fondul protopopiatului Sebeş şi din 
fondurile parohiale sebeşene conservate în cadrul DirecŃiei JudeŃene a 
Arhivelor NaŃionale din Alba-Iulia, coroborate cu şematisme ecleziastice şi alte 
lucrări relevante tematicii propuse. Astfel, informaŃiile cuprinse în volum sunt 
în mare parte inedite, autorii reconstituind nu numai evoluŃia istorică generală, 
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precum şi demografică a parohiilor cercetate, ci şi numele preoŃilor care le-au 
păstorit, patrimoniul funciar, mobil şi imobil, cultural, bibliofil şi iconografic pe 
care aceste biserici l-au deŃinut în decursul secolelor XVIII-XX. Restituirea şi 
introducerea în istoriografie a unui inventar al acestui bogat patrimoniu cultural 
al bisericilor protopopiatului ortodox Sebeş este fără îndoială una din cele mai 
relevante contribuŃii pe care autorii au reuşit să le aducă prin publicarea acestei 
cărŃi, făcând totodată din aceasta un veritabil instrument de lucru pentru cei 
preocupaŃi de istoria culturală, de cartea veche românească, de pictura şi 
iconografia românească transilvăneană, de demografia istorică, de istorie locală 
şi ecleziastică, în general. 

ÎmbogăŃit cu numeroase ilustraŃii reprezentând bisericile parohiale, 
icoane, obiecte de cult, hărŃi de epocă, schiŃe arhitecturale şi pisanii vechi, 
volumul este un instrument nemijlocit şi indispensabil pentru toŃi cei ce doresc 
să aprofundeze istoria localităŃilor şi a bisericilor prezentate. Întregit cu diverse 
anexe ce conŃin numeroase documente de secol XIX, corespondenŃă a 
preoŃilor cu prototopul Ioan Tipeiu, a acestuia din urmă cu ierarhia superioară 
bisericească de la Sibiu, mai ales cu mitropolitul Andrei Şaguna, precum şi o 
serie întreagă de protocoale ale sufletelor şi familiilor, ale şcolilor confesionale 
şi ale preoŃilor acestor parohii, volumul devine indispensabil atât pentru marile 
proiecte istoriografice în derulare, precum editarea corespondenŃei lui Andrei 
Şaguna sau realizarea unei baze demografice de date a localităŃilor din 
Transilvania începând cu 1850, cât şi pentru unul din proiectele majore în curs 
de realizare ale Patriahiei Române din anul 2015, anume întocmirea şi 
publicarea monografiilor parohiale, protopopeşti şi eparhiale din jurisdicŃia 
Bisericii Ortodoxe Române.  

Mai ales preoŃii însărcinaŃi cu întocmirea acestor monografii parohiale 
pot găsi în acest volum nu numai informaŃii care să-i ajute în redactarea 
propriilor lucrări monografice, ci mai ales un instrument şi un model de lucru 
pe care îl pot utiliza şi urma în ceea ce priveşte metodologia şi modalitatea 
întocmirii unei istorii locale nu numai de factură evenimenŃială, ci mai ales de 
valorificare ştiinŃifică a întregului patrimoniu istoric, cultural şi economic pe 
care bisericile lor îl deŃin, şi care trebuie dezgropat din arhive şi poduri, 
cercetat, restaurat, sistematizat, tezaurificat şi valorificat deopotrivă 
istoriografic, publicistic, muzeografic şi turistic. Cu alte cuvinte acest 
patrimoniu inestimabil al parohiilor şi bisericilor româneşti din Transilvania 
trebuie accesibilizat şi împărtăşit unui număr cât mai mare de cetăŃeni de astăzi 
şi de mâine ai localităŃilor respective, ai regiunii şi ai Ńării pentru a-i face mai 
conştienŃi asupra memoriei locurilor natale, a trecutului lor şi a patriei în 
general, dar şi a-i responsabiliza faŃă de moştenirea primită de la înaintaşi şi 
nevoia de a transmite mai departe generaŃiilor viitoare.  
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În fond, volumul de faŃă tocmai asupra acestor două perspective ale 
vieŃii ne atrage atenŃia, asupra istoriei şi a viitorului, pentru care prezentul joacă 
deopotrivă un rol determinant.  
 

Mircea-Gheorghe ABRUDAN                 
 
Călin Anghel, Evoluţia urbanistică a oraşului Sebeş, Alba-Iulia, Editura 
Altip, 2011, 294 p.:  
 

Lucrarea istoricului albaiulian Călin 
Anghel, EvoluŃia urbanistică a oraşului Sebeş, publicată 
în anul 2011 în cadrul colecŃiei Bibliotheca Mvsei 
Sabesiensis, îşi propune să prezinte aspectele cele 
mai importante ale dezvoltării urbane a Sebeşului, 
incluzând toate etapele prin care oraşul a trecut în 
vederea transformării sale urbanistice. Această 
incursiune istorico-arhitecturală pe care autorul o 
propune, se anunŃă a fi una ambiŃioasă deoarece 
acesta are în vedere tratarea unei perioade istorice 
relativ extinse, pe durata secolelor XIII-XX.  

Cartea este structurată pe baza a şase 
capitole precedate de ,,Un cuvânt înainte” şi o 
,,Introducere”. Primele pagini ale cărŃii redau 
cuvintele academicianului Marius Porumb, care expun informaŃii privind 
cercetarea întreprinsă de Călin Anghel în vederea elaborării cărŃii de faŃă, care a 
constituit de fapt şi subiectul tezei sale de doctorat. Introducerea prezintă 
detalii care marchează statutul Sebeşului în perioada medievală, acesta fiind 
considerat la acea vreme unul dintre cele mai importante oraşe din 
Transilvania. Autorul  prezintă aspectele metodologice ale lucrării sale, făcând 
apel la metodele de cercetare specifice istoriei şi istoriei artei conferind 
pluridisciplinaritate studiului. În acest sens, apreciem faptul că s-a folosit de 
vizitele de lucru la faŃa locului, studiindu-se astfel monumentele în detaliu. Ca şi 
abordare a subiectului, este relevant faptul că lucrarea este structurată pe bază 
cronologică şi nu neapărat tematică. 

Primul capitol cuprinde informaŃii de natură geografică care contribuie 
la creionarea dispunerii teritoriale a oraşului. Chiar dacă acest capitol este scurt, 
cantitatea informaŃională este generoasă.  

Al doilea capitol intitulat ,,Cadru istoric”, prezintă principalele 
evenimente la care oraşul a luat parte de la înscrierea primelor menŃiuni care îl 
atestă în anul 1245, până la cele mai recente evenimente marcante ale secolului 
al XX-lea. Lecturând paginile acestui capitol, resimŃim interesul autorului 



Astra Sabesiensis 
 

 200 

pentru descrierea parcursului istoric al Sebeşului, bazându-se pe o bibliografie 
cuprinzătoare, transformând efortul de cercetare într-un adevărat periplu 
istoric în bibliotecile universitare, locale şi arhivele statului. Deoarece lucrarea 
de faŃă tratează evoluŃia urbanistică, apreciem faptul că odată cu relatarea 
informaŃiilor de natură istorică, Călin Anghel a fost constant preocupat de 
redarea premiselor sociale, politice şi culturale care au contribuit ulterior în 
evoluŃia peisajului urban şi în clădirea principalelor edificii.  

Al treilea capitol este dedicat istoriografiei subiectului, prilej cu care 
autorul relevă sursele istoriografice, iar ca dovadă a temeiniciei cercetării, el 
alege să împartă izvoarele documentare în două părŃi relevante şi anume: 
,,Surse istorice din secolele XVI-XVIII privind oraşul Sebeş” şi ,,Oraşul Sebeş 
în istoriografia din secolele XIX-XX”. Dacă prima secŃiune cuprinde informaŃii 
prelevate din scrierile originale ale călătorilor străini care au vizitat oraşul şi 
cronici, a doua parte se individualizează prin redarea informaŃiilor pe baza 
studierii manuscriselor, a monografiilor şi a articolelor scrise în limba germană. 
Totodată, se redau informaŃii enunŃate de istorici şi istorici de artă consideraŃi 
experŃi în domeniu, cum ar fi Virgil Vătăşianu, Victor Roth sau Gustav 
Gündisch. Alături de aceste surse, autorul prezintă faptul că o mare parte a 
informaŃiilor se fundamentează pe surse documentare inedite, cartografice, 
statistice, imagini de epocă. 

Capitolul al patrulea intitulat ,,EvoluŃia urbanistică a oraşului Sebeş, 
până în secolul al XVI-lea”, relatează evoluŃia urbană şi arhitecturală surprinsă 
pe durata mai multor secole, discutând aspectele edificării celor mai importante 
clădiri. Autorul priveşte ansamblurile arhitecturale în corelaŃie cu dispunerea 
tramei stradale şi a parcelării terenurilor oraşului interior. Odată cu reiterarea 
contextului urban, lucrarea tratează în ordine cronologică etapele de construcŃie 
ale bazilicii romanice, ale fortificaŃiei bisericii şi ale fortificaŃiei oraşului. 
Constant, afirmaŃiile enunŃate de Călin Anghel sunt susŃinute de ilustraŃii şi 
informaŃii autentice prelevate prin consultarea studiilor rezultate în urma 
săpăturilor arheologice şi descoperirilor in situ. 

Al cincilea capitol, intitulat ,,EvoluŃia urbanistică a oraşului Sebeş în 
secolele XVII-XVIII”, relevă ipostazele urbanistice şi estetice pe care oraşul le 
experimentează odată cu schimbările politice şi sociale, accentuând în cadrul 
celor trei subcapitole punctele de interes pe care Sebeşul le manifestă şi anume, 
zona intramuros în care erau concentrate cele mai relevante clădiri construite, 
zona suburbiilor româneşti alcătuite ulterior sub forma cartierelor Hochstadt şi 
Maierii, şi zona specifică a suburbiei emigranŃilor din Durlach şi Hanau. 

Cel de-al şaselea capitol prezintă ,,EvoluŃia urbanistică a oraşului Sebeş 
în secolele XIX-XX”, perioadă în care oraşul cunoaşte o reconversie a spaŃiului 
public prin modificările planimetrice. Modernizarea specifică oraşelor 
transilvănene şi nu numai, impune schimbarea aspectului medieval prin 
demolarea fortificaŃiilor, a turnurilor medievale, desecarea lacurilor şi trasarea 
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unei trame stradale noi. Noile măsuri impuse au afectat după cum sesizează şi 
autorul, iremediabil, o parte a construcŃiilor medievale ale oraşului. Cu toate 
acestea, perioada este una prolifică pentru oraş, care astfel devine martorul 
construirii clădirilor (publice şi private) cu arhitectură de factură neobarocă, 
neogotică şi secession, a bisericilor ortodoxe şi greco-catolice. Totodată, în 
acest context urban modern, cartierele capătă o nouă înfăŃişare.  

,,Concluziile” prezintă o incursiune istorică a oraşului pe parcursul 
secolelor studiate, relevând aspectele cele mai importante. Din punct de vedere 
al esteticii lucrării, trebuie să apreciem suportul ilustrativ folosit în redarea 
descrierilor monumentelor. Imaginile alb negru, cât şi cele color sunt expuse cu 
acurateŃe în completarea textului, iar calitatea lor este incontestabilă. Totodată, 
observăm prezenŃa studiilor grafice, a planurilor bisericilor şi fortificaŃiilor 
cetăŃii, a tabelelor şi a imaginilor plastice expuse în anexele lucrării.  

Sebeşul este tratat ca un oraş transilvănean aflat în permanentă 
schimbare din punct de vedere urbanistic. Deoarece lucrarea este în esenŃă una 
de urbanism şi istoria artei, metodologia de lucru a fost adaptată acestor 
cerinŃe, autorul elaborând o intensă cercetare istoriografică şi arhivistică. În 
plus, în elaborarea unei astfel de lucrări în care prevalează aspectele edilitare şi 
estetice a fost nevoie de vizite de lucru la faŃa locului, de studierea evoluŃiei 
traseelor stradale în timp, de surprinderea etapelor în care graniŃele şi limitele 
oraşului s-au extins înspre teritoriile extramuros pe baza suprapunerii hărŃilor, de 
identificarea tiparului arhitectural stilistic prin metoda comparării imaginilor 
monumentelor din Sebeş cu alte exemple ale arhitecturii transilvănene 
(bastionare, religioase, civile etc.), de necesitatea studierii gravurilor şi 
fotografiilor care contribuie ca material ilustrativ indispensabil în elaborarea 
descrierilor estetice. 

Un studiu de specialitate trebuie să includă analize critice pe baza unui 
vocabular de specialitate constituit din termeni de urbanism şi arhitectură, iar 
lucrarea de faŃă întruneşte condiŃiile unei astfel de cercetări specifice. După 
cum autorul menŃionează în introducere, această carte este rezultatul a mai 
multor ani de studiu, debutând cu lucrarea sa de licenŃă. Datorită timpului 
alocat studiului şi temeinicia prezentării datelor, observăm că cercetarea 
urmăreşte firul etapizării perioadelor importante din istoria oraşului, ceea ce 
indică formaŃia sa de istoric Conform aceleiaşi tratări cronologice sunt redate şi 
monumentele istorice ale oraşului şi măsurile care vizează traseul stradal şi 
orice modificări ale Ńesăturii urbane, integrând studiile de istoria artei şi 
urbanism contextului istoric în care s-au petrecut.  
  Spre deliciul cititorilor, autorul apelează în cadrul capitolului dedicat 
istoriografiei (şi nu numai) la citatele preluate din manuscrisele, jurnalele unor 
călători străini care au vizitat oraşul, redând forma plastică prin care aceştia 
descriau ansamblul edilitar al oraşului.  
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Aparatul critic este atent redat, iar analizând lista completă a titlurilor 
bibliografice de la finalul cărŃii care include surse inedite studiate în arhive, 
articole de presă şi publicaŃii periodice, volume de istorie, lucrări de specialitate 
de istoria artei şi arhitecturii, putem sesiza interesul manifestat de autor în 
abordarea temei de faŃă. Lecturând textul putem observa că autorul operează în 
redarea informaŃiilor pe baza ipotezelor de lucru, reliefând în scris întrebările 
cu care porneşte la drum, urmând ca în paginile următoare să elaboreze 
răspunsurile într-o manieră argumentată.  

Lucrarea EvoluŃia urbanistică a oraşului Sebeş, semnată de Călin Anghel, 
constituie un demers istoric, urbanistic şi arhitectural important pentru oraşul 
Sebeş, reprezentând una dintre cele mai complexe lucrări care tratează 
subiectul, invitând cititorul să studieze atât descrierile estetice ale 
monumentelor redate, prezentarea evoluŃiei configuraŃiei stradale urbane în 
timp, cât şi informaŃiile istorice.  

 
Carmen FLORESCU 

 
Nicolae Afrapt, Sebeşel-satul de pe Valea Sebeşului: monografie istorică, 
Alba-Iulia, Editura Altip, 2009, 404 p.: 
 

Genul monografic, fiind un gen ştiinŃific, 
tinzând să studieze complet şi complex obiectul pe 
care şi-l propune, nu constituie întotdeauna o lectură 
facilă, atrăgătoare, fiind destinat unui grup restrâns 
de cititori specializaŃi. ApariŃiile editoriale 
monografice, din perioada postrevoluŃionară, care au 
ca obiect de studiu diferitele aşezări rurale din 
România, nu se desprind, de obicei, din tiparul unor 
lucrări cu o documentare sumară, subiective în 
tratarea evenimentelor locale şi presărate cu multe 
date statistice seci.  

Cartea profesorului Nicolae Afrapt, apărută 
la editura Altip din Alba-Iulia, în anul 2009, este una 
dintre excepŃiile de la această regulă. Având specificaŃia ,,monografie istorică”, 
lucrarea te poartă prin viaŃa furtunoasă a unei comunităŃi vii, o ,,celulă a neamului 
românesc”, de la primele atestări documentare şi până în zilele noastre. 

Structurată pe 14 capitole, cartea surprinde teme esenŃiale din evoluŃia 
satului: ,,Pământul, o problemă veşnic nerezolvată”, ,,Biserica, sufletul 
comunităŃii”, ,,O şcoală model în Sebeşel”, ,,Comunizarea satului Sebeşel. 
Distrugerea satului tradiŃional”, ,,Colectivizarea, lovitura decisivă”, ,,TranziŃia în 
satul Sebeşel”. Titlurile, deosebit de sugestive, rezumă conŃinutul fiecărui 
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capitol, precum şi poziŃia autorului faŃă de fenomenele, evenimentele, 
personalităŃile respective. 

Abordarea fenomenelor şi evenimentelor este realizată pe două direcŃii: 
una obiectiv-istorică, bazată pe un bogat material arhivistic şi literatură de 
specialitate, precum şi una subiectiv-participativă, bazată pe relatările unor 
martori oculari şi pe memoria personală a autorului. Dacă documentul de 
arhivă şi statisticile constituie ,,scheletul” evenimentelor relatate, amintirile 
participanŃilor, precum şi memoria personală a autorului redau sufletul viu al 
satului Sebeşel. 

Talentul scriitoricesc al profesorului Nicolae Afrapt încheagă toate 
aceste elemente într-un roman, al cărui personaj central este satul, care oferă 
cititorului imagini când pline de entuziasm şi optimism, când de dramatismul 
evenimentelor redate. 

Lucrarea profesorului Nicolae Afrapt are un fir narativ complex, 
elementele principale fiind: biserica, şcoala, credinŃa, aspiraŃiile culturale înalte, 
sacrificiile personale în interesul comunităŃii, muncă cinstită. Idealul naŃional nu 
este un concept teoretic, ci unul real, palpabil, trăit cu intensitate de către toŃi 
locuitorii comunităŃii. 

Capitolele XIII (,,Oameni de vază ai satului”) şi XIV (,,Oameni de 
seamă”) sunt, de fapt, elementele unui bilanŃ, ale cărui rezultate sunt 
personalităŃi din cele mai diverse domenii de activitate. 

Lipsa jumătăŃilor de măsură în aprecierea evenimentelor constituie una 
dintre marile calităŃi ale lucrării profesorului Nicolae Afrapt, compromisurile 
fiind taxate cu asprime. Din dragoste pentru comunitatea studiată lucrarea nu 
putea fi tratată altfel, ştiind că exigenŃa faŃă de cei apropiaŃi şi de meleagurile 
natale sunt cele mai elocvente dovezi de afectivitate. 

Sentimentul pe care îl ai după lecturarea acestei monografii este acela că 
subiectul a fost epuizat, iar de acum înainte nu mai există decât tăcere… 

 
Ioan OPINCARIU 
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