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IN HONOREM PROFESOR RUDOLF GRÄF, 
CU PRILEJUL ANIVERSĂRII A 65 DE ANI 

 
„Şi fiţi recunoscători” (Sfântul Apostol Pavel) 

 
Mare parte din ceea ce suntem, din ceea ce am devenit în profesiile şi 

vocaţiile pe care le practicăm şi împlinim cu rost sper, o datorăm nu numai 
instituţiilor în care ne-am format intelectual şi spiritual, ci mai ales dascălilor pe 
care i-am avut şi care au contribuit major la plămădirea caracterului nostru. 
Consider că a recunoaşte această realitate şi a afirma acest adevăr este un act 
firesc, natural, iar a mulţumi şi a manifesta public recunoştinţă este o chestiune 
de bun simţ şi de nobleţe sufletească, care ar trebui să caracterizeze o societate 
sănătoasă şi o comunitate academică viguroasă. Iată, pe scurt, motivul pentru 
care am propus ca numărul pe anul 2020 al deja bine-cunoscutului anuar ştiinţific 
„Astra Sabesiensis”, patronat de Despărţământul „Vasile Moga” Sebeş al 
Asociaţiunii Transilvane pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român, 
să fie dedicat omagierii profesorului universitar doctor Rudolf Gräf, cu prilejul 
împlinirii frumoasei vârste de 65 de ani.  

Născut în 26 ianuarie 1955 la Reşiţa, judeţul Caraş-Severin, într-o familie 
de şvabi bănăţeni, Rudolf Gräf a studiat la Liceul Teoretic Număr 1 din oraşul 
natal (astăzi Colegiul Naţional „Diaconovici-Tietz”), apoi şi-a îndreptat paşii spre 
Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 
ale cărei cursuri le-a absolvit în anul 1981. Aici a dobândit nu numai o educaţie 
aleasă din partea unui corp academic de elită, ci a întâlnit-o şi pe Elena, care i-a 
devenit soţie şi credincioasă parteneră de viaţă până în ziua de astăzi, Dumnezeu 
binecuvântându-i cu un băiat, Rudi jr., actualmente cunoscut arhitect în 
Timişoara. Pe lângă valorile moştenite din familie şi cele asimilate în 
multiculturalul centru industrial al Banatului de Munte, cultura şi spiritualitatea 
străvechii capitale a Moldovei au contribuit decisiv la formarea personalităţii sale. 
Contactele cu mediul sătesc ancestral din Ţara de Jos a Moldovei, locul de 
obârşie al soţiei, relaţiile de prietenie cultivate constant cu diverşi reprezentanţi ai 
mediului bănăţean şi apoi, ai celui ardelean clujean, au conturat caracterul 
profesorului Rudolf Gräf, cunoscut şi apreciat pentru bunătatea, omenia, 
sinceritatea şi hărnicia sa.  

De patruzeci de ani, „Herr Professor Rudolf Gräf” este un slujitor devotat al 
Muzei Clio, activitatea domniei sale derulându-se mai întâi la catedra unor şcoli 
din Lugoj şi Reşiţa (1981-1984), apoi în muzeografie şi cercetare la Muzeul de 
Istorie al Judeţului Caraş-Severin, astăzi Muzeul Banatului Montan din Reşiţa 
(1984-2000). Prin cercetarea ştiinţifică derulată la Reşiţa, Rudolf Gräf s-a afirmat 
ca istoric al Banatului în secolele XVIII-XIX şi, în mod deosebit, ca cercetător al 
istoriei industriale a Banatului montan, temă căreia i-a dedicat o lucrare doctorală, 
întocmită la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca sub îndrumarea 
ştiinţifică a regretatului profesor Nicolae Bocşan, conjudeţeanul şi prietenul său. 
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Susţinută la Cluj-Napoca, în anul 1997, dizertaţia doctorală a fost publicată în 
acelaşi an la Reşiţa, sub titlul: Domeniul bănăţean al StEG 1855-1920. Din istoria 
industrială a Banatului montan, Reşiţa, 1997, 370 p.  

Reorganizarea şi dezvoltarea Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca ca 
o universitatea trilinguală, prin iniţierea şi susţinerea unor specializări complete în 
limbile română, maghiară şi germană la diferite facultăţi, între care şi la cea de 
Istorie şi Filosofie, specializare astăzi din păcate desfiinţată din cauza dispariţiei 
studenţilor vorbitori de germană şi doritori să parcurgă acest ciclu academic, a 
necesitat extinderea corpului profesoral al Almei Mater Napocensis prin 
cooptarea unor cadre didactice fluente în limbile maghiară şi germană, respectiv 
competente în domeniile lor de activitate. Dând curs chemării conducerii 
universităţii de atunci, în anul 2000, Rudolf Gräf s-a mutat la Cluj, ocupând un 
post de conferenţiar la Facultatea de Istorie şi Filosofie, unde a predat cursuri de 
istorie modernă universală, istoria relaţiilor internaţionale în secolele XVIII-XIX, 
istoria Imperiului Habsburgic în secolele XVII-XIX şi istoria saşilor ardeleni, 
cercetările derulate de domnia sa din acel moment fiind materializate în diverse 
volume, precum: Cronologia Europei Centrale (1848-1989), Iaşi, 2001, 356 p. (în 
colaborare cu Nicolae Bocşan, Valeriu Leu, Stelian Mândruţ şi Radu Mârza); 
Einführung in die Geschichte der europäischen Neuzeit (Introducere în istoria europeană 
modernă), Cluj-Napoca, 2004, 314 p. (în colaborare cu Sorin Mitu) şi Geschichte der 
Neuzeit. Europa und die Vereinigten Staaten von Amerika. Innenpolitik, Internationale 
Konflikte und Beziehungen (Istoria modernităţii. Europa şi Statele Unite ale Americii. 
Politica internă, conflicte şi relaţii internaţionale), Cluj-Napoca, 2009, 299 p. (în 
colaborare cu Sorin Mitu).  

Concomitent, a fost responsabil de linia germană a Facultăţii de Istorie şi 
Filosofie, în această ipostază cunoscându-l şi eu în toamna anului 2005, când am 
păşit ca boboc pe poarta universităţii, fiind îndrumat de personalul secretariatului 
facultăţii să-l contactez pe „domnul conferenţiar Gräf” în orice chestiune privitoare la 
curricula universitară şi la specializarea pe care o urmez. După câteva zile aveam 
să-l întâlnesc pe holul secretariatului, fiindu-i prezentat de către o doamnă din 
personalul administrativ, dânsul aflându-se acolo cu scopul de a se interesa de 
noii studenţi înscrişi la linia de studiu germană. Îmi amintesc şi acum acel 
moment care s-a consumat cu o strângere de mână caldă, un zâmbet, o 
încurajare, un schimb de e-mail-uri şi imboldul de a-l contacta cu încredere dacă 
apar probleme sau necunoscute. Acest prim contact avea să fie începutul unei 
relaţii profesionale, tutoriale şi amicale care dăinuie până în ziua de astăzi şi 
pentru care-i sunt şi îi voi rămâne recunoscător. Trebuie să subliniez că această 
legătură strânsă nu mi s-a datorat, ci i se datorează profesorului şi 
circumstanţelor de atunci şi de după aceea, noi studenţii de la germană fiind 
puţini la număr, ceea ce a facilitat cultivarea unui dialog şi a unei relaţii apropiate. 
De altfel, din cei cinci studenţi ai generaţiei mele, trei ne-am întocmit lucrările de 
licenţă şi apoi de dizertaţie sub îndrumarea dânsului, doi realizându-ne şi tezele 
de doctorat sub coordonarea domniei sale.  
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În anul 2008, Herr Gräf a devenit profesor universitar la Facultatea de 
Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor a Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-
Napoca, unde predă cursul de introducere în istoria economică, continuându-şi 
totodată activitatea didactică în cadrul a două programe de masterat desfăşurate 
la Facultatea de Istorie şi Filosofie. Şi de această dată, profesorul a strâns 
prelegerile sale în două volume, dedicate mai ales studenţilor şi masteranzilor, dar 
folositoare şi celor ce doresc să se iniţieze în istoria economiei: Wirtschaftsgeschichte. 
Eine Einführung (Istoria economiei. O introducere), Cluj-Napoca, 2006, 255 p. (în 
colaborare cu Ioan Lumperdean şi Mihaela Salanţă); şi Istoria economiei. Prelegeri, 
bibliografie, întrebări şi teme de analiză. Texte esenţiale, Cluj-Napoca, 2009, 203 p. (în 
colaborare cu Ioan Lumperdean şi Mihaela Salanţă-Rovinaru). Între anii 2007 şi 
2019 a activat ca cercetător ştiinţific II în cadrul prestigiosului Centru de Studii 
Transilvane al Academiei Române, filiala Cluj-Napoca, care editează cunoscuta 
revistă „Transylvanian Review”, în paginile căreia îl regăsim adeseori cu studii, 
articole, evocări, traduceri şi recenzii. În ultimele două decenii a fost profesor 
invitat (Gastprofessor) la universităţile din Graz (2007), Regensburg (2012-2013), 
Sofia (2014), Ludwigsburg (2017), Rostock (2018) şi Innsbruck (2018), unde a 
susţinut cursuri, prelegeri şi seminarii despre istoria Banatului, Transilvaniei, 
României şi a germanilor din Sud-Estul Europei, bucurându-se de larga apreciere 
a auditoriului.  

În paralel cu activitatea didactică şi de cercetare ştiinţifică, profesorul 
Rudolf Gräf şi-a asumat sau i-au fost încredinţate diverse funcţii administrative 
în cadrul conducerii universităţii, responsabilităţi care l-au solicitat foarte mult şi 
pe care le-a exercitat cu maximă seriozitate şi abnegaţie, bucurându-se de 
aprecierea colegilor, de rezultate pozitive şi de recunoaşterea eforturilor şi 
meritelor sale. Prorector vreme de trei mandate (2008-2020) al Universităţii 
„Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, director (2010-2020) al Institutului de Studii 
Germane al aceleiaşi universităţi clujene, preşedinte (2012-2020) al Societăţii 
Culturale Româno-Germane şi director (2003-2020) al Bibliotecii Austria 
„Bernhard Stillfried” din cadrul Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga” 
Cluj-Napoca, profesorul Rudolf Gräf a fost şi rămâne un constructor de punţi 
de legătură între Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca şi diverse universităţi 
germane şi austriece, între comunitatea academică clujeană şi mediul de afaceri 
german din Transilvania şi din România. Mărturie în acest sens sunt manifestările 
academice multiple, conferinţe, simpozioane, şcoli de vară, şi programele de 
masterat, doctorat şi postdoctorat comune, organizate de Universitatea „Babeş-
Bolyai” Cluj-Napoca, cu universităţile din Rostock, Regensburg, Graz şi Viena, 
un participant şi beneficiar direct al acestor programe binevenite, stimulative şi 
extrem de benefice pentru lărgirea orizontului cultural şi formarea oricărui dascăl 
şi cercetător fiind şi scriitorul acestor rânduri.  

Pentru eforturile şi contribuţiile sale continue în cultivarea şi strângerea 
relaţiilor universitare şi culturale româno-germane şi româno-austriece, 
profesorul doctor Rudolf Gräf a fost distins cu Ordinul de Merit al Republicii 
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Federale Germania/„Bundesverdienstkreuz I. Klasse” (Crucea de Merit Clasa I) 
în anul 2012 şi cu „Österreichisches Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. 
Klasse” (Crucea de Merit Clasa I pentru Ştiinţă şi Artă a Republicii Austria) în 
anul 2013, înmânate în cadrul unor ceremonii emoţionante la Cluj-Napoca de 
ambasadorii celor două ţări la Bucureşti. 

În istoriografia română şi germană, istoricul Rudolf Gräf este de mult 
recunoscut drept un specialist redutabil al istoriei industriale a Banatului de 
Munte şi al istoriei şvabilor bănăţeni, cărţile publicate pe aceste teme regăsindu-
se în toate bibliotecile de profil din spaţiul Central şi Sud-Est european. Reţin 
atenţia următoarele titluri: Din istoria frontierei bănăţene. Ultimul război cu turcii 1788-
1791, Reşiţa, 1996, 151 p. (în colaborare cu Valeriu Leu); Das rumänische Banat. 
Reiseführer für Südwestrumänien (Banatul românesc. Ghid turistic pentru România de Sud-
Vest), Graz, 1998, 262 p. (în colaborare cu Johannes Brudnjak şi Werner 
Kremm); Timişoara sub asediu. Jurnalul feldmareşalului Georg v. Rukavina (aprilie-august 
1849). Contribuţie documentară, Cluj-Napoca, 2008, 170 p. şi Contribuţii la istoria 
industrială a Banatului Montan. StEG, factor de modernizare (1855-1920), Cluj-Napoca, 
2011, 298 p.  

Totodată, trebuie să precizez şi faptul că profesorul Rudolf Gräf a făcut 
un serviciu preţios culturii şi spiritualităţii româneşti prin popularizarea istoriei 
ţării şi naţiunii noastre în spaţiul cultural-lingvistic german. Eforturile domniei 
sale în această direcţie au luat forma a două lucrări reprezentative, apărute la 
Bucureşti, Cluj-Napoca şi Viena în anii 1998, 2007 şi 2008, publicaţii care s-au 
bucurat de o largă circulaţie atât în mediul academic-universitar, cât şi pe piaţa 
cărţii din Germania şi Austria. Este vorba, mai întâi, despre traducerea în limba 
germană a binecunoscutei sinteze de istorie a românilor, semnată de 
academicianul Ioan-Aurel Pop, şi publicată în două ediţii sub egida Fundaţiei 
Culturale Române, astăzi Institutul Cultural Român, şi apoi a Centrului de Studii 
Transilvane din cadrul Academiei Române, cu titlul: Die Rumänen und Rumänien: 
Eine kurze Geschichte (Românii şi România: o scurtă istorie), 278 p. + ilustraţii. Iar apoi, 
discutăm despre cartea Rumänien. Geschichte und Geographie (România. Istorie şi 
geografie), scrisă cu erudiţie şi talent împreună cu profesorul Kurt Scharr de la 
Universitatea din Innsbruck şi tipărită la prestigioasa editură Böhlau din Viena-
Köln-Weimar în anul 2008 (261 p.). Fiind vorba despre români şi România, 
trebuie să mărturisesc că, deşi originea sa etnică şi implicit limba maternă este cea 
germană, profesorul şi omul Rudolf Gräf nutreşte un respect sincer faţă de ţara 
în care s-a născut, faţă de cultura română şi faţă de români, pe care i-a tratat 
întotdeauna cu o nedisimulată onestitate, condescendenţă şi preţuire, ceea ce nu 
pot spune că este cazul tuturor istoricilor sau oamenilor de cultură germani sau 
de alte etnii care s-au născut în România, dar au ales la un moment dat să o 
părăsească şi apoi să o privească cu superioritate, infatuare şi aroganţă, cum 
însumi am cunoscut asemenea persoane. Inclusiv faptul de a fi rămas în ţară, în 
condiţiile ante şi postdecembriste ale exodului masiv al etnicilor germani spre 
căutarea unui trai mai bun în Germania, Austria sau în alte părţi ale lumii, 
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dovedeşte o puternică înrădăcinare a profesorului Rudolf Gräf şi a familiei sale în 
pământul patriei, precum şi speranţa, chiar certitudinea că şi aici se poate cultiva 
un pământ al făgăduinţei şi se poate construi o carieră de succes, cum de altfel s-
a şi întâmplat în cazul domniei sale.  

În momentul actual, opera ştiinţifică a profesorului Rudolf Gräf 
însumează 43 de cărţi şi volume de autor, coautor, editor şi coordonator, urmate 
de 11 cărţi de traducător din germană în română şi din română în germană, 
precum şi circa 120 de studii, articole, prefeţe şi recenzii, publicate în reviste şi 
volume colective din ţară şi din străinătate. Activitatea şi opera sa l-au propulsat 
în diverse comisii, asociaţii şi consilii universitare şi culturale din România, 
Germania şi Austria. Astfel, a devenit membru al Asociaţiei Istoricilor din Banat 
şi Transilvania, al Kommission für Geschichte und Kultur der Deutschen in 
Südosteuropa e.V. (Comisiei pentru Istoria şi Cultura Germanilor din Europa de 
Sud-Est) din München-Tübingen, al Consiliului de Administraţie (Kuratorium) 
al Institut für Deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas e.V., de pe lângă 
„Ludwig-Maximilians-Universität” München, Consiliului Ştiinţific al Institutului 
de Istorie şi Studii Regionale al Şvabilor Dunăreni din Tübingen, al Consiliului 
Ştiinţific al Muzeului Naţional Brukenthal din Sibiu şi al Muzeului Banatului 
Montan din Reşiţa. Nu în ultimul rând, este membru în colegiul de redacţie al 
„Transylvanian Review” a Centrului de Studii Transilvane din Cluj-Napoca, al 
revistei „Banatica” a Muzeului Banatului Montan din Reşiţa şi al „Anuarului 
Arhivelor Mureşene” din Târgu-Mureş. Bogata sa experienţă didactică, 
administrativă şi culturală l-au recomandat în anul 2018 pentru a ocupa funcţia 
de director al Institutului de Cercetări Socio-Umane din Sibiu al Academiei 
Române, la cârma căruia va construi mai departe aceleaşi bune şi rodnice relaţii şi 
legături pe care a izbutit să le cultive până acum. 

Nu pot să închei acest portret aniversativ fără a enumera trei calităţi care-l 
caracterizează pe Rudolf Gräf ca om, şi anume bunătatea, modestia şi 
sinceritatea, care-i înnobilează personalitatea şi explică de ce a fost şi este îndrăgit 
de toţi cei ce-l cunosc. Mărturisesc că tabloul pe care am încercat să i-l zugrăvesc, 
cu acest binecuvântat prilej omagial, este încă o dovadă în acest sens.  

Lieber Herr Professor, vă doresc din toată inima la mulţi şi rodnici ani, cu 
sănătate şi seninătate! 
 

CŞ III Dr. Mircea-Gheorghe ABRUDAN
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IDEALUL ECUMENIC ŞI REALITATEA SCHISMEI: 
CONCILIUL DE LA FERRARA-FLORENŢA ŞI 

SUPRAVIEŢUIREA SPIRITUALĂ A BIZANŢULUI 
 

CŞ III Dr. Florian Dumitru Soporan 
Academia Română-filiala Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane 

 
Extra Ecclesia nulla Salus (Sf. Ciprian) 

 
Reconstituirea trecutului medieval se plasează sub auspiciile aceleiaşi 

perspective oximoronice pe care scrisul istoric a generat-o în cele două secole ale 
evoluţiei sale moderne, alternând între entuziasmul pentru momentul genezei 
comunităţilor etnice şi a structurilor politice care au sfârşit prin a se identifica cu 
acestea din urmă şi mefienţa generată de precaritatea surselor şi aparentul 
imobilism social şi cultural clamat ca fundamente ale loialităţilor familiale şi 
comunitare. În ciuda diferenţelor ireconciliabile care separă cele două 
interpretări, promotorii acestora nu pun în cauză importanţa decisivă pe care 
biserica a avut-o în cristalizarea civilizaţiei medievale, a paradigmelor sale etice şi 
politice şi în transmiterea moştenirii culturale clasice, valorificate odată cu 
dezvoltările spectaculare ale Renaşterii şi Umanismului. Evoluţia bisericii din 
perspectiva dinamicii instituţionale şi a responsabilităţilor pe care aceasta şi le-a 
asumat, în raport cu diverse aspecte ale vieţii credincioşilor, a făcut din 
problematica aferentă acesteia unul din principalii catalizatori ai dinamicii istoriei 
medievale, iar eforturile vizând restaurarea unităţii de credinţă, prin lichidarea 
consecinţelor Marii Schisme din anul 1054, a fost un obiectiv constant pe agenda 
elitei intelectuale şi politice a lumii medievale. Convocarea Conciliului Ecumenic 
de la Ferrara-Florenţa, într-un moment considerat optim din perspectiva 
motivaţiilor celor două părţi implicate în procesul de negociere, a însemnat un 
nou eşec al acestor iniţiative, plasat de istoriografia inspirată de opţiunile 
Sfântului Scaun sau ale Patriarhiei Ecumenice în responsabilitatea competitorului 
spiritual, iar de istoricii laici în relaţie cu incompatibilităţile intervenite între greci 
şi latini după Cruciada a IV-a. Examinarea unor aspecte ale conduitei şi mai ales 
ale formaţiei culturale a protagoniştilor relevă însă, cauze mai profunde ale 
acestui eşec al ecumenismului avant la lettre în absenţa unui dialog asupra 
diferenţelor doctrinare şi rituale, mai sensibile pentru lumea ortodoxă şi neglijate 
de ierarhia latină, care a prioritizat dimensiunea instituţională şi politică. 

Istoricul Johan Huizinga plasa dezvoltarea Europei medievale sub spectrul 
dihotomiei dintre aspiraţia către universalism a elitei intelectuale, inspirată de 
moştenirea Romei şi de unitatea creştinismului apostolic şi realitatea 
pluralismului jurisdicţional, generat de sedentarizarea clanurilor migratoare şi de 
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dezintegrarea autorităţii etatice.1 Dacă restaurarea unităţii lumii, rezultate din 
osmoza care a implicat comunităţile latinofone din fostele provincii romane şi 
grupurile de federaţi germanici şi slavi din proximitatea frontierelor vechiului 
Orbis Romanus,2 cu tradiţiile instituţionale şi spirituale ale acestora, a rămas un 
ideal asumat constant de oamenii instruiţi ai Evului Mediu care au invocat, în 
sprijinul legitimităţii sale, valorile religiei creştine difuzate până la finele primului 
mileniu şi la limitele naturale ale lumii cunoscute şi l-au socotit drept soluţia-
panaceu la dilemele etice şi crizele structurale pe care le-a cunoscut Evul Mediu, 
instituţionalizarea pluralismului politic şi confesional, cu provocările presupuse 
de competiţia pentru autoritate şi patrimoniu care a precedat divizarea Imperiului 
Roman (395) şi dispariţia de facto a autorităţii imperiale în Occident din anul 476.3 
Transferul de loialitate dinspre realităţile mai greu perceptibile ale vechiului Orbis 
Romanus, către uzurpatorii autorităţii sale la nivel regional a fost studiat, mai ales, 
în relaţie cu opţiunile autorilor primelor anale şi cronici medievale apusene,4 dar 
fenomenul a presupus implicaţii la nivelul întregii societăţi, pentru care nevoia de 
securitate, declinul vieţii urbane şi al relaţiilor de schimb, determina revirimentul 
afinităţilor comunitare, în raport cu opţiunile individuale privilegiate de 
paradigmele eticii clasice. Aceste dezvoltări s-au manifestat într-o manieră 
specifică şi în lumea romană răsăriteană, unde supravieţuirea puterii imperiale s-a 
datorat, într-o măsură pe care istoricii continuă să o evalueze, tocmai capacităţii 
deţinătorilor acesteia de a utiliza resursele oferite de loialităţile regionale, etnice şi 
religioase, operând un recurs la memoria instituţională elenistică. 
 

Noua Romă, succesiunea apostolică şi gestionarea diversităţii 
 
Succesele politicii restauratoare a împăratului Constantin cel Mare (306-

337) şi decretarea libertăţii practicării religiei creştine, prin Edictul de la Milan 
(313), precum şi transferul capitalei imperiale în oraşul construit pe solul vechii 
colonii greceşti de la Byzantion, nu au echivalat cu o restaurare tale quale a 
imperiului lui Caesar şi Augustus, sub eventualele auspicii ale unei noi religii 
împărtăşite de largi categorii ale societăţii, îndrumate de o ierarhie angajată într-
un parteneriat cu puterea de stat. Toleranţa faţă de noua credinţă nu a echivalat 

 
1 Johan Huizinga, „Nationalism in the Middle Age”, în C. Leon Tipton (editor), Nationalism in the 
Middle Age, New York, 1972, pp. 8-11. 
2 Pentru o cronologie a succesiunii de fapte care au marcat cele două valuri ale marilor migraţii, 
lucrările lui Lucien Musset îşi păstrează relevanţa ştiinţifică. A se vedea: Lucien Musset, Les 
invasions. Les vagues germaniques, Paris, Presse Universitaire de France, 1965, passim; Idem, Les 
invasions. Le seconde assaut contre l’Europe chretiene, Paris, Presse Universitaire de France, 1965, pp. 34-
51. 
3 Pentru o trecere în revistă a genezei intelectuale a identificării oamenilor instruiţi de la finele 
lumii clasice, cu regiunile de origine, a se vedea: Stelian Brezeanu, Identităţi şi solidarităţi medievale: 
controverse istorice, Bucureşti, Editura Corint, 2001, pp. 8-15. 
4 Bernard Guenee, Histoire et l’ecrit historique dans l’Occident medieval, Paris, Flamarion, 2011, pp. 19-
35, 53-59. 
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cu oficializarea sa, iar pluralismul opţiunilor confesionale în cadrul familiei 
imperiale a adăugat noi surse de contestare la adresa ordinii politice, evenimente 
care au beneficiat de o largă receptare la nivelul literaturii patristice, dar şi de 
reflecţiile unor exponenţi ai nostalgiei faţă de sincretismul religios precreştin, din 
rândurile cărora Amianus Marcelinus5 reprezintă, la nivelul scrisului istoric, ceea 
ce politicile împăratului Iulian Apostatul au însemnat pentru afacerile publice. 
Divizarea imperiului şi oficializarea creştinismului pe durata domniei împăratului 
Theodosius I (379-396) nu instituţionalizau diviziunea oarecum obiectivă între 
Estul urban şi elenizat şi Vestul devenit creuzetul genezei naţiunilor europene, 
noile realităţi politice şi spirituale încorporând, la rândul lor, entităţi de a căror 
solidarizare a depins în ultimă instanţă supravieţuirea statului şi a bisericii. Dacă 
autoritatea imperială în Apus este substituită de aceea a conducătorilor clanurilor 
germanice angajate în raporturi specifice cu aceasta,6 succesiunea noii Rome de 
pe malurile Bosforului a avut de înfruntat dificultăţile supravieţuirii în condiţiile 
unor schimbări radicale ale normelor etice şi sociale care asigurau funcţionalitatea 
eşafodajului puterii. În primul rând, noua credinţă a supuşilor lipsea puterea 
imperială de dimensiunea sa hierocratică,7 iar deţinerea puterii civile era de acum 
expresia unei anume meritocraţii, pentru care succesele repurtate în luptele duse 
împotriva barbarilor necreştini sau arbitrajul unor dispute religioase erau 
circumstanţe favorizante. La rândul ei, biserica oficializată se confrunta cu 
dilemele generate de stabilirea unor relaţii funcţionale cu fostul opresor mundan 
şi, mai ales, cu necesitatea unor clarificări doctrinare şi instituţionale esenţiale 
pentru administrarea responsabilităţilor în raport cu comunitatea credincioşilor. 
Dezbaterile vizând definirea simbolului credinţei şi cele referitoare la natura 
Mântuitorului Iisus, desfăşurate în ambianţa primelor sinoade ecumenice şi 
mobilizând participarea mediilor intelectuale aparţinând clerului regular şi 
secular, au coincis cu stabilirea structurilor ecleziastice de putere, în relaţie cu cele 
cinci scaune patriarhale de la Roma, Constantinopol, Ierusalim, Alexandria şi 
Antiohia, în rândul cărora cel dintâi păstra un anume primat moral, asigurat de 
calitatea episcopului său de succesor al Apostolului Petru. Un prim efect al 
acestor controverse care au pus în cauză poziţia ortodoxiei creştine, în raport cu 
puterea civilă, a fost apariţia ereziei ariene, ale cărei tangenţe cu filosofia clasică i-
a atras suportul unor cercuri intelectuale, iar convertirea unor conducători 
barbari a pus biserica oficială în faţa riscurilor unor acte de persecuţie. 

Aceste circumstanţe au favorizat aprofundarea raporturilor dintre Bizanţ şi 
papalitate, cel dintâi fiind interesat în legitimarea propriilor opţiuni politice şi 

 
5 Pentru o analiză a semnificaţiilor istoriografice ale scrierilor acestui admirator al Romei clasice, a 
se vedea: H. C. Barnes, History of Historical Writing, Oxford, 1936, pp. 49-53. 
6 Walter Goffart, Romans and Barbarians: Techniques of Accomodations, Princeton, Princeton University 
Press, 1980, pp. 42-57. 
7 În legătură cu semnificaţiile politice ale cultului imperial, a se vedea: Mircea Eliade, Istoria 
credinţelor şi ideilor religioase, volum I, De la epoca de piatră, la Misterele din Eleusis, traducere de Cezar 
Baltag, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1980, pp. 233-241. 
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religioase, iar Sfântul Scaun vizând menţinerea autorităţii sale informale asupra 
creştinătăţii apusene şi a jurisdicţiei în teritoriile italiene controlate de Bizanţ. 
Această antantă s-a dovedit esenţială pentru salvarea ortodoxiei în Răsăritul Orbis 
Romanus, unde supravieţuirea disponibilităţilor sincretice ale elenismului şi 
specificul formelor locale de pietate au favorizat acutizarea disputelor 
christologice, soldate cu apariţia disidenţelor nestoriană şi monofizită, opuse ca 
interpretare, dar devenite catalizatori ai unor acte de nesupunere faţă de puterea 
de stat, după stabilirea doctrinei bisericii creştine, în urma hotărârilor Sinodului 
de la Calcedon (451).8 

Din perspectiva puterii imperiale, participarea societăţii la controversele 
religioase a însemnat pierderea suportului celor pe care deciziile ierarhiei 
ecleziastice îi plasau în afara bisericii şi riscurile solidarizării acestora cu inamicii 
imperiului, fapt cu atât mai grav cu cât aceste erezii au devenit populare în 
provinciile orientale, ameninţate direct de Persia Sasanizilor. Pe de altă parte, 
atitudinea favorabilă a unora din împăraţi pentru una sau alta din dogmele 
heterodoxe au impietat asupra eficienţei administraţiei sale, înstrăinându-i 
loialitatea supuşilor, aşa cum a fost cazul lui Zeno (474-491).9 Rezistenţa 
populaţiei faţă de o eventuală succesiune a puterii imperiale în favoarea unui 
adept al tezelor lui Kiril al Alexandriei, a impus alegerea împăratului Anastasius I 
(491-518), un simpatizant al ereziei monofizite, a cărui moderaţie s-a dovedit 
decisivă în reconcilierea cu papalitatea şi lichidarea schismei provocate de 
acceptarea aşa-numitului Henoticon,10 impus de împărat, considerat un abandon al 
principiilor calcedoniene.11 Dacă reforma administraţiei a asigurat resursele 
economice pentru demararea unei politici externe active, restaurarea controlului 
efectiv al imperiului asupra Mării Mediterane s-a datorat şi suportului public 
inspirat de ortodoxia împăraţilor Justin (518-527) şi, mai ales, Justinian (527-565), 
ale cărui campanii duse cu succes împotriva regatelor germanice, conduse de 
suverani arieni, a căpătat şi valenţele unor eforturi de restaurare a adevăratei 
credinţe în teritorii aflate sub jurisdicţia spirituală a Sfântului Scaun.  

 
8 Acordul asupra tezelor susţinute de patriarhul Constantinopolului şi de papă s-a datorat şi 
suportului asigurat de prinţesa Pulcheria, sora împăratului Theodosius al II-lea (405-450) şi spiritus 
rector al domniei împăratului Marcian (450-457). Charles Diehl, Les figures byzantines, Paris, 1902, pp. 
73-81. 
9 Originar din Cilicia şi fost conducător al unei facţiuni dominate de o minoritate etnică locală, 
acesta s-a manifestat ca un adept al tezelor monofizite, alimentând nemulţumiri în provinciile 
europene ale imperiului. Alexander Vasiliev, History of Byzantine Empire, Madison, University of 
Wisconsin, 1955, pp. 89-94. 
10 John Meyendorff, Imperial Unity and Christian Divisions: The Church in 450-600, New York, St. 
Vladimir College, 1983, pp. 87-102. 
11 Opţiunile confesionale ale împăratului s-au circumscris politicii interne de restaurare a eficienţei 
administrative a statului şi de lichidare a rebeliunii conduse de Vitalian, motivate şi de depunerea 
patriarhului ortodox al Constantinopolului. Brian Croke, Count Marcelinus and his Chronicle, Oxford, 
Oxford University Press, 2001, pp. 67-89. 
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Creşterea insecurităţii la frontiere odată cu prăbuşirea limesului danubian 
sub loviturile slavilor şi avarilor, dar mai ales reizbucnirea conflictului cu Imperiul 
Sasanid, au preliminat ascensiunea împăratului Heraclius (610-644), dar succesele 
sale militare au fost contrabalansate de conduita personală şi de încercările de 
identificare a unui compromis cu disidenţa monofizită.12 Prioritizarea 
problematicii Orientului Apropiat, în raport cu interesele mediteraneene şi cu 
provinciile recent readuse sub autoritatea imperială, a lipsit Bizanţul de resursele 
necesare contracarării invaziei longobarzilor, a căror sedentarizare în Nordul 
Italiei readucea papalitatea în proximitatea unor inamici confesionali, obligând 
ierarhia romană, formată în paradigma culturală bizantină şi conectată, prin 
afinităţi familiale, cu elita constantinopolitană, în situaţia de a identifica noi 
interlocutori în rândurile suveranilor creştini sau care urmau a fi convertiţi prin 
intermediul iniţiativelor misionare. Expansiunea spectaculară a Califatului 
Umayad, rezultat al integrării politice şi spirituale operată de noua credinţă 
islamică şi care a substituit vechiul inamic persan al Bizanţului, ameninţa în egală 
măsură statele incipiente din Apusul creştin.13 Dacă seria de crize jurisdicţionale 
intervenite între împărat şi ocupanţii Scaunului Apostolic pe durata domniilor 
ultimilor Heraclizi se înscriau în dinamica obiectivă a relaţiilor de putere din 
Bizanţ, schimbarea decisivă a trendului în relaţiile dintre cele două centre de 
putere avea să fie provocată de criza iconoclastă de la începutul secolului al VIII-
lea. Semnificaţiile teologice ale disputei dintre adoratorii icoanelor, ca expresie a 
devoţiunii credincioşilor faţă de simbolurile reprezentate, şi cei care socoteau 
aceste acte drept manifestări de idolatrie, continuă să facă obiectul controverselor 
inter-confesionale; din perspectiva relaţiei biserică-stat, avem de-a face cu o 
primă manifestare a conflictului dintre sacerdoţiu şi imperiu, respingerea cultului 
icoanelor fiind socotită o expresie a loialităţii supuşilor faţă de puterea imperială, 
legitimând astfel autoritatea împăratului Leon al III-lea Isaurul (715-742) de a 
decide în chestiuni aflate anterior în competenţa ierarhiei ecleziastice şi a 
sinoadelor convocate din iniţiativa patriarhilor. Noua atitudine a autorităţii 
mundane tindea să recupereze o parte a atribuţiilor împăraţilor romani, iar 
precedente, în acest sens, au putut fi furnizate şi de similitudini cu autoritatea 
califului arab sau de tradiţia elenistică, familiară împăraţilor isaurieni şi anturajului 
acestora, originar din provinciile orientale ale Bizanţului. Succesele repurtate de 
aceştia din urmă în contracararea ameninţării arabe şi în stabilizarea regiunilor din 

 
12 Căsătoria împăratului cu nepoata sa, Martina, şi convocarea unui sinod care a proclamat aşa-
numitul monotelism, au afectat popularitatea acestuia, chiar în condiţiile în care victoriile sale 
asiguraseră recuperarea Locurilor Sfinte, pierdute temporar pe durata expediţiei şahului Khosroes. 
Walter E. Keigi, Heraclius: the Emperor of Byzantium, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, 
passim. 
13 În opinia unor specialişti, cuceririle arabe au pus cu adevărat capăt existenţei lumii antice, a cărei 
continuitate fusese asigurată până atunci de circuitele economice dominate de Bizanţ şi de 
recunoaşterea formală a autorităţii imperiale asupra regilor barbari. Henri Pirene, Mahomet and 
Charlemagne, Londra, Routledge, 2013, pp. 132-148. 
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Sudul Balcanilor nu au putut inhiba nemulţumirile provocate în rândul 
locuitorilor de politicile confesionale ale acestora, iar ostilitatea mediilor 
ecleziastice a contribuit, indirect, la popularitatea împărătesei Irina (780-795, 797-
802), a cărei conduită familială punea în cauză paradigmele etice medievale.14 
Abandonul politicilor iconoclaste pe durata regenţei şi domniei acesteia din urmă 
a presupus şi încercarea de restabilire a raporturilor cu papalitatea, a cărei poziţie 
politică se consolidase odată cu stabilirea unei relaţii privilegiate cu regatul franc, 
restaurat de dinastia majordomilor de Herstal, aureolată de victoria purtată la 
Poitiers asupra sarazinilor (732), moment considerat sfârşitul simbolic al 
înaintării arabe în Apus. Diferenţele de abordare intervenite între puterea 
succesoare a imperiului universal şi forţa care clama succesiunea apostolică îşi 
dovedea profunzimea chiar în acest context favorabil refacerii armoniei în cadrul 
lumii creştine, iar încercarea de stabilire a unei alianţe matrimoniale între Bizanţ şi 
curtea francă a fost zădărnicită de opoziţia anturajului împărătesei. Succesele lui 
Carol cel Mare (768-814) în destructurarea stăpânirilor longobarde şi iniţierea 
convertirii saxonilor făceau din suveranul franc obiectul unei iniţiative fără 
precedent a papalităţii, vizând restaurarea Imperiului Roman de Apus, prin actul 
solemn al încoronării lui la 25 decembrie 800.15 Identificarea intereselor Sfântului 
Scaun, cu cele ale curţii france, a catalizat o amplă schimbare de paradigmă în 
durată lungă atât în percepţia misiunii de convertire la creştinism, în care 
persuasiunea era secondată, iar în anumite împrejurări chiar substituită, cu acţiuni 
de exterminare sistematică a infidelilor sau de confiscarea bunurilor acestora, dar 
şi în ceea ce priveşte apariţia unor diferenţe rituale între creştinătatea răsăriteană 
şi cea latină, transpuse de ecleziologia romană a următoarelor secole la nivelul 
doctrinei oficiale. Tema dublei purcederi a Duhului Sfânt, intrată în conştiinţa 
credincioşilor prin formula Filioque, introdusă în simbolul credinţei, şi-a avut 
originea în practica rituală a clericilor capelei lui Carol cel Mare,16 dar a cunoscut 
difuziunea la nivelul întregii creştinătăţi aflate sub autoritatea papei la sfârşitul 
secolului al XI-lea, în contextul reformei cluniace. Dacă pe termen scurt, această 
restauraţie imperială a adus beneficii neglijabile papalităţii, care a căutat să-şi 
asigure legitimitatea primatului asupra puterii seculare, prin intermediul difuzării 
aşa-numitei Donaţii a lui Constantin, mefienţa faţă de opţiunile spirituale ale 
lumii bizantine s-a făcut simţită la nivelul cronisticii contemporane, tentată să 

 
14 Autorii vremii au insistat asupra meritelor împărătesei în restaurarea cultului icoanelor, trecând 
în plan secundar decizia mutilării fiului său. James Howard Johnston, The Authority in Byzantium, 
Farnham/Ashgate, Pamela Armstrong, 2014, pp. 74-85. 
15 Studiul cronicii lui Einhard demonstrează absenţa unui plan elaborat vizând obţinerea 
demnităţii imperiale în anturajul regelui francilor, iniţiativa aparţinând exclusiv papei Leon al III-
lea, interesat în afirmarea autorităţii sale, în raport cu ingerinţele bizantine. Jenifer R. Davis, 
Charlemagne and Practice of Empire, Cambridge, Cambridge University Press, 2008, passim. 
16 Clerul franc a proclamat legitimitatea acestei inovaţii în cadrul unui conciliu organizat la Aachen, 
dar această iniţiativă a întâmpinat opoziţia papei Leon al III-lea care, în anul 809, a reafirmat 
validitatea textului Simbolului Credinţei stabilit de Sinodul de la Niceea. Thomas X. Noble, The 
Republic of St Peter: the Birth of Papal State, Parcham, 2011, pp. 73-75. 
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hipertrofieze diferenţele generate de originile orientale ale împăraţilor şi 
anturajului acestora, în raport cu regii şi prelaţii franci, diferenţiere transpusă şi în 
plan moral, unde perfidia şi laşitatea acelora dintâi era contrapusă bravurii şi 
onestităţii celorlalţi. Această poziţionare potenţial ostilă corespundea unei realităţi 
geografice, documentată de lucrările dedicate ultimilor împăraţi iconoclaşti,17 dar 
contravenea intereselor imediate ale factorilor de putere care asiguraseră 
supravieţuirea lumii creştine. Sub auspiciile politicii unor oficiali moderaţi a căror 
influenţă era cu atât mai importantă pe durata minorităţii împăratului Mihail al 
III-lea (842-867), Bizanţul revenea la ortodoxie odată cu Sinodul Ecumenic de la 
Constantinopol din anul 843, iar dispariţia de facto a autorităţii imperiale în 
Occident asigura premisele restabilirii vechilor raporturi între împăratul Noii 
Rome şi Sfântul Scaun, dar falia creată de criza spirituală din Răsăritul 
creştinătăţii şi identificarea papalităţii cu interesele supuşilor săi apuseni li se 
adăuga competiţia în conducerea efortului de a aduce la apa botezului populaţiile 
sedentarizate în Europa Central-Orientală şi în Balcani pe durata celui de-al 
doilea val al migraţiilor. 
 

Concurenţă, schismă şi anihilare reciprocă 
 
Restabilirea unităţii ecleziastice pe temeiurile credinţei calcedoniene 

favoriza relansarea misiunii în relaţie cu comunităţile din proximitate, iar 
dezbaterea care a vizat găsirea celor mai potrivite căi de atragere a potenţialilor 
neofiţi către credinţa iubirii şi iertării a încorporat, de la început, alături de 
raţiunile confesionale, şi o dimensiune de securitate dată de noile raporturi care 
urmau a fi stabilite cu foştii inamici ai creştinilor şi una patrimonială, constând în 
beneficiile ce urmau să revină promotorilor misiunii şi forurilor de autoritate 
cărora îi aparţineau. Punctul de vedere care a prevalat, în primă instanţă, în cadrul 
bisericii bizantine şi care valoriza la dimensiuni universale ecumenismul asumat 
de paradigma misionară a primilor apostoli, a presupus abandonarea primatului 
lingvistic al limbii greceşti în favoarea aprofundării normelor noii credinţe prin 
cunoaşterea directă a Bibliei şi a scrierilor patristice şi prin oficierea Liturghiei 
într-o limbă apropiată de cea vorbită de noii credincioşi. Această viziune, al cărei 
succes s-a datorat patriarhului Photios I, s-a materializat în activitatea culturală a 
Sfinţilor Kiril şi Metodiu18 originată, la rândul său, în încercarea de creştinare a 
slavilor din Moravia Mare, eşuată din cauza contradicţiilor cu ierarhia ecleziastică 

 
17 Ascensiunea împăratului Teophilios I pe tronul bizantin a însemnat şi apelul la serviciile unor 
oficiali de origine armeană şi ciliciană, care au dat osatura armatei şi administraţiei imperiale pe 
durata următoarelor generaţii, iar succesele repurtate împotriva arabilor le-au asigurat accesul la 
vaste domenii funciare care le consolidau puterea politică. Juan Signes Codonez, Emperor 
Theophilos: the Empire and the Court during the Last Phase of Iconoclasm, Ashgate, 2011, pp. 49-61. 
18 Pentru analiza relatărilor contemporane referitoare la controversele din cadrul bisericii 
bizantine, cu privire la oportunitatea acestor demersuri, a se vedea: Dmitri Obolensky, Un 
Common-Wealth medieval: Bizanţul, Bucureşti, Editura Corint, 2006, pp. 142-155. 
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a episcopatelor bavareze, secondată de forţa militară a cavalerilor din Francia 
Orientală. Alfabetul elaborat de discipolii celor doi misionari ai slavilor a asigurat 
succesul creştinismului în Bulgaria, oficializat odată cu botezul hanului Boris, 
devenit creştinul Mihail (864),19 dar oscilaţiile conducătorului bulgar, interesat în 
contrabalansarea influenţei politice bizantine şi fermitatea doctrinară a 
patriarhului Photios, au cauzat reactivarea conflictului cu papalitatea transpus, de 
această dată, în zona ritului şi a doctrinei, chestiunea dublei purcederi a Sfântului 
Duh şi investirea patriarhului, inspirând convocarea unor sinoade alternative şi 
de excomunicări reciproce. Schimbarea dinastică intervenită la Constantinopol şi 
înlocuirea patriarhului, au condus la restabilirea bunelor raporturi cu papalitatea, 
rămase constante pe durata domniei împăraţilor dinastiei macedonene, angajaţi 
în restaurarea autorităţii imperiale şi în lichidarea competiţiei potenţiale 
reprezentate de primul imperiu bulgar, care pusese în cauză legitimitatea 
primatului politic al elenilor în lumea creştină răsăriteană.20 Succesele acestei 
politici marcate de concesii făcute de papalitatea angajată în eforturile de 
acomodare cu noul Imperiu Roman de Naţiune Germană, restaurat în beneficiul 
dinastiei saxone,21 recuperarea Locurilor Sfinte şi revirimentul pietăţii publice 
materializate în difuzarea cultului sfinţilor militari,22 au conferit bisericii bizantine 
o dimensiune identitară care îi asigura un statut distinct în raport cu puterea 
civilă, iar patriarhului ecumenic o poziţie de cenzor al conduitei publice a 
autorităţilor cu potenţial, vizând stabilirea unui tip de control asupra puterii 
seculare, în condiţiile degradării autorităţii imperiale după moartea împăratului 
Vasile al II-lea (976-1025). Ierarhia ecleziastică răsăriteană evolua pe coordonate 
oarecum apropiate de dinamica pe care Sfântul Scaun o imprima preocupărilor 
de generalizare a autorităţii sale la nivelul lumii creştine apusene, odată cu crizele 
succesorale care au afectat Imperiul Romano-German după desherenţa dinastiei 
saxone.23 Această complementaritate a opţiunilor de guvernare a comunităţii 
creştine genera însă, premisele unui conflict jurisdicţional între cei doi depozitari 
ai legitimităţii spirituale, care supravieţuiseră asaltului migraţiilor şi contestaţiilor 
interne, iar ecleziologia celor două părţi a avut la dispoziţie resursele de 

 
19 Pentru detalii referitoare la competiţia între forţele interesate în misiunea creştină, a se vedea: 
Florian Dumitru Soporan, „L’anatomie d’une competition medievale. L’intégration des nations 
d’Europe Central-orientale dans le monde chrétien”, în Transylvanian Review, volum XXV, 
Supliment 2/2016, pp. 143-153. 
20 Pentru o analiză a tezelor politice formulate de ţarul Simeon al Bulgariei în vederea susţinerii 
pretenţiilor sale la demnitatea imperială, a se vedea: Stelian Brezeanu, Imperiu universal şi monarhia 
creştină în Europa, Bucureşti, Editura Corint, 2005, pp. 19-26. 
21 Apogeul acestei politici conciliatoare este reprezentat de domnia împăratului Otto al III-lea, 
descendent al unei prinţese bizantine şi partener al papei Silvestru al III-lea. Gerd Althoff, Otto III, 
University Park, Pennsylvania University Press, 2005, pp. 78-91. 
22 Monica Wite, Military Saints in Byzantium and Kievan Russia: Ninth-Twelfth Century, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2017, pp. 23-51. 
23 Pentru evoluţia raporturilor cu dinastiile franconiană şi suabă, a se vedea: Alexander Canducy, 
Triumph and Tragedy: Rise and Fall of Roman Emperors, Sydney, Pier 9 Books, 2010, pp. 164-180. 



Nr. 6, 2020  

25 

legitimitate asigurate de diferenţele rituale şi doctrinare pe care absenţa unor 
contacte permanente şi a autorităţii unor sinoade ecumenice le creaseră la nivelul 
practicii liturgice. Controversa care l-a opus pe papa Leon al IX-lea, unor ierarhi 
ai bisericii bizantine, urmată de intervenţia patriarhului Mihail I Cerularios, au 
escaladat la nivelul unor acte de excomunicare reciprocă, dând substanţă Marii 
Schisme din anul 1054, fapt care instituţionaliza trecerea de la competiţia 
jurisdicţională, la confruntarea ireductibilă, motivată de necesitatea apărării 
preceptelor adevăratei credinţe. Istoriografia apuseană a blamat conduita 
ambiţiosului patriarh bizantin, implicat activ în viaţa politică a imperiului şi tentat 
să exercite un anume patronaj asupra succesiunii,24 dar ca şi în cazul căderii 
Imperiului Roman de Apus, momentul nu a fost investit de contemporani cu 
semnificaţiile pe care i le-a conferit posteritatea. Sfârşitul carierei lui Mihail I în 
contextul politicilor restauratoare ale împăratului Isac Comnenos (1057-1059) şi 
interesele comune ale Bizanţului şi ale Sfântului Scaun în combaterea influenţei 
regatului normand al Siciliei au făcut ca perspectivele restabilirii unităţii bisericii 
creştine să rămână un ideal politic clamat de ambele părţi, dar semnificaţiile 
profunde ale momentului 1054 sunt relevate de argumentele utilizate în 
corespondenţa epistolară dintre papă şi patriarh, în care cel dintâi insista asupra 
primatului său în calitate de beneficiar al Donaţiei lui Constantin şi considera 
Orientul creştin drept sursa marilor erezii care au pus în pericol biserica lui 
Iisus,25 iar ierarhul bizantin denunţa caracterul necanonic al inovaţiilor liturgice 
acceptate în biserica romană. 

Transferul acestei dispute între prelaţi la nivelul credincioşilor s-a 
generalizat pe durata unui secol şi jumătate, sub auspiciile unor evoluţii externe 
care au dinamizat aprofundarea contactelor dintre greci şi latini, dar implicând şi 
comunităţile etnice convertite la finele primului mileniu creştin, pentru care 
confruntările inerente proximităţii au dobândit şi o dimensiune spirituală la finele 
secolului al XII-lea. Înfrângerea suferită de bizantini la Manzikert (1071), care 
reactualiza ameninţarea islamică şi periclita pelerinajele către Locurile Sfinte, a 
prilejuit declanşarea cruciadelor, inspirate de sensibilităţile pietăţii colective din 
Occident,26 iar primele succese repurtate de cavalerii franci au fost urmate de 
înfiinţarea statelor latine din Orientul Apropiat, intrate în relaţii politice cu 
împăraţii dinastiei Comnen, angajaţi în eforturi de reformare a imperiului, 
confruntat cu ameninţări la toate frontierele şi cu insurgenţa unor populaţii 

 
24 Domniile fiicelor împăratului Constantin al IX-lea au însemnat transferul puterii efective în 
beneficiul birocraţiei civile din Constantinopol, iar revoltele urbane, motivate social şi confesional, 
au jucat un rol esenţial în succesiunea imperială. Georges Ostrogorsky, Histoire de l’etat Byzantine, 
Paris, Payot, 1964, pp. 184-192. 
25 Anthony Edward Sietinsky, Filioque: History of a Controversy, Oxford, Oxford University Press, 
2010, pp. 83-87. 
26 Pentru detalii referitoare la necesitatea materializării devoţiunii credincioşilor din provinciile 
apusene ale Christianitas, a se vedea: Peter Brown, Cultul sfinţilor, Timişoara, Editura Amarcord, 
1995, passim. 
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supuse. Contactul direct cu cruciaţii nu a provocat ostilitatea exponenţilor 
intelectualităţii bizantine,27 aşa cum conduita împăratului Manuel Comnenul 
(1143-1180), angajat de altfel în perfectarea unor alianţe matrimoniale cu 
suveranii cruciaţi, i-a inspirat pe autorii liricii cavalereşti contemporane. Prelaţii 
implicaţi în efortul de edificare a transpunerii primatului moral al suveranului 
pontif în autoritate politică efectivă asupra Christianitas au contribuit indirect la 
menţinerea acestei atitudini nuanţate, noua ecleziologie romană privilegiind 
ipostaza papei ca succesor al lui Iisus în guvernarea lumii creştine, poziţie care 
subsuma şi autoritatea temporală asupra fostului Orbis Romanus,28 realitatea 
imperială din Răsărit fiind tratată ca Imperium Graecarum, aflat în raport cu plenitudo 
potestatis într-o relaţie de subordonare, similară cu restul statelor creştine. Din 
această perspectivă, conduita Patriarhiei de la Constantinopol era considerată o 
problemă de interes periferic în raport cu disputele cu dinastia Hohenstauffen 
sau cu arbitrajul disputelor dinastice sau jurisdicţionale din cadrul Christianitas. 
Convingerea că schisma era mai curând o problemă politică şi nu una doctrinară, 
a determinat poziţia moderată a Sfântului Scaun în momentul crizei dinastice din 
Ungaria, provocată de apartenenţa la biserica ortodoxă a viitorului rege Bela al 
III-lea (1172-1196).29 

Momentul, identificat cu transformarea unei prelungite crize de 
comunicare într-un conflict ireconciliabil, coincide cu deturnarea Cruciadei a IV-
a (1202-1204) de la obiectivul iniţial, acela de a răspunde apelurilor regelui 
Ierusalimului, în susţinerea unor obiective mercantile ale Veneţiei şi a tranşării 
luptelor dinastice de la Constantinopol.30 Conduita cruciaţilor şi multiplele 
loialităţi şi interese care o inspirau, relevă complexitatea lumii creştine medievale 
apusene şi răsăritene, iar ezitările Sfântului Scaun, care blama atrocităţile comise 
de cavalerii latini la Constantinopol, dar s-a aflat în situaţia de a asuma un anume 
patronaj spiritual asupra noului Imperiu Latin de Răsărit, în virtutea poziţiei sale 

 
27 Notaţiile Anei Comnena referitoare la apariţia cavalerilor franci şi normanzi la Constantinopol 
au în vedere violenţa şi ignoranţa acestora, fără referiri la caracterul credinţei lor religioase. De 
altfel, autoarea nu ezită să elogieze calităţile militare şi morale ale unora din conducătorii primei 
cruciade. Ana Comnena, Alexiada, volum II, traducere de Nicolae Şerban-Tanaşoca, Bucureşti, 
Editura Meridiane, 1977, pp. 37-53, 79-91. 
28 Şerban Turcuş, Sfântul Scaun şi Românii în secolul al XIII-lea, Bucureşti, Editura Academiei 
Române, 2001, pp. 24-31. 
29 Prin căsătoria cu fiica lui Manuel Comnenos, prinţul Bela urma să devină moştenitorul tronului 
bizantin, fapt care i-a impus botezul în biserica ortodoxă, primind numele de Alexios. Naşterea 
unui fiu al împăratului a împiedicat concretizarea acestui proiect, iar încoronarea lui Bela ca rege al 
Ungariei a întâmpinat ostilitatea primatului Josef Lukacs, incidentul fiind mediat de intervenţia 
pontificală. Engel Pal, The Realm of Saint Stephen: a History of Medieval Hungary (998-1526), 
London/New York, Taurus, 2001, pp. 98-102. 
30 Pentru o analiză mai recentă a evenimentelor care au implicat interesele dogelui Veneţiei şi 
sugestii ale margrafului Filip de Suabia, ginerele împăratului depus, IsacAnghelos, a se vedea: 
Natasha Hugson, „Honor, Shame and the Forth Crusade”, în Journal of Medieval History, volum 
237, număr 2, 2013, pp. 220-239. 
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de suveran al Christianitas,31 relevă dificultatea promovării unei politici ecleziastice 
coerente, destinate restaurării unităţii bisericii lui Iisus, sub auspiciile paradigmei 
unei interpretări ad litteram a principiului infailibilităţii papale. Refondarea unui 
centru de putere ortodox la Niceea, secondat de restaurarea Patriarhiei 
Ecumenice, evidenţia imposibilitatea atingerii acestui obiectiv manu militari, în 
condiţiile în care foştii adversari ai Bizanţului din Balcani respingeau, în egală 
măsură, pretenţiile de suveranitate ale noului împărat latin, iar încercarea de a 
materializa unirea religioasă prin plasarea efectivă a ierarhiei locale sub autoritatea 
episcopiilor latine decretată la cel de-al IV-lea Conciliu Lateran (1215),32 a generat 
ostilitatea populaţiei locale, ale cărei ecouri se regăsesc în notaţiile cronicii lui 
Nicetas Khoniates, primul autor bizantin care operează în relaţia cu inamicii 
latini şi islamici o comparaţie favorabilă acestora din urmă. În pofida caracterului 
ireductibil al conflictului, eforturile Sfântului Scaun de a salva Imperiul Latin au 
presupus iniţierea unor negocieri cu dinaştii vlahi şi sârbi, iar restaurarea 
Imperiului Bizantin s-a realizat prin utilizarea breşelor care divizau forţele 
creştine apusene.33 Multitudinea conflictelor militare care au opus noile centre de 
putere, rezultate în urma repetatelor preluări ale aspiraţiilor imperiale, au 
determinat apariţia unei solidarizări a elitei intelectuale formate în paradigma 
ecleziastică cu masele de credincioşi, iar această atitudine punea în cauză orice 
proiect de unire religioasă, în măsura în care aceasta antrena doar suportul 
factorilor instituţionali ghidaţi mai curând de raţiuni pragmatice. 
 

Criză structurală şi rezistenţă prin creştinare profundă 
 
Istoria ultimelor două secole ale existenţei Bizanţului, plasată de autoritatea 

unor autori consacraţi sub auspiciile unei decadenţe prelungite şi a eforturilor 
sporadice de adaptare la noile realităţi politice, corespunde cu un timp al 
mutaţiilor profunde care au afectat civilizaţia medievală apuseană, dominată de 
criza funcţională şi de legitimitate pe care a cunoscut-o infrastructura sa 
instituţională. Succesul repurtat în disputa jurisdicţională cu imperiul, a plasat 
Sfântul Scaun în situaţia de a arbitra disputele facţioniste din oraşele italiene şi 
mai ales de a gestiona relaţia cu foştii săi aliaţi, suveranii statelor teritoriale,34 
legitimaţi de însăşi ierarhia ecleziastică prin restaurarea unora din atributele 
hierocratice ale monarhiei şi deveniţi vectori ai procesului de naţionalizare a 
bisericii. Fenomenul a fost studiat de istoriografia medievistă, în primul rând, din 
perspectiva transferului de loialitate dinspre Sfântul Scaun către forurile 
ecleziastice locale, fapt documentat, mai ales, în relaţie cu realităţile Franţei 

 
31 Pentru conduita papei Inocenţiu al III-lea, a se vedea: Edward Ayer, Pope Inocent III: Leader of 
Europe, 1199-1216, London, 1994, pp. 53-58. 
32 James Charol, Constantine Sword: the Church and Jews, New York, 2002 pp. 83-89. 
33 În ceea ce priveşte specificul relaţiilor politice stabilite de Ioan Vatatzes cu împăratul Frederic al 
II-lea, a se vedea: Stelian Brezeanu, Imperiu universal şi monarhia creştină în Europa, pp. 54-62. 
34 Janine Quillet, Cheile puterii în Evul Mediu, Bucureşti, Editura Corint, 2005, pp. 64-81. 
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regelui Filip al IV-lea cel Frumos (1285-1314),35 dar explicaţiile acestor evoluţii 
care implică mutaţii de profunzime la nivelul conduitei individuale şi comunitare 
a presupus şi mutaţii la nivelul pietăţii publice, în sensul prioritizării actului 
personal de devoţiune şi al căutării individuale a mântuirii printr-o viaţă inspirată 
de idealul evanghelic. Aceste opţiuni erau favorizate şi de criza pe care o avea de 
înfruntat puterea seculară, statul teritorial afectat de contestaţii dinastice, de criza 
economică accentuată de reculul demografic şi de primele acte de protecţionism 
care afectau dinamica schimburilor, precum şi de revirimentul centrelor regionale 
de putere, mai puţin vulnerabile la factorii exogeni de destructurare. Soluţiile 
avute în vedere de Sfântul Scaun, în relaţie cu aceste provocări, au vizat 
prezervarea capacităţii funcţionale a autorităţii sale în raport cu ansamblul 
Christianitas ignorând, într-o primă fază, dimensiunea spirituală care îi asigurase 
succesul la finele secolului al XII-lea. Transferul reşedinţei suveranului pontif la 
Avignon a eliberat papalitatea din captivitatea insecurităţii din Italia, iar 
eficientizarea aparatului administrativ a asigurat o serie de succese politice 
precum soluţionarea, în maniera agreată de Sfântul Scaun, a crizelor deschise de 
desherenţele dinastice din regatele apostolice din Europa Centru-Orientală,36 dar 
a impietat asupra autorităţii papale în dimensiunea sa apostolică. Papii francezi 
aflaţi în aşa-numita „captivitate babiloniană” au avut de înfruntat contestaţia 
inamicilor Franţei, iar revenirea în Cetatea Eternă a provocat o nouă schismă în 
cadrul bisericii apusene, în care pontifii aleşi la Roma şi la Avignon recurg la 
excomunicări reciproce pe fondul generalizării speculaţiei teologice care punea în 
cauză legitimitatea autorităţii lor ecleziastice. Restaurarea unităţii spirituale a 
creştinătăţii apusene a presupus apelul la o inovaţie instituţională la care 
papalitatea apelase pe durata secolului al XIV-lea în contextul necesităţii 
legitimării unor decizii controversate prin girul asigurat de suportul Corpus 
Christianitatis, convocarea unor concilii reprezentative, în care votul era exprimat 
de delegaţii naţiunilor, forme de organizare care exprimau un compromis între 
criteriul geografic, cel politic şi cel etno-lingvistic.37 Succesul repurtat de 
papalitate a presupus cointeresarea factorilor politici relevanţi pentru Christianitas 
şi o atitudine mai restrictivă faţă de dezbaterea unor chestiuni doctrinare în 

 
35 Pentru opiniile juriştilor angajaţi în pledoaria în favoarea regelui aflat în conflict cu papa 
Bonifaciu al VIII-lea, a se vedea: Ernest Kantorowitz, „Patriotic Propaganda”, în C. Leon Tipton 
(editor), Nationalism in the Middle Age, pp. 98-102. 
36 Pentru detalii referitoare la activitatea legaţilor pontificali şi la importanţa sanctităţii dinastice în 
legitimarea pretendenţilor susţinuţi de aceştia, a se vedea: Claude Michaud, „The Central-
European Kingdoms in Fourteenth Century”, în Michael Johns (editor), New Cambridge Medieval 
History, volum VI, Cambridge, Cambridge University Press, 2002, pp. 735-759. 
37 Controversele care i-au opus pe participanţii la Conciliul de la Konstanz (1415), prilejuiesc 
elaborarea unor adevărate definiţii ale naţiunii în accepţiunea sa etnică, lingvistică şi politică, 
edificatoare pentru maniera în care elita ecleziastică a Christianitas percepea relaţia între credinţă şi 
identitate şi asimila propria lectură a tradiţiei spirituale a comunităţii de origine în speculaţia 
teologică. Louis R. Loomis, „The Nationality at Concile of Konstanz: an Anglo-French Dispute”, 
în American Historical Review, volum XLVI, număr 3, 1939, pp. 381-392. 
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cadrul universităţilor medievale sau al predicilor în vernacular şi o respingere 
fermă a tezelor asumate de exponenţii disidenţei husite care va determina, în 
ultimă analiză, apariţia primei alternative teologice instituţionalizate,38 precum şi 
anihilarea unei tendinţe manifeste la nivelul ierarhiei ecleziastice de a amenda 
autoritatea pontificală prin permanentizarea convocărilor conciliare.39 

Aceste sinuozităţi care au afectat capacitatea ofensivă a Sfântului Scaun în 
relaţie cu creştinătatea răsăriteană a conferit temei unirii bisericii o dublă 
semnificaţie, aceea de mijloc de relegitimare a autorităţii acesteia din urmă în 
relaţie cu diversele contestaţii interne şi de oportunitate de a consolida fundaţiile 
sale central-europene expuse ameninţării islamice. Motivaţiile de ordin intern 
care inspirau abordările pontificale în relaţie cu proximitatea răsăriteană a 
jurisdicţiei sale au asigurat supravieţuirea şi chiar accentuarea tendinţei de a 
impune propriul punct de vedere în chestiunile doctrinare, formulată la începutul 
secolului al XIII-lea şi favorizată de apariţia unor pericole la frontierele estice şi 
sudice ale Christianitas, poziţie ce genera ignorarea potenţialelor contribuţii pe 
care clerul şi credincioşii ortodocşi le-ar fi putut aduce la restaurarea disciplinei 
ecleziastice. În directă relaţie cu această strategie care admitea nuanţe doar în 
relaţie cu eventuala convertire a populaţiilor aflate în afara vreunei jurisdicţii 
creştine,40 a generat şi privilegierea tratativelor cu autorităţile seculare bizantine şi 
cu conducătorii politici ai naţiunilor est-europene, în dauna aprofundării 
dialogului cu clerul local, ai cărui credincioşi continuau să facă obiectul 
cruciadelor proclamate în Balcanii de Vest şi în spaţiul românesc. Scrierile 
prelaţilor latini implicaţi în acţiunile misionare conţin referiri explicite la 
superstiţiile şi abaterile de la credinţa creştină prezente în ritul românilor şi 
slavilor din regiune,41 dar mai ales la riscurile pe care credinţa acestora o generau 
pentru loialitatea faţă de suveran. Corelarea între obiectivele unor actori politici 
pe a căror bunăvoinţă se conta în restaurarea unităţii Christianitas şi restaurarea 
unităţii de credinţă, plasa această preocupare constantă a Sfântului Scaun în siajul 
unor interese mundane şi într-o evidentă incompatibilitate cu afinităţile 
comunităţilor ortodoxe. 

La rândul său, istoria acestora din urmă a resimţit, în manieră specifică, 
criza societăţii medievale materializată, în primul rând, prin accentuarea 
instabilităţii politice şi a degradării autorităţii de stat, pe fondul competiţiei pentru 

 
38 Pentru caracterul inovator al mişcării iniţiate de discipolii magistrului Jan Hus, a se vedea: 
Frantişek Smahel, Husitska revoluce, volum III, Praga, 1993, pp. 118-152. 
39 În legătură cu angajamentul public, în raport cu speculaţia teologică, a se vedea: Norman 
Housley, „Ideology, Careerism and Civic Consciousness: the Crusade against Basel (1483-1485)”, 
în English Historical Review, număr 137/3, 2014, pp. 1391-1408. 
40 Pentru detalii, a se vedea: Flavius Solomon, Etnie şi confesiune în Moldova: secolele XIII-XV, Iaşi, 
Editura Polirom, 2002, pp. 5-9. 
41 În legătură cu notaţiile vicarului Bosniei, Bartolomeu de Alverna, a se vedea: Nicolae Bocşan, 
Ioan Lumperdean, Ioan-Aurel Pop, Etnie şi confesiune în Transilvania, secolele XIII-XVIII, Cluj-
Napoca, Presa Universitară Clujeană, 1996, pp. 9-17. 
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legitimitatea imperială la care participă dinaşti greci, bulgari şi sârbi, aflaţi în 
fruntea unor coaliţii volatile şi angajaţi în alianţe şi conflicte episodice cu 
reminiscenţele stăpânirilor cruciate din Balcani, cu Ungaria angevină sau cu 
republicile italiene care succedaseră Bizanţul în controlul schimburilor 
economice cu Orientul Apropiat. Precaritatea acestuia din urmă se manifestă 
prin pierderea unor posesiuni în favoarea vecinilor nord-balcanici şi prin 
contestaţii ale puterii imperiale, culminând cu războiul civil care a prilejuit 
stabilirea turcilor otomani la Gallipoli (1356), moment considerat ca început al 
expansiunii progresive a acestora în Balcani.42 Imaginea împăraţilor bizantini 
aflaţi în căutarea sprijinului vechilor inamici latini împotriva ameninţării otomane 
devine un loc comun al relatărilor cronistice,43 iar strategia acestora vizând 
captarea bunăvoinţei interlocutorilor politici catolici presupunea neutralizarea 
suspiciunilor de schismă, fără pierderea suportului intern absolut necesar 
exercitării funcţiei sociale a puterii. Soluţia avută în vedere a presupus 
compromisuri parţiale cu exigenţele papale, de la tratativele începute de 
împăratul Mihail al VIII-lea şi de patriarh, la acceptarea personală a autorităţii 
papale de către împăratul Ioan al V-lea Paleologos (1341-1391). Urmând acest 
curs politic, Bizanţul imperial prelimina conduita unei părţi a elitei politice 
ortodoxe care va căuta constant să capaciteze dimensiunea cruciată a politicii 
Sfântului Scaun, în vederea salvării propriilor poziţii ameninţate de ofensiva 
otomană,44 fără ca aceste contacte să angajeze o eventuală schimbare a opţiunilor 
confesionale ale supuşilor. 

Vulnerabilitatea interlocutorilor papalităţii nu este, în primul rând, un 
rezultat al insucceselor militare sau al degradării autorităţii interne a acestora, ci 
derivă, mai ales, din transferul diferit de loialitate înregistrat în lumea creştină 
răsăriteană în beneficiul clerului şi al centrelor de rezistenţă ale pietăţii 
credincioşilor, aşezămintele monastice. Fenomenul a putut fi explicat prin 
circumstanţele obiective generate de realitatea vieţii cotidiene care favorizau 
dimensiunea contemplativă a credinţei şi căutarea mântuirii prin abandonul unei 
lumi care se îndepărta de idealul christic, dar aceste dezvoltări au fost catalizate şi 
de revirimentul intelectual pe care l-a cunoscut Biserica Ortodoxă în secolul al 
XIV-lea, când revenirea patriarhului la Constantinopol a însemnat şi refondarea 
instituţiilor de formare a clerului în Bizanţ şi în centrele metropolitane din 

 
42 Pentru dinamica primelor succese otomane în Sud-Estul Europei, a se vedea: Oliver Jens 
Schmitt, Noul Alexandru al Balcanilor, traducere de Rudolf Gräf, Cluj-Napoca, Centrul de Studii 
Transilvane, 2014, pp. 42-47. 
43 Pentru impactul pe care imaginea suveranilor depuşi din Orientul creştin l-au avut asupra 
mentalului colectiv la finele Evului Mediu, a se vedea: Johan Huizinga, The Autumn of Middle Age, 
New York, 1938, pp. 11-15. 
44 În legătură cu acţiunea diplomatică a Ţărilor Române şi cu dinamica aşa-numitei „cruciade 
târzii”, a se vedea: Ileana Căzan, Eugen Denize, Ţările Române şi marile puteri europene, secolele XIV-
XVI, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2002, passim. 
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Balcani,45 iar reflecţia teologică a prilejuit dezbateri şi clarificări ideologice, date 
de dimensiunile scrierilor Sfântului Grigorie Palama,46 destinate reafirmării 
normelor credinţei ortodoxe referitoare la Sfânta Treime. Activitatea sa este 
considerată drept una din sursele de inspiraţie pentru restauraţia ortodoxă care a 
reafirmat sursele de legitimitate ale creştinismului apostolic, în opoziţie cu tezele 
reformiste care au pus în cauză supravieţuirea sa în Apus. Isihasmul cultivat în 
mediile monastice şi entuziasmul receptării sale în Rusia amendează criticile 
formulate de unii autori în legătură cu pasivismul Bisericii Ortodoxe în raport cu 
nevoile societăţii,47 iar forţa noilor loialităţi s-a manifestat în planul concret al 
relaţiilor de putere, în condiţiile în care deţinătorii demnităţii patriarhale devin 
artizanii unei diplomaţii care privilegia rezistenţa prin credinţă în raport cu 
autoritatea etatică, tendinţă care a asigurat supravieţuirea spirituală a 
comunităţilor care primiseră credinţa botezul şi cuvântul Sfintei Scripturi prin 
intermediul misiunii bizantine, dincolo de competiţia pentru succesiunea politică 
a Imperiului Roman de Răsărit. Rezultatele acestui transfer de legitimitate s-au 
materializat în consacrarea unor scaune mitropolitane la Nordul Dunării, chiar în 
condiţiile manifestării unor încercări sistematice ale papalităţii de a aduce noile 
state româneşti sub autoritatea sa spirituală, iar forţa noilor fundaţii ecleziastice a 
beneficiat de pe urma aportului clericilor refugiaţi din faţa înaintării otomane în 
Balcani. Conduita patriarhului ecumenic a avut rolul său în consolidarea 
autorităţii etatice în Rusia de Nord-Est, unde biserica îşi afirmă rolul de cenzor al 
moralei publice şi garant al stabilităţii sociale. Revirimentul ortodoxiei şi forţa de 
mobilizare a unor largi categorii sociale, care a generat în ultimă analiză forme de 
expresie a credinţei similare ca impact cu cele pe care Biserica Romană le-a 
promovat în ambianţa posttridentină,48 nu a presupus o retranşare în zona 
opoziţiei ireductibile faţă de Apusul creştin, iar cele mai solide în acest sens sunt 
furnizate de opera lui Ghenadios Scolarios, conducătorul informal al opoziţiei la 
unirea decretată de Conciliul de la Florenţa (1437-1438). Multitudinea de 
controverse care au coincis cu cele opt decenii ale existenţei sale au plasat această 
personalitate de prim ordin a teologiei ortodoxe în captivitatea unor percepţii 
oximoronice datorate, parţial, unora din editorii lucrărilor sale sau a celor 
apocrife,49 care tindeau să restituie fie un Scolarios „pro-latin”, fie un inamic 

 
45 Pentru reconstituirea acţiunii diplomatice a Patriarhiei Ecumenice în a doua jumătate a secolului 
al XIV-lea, a se vedea: F. Miclosic, J. Muler, Acta Patriarchatum Constantinopolitani, Viena, 1862, pp. 
139-153. 
46 John Meyendorff, Byzantine Theology: Historical Trends and Doctrinal Themes, New York, Fordham, 
1983, pp. 78-95. 
47 Pentru o analiză critică a acestui subiect, a se vedea: Vladimir S. Soloviev, Rusia şi Biserica 
Universală, volum II, Bucureşti, Institutul European, 1994, pp. 14-37. 
48 Jean Delumeau, Le catholicisme entre Luther et Voltaire, Paris, Universite de France, 1964, pp. 11-
16. 
49 Cercetătorii operei lui Scolarios au stabilit caracterul apocrif al cuvântărilor în sprijinul unirii 
proclamate la Florenţa, publicate în anul 1577, în contextul iniţierii unor încercări de reconciliere 
inter-confesională. Ştefan M. Toma, „Analiza tematică a literaturii teologice despre Patriarhul 
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ireconciliabil al unirii care, prin atitudinea sa, a provocat eşecul unei acţiuni care 
ar fi putut salva Constantinopolul. Simplul examen al biografiei sale, aşa cum este 
redată de coroborarea mai multor surse contemporane, oferă coordonatele unei 
existenţe aflate sub semnul libertăţii unei conştiinţe angajate în serviciul 
comunităţii de origine, pentru care credinţa era mai presus de statutul politic, iar 
o analiză schematică a orizonturilor tematice ale operei sale relevă preocupări 
sistematice pentru realizarea unirii, fundamentate prin abordări doctrinare de 
natură să clarifice diferenţele apărute la nivelul riturilor şi interpretărilor 
dogmatice între cele două părţi. Onestitatea acestui exponent al intelectualităţii 
bizantine angajate în controverse care-i opunea pe adepţii unui elenism inspirat 
de sincretismul spiritual profesat de adepţii neoplatonismului postulat de 
Georgios Gemistos Plethon,50 pe oficialii laici adepţi ai unirii cu orice preţ cu 
Roma, denunţaţi de adversarii lor ca latinofronoi şi apărătorii tradiţiei culturale 
ortodoxe, este relevată de însăşi poziţia adoptată pe durata Conciliului de la 
Ferrara-Florenţa, când statutul său de funcţionar imperial nu a impietat asupra 
enunţării unor opinii inspirate de propriile reflecţii de ordin doctrinar,51 dar şi de 
conduita sa pe durata deţinerii oficiului patriarhal, când tratamentul aplicat 
credincioşilor ortodocşi a determinat retragerea sa la mănăstirea Prodromos, 
unde a redactat o serie de scrieri necesare clarificării unor chestiuni ale doctrinei, 
aflate în atenţia clerului, precum Mărturia de Credinţă, redactată după căderea 
Constantinopolului şi restabilirea unor raporturi funcţionale cu biserica sârbă şi 
cu despotul Gheorghe Brankovic. În aceeaşi ordine de idei, poziţia lui Scolarios 
faţă de unirea religioasă se sustrage unei analize maniheiste sau sugestiilor de 
oportunism. Nuanţele pe care o abordare obiectivă le încorporează, nu poate 
ignora faptul că tematica abordată de scrierile redactate de Scolarios se 
circumscrie subiectelor supuse dezbaterilor în pregătirea şi pe durata lucrărilor 
Conciliului de la Florenţa,52 iar semnificaţiile demersurilor sale corespund unor 
preocupări sistematice de a identifica tangenţele spirituale originate în moştenirea 
clasică a celor două entităţi succesoare ale Orbis Romanus. Opţiunile sale pentru 
logica aristotelică în structurarea argumentului teologic, au preliminat interesul 
său pentru lucrările lui Toma de Aquino, fondatorul scolasticii medievale, iar 
tomismul bizantin profesat de Scolarios, care propune o viziune proprie în 
legătură cu funcţiile entităţilor care alcătuiesc Sfânta Treime, pe temeiul 

 
Ecumenic Ghenadios Scolarios în istoria bisericească universală”, în Îndrumător Bisericesc, Sibiu, 
2016, pp. 357-368. 
50 Ioan-Vasile Leb, „Orthodoxy, Nation: Europe: the Boundaries of the Other”, în Elena Deckler 
(editor), Religion, Nations, Orthodoxy and new European Realities, Atena, Centre of International 
Political Conferences, 2006, pp. 173-178. 
51 Pentru detalii în legătură cu dezbaterile conciliare, a se vedea: Vasile Alexandru Barbolovici, 
Conciliul de la Ferrara-Florenţa (1438-1439), Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, 2019, pp. 
23-51. 
52 Pentru o analiză a climatului intelectual al dezbaterilor conciliare, a se vedea: Serghei Dejniuk, 
Concile of Florence: the Unrealised Union, New York, 2017, pp. 68-75. 
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concluziilor formulate de Sfântul Grigorie Palama în scrierile sale despre energiile 
complementare ale acestora, dovedeşte cunoaşterea profundă a fundamentelor 
teologiei latine, aflată la îndemâna unui contestatar al acesteia, dar şi 
disponibilitatea spre un dialog cu valenţe polemice, impropriu unui context 
dominat de presiunea factologiei politice.53 O altă coordonată a problematicii 
abordate de teologul bizantin a vizat analiza scrierilor Fericitului Augustin, 
insuficient cunoscut în Bizanţ şi receptat eronat ca urmare a unor traduceri 
greşite, cu concluzii destinate să diminueze diferenţele de abordare ecleziologică 
asumată de cele două biserici, precum şi ample reflecţii în legătură cu originea 
sufletului şi cu semnificaţiile păcatului strămoşesc,54 cu poziţii care se constituie 
în reactualizări ale preceptelor afirmate la Sinodul de la Calcedon şi, implicit, la o 
abordare moderată a controverselor referitoare la existenţa Purgatoriului. 

Dacă reflecţiile teologului palamit, angajat în înţelegerea profundă a 
speculaţiei teologice apusene, au distonat cu agenda instituţiilor implicate în 
concretizarea proiectului de unire a celor două biserici apostolice, interesate cu 
prioritate de confirmarea propriului primat sau de o supravieţuire într-un context 
politic impredictibil, decriptarea sensurilor operei sale şi a actelor conduitei în 
calitate de patriarh ecumenic au asigurat premisele rezistenţei, prin credinţă, a 
comunităţilor integrate în ansamblul multietnic şi pluriconfesional guvernat de 
sultanul otoman, ale cărui resurse de vitalitate şi inovaţie vor da substanţă unor 
fenomene încadrabile în procesul de trecere de la mica, la marea Europă, precum 
Constituţia Ilirică sau rezistenţa românilor ardeleni la încercări de reactivare 
parţială a unirii florentine, şi de această dată sub auspiciile unor politici de stat. 
Din perspectivă culturală, opera acestui conducător al unei comunităţi căzute în 
captivitate, dar eliberată prin asumarea credinţei în Înviere, certifică în durată 
lungă potenţialul reflecţiei teologice şi etice de sorginte ortodoxă, în măsură să 
genereze resursele unui dialog necesar cu echivalenţe inspirate de diverse curente 
ale cunoaşterii moderne sau de iconoclasmul contemporan. 
 

The Ecumenical Ideal and the Reality of Schism: 
the Council of Ferrara-Florence and the Spiritual Survival of Byzantium 

 
(Abstract) 

  
The reconstruction of the medieval past is placed under the auspices of the same 

oxymoronic perspective that historical writing generated in the two centuries of its modern 
evolution, alternating between the enthusiasm for the moment of the genesis of ethnic 
communities and political structures that ended up identifying with the latter distrust generated by 

 
53 Activitatea legaţilor papali a presupus, în primul rând, cointeresarea deţinătorilor puterii seculare 
atât în Bizanţ, cât şi în spaţiul românesc şi ruso-lituanian. Oskar Halecky, From Florence to Brest, 
New York, North-Western University Press, 1959, pp. 7-15. 
54 Pentru o analiză documentată, a se vedea: Ştefan M. Toma, „Cele cinci Tratate despre suflet ale 
patriarhului Ghenadie I al Constantinopolului şi abordarea învăţăturii despre păcatul strămoşesc”, 
în Îndrumător Bisericesc, Sibiu, 2019, pp. 243-258. 
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the precariousness of the sources and the apparent social and cultural immobility claimed as 
foundations of family and community loyalties. Despite the irreconcilable differences between the 
two interpretations, their promoters do not question the decisive importance that the church had 
in the crystallization of medieval civilization, its ethical and political paradigms and in the 
transmission of classical cultural heritage, capitalized with the spectacular developments of the 
Renaissance and Humanism. The evolution of the church from the perspective of institutional 
dynamics and the responsibilities it has assumed in relation to various aspects of the life of 
believers has made its issues one of the main catalysts of the dynamics of medieval history, and 
efforts to restore unity by eliminating the consequences The Great Schism of 1054 was a constant 
goal on the agenda of the intellectual and political elite of the medieval world. The convening of 
the Ecumenical Council of Ferrara-Florence at a time considered optimal from the perspective of 
the motivations of the two parties involved in the negotiation process meant a new failure of 
these initiatives, placed by historiography inspired by the options of the Holy See or the 
Ecumenical Patriarchate, and by secular historians in relation to the incompatibilities between 
Greeks and Latins after the Fourth Crusade. Examination of aspects of the conduct and 
especially of the cultural formation of the protagonists reveals deeper causes of this failure of 
ecumenism avant la lettre in the absence of a dialogue on doctrinal and ritual differences, more 
sensitive to the Orthodox world and neglected by the Latin hierarchy that prioritized the 
dimension, institutional and political. 

Keywords: Byzantium, Rome, church, schism, ecumenism. 
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ANTROPONIMIA ÎN INEU ÎNTRE SECOLELE XIII-XVI 
 

Melinda Gabriela Keresztes 
Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca 

 
Numele de botez şi de familie au avut un rol important pentru 

identificarea purtătorului ca individ social, deoarece posedă o semnificaţie 
lingvistică proprie, validă în interiorul comunităţii culturale şi lingvistice ce o 
produce.1 Numele personal în perioada medievală a cunoscut un proces de 
impunere şi de reglementare a numelui, iar acest demers dorim să-l prezentăm 
întâia oară în acest studiu, după care vom analiza felul în care a evoluat sistemul 
antroponimic din Ineu, de la nume personal, la numele de familie, între secolele 
XIII-XVI, având ca bază documentară o serie de înscrisuri regale şi papale. Mai 
mult, ne propunem să scoatem la lumină şi particularităţile multietnice şi 
pluriculturale care au conturat cultura antroponimică ineuană din perioada 
Evului Mediu. 

Între secolele XI-XIV, atribuirea numelui de botez a fost determinată în 
mod necesar de reguli, stimulate şi controlate de instituţiile ecleziastice care erau 
în strânsă legătură cu identitatea socială a persoanei şi a grupului din care făcea 
parte.2 În acest context, hierocraţia a monopolizat procesul de impunere al 
numelor din rezervorul onomastic creştin, prin botez.3 Botezul şi atribuirea unui 
nume reprezintă pentru biserică o existenţă naturală, dar şi o dimensiune 
teologală a numelui în sens propriu şi figurat.4 Botezul apare în Biblie drept 
adevărata naştere: „[...] Dumnezeu îl cunoaşte pe fiecare după numele lui, şi prin faptul că-l 
cheamă pe fiecare după numele lui Dumnezeu îl face să existe”.5 

În secolul al XIII-lea, biserica a fost cea care controla, prin diferite 
mijloace, patrimoniul onomastic creştin în majoritatea ţărilor din Christianitas.6 
Una dintre aceste mijloace de impunere a numelui a fost Liturghia, pentru că în 
lumea medievală era principala cale de a transmite credinţa.7 Botezul a cunoscut 
câteva modificări în această epocă. De pildă, în primele secole creştine era 
administrat doar de Paşte şi Rusalii.8 Din secolul al XI-lea, situaţia se schimbă, 
Biserica Romană a început să fie angajată tot mai activ în privinţa distribuirii 

 
1 Şerban Turcuş (coordonator), Adinel Dincă, Mihai Hasan, Victor Vizauer, Antroponimia în 
Transilvania Medievală (secolele XI-XIV). Evaluare statistică, evoluţie, semnificaţii, volum I, Cluj-Napoca, 
Editura Mega, 2011, p. 11. 
2 Ibidem, p. 52. 
3 Ibidem, p. 50. 
4 Ibidem, p. 51. 
5 Ibidem. Isaia 56, 5, în Biblia sau Sfânta Scriptură, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune 
Ortodoxă, 2015, p. 721. 
6 Şerban Turcuş (coordonator), Adinel Dincă, Mihai Hasan, Victor Vizauer, Antroponimia în 
Transilvania Medievală, p. 52. 
7 Ibidem, pp. 52-53. 
8 Ibidem, p. 53. 
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numelor persoanelor botezate pe baza unui program ecleziologic şi politic.9 Prin 
urmare, administrarea botezului se făcea imediat după naştere şi nu doar de Paşte 
şi Rusalii. Pe această cale, se punea un accent tot mai evident pe valoarea 
numelui signum, care defineşte poziţia individului în raport cu societatea, familia şi 
cu universul vizibil şi sacru.10 O altă modificare reflectă ideea faptului că botezul 
nu mai este o mărturisire de credinţă a celui botezat, ci cuvintele preotului care 
realizează botezul sunt esenţiale.11 Astfel, preotului i se acordă un control mai 
mare în privinţa botezului. 

La acest proces, de impunere a numelui de botez sau a revoluţiei 
antroponimice, a participat şi Transilvania începând din secolul al XIII-lea.12 Atât 
Biserica Romană, cât şi autorităţile regale maghiare, au încercat să-şi extindă 
expansiunea concomitent în teritoriul transilvan. În asemenea împrejurări apare 
tendinţa de a conferi nume creştine în Regatul Maghiar şi părţile vestice ale 
Transilvaniei.13 În privinţa aceasta, Sfântul Scaun s-a aflat în pericolul ruperii 
Ungariei de Christianitas din cauza cumanilor, apoi a ereticilor şi schismaticilor, 
dar şi din cauza lăcomiei care exista în Ungaria.14 Această degenerare a ierarhiei 
clericale a afectat echilibrul politic, dar şi disciplina sacramentală, inclusiv zona 
onomastică.15 În contextul acesta, episcopul Filip de Fermo a primit sarcina de a 
restabili ordinea în Regatul Ungariei. Prin urmare, Filip de Fermo a fost cel care a 
prezidat şedinţele Conciliului de la Buda din anul 1279, iar printre priorităţile sale 
s-a enumerat promulgarea mai multor rezoluţii.16 În cadrul acestui conciliu a fost 
redactat un capitol intitulat „De baptismate”, prin care botezul era controlat de 
biserică.17 Acest control se referă la faptul că impunerea numelui noului născut 
revenea, ca sarcină, preotului. Se mai poate adăuga la acest capitol, că a fost 
acceptat botezul şi în limba vulgară. 

Constituţiile Conciliului de la Buda au reprezentat programul de reformă 
al bisericii şi societăţii din Regatul Maghiar dar, mai mult decât atât, a cuprins şi 
reglementările cu privire la botezul şi impunerea numelui.18 Acest proces de 
impunere şi de reglementare a numelui a primit eticheta, din partea specialiştilor, 
de „revoluţie antroponimică”, care a debutat în secolul al XI-lea, s-a consolidat în 

 
9 Ibidem, p. 53. 
10 Şerban Turcuş, „Biserica Romană şi reglementarea impunerii numelui în Transilvaia în a doua 
jumătate a secolului al XIII-lea”, în Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”. Theologia Catholica, an LIV, 
număr 4, 2009, p. 111. 
11 Ibidem, p. 115. 
12 Ibidem, p. 116. 
13 Ibidem, p. 115. 
14 Ibidem, pp. 118-119. 
15 Ibidem, p. 119. 
16 Şerban Turcuş (coordonator), Adinel Dincă, Mihai Hasan, Victor Vizauer, Antroponimia în 
Transilvania Medievală, p. 63. 
17 Şerban Turcuş, „Biserica Romană şi reglementarea impunerii numelui”, pp. 121-122. 
18 Ibidem, pp. 125-126. 
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secolele XII-XIII şi s-a rafinat în secolul al XIV-lea.19 Revoluţia antroponimică s-
a resimţit, prin diferite nuanţe, şi în zona de frontieră a Regatului Maghiar, mai 
precis în zona Ineului. 

Ineul s-a aflat la interferenţa dintre Regatul Maghiar şi Transilvania, astfel 
că a beneficiat de câteva surse documentare cu profil antroponimic. 
Documentele redactate între secolele XIII-XVI nu au reprezentat doar o 
consecinţă a activităţilor birocratice ale Regatului Maghiar, ci au evidenţiat şi 
implicarea Bisericii Romane, prin confirmarea unor posesiuni şi privilegii cu 
privire la Ineu. Documentele respective evidenţiază, într-o manieră inedită, 
antroponimia din Ineu. Textul unui document emis în anul 1295, cuprinde 
următoarele antroponime: Andreas (4), Andree, Andryani, Bele, Bekis, Bench, 
Chaak, Egidij, Johannes, Laurencius, Marcus, Petrus, Sedthwy, Stephanum, 
Stephanus, Sandor (4).20 Pe baza unui alt document emis în anul 1296, au fost 
recenzate antroponimele: Andreas, Chaac, Michael, Nicolaus, Iacobi, Ioanni (4), 
Ioannem (3), Ioannes (3), Ioannis, Iacobi (7), Laurentius, Lodomerius, Stephani, 
Zumme.21 În anul 1347, avem un document care înregistrează nume precum: 
Avram (2), Dionisie, Francisc, Ludovic, Nicolae, Toma. 22 Tot pentru secolul al 
XIV-lea, mai precis anul 1387, apar antroponimele: Christophori, Dees, 
Michaelis, Petri, Stephanus.23 Un alt document emis în anul 1423, consemnează 
alte antroponime: Ladislaum, Martinus, Sigismundi.24 Alte documente ce provin 
din mediul franciscan, precum cel din anul 1451, completează lista cu 
antroponimul Istvánnak, iar din anul 1516 întâlnim numele Balázsnak.25 

Pe baza acestor antroponime recenzate, ne propunem să analizăm 
onomastica creştină din Ineu. Se cunoaşte faptul că, încă din Evul Mediu, a 
existat nevoia de a lega identitatea unui individ de anumite personaje biblice din 
Noul şi Vechiul Testament, nume de sfinţi şi martiri. De asemenea, stabilizarea 
teocraţiei la nivel european a avut consecinţe asupra populaţiilor din Christianitas, 
prin utilizarea numelor religioase, nu doar cele biblice, ci şi cele apostolice şi 
teoforice. De obicei, s-a preferat impunerea unui nume aparţinând unui sfânt cu 
o vocaţie universală decât locală. Un bun exemplu, a fost lista de sărbători 

 
19 Ibidem, p. 110. 
20 Wenzel Gusztáv, Codex diplomaticus continuatus Árpádkori uj okmánytár, volum XII, Budapesta, 
1874, număr 458, pp. 566-567. 
21 Georgius Fejér, Codex Diplomaticus Hungariae Ecclesiasticus ac Civilis, volum VII/2, Buda, 1832, 
număr 433, pp. 192-195. 
22 Documente privind istoria Transilvaniei, veacul al XIV-lea, volum IV, Bucureşti, 1955, pp. 357-358. 
23 Georgius Fejér, Codex Diplomaticus Hungariae Ecclesiasticus ac Civilis, volum X/1, Buda, 1834, pp. 
747-748. 
24 Idem, Codex Diplomaticus Hungariae Ecclesiasticus ac Civilis, tom X, volum 6, Buda, 1844, număr 
137, p. 563. 
25 Balázs Kertész, A magyarországi obszerváns ferencesek eredetiben fennmaradt iratai 1448-1526, 
Budapesta, Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, 2015, număr 2, p. 69; număr 53, p. 
128. 
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oficiale emisă de papa Grigore al IX-lea, care trebuia respectată în tot cuprinsul 
Bisericii Romane din anul 1232.26 

Conform surselor documentare regale şi papale au fost recenzate, în total, 
67 de antroponime, dintre care opt nu au fost omologate de biserică, iar 59 sunt 
creştine. Plecând de la aceste rezultate, în continuare, vom încerca să analizăm 
distribuirea antroponimelor creştine în Ineu. Din acest total, au fost recenzate un 
număr de 21 de antroponime veterotestamentare: Avram (2), Iacobi (6), Ioanni 
(4), Ioannem (3), Ioanneas (3), Ioannis, Michaelis, Michael. Dacă ne raportăm la 
evaluarea statistică, făcută de echipa de cercetători şi profesori de la Universitatea 
„Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, observăm că antroponimele veterotestamentare 
Iacob, Ioan, Mihail erau reprezente masiv în Transilvania secolelor XI-XIV.27 
Acestea au fost prezente şi în cultura onomastică din Ineu. De pildă, 
antroponimul Iacob este regăsit în documente doar în anul 1296. De asemenea, 
antroponimul Ioan a fost popular în Ineu, sub diferite forme, Ioanni, Ioannem, 
Ioannis, Ioanneas, doar în anul 1296. Antroponimul Mihail este menţionat în 
tradiţia creştină, iudaică şi musulmană şi exprima speranţa în Evul Mediu, motiv 
pentru care a fost apreciat în Regatul Maghiar.28 Acest antroponim 
veterotestamentar a fost frecvent în anul 1296 şi 1387, însă nu a fost atât de 
popular precum Iacobi şi Ioan. 

În ceea ce privesc antroponimele neotestamentare, au fost înregistrate 11: 
Andreas (4), Andree, Andryani, Johannes, Jánoshoz, Petrus, Petri, Toma. În 
rândul antroponimelor neotestamentare, cele mai frecvente au fost: Andreas, 
Petrus şi Johannes. Putem remarca că antroponimele neotestamentare au fost 
mai puţine decât cele veterotestamentare. Antroponimul neotestamentar cel mai 
popular a fost Andreas în anul 1295, dar din anul următor îl regăsim o singură 
dată şi până în secolul al XVI-lea nu mai este prezent în surse. De asemenea, 
antroponimul Petru a fost menţionat de două ori, o dată în anul 1295, mai apoi 
în anul 1387.  

Trendul promovat în localitatea Ineu între secolele XIII-XVI nu a fost 
reprezentat de antroponimele vetero şi neotestamentare, ci de cele ale sfinţilor. 
Au fost recenzate următoarele nume de sfinţi: Andreas (5), Andree, Andreyani, 
Dionisie, Egidij, Francisc, Iacobi (6), Ioanni (4), Ioannem (3), Ioannes (3), 
Ioannis, Johannes, Jánoshoz, Laurencius (3), Ludovic, Marcus, Michael, 
Michaelis, Martinus, Nicolaus, Nicolae, Petrus, Petri, Stephanus (2), Stepanum, 
Stepahni, Sandor (4), Istvánnak (Ştefan), Toma. Cele mai frecvente au fost: 
Iacobi, Andreas, Stepanus, Ioanni, Sandor, Ioannem, Nicolae, Laurenciu. Din 
punct de vedere statistic, aceste nume de sfinţi nu au păstrat un ritm constant în 

 
26 Şerban Turcuş (coordonator), Adinel Dincă, Mihai Hasan, Victor Vizauer, Antroponimia în 
Transilvania Medievală, p. 47. 
27 Ibidem, p. 116, 124. 
28 Adinel Dincă, „Antroponimul Angelofor Mihail în onomastica transilvană la 1350. Puncte de 
vedere şi reflecţii”, în Anuarul Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, număr XLIX, 
2010, p. 349. 
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antroponimia locală. De pildă, antroponimul Andreas a fost popular doar în 
secolul al XIII-lea. Antroponimul Ştefan a fost apreciat în secolul al XIII-lea, 
spre deosebire de secolele XIV-XV, când era menţionat o singură dată. Merită 
amintit şi numele Sfântului Nicolae, deoarece se menţine constant în secolele 
XIII şi XIV, iar în secolele XV şi XVI nu-l mai regăsim în surse. Un alt nume de 
sfânt a fost Sandor, echivalentul lui Alexandru, care a cunoscut o modestă 
popularitate în anul 1295, iar în secolele XIV-XVI nu-l mai regăsim în 
antroponimia locală. 

În cultura onomastică din Ineu sunt înregistrate şi antroponime ale 
Sfinţilor Militari: Andreas (5), Andree, Andreyani, Christophori, Ladislaum, 
Michael, Michaelis, Martinus. Merită să precizăm şi faptul că, în cultura 
onomastică din Ineu, apare şi un număr de antroponime ale sfinţilor mendicanţi, 
precum: Ludovic şi Francisc. Prezenţa antroponimului Francisc în secolul al 
XIV-lea se poate datora familiei Losoncz care a sprijinit dezvoltarea 
franciscanilor observanţi în Ineu.29  

Numele teoforice care, de regulă, sunt alcătuite dintr-un prefix sau sufix 
care face referire la divinitate, dar şi la calităţile specifice divinităţii, derivă din 
divinitate sau sunt conexe cu percepţia individuală sau comunitară a divinităţii.30 
Antroponimele teoforice sunt prezente în Ineu, într-un număr foarte redus, 
comparativ cu cele veterotestamentare şi neotestamentare din Ineu între secolele 
XIII-XVI. Antroponimul teoforic şi singurul din bagajul onomastic a fost 
Christophori. Christophori pătrunde în anul 1387 în Ineu şi este recunoscut sub 
forma antroponimului Cristian, prezent în Transilvania, încă din secolul al XIII-
lea.31 

Difuzarea numelor veterotestamentare, neotestamentare, teoforice şi de 
sfinţi în cultura onomasticaă din Ineu s-a datorat celor două biserici, orientale şi 
occidentale. În unele cazuri este greu de demonstrat în ce an şi pe ce filieră ajung 
unele antroponime în Ineu, dar acest fapt nu stă în calea cercetării noastre. De 
exemplu, antroponimul Mihail a avut un succes mai mare în rândul creştinilor de 
rit grecesc, decât în cel al misionarilor şi clericilor din zona Italiei şi Franţei.32 Din 
secolul al XIV-lea, Mihail devine un antroponim răspândit în toate categoriile 
sociale. La fel a fost şi în cazul antroponimului Christophori, care aparţinea, în 
epoca timpurie medievală, ariei onomastice greceşti şi ulterior a fost împrumutat 
în patrimoniul occidental.33 Alte antroponime orientale din Ineu pot fi: Iacobi, 

 
29 Melinda Gabriela Keresztes, Conventurile franciscanilor observanţi din cadrul custodiei Ineului (secolele al 
XV-lea şi al XVI-lea), Arad, Editura Gutenberg Univers, 2019, p. 57. 
30 Şerban Turcuş, „Antroponimele teoforice în Transilvania în secolele XI-XIV”, în Anuarul 
Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, număr L, 2011, p. 16. 
31 Ibidem, p. 17. 
32 Şerban Turcuş (coordonator), Adinel Dincă, Mihai Hasan, Victor Vizauer, Antroponimia în 
Transilvania Medievală, p. 117. 
33 Ibidem, p. 126. 
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Avram, Alexandru, Ioan, Toma, Andrei, Nicolae, Ştefan, Egidij.34 S-a dorit ca 
unele antroponime să fie păstrate în ambele biserici, deşi în unele cazuri Petru a 
fost promovat mai mult de către catolici, pe când, Andrei, de ortodocşi. Totuşi, 
antroponimul Petru s-a răspândit dinspre mediul latin înspre cel grec.35 Se mai 
poate aminti şi antroponimul Francisc, care a fost apreciat în Italia şi a pătruns şi 
în zonele de frontieră ale Bisericii Romane. 

În antroponimia ineuană s-a putut constata că lipseşte sau întârzie să apară 
cel de-al doilea nume. Istoriografia aminteşte două cauze pentru care cel de-al 
doilea nume nu s-a impus, prima fiind din lipsă de necesitate, iar a doua din lipsa 
practicilor fiscale şi a înregistrărilor de impozite percepute.36 În primele secole 
sunt utilizate, cu precădere, numele unic dar, de cele mai multe ori, se mai adaugă 
o desemnare complementară. Un alt aspect pe care îl putem observa pe baza 
tabelului este faptul că îşi face apariţia un nou tip de denominaţie şi anume cel 
care cuprinde poreclele. De asemenea, sunt prezente şi nume duble, dar într-o 
scară mai restrânsă. 

Din punct de vedere tipologic sunt înregistrate diferite categorii de 
antroponime între secolele XIII-XIV. Un prim tip de antroponime sunt cele 
reprezentate de numele unic (prenumele): Andree.37 Al doilea tip de 
antroponime corespunde categoriei de nume unic, la care se mai adaugă o 
desemnare complementară. În documentele din secolele XIII-XIV apare 
denominaţia prenumelui cu referire la o legătură familială: Andreas cu fii 
Andryani, Petru, Johannes; Stephanum, fiul lui Marcus; Sandor cu fiul Egidij; 
Laurencius cu fii Bench, Stephanus, Bele;38 Avram, fiul lui Dionisie;39 Petri cu fii 
Dees, Christophori, Michaelis.40 O altă categorie de antroponime este compusă 
din prenume cu referire la familie şi statut social/ocupaţie: magistrul Ioanni, fiul 
lui Chaac.41 O ultimă categorie pe care dorim să o prezentăm este compusă 
dintr-un nume unic cu o referire la statut social/ocupaţie: Bekis iobag;42 
Lodomericus arhiepiscop;43 Francisc, castelan.44 

 
34 Ibidem, p. 118; http://www.santiebeati.it/dettaglio/20350, accesat la data de 31 martie 2020, 
pentru antroponimul Ştefan; http://www.santiebeati.it/dettaglio/55020, accesat la data de 31 
martie 2020, pentru antroponimul Alexandru. 
35 http://www.santiebeati.it/dettaglio/20350, accesat la data de 30 martie 2020. 
36 Şerban Turcuş (coordonator), Adinel Dincă, Mihai Hasan, Victor Vizauer, Antroponimia în 
Transilvania Medievală, p. 167. 
37 Wenzel Gusztáv, Codex diplomaticus continuatus Árpádkori uj okmánytár, număr 458, pp. 566-567. 
38 Ibidem. 
39 Documente privind istoria Transilvaniei, veacul al XIV-lea, pp. 357-358. 
40 Georgius Fejer, Codex Diplomaticus Hungariae Ecclesiasticus ac Civilis, volum X/1, pp. 747-748. 
41 Idem, Codex Diplomaticus Hungariae Ecclesiasticus ac Civilis, volum VII/2, Buda 1832, număr 433, 
pp. 192-195. 
42 Ibidem, pp. 566-567. 
43 Ibidem, pp. 192-195. 
44 Documente privind istoria Transilvaniei, veacul al XIV-lea, pp. 357-358. 

http://www.santiebeati.it/dettaglio/20350
http://www.santiebeati.it/dettaglio/55020
http://www.santiebeati.it/dettaglio/20350


Nr. 6, 2020  

41 

La tipologia prezentată mai sus se mai adăugă şi numele dublu care este 
specific mediului protourban şi categoriei nobiliare din Ineu: Iacobi Chernek, cu 
fii Nicolaus, Laurentius, Zumme, Michael;45 Stephanus de Losoncz;46 Ladislaum 
de Losoncz, Sigismundi de Losoncz;47 Sedthwy Chaak.48 Mai sunt înregistrate 
câteva unităţi de nume duble şi în mediul monahal: Varsányi Istvánnak, Dézsi 
Balázsnak.49 Prezenţa numelui de familie apare în Regatul Maghiar în secolul al 
XIII-lea, după cum afirmă Benkő Loránd.50 Totuşi, alţi cercetători sunt de părere 
că al doilea apelativ s-a stabilizat în cuprinsul Christianitas între secolele XIV şi 
XVI şi s-a generalizat în Europa odată cu sfârşitul secolului al XVI-lea.51 În 
privinţa Ineului, primele forme de nume de familie apar în secolul al XIV-lea, dar 
sunt din punct de vedere cantitativ puţine, spre deosebire de numele personal. Se 
poate observa că numele dublu în Ineu s-a generalizat în secolul al XV-lea, dar în 
mediul franciscanilor observanţi. 

În ceea ce priveşte organizarea familiei creştine, aceasta este una 
monogamă, reprezentând diferite clanuri. În cazul nobilimii maghiare s-a impus, 
mai ales în secolele XIII-XIV, ideea de genus ce desemna o linie de descendenţă 
dintr-un strămoş comun şi care stăpânea posesiunile în virtutea acelui genus.52 
Aceste genealogii ale clanurilor aristocratice din secolul al XIV-lea încep să se 
descompună, iar ramurile au tendinţa de a deveni familii independente.53 De 
asemenea, cercetătorii occidentali consideră că moştenitorii erau numiţi, în 
special, după numele rudelor apropiate: părinţi, bunici, iar pentru cei mai tineri, 
după unchi şi mătuşă.54 Cu privire la Ineu, în secolul al XIV-lea au fost atestaţi 
mai mulţi membri ai familiei Losoncz care, de fapt, îşi au originile încă din 
secolul al XIII.55 Prin această genealogie, putem observa că toţi urmaşii Losoncz 
au preluat, pe lângă numele unic, şi pe cel al tatălui. Pentru zona Ineu este 
important acest nume, fiind printre primele familii nobiliare din secolul al XIV-
lea, până în secolul al XVI-lea, care a contribuit la dezvoltarea Ineului.56 

 
45 Georgius Fejer, Codex Diplomaticus Hungariae Ecclesiasticus ac Civilis, volum VII/2, număr 433, pp. 
192-195. 
46 Ibidem, volum X/1, pp. 747-748. 
47 Idem, Codex Diplomaticus Hungariae Ecclesiasticus ac Civilis, tom X, volum 6, Buda, 1844, număr 
137, p. 563. 
48 Gusztáv Wenzel, Codex diplomaticus continuatus Árpádkori uj okmánytár, număr 458, pp. 566-567. 
49 Balázs Kertész, A magyarországi obszerváns ferencesek eredetiben fennmaradt iratai 1448-1526, număr 2, 
p. 69; număr 53, p. 128. 
50 László Murádin, Erdélyi magzar családnevek, Oradea, Editura Europrint Könyvkiadó, 2005, p. 31. 
51 Şerban Turcuş (coordonator), Adinel Dincă, Mihai Hasan, Victor Vizauer, Antroponimia în 
Transilvania Medievală, p. 14. 
52 Mihai Florin Hasan, „Antroponimia şi modalităţi de transmitere a antroponimelor în cadrul 
familiilor nobiliare transilvănene de la sfârşitul secolului al XIII-lea şi din secolul al XIV-lea”, în 
Acta Musei Napocensis, număr 48/2, 2011, p. 13. 
53 Ibidem. 
54 Ibidem, p. 15 
55 http://genealogy.euweb.cz/hung/losoncz.html, accesat la data de 2 aprilie 2020. 
56 Pavel Tripa, Trecutul oraşului Ineu şi al cetăţii Ienopolei, Deva, Editura Emia, 2007, p. 47. 

http://genealogy.euweb.cz/hung/losoncz.html
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Numele dublu a fost prezent şi în rândul franciscanilor observanţi, de 
aceea trebuie să menţionăm câteva aspecte importante în privinţa acestora. 
Fratele franciscan Varsányi Istvánnak a fost adus, probabil din Bosnia, în Ineu şi 
a activat în calitate de guardian al conventului din acea comunitate, iar Dézsi 
Balázsnak nu a aparţinut acestei zone, deoarece era vicarul franciscanilor 
observanţi din Ungaria. Aceste antroponime nu conturează imaginea laică a 
societăţii ineuane, ci cea religioasă, venită din mediul monahal. 

Porecla sau sobrichet-ul reprezintă un element denominativ prin 
intermediul căreia putem descoperi trăsături legate de fizicul şi ocupaţia unui 
individ, dar şi mediul cultural care a promovat acest element onomastic. Porecla 
are o dublă valoare, cea de indentitate şi de individualizare.57 Aceste porecle apar 
în documentele care fac referire la Transilvania încă din a doua jumătate a 
secolului al XII-lea şi se înmulţesc în a doua jumătate a veacului următor şi 
devine o modă în prima jumătate a secolului al XIV-lea.58 Specialiştii în 
antroponimie consideră că, în anumite situaţii, este dificil de determinat motivul 
care a stat la baza unei porecle.59 Această situaţie este întâlnită atât în Regatul 
Ungariei, cât şi în alte zone din Europa, în mai multe cazuri semnificaţia unui 
sobrichet medieval pierzându-se cu timpul.60 Cu privire la antroponimia ineuană, 
s-a aplicat regula conform căreia numelui singular i se adaugă un sobrichet, aşa 
cum a fost cazul lui Toma zis Tyuk. Această poreclă Tyuk provine din maghiară 
şi înseamnă găină.  

Relaţia dintre antroponime şi identitatea etnică a purtătorilor numelor a 
ocupat un loc privilegiat în cadrul cercetărilor de factură istorico-onomastică 
legate de perioada Evului Mediu timpuriu.61 În perioada aceasta, Transilvania, 
mai exact Ineul, a cunoscut un câmp de testare a doctrinelor naţionaliste. Se 
cunoaşte despre cultura angevino-normandă că a fost cea care a avut cel mai 
puternic impact împotriva formelor de subzistenţă ale ritului grec şi etniei 
greceşti,62 acest fapt datorându-se programului politic pe care l-au desfăşurat 
angevinii în Regatul Maghiar. Modelul social-politic al angevinilor a fost analizat 
şi din perspectivă antroponimică de către un grup de specialişti din cadrul 
Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca în anii din urmă: „[…] Difuzarea 

 
57 Victor V. Vizauer, „Sobriqet or Personal Name? The Problem of Nicknames in Transylvania 
during the 12th-13th Centuries”, în Acta Musei Napocensis, număr LII/2, 2015, pp. 8-9. 
58 Idem, „Porecla în Transilvania şi comitatele învecinate pe parcursul primei jumătăţi a secolului 
al XIV-lea”, în Anuarul Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, număr LVI, 2017, p. 
166. 
59 Ibidem, p. 167; Şerban Turcuş (coordonator), Adinel Dincă, Mihai Hasan, Victor Vizauer, 
Antroponimia în Transilvania Medievală, p. 169. 
60 Victor V. Vizauer, „Porecla în Transilvania şi comitatele învecinate”, p. 167. 
61 Adinel Dincă, „Antroponimie şi etnie în Transilvania medievală (Epoca Angevină)”, în Anuarul 
Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, număr LI, 2012, p. 33. 
62 Şerban Turcuş (coordonator), Adinel Dincă, Mihai Hasan, Victor Vizauer, Antroponimia în 
Transilvania Medievală, p. 172. 
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numelor angevine în onomastica transilvană e nesemnificativă. A fost amorsată însă 
reprezentarea culturală a solidarităţii comunitare maghiare cu efecte pluriseculare”.63 

Un alt factor pe care trebuie să-l avem în vedere când ne raportăm la 
identitatea etnică este biserica. Sub presiunea bisericii, s-a produs o drastică 
diminuare a tezaurului de nume de persoane, deoarece s-au difuzat: nume de 
sfinţi, teofore, de figuri-model din tradiţia biblică sau din politica medievală.64 
Din această perspectivă, se nasc o serie de nume de calendar, care au dominat 
fondul antroponimic. Aceste antroponime au îngreunat găsirea sau asocierea 
unor atribute etnice-identitare. Totuşi, putem, prin intermediul unor analize de 
antroponimie şi comparaţii statistico-geografice, să descoperim modelul cultural 
onomastic dominant. Modelul respectiv de cercetare a fost aplicat pentru 
Transilvania secolelor XI-XIV, din care a rezultat că predomină cultura 
onomastică orientală. Acest rezultat nu reprezintă dominanta etnică, ci indică o 
dominantă cultural-antroponimică ce poate solicita anumite reflecţii etnice.65 
Acelaşi demers pe care l-am văzut mai sus îl vom aplica pentru zona Ineu 
cuprinsă între secolele XIII-XVI. 

În cultura antroponimică ineuană s-au putut observa câteva particularităţi 
multietnice şi pluriculturale. De pildă, în perioada arpadiană sunt atestate 
antroponimele Bele, Bekis, Bench, Laurencius, Lodomerius, Zumme, Sedthwy.66 
Dintre aceste antroponime, putem cunoaşte originea lui Laurencius, care provine 
din latină.67 Laurencius s-a format din toponimul Laurentum, care era considerat 
unul dintre cele mai vechi oraşe din Italia.68 Celelalte antroponime aparţin 
numelor necreştine, dar asta nu înseamnă că purtătorii numelor neoficializate de 
biserică erau necreştini, ci se poate estima şi în cazul acesta că sunt fie creştinaţi 
în prima sau a doua generaţie, fie datorită neimpunerilor din partea clericilor.69 
De asemenea, mai putem adăuga antroponime latine precum Petrus, Marcus70 şi 
Lodomerius.71 Putem constata că în cultura onomastică predomină nume de 

 
63 Ibidem. 
64 Adinel Dincă, „Antroponimie şi etnie în Transilvania medievală”, p. 34. 
65 Şerban Turcuş (coordonator), Adinel Dincă, Mihai Hasan, Victor Vizauer, Antroponimia în 
Transilvania Medievală, p. 172. 
66 Katalin Fehértói, Árpád-kori Személynévtár (1000-1301), Budapesta, Akadémiai kiadó, 2004, p. 
104, 105, 109, 483, 479, 861. 
67 Aurelia Bălan Mihailovici, Dicţionar onomastic creştin, Bucureşti, Editura Minerva, 2003, p. 319. 
68 Ibidem. 
69 Şerban Turcuş (coordonator), Adinel Dincă, Mihai Hasan, Victor Vizauer, Antroponimia în 
Transilvania Medievală, p. 81. 
70 http://www.santiebeati.it/dettaglio/20350, accesat la data de 7 aprilie 2020. 
71 Wilfried Seibicke, Historisches deutsches vornamenbuch, volum I, Berlin/New York, Editura Walter 
de Gruyter, 1996, p. 122. 

http://www.santiebeati.it/dettaglio/20350
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origine greceşti: Andreas, Egidij, Iacobi, Stephanus,72 Michael, Ioannes, 
Nicolaus.73 

Diversitatea etnică a antroponimelor este evidentă şi în secolul al XIV-lea. 
Sunt frecvente antroponimele greco-bizantine: Christophori, Michaelis, Nicolae, 
Stephanus.74 Mai puţin frecvente în această perioadă au fost antroponimele 
ebraice: Avram75 şi Toma.76 Au mai fost înregistrate antroponime care vin din 
mediul occidental, de origine latină şi italiană: Ludovic,77 Petri şi Francisc. 
Antroponimul Dionisie a fost preluat atât de latini, cât şi de greci.78 

În secolele XV-XVI, putem observa că au fost utilizate antroponime latine 
precum: Ladislaum şi Martinus.79 Mai întâlnim în perioada aceasta prenume cu 
grafie maghiară Istvánnak (Ştefan), care provine din greacă, iar Balázsnak este 
maghiar. 

O atenţie deosebită în cercetarea noastră o au şi numele de familie, cu 
toate că nu au fost frecvente în antroponimia ineuană. Au fost atestate de surse 
papale şi regale familiile Losoncz, Chaák, Chernek, dintre care putem admite 
originea etnică maghiară doar primului antroponim. Familia Losoncz a reuşit mai 
bine de un secol să administreze târgul din Ineu şi de aceea sunt consideraţi 
printre primii nobili care au deschis calea dezvoltării acestei comunităţi. 

În concluzie, se poate observa că onomastica creştină din Ineu, care se 
aflase la frontierele Christianitas şi ale Imperiului Bizantin, a cunoscut o situaţie 
aparte. Numele furnizate de Vechiul Testament şi Noul Testament arată 
potenţialul comunităţii creştine. De asemenea, prezenţa unui număr mare de 
sfinţi în cultura onomastică din Ineu sugerează gradul de devoţiune al 
locuitorilor. Un alt aspect care merită amintit este cel cu privire la campania 
Bisericii Romane şi a Regatului Maghiar de creştinare a patrimoniului uman din 
Christianitas care s-a lovit de maturitatea ritului grec, în plan onomastic. Acest 
argument poate fi susţinut prin faptul că, în cultura onomastică din Ineu, 
predomină un număr mare de antroponime venite din mediul oriental şi mult 
mai redus dinspre Occident. Tindem să credem că argumentele istoricului 
Şerban Turcuş, care a analizat antroponimia Transilvaniei, sunt valabile şi pentru 
zona Ineu: „[...] Transilvania, ca şi concept geografic şi alcătuire instituţională, se defineşte cu 
greu în ambianţa Regatului Maghiar, prin infiltrări succesive şi progresive care se vor opri 
undeva la începutul secolului al XIV-lea [...] De aceea, credem noi, nu automat ceea ce este 

 
72 http://www.santiebeati.it/dettaglio/20350, accesat la data de 8 aprilie 2020, pentru 
antroponimele Andreas, Egidij, Iacobi, Stepphanus. 
73 Şerban Turcuş (coordonator), Adinel Dincă, Mihai Hasan, Victor Vizauer, Antroponimia în 
Transilvania Medievală, pp. 116, 140-141, 150. 
74 Ibidem, p. 126. 
75 Aurelia Bălan Mihailovici, Dicţionar onomastic creştin, p. 64. 
76 http://www.santiebeati.it/dettaglio/21150, accesat la data de 9 aprilie 2020. 
77 Wilfried Seibicke, Historisches deutsches vornamenbuch, p. 122. 
78 Ibidem, p. 516. 
79 Ibidem, volum II, p. 3, 244. 

http://www.santiebeati.it/dettaglio/20350,%20accesat%20la%20data%20de%208%20aprilie%202020
http://www.santiebeati.it/dettaglio/21150
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funcţional în Regatul Maghiar este valabil în Transilvania”.80 Mai putem remarca, pe 
baza observaţiilor formulate deja în rândurile anterioare, că există o diversitate a 
numelui singular, aceste antroponime indicând legăturile de familie, statutul 
social şi ocupaţia. La acest nume singular s-a mai adăugat o poreclă care, pentru 
zona Ineu, apare la o singură persoană. De asemenea, numele dublu, prezent în 
antroponimia ineuană, este înregistrat atât în mediul laic, cât şi în cel religios. 
Toate aceste antroponime sunt considerate repere sociale care au avut un impact 
în dezvoltarea comunităţii ineuane. În cele din urmă, informaţiile confirmă că a 
existat, încă din secolele XIII-XVI, un mozaic etnic în Ineu, datorită 
antroponimelor de origine grecească, latină, ebraică, maghiară, italiană şi română. 
După cum am putut observa din analiza noastră, o influenţă asupra 
antroponimiei ineuane a avut-o mediul greco-bizantin, pe această filieră fiind 
transmise antroponimele româneşti, care apar în documente cu o altă grafie. De 
exemplu, antroponimul Andrei a fost scris sub forma Andreas, Ioan sub forma 
de Ioannes, Mihail sub forma Michael, Nicolae sub forma Nicolaus, iar Ştefan 
sub forma Stephanus. Un alt aspect care merită subliniat este cel cu privire la 
antroponimele neomologate de biserică care sunt mai puţine faţă de cele 
omologate. Antroponimele neomologate de biserică au fost: Bele, Bekis, Bench, 
Zumme, Sedthwy. Aceste antroponime arată că Ineul se afla deja în procesul de 
creştinare, datorită faptului că a asimilat mai multe nume creştine, decât 
necreştine. 
 

Anthroponymy in Ineu between the XIII-XVI Centuries 
 

(Abstract) 
 

In this article I set out to analyze Ineu from an anthroponomical perspective starting from 
the thirteenth century until the sixteenth. I will take into account multiple research objectives. 
Firstly, I would like to study anthroponyms whose origin can be found either in the Old 
Testament, the New Testament, the name of God, name of saints and military holy figures as well 
as mendicants to show the degree of Christianization, what were the most favoured Christian 
names and the influences that have influenced and shaped Ineu. Secondly, I attempt to elaborate 
not only upon the role that these nicknames have had in the community of Ineu, but also on the 
evolution of anthroponomy from a personal name to the appearance of a second name. Lastly, I 
would like to discuss the multiethnic and multicultural particularities which have founded the 
anthroponomical culture of Ineu during the Middle Ages. 

Keywords: anthroponymy, Ineu, ethnic culture, Christian names, family names. 

  

 
80 Şerban Turcuş (coordonator), Adinel Dincă, Mihai Hasan, Victor Vizauer, Antroponimia în 
Transilvania Medievală, p. 58. 
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ANEXE 

 

 
 

Grafic 1: Cele mai frecvente antroponime  
veterotestamentare din secolul al XIII-lea 

 
 

 

 
Grafic 1a: Cele mai frecvente antroponime  
veterotestamentare din secolul al XIV-lea 
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Grafic 2: Cele mai frecvente antroponime  
neotestamentare din secolul al XIII-lea 

 

 
 

Grafic 2a: Cele mai frecvente antroponime  
neotestamentare din secolele XIV-XV 
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Grafic 3: Cele mai frecvente hagionime din secolul al XIII-lea 
 

 
Grafic 3a: Cele mai frecvente hagionime în secolul al XIV-lea 

 

 
 

Grafic 3b: Frecvenţa hagionimelor în secolele XV-XVI 
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SEBEŞUL, UN ORAŞ AL ŞCOLILOR: SCURT ISTORIC AL 
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI LOCAL (SECOLELE XIV-XX) 

 
Mihai-Octavian Groza 

Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca 
 
Şcoala şi slujitorii săi au ocupat şi ocupă un loc central în viaţa unei 

comunităţi atât prin rolul jucat în modelarea şi formarea tinerelor generaţii, cât şi 
prin efortul de conservare a elementelor care alcătuiesc identitatea locală. 
Sebeşul, atât prin avântul economic înregistrat în primele secole de la întemeierea 
aşezării de către coloniştii germani, cât şi prin poziţionarea la întretăierea 
drumurilor care legau două dintre cele mai importante oraşe ale Transilvaniei 
(Alba-Iulia, respectiv Sibiu), a oferit cadrul apariţiei şi dezvoltării unor unităţi 
şcolare, pe structurile cărora funcţionează actuala reţea locală de şcoli. Deşi 
istoriografia locală a înregistrat în ultimul secol o serie de tentative de studiere a 
formării elitelor intelectuale locale şi a trecutului unităţilor şcolare, niciun demers 
nu a analizat global problema fenomenului şcolar, motiv pentru care studiul 
nostru şi-a propus realizarea unui scurt istoric al învăţământului local, pornind de 
la prima şcoală atestată în secolul al XIV-lea, şcoala latină, şi ajungând la unităţile 
înfiinţate pe parcursul secolului al XX-lea ca urmare a realizării Marii Uniri şi a 
reformelor educaţionale care au urmat acesteia. 

Sebeşul s-a numărat printre cele şapte cetăţi medievale în jurul cărora s-au 
constituit unităţile administrative (scaunele săseşti) care au alcătuit aşa-numitul 
„Pământ Crăiesc” (Siebenbürgen). Întemeiat în secolul al XII-lea de coloniştii 
saşi aduşi în Transilvania de regii Ungariei, Sebeşul a jucat de-a lungul istoriei 
rolul unui important centru politic (a fost sediu al scaunului săsesc cu acelaşi 
nume, gazdă pentru dietele desfăşurate în anii 1547, 1550, 1552, 1556, 1557, 
1657 şi 1659, reşedinţă a regelui Ioan Zápolya şi sediu al Guberniului 
Transilvaniei în anii 1732, 1736 şi 1790),1 meşteşugăresc, comercial (prin cele 19 
bresle şi 25 de branşe atestate în anul 1376, prin atelierele manufacturiere şi 
fabricile, băncile şi asociaţiile meşteşugăreşti locale)2 şi cultural (prin tipografia 
înfiinţată, transferată mai apoi la Alba-Iulia, prin implicarea unor membri ai 
comunităţii în activitatea societăţilor culturale transilvănene, precum „Verein für 

 
1 Ion Raica, Sebeşul-istorie, cultură, economie, confruntări sociale şi politice, Cluj-Napoca, Editura „George 
Bariţiu”, 2002, pp. 106-107; Gheorghe Maniu, Nicolae Dănilă, Nicolae-Marcel Simina, Sebeşul de 
altădată, Sebeş, Editura Alba Print, 2009, pp. 7-9. 
2 Dorin Ovidiu Dan, „Noi date despre breasla tâmplarilor din Sebeş”, în Patrimonium Apulense, 
număr 1, 2001, p. 143; Olga Beşliu, Raluca Frâncu, Din istoria breslelor sibiene, ediţia a II-a, Sibiu, 
Muzeul Naţional Brukenthal, 2009, p. 4; Călin Anghel, Evoluţia urbanistică a oraşului Sebeş, Alba-
Iulia, Editura Altip, 2011, p. 25; Ion Raica, Sebeşul-istorie, cultură, economie, confruntări sociale şi politice, 
pp. 183-192, 192-203, 207, 209-215; Radu Totoianu, „Contribuţii cu privire la creditele şi 
asigurările agricole din zona Sebeşului la sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX”, în 
Patrimonium Apulense, număr 9, 2009, pp. 163-164. 
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siebenbürgische Landeskunde”/„Asociaţia pentru cunoaşterea Transilvaniei”, 
prin activitatea astristă înregistrată începând cu anul 1870).3 Toate aceste 
elemente au constituit cadrul social, economic şi cultural în care au luat naştere şi 
s-au dezvoltat unităţile şcolare locale, pornind de la aşa-numita „şcoală latină” 
(atestată în secolul al XIV-lea) şi continuând cu şcoala germană (ridicată, cu 
timpul, la rangul de gimnaziu), şcoala confesională românească, şcoala primară 
maghiară de stat, şcoala civilă de stat, gimnaziul mixt de stat şi liceul local, 
ajungând la actuala reţea şcolară, alcătuită din patru licee şi trei şcoli gimnaziale, 
în subordinea cărora funcţionează mai multe unităţi de şcolari şi preşcolari. 

După cum afirmam în rândurile de mai sus, perioada de avânt economic 
înregistrată în perioada care a urmat aşezării coloniştilor saşi în zona Sebeşului, a 
favorizat apariţia şi dezvoltarea unui sistem educaţional local, patronat de 
Biserica Romano-Catolică. Prima şcoală, aşa-numita „şcoală latină”, a funcţionat 
pe lângă mănăstirea dominicană, al cărui prim dascăl, „Magister Johannes 
scholasticus de Sebus”, a fost atestat în anul 1352.4 În ambianţa acestei şcoli şi-au 
început formaţia intelectuală o serie de tineri care au ajuns să frecventeze marile 
universităţi europene ale vremii (pentru intervalul 1383-1520 fiind atestaţi 46 de 
studenţi din Sebeş la universităţile din Viena, Praga şi Cracovia),5 printre aceştia 
numărându-se şi celebrul Georgius de Hungaria/Georg Captivus 
Septemcastrensis, implicat în apărarea oraşului în timpul asediului turcesc din 
anul 1438, autorul primului tratat european de turcologie (Tractatus de moribus, 
condictionibus et nequicia Turcorum).6 

Secolul al XVI-lea, prin introducerea Reformei în Transilvania, a facilitat şi 
înfiinţarea unor noi şcoli, gimnazii şi colegii la Braşov, Sibiu, Sebeş, Bistriţa, Cluj 
şi Târgu-Mureş,7 şcoala de la Sebeş luând naştere pe lângă Biserica Evanghelică. 
Din sursele avute la îndemână, cunoaştem faptul că în această perioadă, în 
spiritul hotărârilor adoptate de Sinodul Bisericii Evanghelice de la Mediaş din 
anul 1545 (care, printre altele, impunea şi reformarea politicilor educaţionale), 
şcoala din Sebeş a abandonat limbile de predare greacă şi latină şi a adoptat limba 
germană şi a introdus o serie de obiecte noi de studiu, precum „morala”, „bunele 

 
3 Nicolae Teşculă, „Asociaţionismul săsesc în perioada neoabsolutistă”, în Sargetia. Acta Musei 
Devensis, număr V (XLI), 2014, p. 309; Mihai-Octavian Groza, „Contribuţia Despărţământului 
ASTRA Sebeş la dezvoltarea culturii româneşti locale. Scurte reflecţii istorice”, în Gând Românesc. 
Revistă de cultură, ştiinţă şi artă, an XXVII, număr 6 (300), 2017, pp. 160-165. 
4 Nicolae Afrapt, Un liceu în calea vremurilor. Colegiul Naţional „Lucian Blaga” Sebeş, Alba-Iulia, Editura 
Altip, 2003, p. 13. 
5 Răzvan Mihai Neagu, Formarea intelectualităţii dintr-un oraş săsesc al Transilvaniei. Studenţi din Sebeş la 
marile universităţi europene (1383-1918), Cluj-Napoca, Editura Şcoala Ardeleană, 2020, pp. 56-61. 
6 Pentru mai multe detalii, a se vedea: Georg Captivus Septemcastrensis, Tratat despre obiceiurile 
ceremoniile şi infamia turcilor, traducere din limba latină de Ioana Costa, studiu introductiv de 
Constantin Erbiceanu, Bucureşti, Editura Humanitas/Editura Fundaţiei Culturale Erbiceanu, 
2017. 
7 Ioan-Aurel Pop, Biserică, societate şi cultură în Transilvania secolului a XVI-lea. Între acceptare şi excludere, 
Bucureşti, Editura Academiei Române, 2012, p. 78. 



Nr. 6, 2020  

51 

maniere” şi „comportamentul”.8 Conform cercetătorului clujean Remus 
Câmpeanu, în jurul anului 1700 acestei şcoli i s-a adăugat o clasă primară pentru 
pregătirea fetelor, care funcţiona cu propriul învăţător.9 Informaţiile referitoare la 
populaţia şcolară şi la modul de desfăşurare a procesului educaţional nu sunt 
cunoscute până în momentul de faţă, unele documente şi matricolele bisericeşti 
transmiţând doar numele unor profesori sau rectori care au condus destinele 
acestei şcoli, dintre care îi amintim pe rectorul Thomas Hoch din Mănărade 
(atestat în anul 1548), profesorul Georg Wartner şi rectorul Michael Hein 
(atestaţi în anul 1657), rectorul Paulus Fabritius (atestat în anul 1669), rectorul 
Martin Göbbel (atestat în anul 1676), rectorul Michael Saur din Bruiu (atestat 
în anul 1682), rectorul Georg Wölchers (atestat în anul 1684) etc.10 

În acest context, nu lipsită de importanţă, este şi menţionarea proiectului 
de înfiinţare a unei universităţi la Sebeş, iniţiat de regele Ioan Sigismund Zápolya. 
Născut catolic, format într-o perioadă a schimbărilor religioase şi a mobilităţii 
confesionale, acesta a îmbrăţişat confesiunea lutherană, mai apoi cea calvină, iar 
spre finalul vieţii cea unitariană, aspect care a contribuit la proiectarea unei 
instituţii de învăţământ superior la Sebeş, ca un bastion al Reformei şi ca un pilon 
de susţinere pentru convertirea populaţiei româneşti. Din nefericire, această 
iniţiativă, care ar fi devansat înfiinţarea Colegiului Iezuit de la Cluj (1581), nu a 
prins contur.11 

Preotul evanghelic Michael Lang, secondat de judele regal Michael Göbel, 
a reuşit să înfiinţeze, în anul 1724, Şcoala Seminarială Evanghelică, cu limba de 
predare germană, statutele acesteia ilustrând faptul că aceasta avea caracterul „[...] 
unei şcoli latine inferioare sau a unui gimnaziu”.12 Apariţia acestei şcoli trebuie aşezată 
în legătură directă cu reformele impuse de curtea imperială habsburgică în 
domeniul educaţional, care vizau formarea unui nou tip de cetăţean, loial statului 
şi suveranului, productiv din punct de vedere economic şi capabil să susţină 
statul prin taxe şi impozite.13 Câteva decenii mai târziu, în anul 1784, prin 
eforturile depuse de preotul evanghelic Martin Arz, Şcoala Seminarială 
Evanghelică şi-a primit propria clădire pentru desfăşurarea activităţii, ridicată în 
imediata apropiere a Bisericii Evanghelice, imobil extins pe parcursul secolului al 
XIX-lea.14 Un rol important în viaţa Şcolii Seminariale Evanghelice l-a jucat 

 
8 Nicolae Afrapt, Un liceu în calea vremurilor, p. 15. 
9 Remus Câmpeanu, Intelectualitatea română din Transilvania în veacul al XVIII-lea, Cluj-Napoca, Presa 
Universitară Clujeană, 1999, p. 151. 
10 Elena Damian, „Înfiinţarea Gimnaziului Evanghelic din Sebeş”, în Sebeşul povestit, număr 7, 
2016, p. 23. 
11 Nicolae Albu, Istoria învăţământului românesc din Transilvania până la 1800, Blaj, Tipografia Lumina, 
1944, p. 30; Ioan-Aurel Pop, Biserică, societate şi cultură în Transilvania secolului a XVI-lea, p. 78. 
12 Elena Damian, „Înfiinţarea Gimnaziului Evanghelic din Sebeş”, p. 25. 
13 Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan, Istoria Transilvaniei, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Cluj-
Napoca, Editura Şcoala Ardeleană, 2016, pp. 176-177; Răzvan Mihai Neagu, Formarea 
intelectualităţii dintr-un oraş săsesc al Transilvaniei, p. 89. 
14 Nicolae Afrapt, Un liceu în calea vremurilor, p. 15. 
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istoricul şi filologul Georg Friedrich Marienburg (1820-1881), profesor şi rector 
al acestei instituţii,15 care a introdus practica examinării studenţilor la finalul 
fiecărui an şcolar. Astfel, aceştia erau examinaţi la obiectele de studiu, absolvenţii 
ultimei clase fiind obligaţi să susţină şi aşa-numitul examen „actus oratorius”.16 
De-a lungul timpului, Şcoala Seminarială Evanghelică a purtat mai multe 
denumiri, de la Seminarul Evanghelic, la Latein Gramathikal Schule, pentru ca 
din jurul anului 1750 să fie cunoscută drept Şcoala Primară Evanghelică.17  

În anul 1849, după evenimentele revoluţionare consumate în intervalul 
1848-1849, Ministerul de Culte şi Instrucţie Publică de la Viena a adoptat 
„Proiectul pentru organizarea gimnaziilor şi şcolilor reale din Austria”, în baza 
căruia Şcoala Seminarială Evanghelică a fost ridicată la rangul de gimnaziu, 
funcţionând sub această titulatură până în anul 1948.18 Conform proiectului 
ministerial, în noul Gimnaziu Evanghelic din Sebeş pregătirea unui tânăr era 
întinsă pe o durată de opt ani, fiind aprofundate obiectele de studiu din domeniul 
exact, în detrimentul celor de factură umanistă.19 În cadrul Gimnaziului 
Evanghelic din Sebeş, ca în cazul celorlalte gimnazii săseşti, procesul educaţional 
a fost dublat de preocupările ştiinţifice ale profesorilor, materializate prin 
intermediul studiilor şi articolelor publicate în paginile anuarului pe care acesta îl 
edita (publicaţie apărută în intervalul 1854-1903, sub denumirea de „Programm 
des Evangelischen Unter-Gymnasium in Mühlbach”).20 

Din aproape în aproape, îndeosebi după promulgarea Edictului de 
toleranţă de către împăratul Iosif al II-lea (1781) care, printre altele, a acordat atât 
protestanţilor, cât şi ortodocşilor din Transilvania permisiunea de a-şi înfiinţa 
propriile şcoli sau de a frecventa şcolile deja existente,21 românii şi-au făcut 
simţită prezenţa mai întâi la Şcoala Seminarială Evanghelică, mai apoi la 
Gimnaziul Evanghelic, printre cei mai cunoscuţi elevi numărându-se Vasile 
Moga, Sebastian Stanca, Iosif Blaga, Lionel Blaga, Tit Liviu Blaga, Lucian Blaga, 
Augustin Bena, Dorin Pavel etc.,22 viitoare personalităţi care s-au regăsit 
implicate în viaţa politică, economică, religioasă şi culturală a Transilvaniei şi nu 
numai. După finalizarea studiilor primare, familiile româneşti care îşi permiteau 

 
15 Rodica Groza, Mihai-Octavian Groza, Elena Damian, Dicţionar: 100 de personalităţi sebeşene, Cluj-
Napoca, Editura Argonaut, 2018, p. 70. 
16 Nicolae Afrapt, Un liceu în calea vremurilor, p. 15. 
17 Radu Cărpinişianu (coordonator), Vârstele oraşului. Sebeş-750 de ani de atestare documentară (1245-
1995), Sebeş, Editura Alba Print, 1995, p. 61. 
18 Elena Damian, „Înfiinţarea Gimnaziului Evanghelic din Sebeş”, p. 26. 
19 Răzvan Mihai Neagu, Formarea intelectualităţii dintr-un oraş săsesc al Transilvaniei, p. 164. 
20 Călin Anghel, „Din istoriografia saşilor ardeleni: Ferdinand Baumann (1840-1911). 
Preliminarii”, în Annales Universitatis Apulensis. Series Historica, număr 8, 2004, p. 126; Elena 
Damian, „Înfiinţarea Gimnaziului Evanghelic din Sebeş”, p. 27. 
21 Daniel Dumitran, „Reacţii transilvănene la Edictul de toleranţă iosefin”, în Annales Universitatis 
Apulensis. Series Historica, număr 8, 2004, pp. 88-89. 
22 Rodica Groza, Mihai-Octavian Groza, Elena Damian, Dicţionar: 100 de personalităţi sebeşene, p. 20, 
25, 26, 27, 28, 76, 84, 100. 
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acest lucru îşi trimiteau copiii să-şi continue studiile la şcoala germană, numărul 
acestora crescând până în punctul în care unul dintre foştii elevi, preotul şi 
învăţătorul Mihu din Laz, sublinia faptul că în momentul recreaţiilor „[...] se albea 
curtea şcolii” (făcând referire la îmbrăcămintea elevilor români).23 Conform unor 
statistici realizate de istoricul Nicolae Afrapt, în anul 1855 Gimnaziul Evanghelic 
era frecventat de un număr de 619 elevi, dintre care 204 proveneau din 
comunitatea românească; mai apoi, în anul 1860, din cei 32 de elevi intraţi în 
clasa a I-a, 17 erau români, în anul 1870, din 68 de elevi, 4 erau români, în anul 
1900, din 55 de elevi, 20 erau români, în anul 1910, din 44 de elevi, 24 erau 
români, iar în anul 1918, din 62 de elevi, 23 erau români.24 

Succesul procesului educaţional a fost asigurat, îndeosebi în a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea, de un corp profesoral de elită, format din 
intelectuali de marcă ai Transilvaniei, dascăli, cercetători şi publicişti neobosiţi, 
dintre care îi amintim pe Friedrich Wilhelm Schuster (absolvent al Facultăţii 
de Teologie a Universităţii din Leipzig,25 profesor între anii 1846-1869 şi director 
între anii 1856-1869, iniţiatorul lucrărilor de extindere a clădirii gimnaziului,26 
autor al unor volume de poezie, memorialistică şi dramă, colaborator al 
publicaţiilor „Archiv für Landeskunde”, „Archiv des Vereins für 
Siebenbürgische Landeskunde. Neue Folge” şi „Siebenbürghisch-Deutsches 
Wochenblatt”),27 Ferdinand Baumann (absolvent al Facultăţii de Teologie a 
Universităţii din Jena, profesor din anul 1862, titular al cursurilor de istorie, 
religie, limba germană, limba latină şi matematică,28 autor al unor studii şi articole 
privind istoria oraşului Sebeş),29 Rudolf Heitz (absolvent al Facultăţii de Litere 
şi Filosofie a Universităţii din Viena şi al Facultăţii de Teologie a Universităţii din 
Tübingen,30 profesor între anii 1878-1902, titular al cursurilor de ştiinţe naturale, 
fizică şi matematică, autor al unor articole publicate în anuarul gimnaziului),31 
Victor Roth (absolvent de teologie, litere şi filosofie al universităţilor din 
Tübingen, Halle, Erlangen şi Cluj,32 profesor între anii 1898-1902, autor al unor 
studii şi volume privind arhitectura şi arta plastică săsească din Transilvania, 
considerat primul istoric de artă al saşilor, membru de onoare al Academiei 
Române, „doctor honoris causa” al Universităţii din Viena)33 etc. 

 
23 Nicolae Afrapt, Un liceu în calea vremurilor, p. 19. 
24 Idem, Germanii din Sebeş în primii ani ai comunismului (1945-1950): începutul calvarului, volum I, Alba-
Iulia, Editura Altip, 2006, p. 32, 198. 
25 Răzvan Mihai Neagu, Formarea intelectualităţii dintr-un oraş săsesc al Transilvaniei, p. 154. 
26 Elena Damian, „Înfiinţarea Gimnaziului Evanghelic din Sebeş”, p. 28. 
27 Rodica Groza, Mihai-Octavian Groza, Elena Damian, Dicţionar: 100 de personalităţi sebeşene, p. 95. 
28 Răzvan Mihai Neagu, Formarea intelectualităţii dintr-un oraş săsesc al Transilvaniei, pp. 269-270. 
29 Călin Anghel, „Din istoriografia saşilor ardeleni: Ferdinand Baumann”, pp. 126-130. 
30 Răzvan Mihai Neagu, Formarea intelectualităţii dintr-un oraş săsesc al Transilvaniei, p. 279. 
31 Elena Damian, „Înfiinţarea Gimnaziului Evanghelic din Sebeş”, p. 29. 
32 Răzvan Mihai Neagu, Formarea intelectualităţii dintr-un oraş săsesc al Transilvaniei, p. 294. 
33 Rodica Groza, Mihai-Octavian Groza, Elena Damian, Dicţionar: 100 de personalităţi sebeşene, p. 91. 
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În anul 1886, împotriva opoziţiei manifestate de conducerea oraşului, 
autorităţile maghiare au înfiinţat Şcoala Primară Maghiară de Stat, care a 
funcţionat iniţial cu două clase şi doi învăţători (Carol Weinhold şi Iulia 
Filsch), primele clase fiind formate din 21 de elevi (12 băieţi şi 9 fete).34 
Înfiinţarea unei şcoli cu predare în limba maghiară, într-un oraş unde populaţia 
maghiară nu depăşea 300 de etnici maghiari (conform recensământului din anul 
1890), nu poate fi privită decât ca o modalitate de promovare a politicii de 
maghiarizare şi ca o încercare de a lovi în sistemul şcolar german, prin aceea că 
frecventarea Şcolii Primare Maghiare de Stat nu presupunea costuri financiare 
fiind astfel preferată de comunitatea românească a Sebeşului, în detrimentul 
Gimnaziului Evanghelic. În susţinerea ultimei teorii stă numărul de elevi care au 
frecventat această şcoală în intervalul 1886-1918; dacă în primii ani de existenţă, 
din 49 de elevi, 15 au fost români, în anul şcolar 1897-1898, din 234 de elevi, 129 
erau români (44 saşi şi 61 maghiari), iar în anul şcolar 1917-1918, din 555 de 
elevi, 427 erau români (28 saşi, 99 maghiari şi 1 aparţinând altei naţionalităţi).35 În 
cei peste 30 de ani de existenţă, numărul claselor a crescut de la două, la şase, iar 
numărul învăţătorilor a crescut de la doi, la cinci,36 conducerea şcolii fiind 
asigurată de învăţătorul Carol Weinhold. Iniţial, Şcoala Primară Maghiară de Stat 
a funcţionat într-un imobil închiriat, iar din anul 1904 şi-a primit propriul sediu, 
ridicat în intervalul 1902-1904 cu sprijinul direct al guvernului de la Budapesta 
(care s-a îngrijit şi de dotarea noilor săli de clasă).37 După realizarea Marii Uniri, 
Şcoala Primară Maghiară de Stat a fost preluată de Consiliul Naţional Român din 
Sebeş, iar în urma deciziei Consiliului Dirigent de înfiinţare a unei şcoli civile de 
stat imobilul a fost predat noi şcoli. Dintre foştii învăţători ai şcolii maghiare, 
doar învăţătorul şi directorul Carol Weinhold a acceptat să depună jurământul de 
loialitate faţă de statul român şi să funcţioneze, în continuare, în cadrul noii Şcoli 
Civile de Stat din Sebeş.38 

Chiar dacă am amintit prezenţa unor elevi români la Şcoala Seminarială 
Evanghelică, fapt ce implica obligatoriu urmarea unor studii primare în prealabil, 
despre existenţa unei şcoli româneşti la Sebeş nu putem vorbi până la sfârşitul 
secolului al XVIII-lea. Deşi avem atestată existenţa unui dascăl român la Sebeş 
încă din secolul al XVI-lea, pomenit în prefaţa Paliei de la Orăştie (1582), „[...] 
Zăcan Efrem, dascăl de dăscălie a Sebeşului”,39 considerăm că activitatea acestuia se 
rezuma strict la pregătirea celor care intenţionau să devină cântăreţi bisericeşti (în 

 
34 Gheorghe Albu, Monografia şcoalelor primare româneşti din Sebeş, Sibiu, Tiparul Institutului de Arte 
Grafice, 1928, p. 41. 
35 Anuar al şcoalei civile de stat din Sebeşul-Săsesc pe anul şcolar 1919/1920, publicat de Ioan Vulcuţiu, 
director, Sebeşul-Săsesc, Tipografia Richard Groger, 1920, p. 4. 
36 Ibidem. 
37 Gheorghe Albu, Monografia şcoalelor primare româneşti din Sebeş, pp. 41-42. 
38 Ibidem, p. 23, 56. 
39 Horaţiu Suciu, „Lugojul, Banatul de Caransebeş-Lugoj şi Principatul Transilvaniei”, în Restituiri 
Bănăţene, număr 3, 2015, p. 30. 
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susţinerea acestei teorii stând faptul că în trecut, cântăreţii bisericeşti purtau şi 
titulatura de „dascăl”).40 Apariţia primei şcoli româneşti la Sebeş trebuie aşezată 
în contextul aplicării reformelor iosefine în Transilvania, care încurajau 
dezvoltarea învăţământului în limba maternă şi limba germană şi permiteau 
diferitelor confesiuni ale imperiului să-şi înfiinţeze propriile şcoli.41 Astfel, în anul 
1779 este atestată prima şcoală românească, şcoală confesională ce funcţiona pe 
lângă biserica ortodoxă din Sebeş,42 susţinută financiar de membrii comunităţii.43 
În anul 1807, este atestat primul învăţător, Avram Moga, fiul preotului Ilie 
Moga, care s-a ocupat de formarea elevilor români în intervalul 1807-1817. A 
fost urmat de învăţătorii şi preoţii Nicolae Sava, Ştefan Moga, Ştefan Moga II, 
Petru Lâncrănjan, Nicolae Lazăr, cel dintâi învăţător absolvent al unei şcoli 
speciale, respectiv Seminarul Teologic-Pedagogic „Andreian” din Sibiu, fiind 
Simion Opriţa, care a funcţionat ca învăţător între anii 1869-1875.44 Nu lipsită 
de importanţă pentru prima jumătate a secolului al XIX-lea a fost şi funcţionarea 
unei şcoli confesionale greco-catolice, în intervalul 1848-1859, pe lângă biserica 
din localitate, învăţător fiind chiar preotul paroh.45 

Dacă într-o primă fază, activitatea şcolară se desfăşura fie în casa 
învăţătorului, fie într-un imobil închiriat, preotul şi învăţătorul Nicolae Lazăr, 
cel care avea să ajungă profesor al Seminarului Teologic-Pedagogic „Andreian” 
din Sibiu,46 a convins comunitatea românească de necesitatea edificării unui local 
care să adăpostească şcoala. Astfel, cu sprijinul bisericii ortodoxe, care a iniţiat o 
colectă în acest sens, dar şi cu cel al familiilor româneşti, care şi-au asumat sarcina 
fabricării cărămizilor, procurării pietrei şi lemnului şi participării la lucrări, în 
toamna anului 1875, şcoala confesională românească a fost mutată într-un local 
nou, adecvat desfăşurării procesului educaţional.47 În noul imobil, şcoala 
confesională românească a funcţionat cu cinci clase, pentru intervalul 1875-1918 
pregătirea elevilor fiind asigurată de învăţătorii Danil David, Nicolae Herlea, 

 
40 Gheorghe Albu, Monografia şcoalelor primare româneşti din Sebeş, pp. 13-14. 
41 David Prodan, Supplex Libellus Valachorum. Din istoria formării naţiunii române, Bucureşti, Editura 
Enciclopedică, 2013, p. 287; Ioan-Aurel Pop, „Cultura românească (până la Şcoala Ardeleană)”, 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, pp. 113-114. 
42 Rodica Groza, „Prima şcoală românească din Sebeş”, în Ziarul Sebeşanul, an IV, număr 41, 2017, 
p. 3. 
43 Liana Mihaiu, „Pagini din istoria învăţământului românesc în zona Sebeşului”, în Sebeşul povestit, 
număr 8, 2016, p. 48. 
44 Gheorghe Albu, Monografia şcoalelor primare româneşti din Sebeş, pp. 14-18. 
45 Claudiu Weber, „Unele date privind şcolile din Sebeş de la începuturi, până în la nivel liceal”, în 
volumul Locuri şi oameni în Ţara Sebeşului. Studii şi cercetări din domeniul culturii, Alba-Iulia, Editura 
Altip, 2004, p. 105. 
46 Gheorghe Fleşer, Ioana Rustoiu, Biserica Ortodoxă „Învierea Domnului” din Sebeş, Alba-Iulia, 
Editura Altip, 2005, p. 36. 
47 Rodica Groza, „Învăţământul românesc din Sebeş-înainte şi după Marea Unire”, în Sebeşul 
povestit, număr 10, 2017, pp. 39-41. 
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Zevedei Mureşan, Ioan Gherman, Ioan Boca, Pavel Drusan, Ilie Savu, Samuil 
Roşu, Dumitru Tătaru, Elisabeta Roşu, Gheorghe Ioandrea, Ioan Popovici, Ioan 
Moga, Ilie Moga, Gheorghe Tătaru, Nicolae Todea, Nicolae Gheaja, Simion 
Henegar, Alexandrina Aitean, Simion Henegar, Ioan Pavel, Nicolae Şandru, 
Emilian Reit, Gheorghe Hinţa, Dionisie Lâncrănjan, Ioan Romoşan, Vasile 
Runcean, Avram David, Vasile Zdrenghea, Pompei Moruşca, Nechita Luculeţ, 
Nicolae Iordan, Octavian Mureşan, Ambrosiu Tătar şi Gheorghe Albu.48 

După realizarea Marii Uniri, prin Ordinul număr 10.744/1919 al 
Resortului de Cultură şi Instrucţie Publică din cadrul Consiliului Dirigent, au fost 
puse bazele învăţământului secundar la Sebeş, prin înfiinţarea Şcolii Civile de 
Stat, mai întâi cu două clase, mai apoi cu patru clase, care şi-a început activitatea 
în fostul sediu al Şcolii Primare Maghiare de Stat.49 Din anuarele şcolare publicate 
în intervalul 1919-1922 aflăm că primul corp profesoral al Şcolii Civile de Stat a 
fost alcătuit din Ioan Vulcuţiu (director, titular al cursurilor de istorie şi 
geografie), Nicolae Lupu (titular al cursurilor de matematică, zoologie, 
botanică, muzică vocală, caligrafie, gimnastică şi cor), Virginia Minescu (titulara 
cursurilor de limba română, limba franceză, matematică şi lucru manual), Maria 
Minescu (titulara cursurilor de istorie, matematică, desen, caligrafie şi 
gimnastică), Elena Schneider (titulara cursurilor de limba franceză), Vasile 
Oană (titularul cursurilor de religie) şi Ambrosiu Tătar, ca auxiliar (titular al 
cursurilor de lucru manual), cărora li s-au adăugat şi alte cadre didactice pe 
parcursul anilor.50 

După doar patru ani de activitate, în anul 1923, Şcoala Civilă de Stat s-a 
scindat în două şcoli, una de fete şi una de băieţi, ambele ridicate la rangul de 
gimnaziu în anul 1924 (şcoala de băieţi), respectiv 1927 (şcoala de fete).51 Cele 
două şcoli au fost reunite în anul 1930, prin Ordinul numărul 174.780/1930 al 
Ministerului Instrucţiunii Publice, noua şcoală purtând numele de Gimnaziul 
Mixt de Stat Sebeş. În contextul izbucnirii crizei economice, în anul 1931, 
Direcţia Generală a Învăţământului Secundar a pus problema desfiinţării 
gimnaziului mixt sau suportării salariilor profesorilor de către părinţii elevilor. 
Comitetul şcolar, alcătuit din profesori şi părinţi, a hotărât susţinerea şcolii şi 
trimiterea unei delegaţii la Bucureşti, care să pledeze cauza gimnaziului în faţa 
ministrului instrucţiunii publice, istoricul Nicolae Iorga. Deşi a fost înregistrat un 
succes parţial, prin bugetarea a două catedre de profesori titulari, în anul 1932 
gimnaziul a fost desfiinţat pentru a doua oară. În atare condiţii, comitetul şcolar a 
preluat sarcina susţinerii şcolii şi acoperirii salariilor lunare, stare care s-a 

 
48 Gheorghe Albu, Monografia şcoalelor primare româneşti din Sebeş, p. 18-22. 
49 Silviu Cărpinişianu, „Contribuţii la istoricul şcolilor medii române de stat din Sebeş-Alba”, în 
volumul Locuri şi oameni în Ţara Sebeşului. Studii şi cercetări din domeniul culturii, p. 97. 
50 Anuar al şcoalei civile de stat din Sebeşul-Săsesc pe anul şcolar 1919/1920, p. 6. 
51 Mihai-Octavian Groza, Rodica Groza, „Date privind istoria învăţământului sebeşean (capitol al 
lucrării „Poveste de şcolar…”)”, în Ionuţ Costea (coordonator), Sebeş-istorie şi tradiţii locale, Sebeş, 
Editura Emma Books, 2014, p. 31. 
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menţinut până în anul şcolar 1939-1940 când Gimnaziul Mixt de Stat Sebeş a 
fost rebugetat de statul român.52 În urma reformei sistemului educaţional din 
anul 1948, Gimnaziul Mixt de Stat Sebeş a fost transformat în Şcoala Generală 
număr 1 Sebeş, denumire care s-a perpetuat în mentalul colectiv local până în 
zilele noastre, deşi în anul 1999 şcoala a fost redenumită Şcoala Gimnazială 
„Silviu Cărpinişianu” Sebeş.53  

Perioada interbelică a coincis şi cu înfiinţarea unei noi şcoli primare, în 
anul 1930 fiind puse bazele Şcolii număr 2 care, iniţial, a funcţionat într-un 
imobil care a servit drept sediu al unităţii locale de pompieri. Aceasta a funcţionat 
la început cu patru clase şi doi învăţători (Ioan Manovici şi Elisabeta Moga) 
cărora, mai târziu, li s-au adăugat şi clasele gimnaziale. În anul 1954, Şcoala 
număr 2 şi-a schimbat denumirea în Şcoala număr 3 care, în anul 1970, a fost 
mutată în clădirea care a servit drept sediu fostului raion Sebeş, aşa-numita „Casă 
a Pădurarilor”. Printre cei care au condus destinele acestei şcoli s-au numărat 
învăţătorii şi profesorii Ioan Manovici, Gheorghe Enăchescu, Avram Crăciun, 
Eremia Potcoavă, Titu Bogdan, Ştefan Moraru, Iulian Ionaş etc., de numele 
celui din urmă legându-se reamenajarea sălilor de clasă, amenajarea vestiarelor şi 
a spaţiilor destinate desfăşurării orelor de educaţie fizică.54 Mai târziu, în anul 
2006, această şcoală a fuzionat cu Liceul cu Program Sportiv Sebeş. 

La sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, în anul 1945, au fost puse 
bazele viitorului liceu din Sebeş, prin înfiinţarea clasei a V-a, extrabugetară, pe 
lângă Gimnaziul Mixt de Stat, completată un an mai târziu cu trei clase de liceu. 
Pentru început, noua instituţie (Liceul Mixt Sebeş), condusă de profesorul Silviu 
Cărpinişianu, a funcţionat în clădirea Gimnaziului Mixt de Stat, pentru ca în 
anul 1946 să fie mutată în clădirea fostului Gimnaziu Evanghelic (intrată, prin 
decizia primăriei, în patrimoniul Gimnaziului Mixt de Stat), căreia i s-a adăugat şi 
un imobil aflat în imediata vecinătate, fostă proprietate a familiei Krasser. Astfel, 
noul liceu a primit o zestre logistică şi materială, alcătuită din două corpuri de 
clădire, 14 săli de clasă, trei cancelarii, un laborator, o bibliotecă, un cabinet 
medical, o sală festivă, patru camere auxiliare, care a permis desfăşurarea 
procesului educaţional în cele mai bune condiţii.55 Acest ultim aspect a contribuit 
şi la creşterea efectivelor şcolar, încă din al doilea an de activitare; dacă în anul 
şcolar 1946-1947 în cele trei clase, a V-a, a VI-a şi a VII-a, învăţau 32, 21, 
respectiv 19 elevi, în anul şcolar 1947-1948, care a inclus şi clasa a VIII-a, 

 
52 Silviu Cărpinişianu, „Contribuţii la istoricul şcolilor medii române de stat din Sebeş-Alba”, p. 
99. 
53 Mihai-Octavian Groza, Rodica Groza, „Date privind istoria învăţământului sebeşean”, pp. 32-
33. 
54 Radu Cărpinişianu (coordonator), Vârstele oraşului. Sebeş-750 de ani de atestare documentară, pp. 64-
65. 
55 Nicolae Afrapt, Un liceu în calea vremurilor, pp. 24-26. 
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numărul acestora a crescut la 40 (clasa a V-a), 44 (clasa a VI-a), 26 (clasa a VII-a), 
respectiv 24 elevi (clasa a VIII-a).56 

După ce, în anul 1948, Liceul Mixt Sebeş a trecut proba maturităţii, prin 
succesul înregistrat de prima generaţie de absolvenţi la examenul de bacalaureat 
(23 elevi promovaţi, din 24), prin Decretul număr 175/1948 pentru Reforma 
Învăţământului, acesta a fost desfiinţat, locul său fiind preluat de o Şcoală 
Zootehnică şi Veterinară şi o Şcoală Profesională de Tractorişti, care urmau să 
pregătească viitoarele „cadre de nădejde” ale orânduirii comuniste.57 În anul 1954, în 
urma numeroaselor memorii înaintate de comunitatea Sebeşului, dar şi ca urmare 
a deciziei autorităţilor comuniste de a înfiinţa un liceu în fiecare raion, liceul din 
Sebeş a fost reînfiinţat (mai întâi primele două clase, mai apoi întreg ciclul de 
patru clase liceale), acesta funcţionând în fostele clădiri (în care funcţionează 
actuala Şcoală Gimnazială număr 2) până în anul 1971, când a fost mutat în 
actualul sediu.58 De-a lungul timpului, în funcţie de evoluţiile înregistrate de 
societatea românească, liceul şi-a schimbat profilul şi denumirea; dacă în 
momentul reînfiinţării acesta purta numele de Şcoala Medie Mixtă de 10 clase, 
mai apoi Şcoala Medie Mixtă de 11 clase, denumirea acestuia va fi schimbată de 
la Liceul Mixt de Cultură Generală (1965-1974), la Liceul Real-Uman (1974-
1977), la Liceul de Matematică-Fizică (1977-1982), la Liceul Industrial (1982-
1990), la Liceul Teoretic Real-Umanist (1990-1995), la Colegiul „Lucian Blaga” 
(1995-1999), pentru ca din anul 1999 acesta să-şi primească titulatura de Colegiul 
Naţional „Lucian Blaga” Sebeş.59 

Chiar dacă începuturile liceului din Sebeş au fost marcate de ingerinţele 
regimului comunist, de persecutarea unor cadre didactice şi elevi care nu s-au 
conformat normelor impuse,60 acesta a fost mereu o unitate şcolară de elită, 
dovadă rezultatele înregistrate de elevi şi parcursul lor ulterior, cu un corp de 
profesori bine pregătiţi, parte provenind din vechea elită intelectuală interbelică, 
care au privit şcoala ca pe o a doua casă. Dintre aceştia, îi amintim pe profesorii 
Silviu Cărpinişianu (titular al cursurilor de limba română şi limba latină între 
anii 1946-1970), Boris Guzun (originar din Basarabia, titular al cursurilor de 
matematică între anii 1946-1977), Elisabeta Albu (titulară a cursurilor de limba 
română între anii 1954-1964), Ioan Ţârlea (titular al cursurilor de psihologie 
între anii 1956-1979), Theobald Bruno Streitfeld (titular al catedrei de istorie 
între anii 1954-1967), Roland Taborsky (titular al cursurilor de istorie între anii 
1960-1981), Olga Caba (titulară a cursurilor de limba română şi limba franceză 

 
56 Idem, Liceul din Sebeş (1945-1989). Profesori şi elevi sub teroarea vremurilor. Aspecte şi fapte, Alba-Iulia, 
Editura Altip, 2016, pp. 28-29. 
57 Ibidem, pp. 29-31. 
58 Idem, Un liceu în calea vremurilor, p. 30, 38. 
59 Ibidem, p. 51. 
60 Pentru mai multe detalii referitoare la această problematică, a se vedea: Idem, Liceul din Sebeş 
(1945-1989). Profesori şi elevi sub teroarea vremurilor; Idem, Lumini şi umbre asupra Liceului din Sebeş 
(1945-1975), Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2019. 
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între anii 1946-1959), Valer Oros (titular al cursurilor de limba română între anii 
1957-1965), Florin Fleşeriu (titular al cursurilor de educaţie fizică între anii 
1961-1977), Rieger Rolf (titular al cursurilor de fizică între anii 1969-1986), 
Silvia Leibli (titulară a cursurilor de limba română şi limba franceză între anii 
1959-1983), Titu Bogdan (titular al cursurilor de filosofie între anii 1958-1966, 
1983-1991), Ionel Cârcoană (titular al cursurilor de filosofie între anii 1968-
2005) etc.61 

În anul 1984, a fost înfiinţată Şcoala Generală număr 4, pe structurile unei 
unităţi aparţinând Şcolii Generale număr 1 creată în anul 1975, care a funcţionat 
iniţial cu 22 de clase şi 30 de cadre didactice. În anul 1999, Şcoala Generală 
număr 4 a devenit Şcoala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu” Sebeş preluând, 
astfel, denumirea cartierului în care a fost ridicat imobilul destinat şcolii.62 

Practicarea sportului, într-o manieră organizată, a avut o lungă istorie la 
Sebeş, ce coboară în secolul al XIX-lea. Existenţa unor echipe locale de handbal 
şi fotbal, care au înregistrat performanţe semnificative la nivel local, regional şi 
chiar naţional, a impus şi înfiinţarea unei unităţi şcolare cu profil sportiv. Astfel, 
în anul 1977, din iniţiativa profesorului Florin Fleşeriu, a luat naştere Clubul 
Sportiv Sebeş, desprins din Liceul Teoretic Sebeş, care a funcţionat cu două 
secţii: handbal şi fotbal. Directorul acestei instituţii, renumitul profesor Florin 
Fleşeriu (1937-1994), a fost cel care a iniţiat demersurile pentru construirea unui 
teren de fotbal, care s-a îngrijit de organizarea cantonamentelor şi de dotarea 
unităţii cu un microbuz necesar transportării echipelor de sportivi. În anul 1991, 
Clubul Sportiv Sebeş a devenit Liceul cu Program de Educaţie Fizică şi Sport 
Sebeş, redenumit mai târziu Liceul cu Program Sportiv Sebeş, unitate care şi-a 
desfăşurat iniţial activitatea în clădirea Şcolii Gimnaziale număr 1 (cu program 
desfăşurat după-amiaza), mai apoi într-o clădire aflată la ieşire din Sebeş, înspre 
Petreşti, fost imobil deţinut de Întreprinderea Regională de Transporturi Auto.63 
În anul 2006,64 Liceul cu Program Sportiv Sebeş a fuzionat cu Şcoala Generală 
număr 3, noua unitate şcolară purtând denumirea de Liceul cu Program Sportiv 
„Florin Fleşeriu” Sebeş, în amintirea celui care a depus eforturi considerabile 
pentru înfiinţarea şi supravieţuirea învăţământului sportiv la Sebeş. 

Regimul comunist a adus, odată cu reforma învăţământului, şi înfiinţarea 
unor unităţi şcolare cu profil profesional. Astfel, în deceniile şase şi şapte ale 
secolului trecut, în Sebeş, au luat naştere mai multe şcoli şi cursuri profesionale, 
cu o existenţă efemeră: Şcoala Medie de Fete cu Profil Profesional, Şcoala 
Profesională Zootehnică, Şcoala Profesională de Construcţii, Şcoala de 
Gospodărie de Fete, Cursul de Calificare pentru Cadre din Agricultură, Cursul de 

 
61 Idem, Un liceu în calea vremurilor, pp. 92-100. 
62 Radu Cărpinişianu (coordonator), Vârstele oraşului. Sebeş-750 de ani de atestare documentară, p. 65; 
http://scoalamihailkogalniceanusebes.ro/, accesat la data de 28.IX.2020, ora 13:45. 
63 Petru Brînduşe, Ioan Pârvu, Florin Fleşeriu-o viaţă pentru handbal, Sebeş, 2018, pp. 47-50. 
64 http://www.lpss.ro/istoria_lps.htm, accesat la data de 28.IX.2020, ora 16:12. 
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Calificare pentru Agenţi Veterinari şi Normatori SMT.65 Dezvoltarea economică 
înregistrată de oraşul Sebeş în primii ani post-decembrişti a impus şi necesitatea 
formării şi specializării forţei de muncă în cadrul unei unităţi şcolare de profil. În 
acest context, la începutul anului 1995, s-a născut proiectul înfiinţării unei şcoli 
profesionale la Sebeş, proiect prezentat Ministerului Educaţiei, Prefecturii Alba şi 
Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba, instituţii care au aprobat această iniţiativă. 
Prin Decizia numărul 168/1995 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba a fost 
înfiinţat Grupul Şcolar Industrial Sebeş (condus de profesorul Vasile Benţa, în 
calitate de director şi de profesorul Dumitru Bozdog, în calitate de director 
adjunct), unitate de învăţământ care şi-a început activitatea cu un număr de 
aproximativ 700 de elevi, repartizaţi în 24 de clase.66 Un moment de cumpănă 
traversat de noua instituţie de învăţământ s-a consumat în prima parte a anului 
1999 când, prin Ordinul număr 3647/15.04.1999, Ministerul Educaţiei a dispus 
desfiinţarea Grupului Şcolar Industrial Sebeş, transferarea claselor de învăţământ 
liceal la Colegiul Naţional „Lucian Blaga” Sebeş şi înfiinţarea unei şcoli 
profesionale pentru clasele de învăţământ profesional. În urma protestelor 
iniţiate atât de conducerea unităţii, cât şi de reprezentanţii corpului profesoral, 
Ministerul Educaţiei a revenit asupra deciziei de desfiinţare a Grupului Şcolar 
Industrial Sebeş.67 În acelaşi an, în contextul încercărilor de integrare a elevilor cu 
dizabilităţi în sistemul de învăţământ, s-au pus bazele fuzionării Centrului Şcolar 
Special Sebeş (fosta şcoală specială înfiinţată în anul 1952), cu Grupul Şcolar 
Industrial Sebeş, de pe urma căreia şcoala industrială şi-a îmbogăţit baza logistică 
şi materială cu un nou local de şcoală, un atelier de croitorie, două săli de 
gimnastică, un cabinet de informatică, o bibliotecă, un local de cantină şi un 
internat, la care se adaugă terenurile de sport.68 Cu timpul, Grupul Şcolar 
Industrial Sebeş şi-a schimbat titulatura, devenind Liceul Tehnologic Sebeş 
căruia, din anul şcolar 2011-2012, i s-a adăugat, ca structură, şi Şcoala Gimnazială 
„Silviu Cărpinişianu” Sebeş, cu unităţile de preşcolari arondate.69 

Analizând evoluţia sistemului de învăţământ local, nu putem omite faptul 
că în localităţile care astăzi aparţin, din punct de vedere administrativ, Sebeşului 
(Petreşti, Lancrăm şi Răhău), au funcţionat o serie de unităţi şcolare încă din 
secolul al XV-lea. De pildă, la Petreşti a existat o şcoală, cu limbile de predare 
latină şi germană, atestată în anul 1452, care funcţiona, cel mai probabil, pe lângă 
biserica din localitate. Această şcoală, care şi-a primit propria clădire în anul 1845, 
sub diferite forme, a gravitat în jurul bisericii catolice, mai apoi, după momentul 
Reformei, în jurul bisericii evanghelice din localitate, până în anul 1936, când a 
fost trecută în administrarea Grupului Etnic German, pentru ca după cel de-al 

 
65 Mariana Dahinten, Sanda Burţă, Mirela Broscăţan, 1995-2005: Grup Şcolar Industrial Sebeş. O 
şcoală pentru timpuri noi, Alba-Iulia, Editura Altip, 2005, pp. 10-11. 
66 Ibidem, pp. 12-13. 
67 Ibidem, p. 15. 
68 Ibidem, pp. 18-19. 
69 Mihai-Octavian Groza, Rodica Groza, „Date privind istoria învăţământului sebeşean”, p. 34. 



Nr. 6, 2020  

61 

Doilea Război Mondial să revină bisericii, iar după anul 1948 să fie trecută sub 
autoritatea statului.70 

În prima jumătate a secolului al XIX-lea, comunitatea românească a 
Petreştiului a iniţiat proiectul înfiinţării unei şcoli proprii, demers respins, iniţial, 
de conducerea locală. De abia după anul 1848, autorităţile locale au aprobat 
concesionarea unei clădiri comunităţii româneşti, în care a funcţionat şcoala 
primară din Petreşti până în momentul ridicării unui imobil propriu (dintr-un 
raport al protopopiatului Sebeş, din anul 1865, aflăm că în intervalul 1850-1865 
au fost ridicate mai multe şcoli, inclusiv la Petreşti). În această perioadă sunt 
amintiţi şi primii învăţători români, dintre care îi menţionăm pe Constantin 
Aleman, Ioan Pârvu şi Petru Lăncrănjan, cu observaţia că până în anul 1921 
şcoala a funcţionat cu un singur post de învăţător, între 1921 şi 1924 cu două 
posturi de învăţător, iar din 1924 cu trei posturi de învăţător. Anul 1910, prin 
efortul colectiv al comunităţii româneşti, a marcat inaugurarea şantierului 
edificării unei noi clădiri care să deservească şcoala românească, imobil dat în 
folosinţă în septembrie 1911.71 

Ulterior, în anul 1959, cele două şcoli din Petreşti, şcoala germană şi şcoala 
românească au fuzionat, învăţământul primar şi gimnazial local fiind completat 
cu cele două unităţi de preşcolari, respectiv grădiniţa românească (înfiinţată în 
anul 1924) şi grădiniţa germană (înfiinţată în anul 1950).72 

Pentru localitatea Lancrăm, sursele documentare atestă existenţa unei şcoli 
româneşti în jurul anului 1770, care funcţiona într-o clădire aflată în proprietatea 
familiei Ordean, sub patronajul învăţătorului Petru Costea.73 Mai târziu, aceasta a 
fost transferată într-o clădire pusă la dispoziţie de Daniel Romulus, unde a 
funcţionat din anul 1800, până în anul 1875, când a fost construită şcoala din 
Lancrăm.74 Până în anul 1872, unitatea a funcţionat cu un post de învăţător 
căruia, din anul şcolar 1872-1873, i s-a adăugat încă un post, printre învăţătorii 
pomeniţi de documentele vremii numărându-se Ioan şi Longin Bucur, Vasile 
Blaga, Savu Avram, Ioan Pavel, Ioan Lupu, Mihail Chirilă etc.75 

În ceea ce priveşte şcoala din Răhău, documentele vremii, îndeosebi cele 
bisericeşti, atestă existenţa unui dascăl, în persoana lui Dumitru Cărpinişan 
(cantor, notar comunal, mai apoi cântăreţ al bisericii din localitate), încă din anul 
1794. Iniţial, asemeni celei din Lancrăm, şcoala din Răhău a fost găzduită de 
locuinţele comunităţii româneşti, de cele mai multe ori acestea aparţinând chiar 
învăţătorilor, pentru ca în anul 1847 să fie mutată în clădirea care adăpostea şi 

 
70 Ioan Bâscă, Petreşti-şapte milenii de istorie. Repere monografice, Alba-Iulia, Editura Altip, 2009, p. 190, 
199. 
71 Ibidem, pp. 190-199. 
72 Ibidem, pp. 200-202. 
73 Avram Vintilă, Villa Longa. Mărturii despre Lancrăm, volum I, Alba-Iulia, Editura Universul Şcolii, 
2010, p. 148. 
74 Dorin Ovidiu Dan, Lancrăm-veşnicia s-a născut la sat, Alba-Iulia, Editura Altip, 2000, p. 17. 
75 Avram Vintilă, Villa Longa. Mărturii despre Lancrăm, volum I, pp. 148-151. 
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sediul primăriei, iar în anul 1874 într-un imobil achiziţionat de comunitate, extins 
în perioada 1895-1902 în forma care s-a păstrat până în zilele noastre.76 Cu 
timpul, cei care au condus destinele şcolii din Răhău au reuşit să pună bazele unei 
biblioteci şcolare (sprijinită, prin donaţii, de Asociaţiunea ASTRA), unor ateliere 
de lucru manual, unei cantine şi farmacii şcolare (ambele inaugurate în anul 1939) 
şi unui muzeu şcolar, organizat în anul 1935.77 

Într-o primă fază, în intervalul 1794-1856, şcoala a fost deservită de un 
singur învăţător, mai apoi, în perioada 1856-1874, de doi învăţători, în perioada 
1874-1905, de trei învăţători, numărul acestora ajungând la şapte în preajma 
anului 1933. Cantitativ, pentru perioada 1794-1997, documentele şcolare 
dovedesc faptul că la şcoala din Răhău şi-au desfăşurat activitatea nu mai puţin 
de 160 de învăţători şi profesori, dintre care îi amintim pe cei din familia 
Cărpinişianu (Ioachim Cărpinişianu, Avram Cărpinişianu, Nicolae Cărpinişianu, 
Ionel Cărpinişianu etc.), care au reuşit să îmbine armonios oficiul clerical, cu cel 
didactic.78 

Unităţile şcolare prezentate în rândurile de mai sus au trecut proba 
timpului, sub o formă sau alta, sub o denumire sau alta, sub un profil sau altul, pe 
structurile acestora funcţionând actuala reţea şcolară, alcătuită din patru licee 
(Colegiul Naţional „Lucian Blaga” Sebeş, Liceul Tehnologic Sebeş, Liceul 
German Sebeş şi Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleşeriu” Sebeş) şi trei şcoli 
gimnaziale (Şcoala Gimnazială număr 2-în structura căreia funcţionează şi fosta 
şcoală din Răhău, Şcoala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu” Sebeş-în structura 
căreia funcţionează şi fosta şcoală din Lancrăm şi Şcoala Gimnazială Petreşti), 
fiecare cu mai multe unităţi de preşcolari arondate. În pofida greutăţilor 
întâmpinate, în pofida amestecului diferitelor regimuri politice în procesul 
educaţional (care, uneori, pentru perioade scurte de timp, au adus desfiinţarea 
unor unităţi şcolare), aceste şcoli au dăinuit şi au asigurat un învăţământ de 
calitate, dovadă faptul că au fost şi sunt frecventate de elevi nu doar din Sebeş, ci 
şi din zonele limitrofe. 
 

Sebeş, a City of Schools: a Brief History 
of Local Education (XIV-XX Centuries) 

 
(Abstract) 

 
Starting from the finding that school and teachers have occupied and still occupy a central 

place in the life of a community, both through the role played in the formation of young 
generations and through the effort to preserve and maintain the elements that outline a local 
identity, our approach aims at writing a brief history of the school units that have operated and 
are still operating in the city of Sebeş. Respecting the chronological criteria, our presentation 

 
76 Remus Gheorghe Goţia, Unele aspecte monografice ale localităţii Răhău-Sebeş, judeţul Alba, Alba-Iulia, 
Editura Altip, 2003, pp. 44-46. 
77 Ibidem, p. 45. 
78 Ibidem, pp. 44-51. 
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begins with the so-called „Latin school” (attested in the fourteenth century) and continues with 
the German school (established as a seminary school, raised in the nineteenth century to the rank 
of gymnasium), with the Hungarian state primary school, with the Romanian confessional school, 
with the state civil school (through which the foundations of the Romanian secondary education 
in Sebeş were laid), with the mixed state gymnasium and the local high school. We consider the 
presentation of the historical evolution of these school units, the identification of teachers and 
principals who worked in them, as well as the presentation of the school figures (where 
documentary sources have allowed us to do so). 

Keywords: Sebeş, education, primary school, confessional school, gymnasium, high 
school. 
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În anii Revoluţiei de la 1848-1849 din Transilvania, preoţii celor două 
biserici româneşti s-au aflat mereu în fruntea mulţimilor, această poziţie fruntaşă 
dând naştere cunoscutelor versuri ale lui Andrei Mureşanu: „[...] Preoţi cu crucea-n 
frunte, că oastea e creştină”, precum şi celebrei exclamaţii a contelui Kemeny Farkas: 
„[...] Dracu să se mai bată cu popii!”. Pornind de la aceste afirmaţii, subliniem faptul 
că în toamna anului 1848, atunci când naţiunea română din Transilvania a avut 
nevoie de luptători vrednici, care să ducă mai departe „[...] lupta cu arma în mână” 
împotriva revoluţionarilor maghiari, o serie de preoţi sau studenţi teologi s-au 
pus în fruntea legiunilor româneşti şi s-au implicat în sângerosul război civil ce s-
a declanşat în ultimele luni ale anului 1848 şi prima jumătate a anului 1849. 
Astfel, în funcţiile de prefecţi s-au făcut remarcaţi preoţii Simion Balint,1 Nicolae 
Vlăduţiu2 şi tânărul student la teologie Vasile Moldovan.3 În rândurile 
viceprefecţilor legiunilor româneşti din Transilvania au activat preoţii Simeon 
Groza, Ioachim Băcilă, dar şi teologul Florian Lăscudean. Printre tribunii de vază 
ai legiunilor româneşti transilvănene s-au numărat preoţii Vasile Turcu şi Vasile 
Balint, iar dintre tinerii teologi care s-au făcut remarcaţi ca tribuni îi amintim pe: 
Nicolae Albani, Ioan Antonelli, Amos Frâncu, Ioan Dendiu, Elisei Todoran, 

 
1 Pentru mai multe amănunte despre viaţa şi activitatea lui Simion Balint, a se vedea: Ioan Furdui, 
„Simion Balint şi alte personalităţi ale Roşiei Montane”, în Istorie şi societate. Studii şi comunicări, 
volum I, Ploieşti, 2010, pp. 85-87; Gelu Neamţu, „Arestarea, cercetarea, deţinerea şi eliberarea lui 
Simion Balint la 1848”, în volumul Naţiunea Română. Idealuri şi realităţi istorice. Acad. Cornelia Bodea la 
90 de ani, Bucureşti, 2006, pp. 270-289; Traian Rus, Simion Balint fiu al Ţării Moţilor, Cluj-Napoca, 
Editura Eta, 2003; Teodor Şandor, „Simion Balint, prefectul vechilor saline (Turda)”, în volumul 
1848-Blajul şi amintirea Revoluţiei, Blaj, 1998, pp. 194-202; Eugen Hulea, „Simion Balint”, în Apulum, 
număr X, 1972, pp. 421-431; Nerva Hodoş, Simion Balint: viaţa şi luptele lui în Munţii Apuseni ai 
Ardealului la 1848-1849, Bucureşti, 1913; Enea Hodoş, Simion Balint: din istoria vieţii sale, fapte şi lupte 
din Munţii Apuseni ai Ardealului în 1848-1849, Sibiu, Tipografia Arhidiecezană, 1913. 
2 Nicolae Dumbrăvescu, „Din memorialistica măruntă a Revoluţiei de la 1848-1849 din Transilvania. 
Însemnări despre prefectul Legiunii Câmpiei Nicolae Vlăduţiu”, în Sargetia. Acta Musei Devensis, 
număr VIII (XLIV), 2017, pp. 261-285; Liviu Botezan, Ela Cosma, Ionuţ Isac, Attila Varga, 
Dicţionar al personalităţilor Revoluţiei de la 1848-1849 din Banat şi Transilvania. Chipuri dintr-un an de 
neuitat, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2008, pp. 440-459; Petre Baciu, Prefectul Câmpiei 
Ardelene, Bucureşti, Editura Litera, 1877. 
3 Nicolae Dumbrăvescu, „Vasile Moldovan. Prefectul Legiunii a III-a de Câmpie”, în Oglinda 
Literară, număr 120, 2011, pp. 7350-7351; număr 121, p. 7630; Petre Baciu, Prefectul Legiunii a III-a, 
Bucureşti, Editura Litera, 1976; Paul Abrudan, Prefectul Paşoptist Vasile Moldovan, Bucureşti, Editura 
Militară, 1970. 
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Ioan Faur, Iosif Moga, Amos Tordăşianu, Petru Bonta4 şi Iosif Tămaş.5 Dintre 
aceştia, doar prefecţii şi câţiva tribuni au beneficiat de biografii; restul, au rămas 
uitaţi în negura timpului. Prin urmare, în acest studiu, ne propunem să scoatem 
la lumină viaţa şi activitatea tribunului Legiunii Câmpiei, preotul Vasile Turcu, 
căzut la datorie în toamna anului 1848. 

Tribunul Legiunii Câmpiei, Vasile Turcu, s-a născut fie în anul 1780, după 
cum precizează unele surse istorice, fie în anul 1788, după cum menţionează 
sursele documentare din localitatea Săcalul de Câmpie.6 Despre formarea sa 
şcolară se cunosc puţine date; cert este că a ajuns preot în localitatea Cătina. Încă 
din anii premergători revoluţiei, a fost cunoscut ca un aprig susţinător al 
românismului, în casa sa organizându-se întâlniri ale românilor. Pentru 
respectivele manifestări, preotul din Cătina, Vasile Turcu, a fost urmărit de 
autorităţile maghiare, chiar din primii ani de activitate.7 S-a implicat activ în 
Revoluţia de la 1848-1849 din Transilvania, fiind numit, după adunarea 
românilor din septembrie de la Blaj, tribun al Legiunii Câmpiei, conduse de 
prefectul Alexandru Bătrâneanu şi de viceprefectul Vasile Simionaş (după ce fiul 
său a refuzat această poziţie, după cum rezultă din declaraţia dată în faţa 
Tribunalului de Judecată Imediată din Cluj: „[...] Eu însumi n-am fost numit de-a 
dreptul tribun, ci fiul meu Vasile a fost numit tribun de Alexandru Bătrâneanu, dar acesta 
nevrând să accepte, am purtat mai departe această îndatorire”).8 De la prefectul Legiunii 
Câmpiei, Alexandru Bătrâneanu, preotul Vasile Turcu a primit misiunea să 
organizeze al treilea tribunat cu sediul în Cătina, din care mai făceau parte 
localităţile Fiscut, Manic, Jimborul Săsesc, Buza, Lumperd, Budatelec, Visuia, 
Copru, Lacu şi Feldioara.9 

După arestarea prefectului Alexandru Bătrâneanu şi a viceprefectului 
Vasile Simionaş la Bărăi, tribunul Vasile Turcu a încercat să păstreze unitatea 
Legiunii Câmpiei. În acest context tensionat, Vasile Turcu a luat o serie de 
măsuri pentru a limita eventualele masacre dintre români şi maghiari. Prin 
urmare, a dat o serie de proclamaţii prin care le-a cerut românilor să fie 
împăciuitori cu cetăţenii maghiari şi să-i lase pe aceştia să circule unde doresc ei. 
Tot în această perioadă, Vasile Turcu a purtat o interesantă corespondenţă cu 
nobilul maghiar Romonczai Elek, care i-a cerut tribunului ca atât el, cât şi 
locuitorii din Legiunea Câmpiei, să-i permită soţiei şi surorii sale să călătorească la 

 
4 Nicolae Dumbrăvescu, „Petru Bonta: un martir uitat al Revoluţiei de la 1848-1849 din 
Transilvania”, în Astra Salvensis, an III, număr 6, 2015, pp. 173-179.  
5 Idem, „Iosif Tămaş-un tribun uitat al Revoluţiei de la 1848-1849 din Transilvania”, în Doru 
Sinaci, Emil Arbonie (coordonatori), Administraţie românească arădeană. Studii şi comunicări din Banat-
Crişana, volum XII, Arad, „Vasile Goldiş” University Press, 2017, pp. 96-99. 
6 Procese politice antiromâneşti care au zguduit Transilvania în toamna anului 1848, ediţie îngrijită şi 
prefaţată de Ioan Chindriş, Gelu Neamţu, Cluj-Napoca, Editura Viitorul Românesc, 1995, p. 137.  
7 Valentin Borda, Viorica Dutca, Traian Rus, Avram Iancu şi prefecţii săi, Târgu-Mureş, Casa de 
Editură „Petru Maior”, 1997, p. 139. 
8 Procese politice antiromâneşti care au zguduit Transilvania în toamna anului 1848, p. 138. 
9 Ibidem, pp. 138-139. 
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Cluj, iar pe el să-l protejeze de eventuale atacuri din partea românilor pe timp de 
noapte, întrucât el nu se face cu nimic vinovat faţă de suferinţele românilor 
transilvăneni.10 La aceste rugăminţi, tribunul Vasile Turcu i-a răspuns nobilului 
maghiar pe un ton liniştitor, îndemnându-l să rămână acasă, întrucât nici el, nici 
locuitorii din Cătina, nu vor executa acte de violenţă împotriva sa, după cum 
rezultă din scrisoarea adresată acestuia: „[...] Vă rog să fiţi în linişte şi să nu vă porniţi 
de acasă, să nu vă pricinuiţi osteneală şi cheltuială, aducând pe lângă aceasta asupra noastră 
învinuirea că am fi nişte cetăţeni răzvrătiţi”.11 De asemenea, Vasile Turcu a permis şi 
contelui Kornis Albert şi lui Costan Jucan să călătorească spre Cluj, ordonându-
le oamenilor din subordinea sa să le ofere liberă trecere spre oraşul de pe Someş, 
întrucât sunt oameni cinstiţi şi călătoresc cu treburi drepte.12 

În prima parte a lunii octombrie a anului 1848, Vasile Turcu a primit din 
partea colonelului Urban o scrisoare prin care i s-a solicitat ca, în cel mai scurt 
timp, să trimită oameni bine înarmaţi fie la Reghin, fie la Teaca. În acest caz, 
Vasile Turcu i-a îndemnat pe luptătorii din subordinea sa, care deţineau arme de 
foc, să meargă în cele două localităţi indicate pentru a se înrola în regimentele 
conduse de Urban.13 

Spre finalul lunii octombrie 1848, din dorinţa de a detensiona situaţia din 
legiunea sa, Vasile Turcu le-a ordonat tribunilor, vicetribunilor şi centurionilor 
să-i elibereze pe „domni”, pe „nemeşi”, pe „doamnele şi domnişoarele” care se aflau în 
prinsoare şi să le permită să părăsească satele lor şi să călătorească unde doresc 
ei.14 

Într-o altă ordine de idei, se pare că la începutul lunii noiembrie a anului 
1848, mai exact în ziua de 3 noiembrie, tribunul a dorit să organizeze o adunare 
populară la Ţega, asemănătoare celei de la Bărăi, pentru a restabili unitatea 
Legiunii Câmpiei. După cum menţionează unele surse istorice, comisarul Vay a 
aflat despre aceste intenţii ale lui Vasile Turcu de la primarul Gherlei, Novák 
Márton, şi i-a ordonat, la 28 octombrie 1848, lui Karacsai Sándor, comandantul 
gărzilor naţionale ale comitatului Cluj, capturarea lui Vasile Turcu. Acesta a 
trimis un detaşament de honvezi şi de călăreţi aflaţi sub comanda căpitanului 
Bitó. Detaşamentul a descins în dimineaţa zilei de 30 octombrie în Cătina, 
protopopul Turcu fiind reţinut şi transportat la Cluj. Unul dintre gardiştii români, 
care s-au opus arestării protopopului, a fost împuşcat, iar alţii au fost luaţi 
prizonieri (dintre aceştia, îl amintim pe Grigore Lumperdean).15 După cum 
rezultă din declaraţia lui Karacsay Sándor, Vasile Turcu a fost găsit cu greu de 

 
10 Ibidem, p. 131. 
11 Ibidem, p. 132. 
12 Ibidem, pp. 133-134. 
13 Ibidem, p. 132. 
14 Ibidem, p. 134. 
15 Peter Moldovan, Pace şi război 1848-1849 în Transilvania centrală: mişcările revoluţionare şi războiul civil, 
Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2008, p. 165. 
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către gardiştii maghiari, fiind ascuns în podul casei, într-o gaură, lângă horn, 
împreună cu Grigore Lumperdean.16  

Alte surse istorice menţionează faptul că Vasile Turcu, preotul din Cătina, 
a fost trădat chiar de unul dintre ginerii săi, un anume Fekete care, auzindu-l pe 
preot spunând „[...] că dacă ar fi un june nici piele de ungur n-ar rămâne”, l-a reclamat la 
gărzile naţionale maghiare care, în dimineaţa zilei de 30 octombrie, au încercuit 
casa preotului pentru a-l aresta. Acesta, de frică, s-a ascuns în hornul sobei, însă a 
fost descoperit de gardiştii maghiari, care l-au tras afară cu cârligele, l-au arestat şi 
transportat la Cluj, alături de alţi 17 locuitori din Cătina.17 Călătoria de la Cătina, 
spre Cluj, s-a desfăşurat fără incidente, gardiştii care-i însoţeau pe arestaţi 
întâlnindu-se pe drum doar cu Simion Baciu de 40 de ani şi Ioan Frăţean de 26 
de ani, care se întorceau de la Reghin, de la colonelul Urban. În localitatea 
Sărmaşul Mic, trupa de gardişti care îl escorta pe tribun spre Cluj s-a întâlnit cu 
Toma Bighian de 28 de ani şi Lazăr Kis de 24 ani, ambii căsătoriţi, care nu au 
vrut să predea armele, motiv pentru care au fost arestaţi şi transportaţi alături de 
Vasile Turcu la Cluj.18 

Din paginile de memorialistică scrise de Ioan Fekete Negruţiu aflăm că, 
după ce a ajuns în oraşul de pe Someş, Vasile Turcu a fost legat la casa 
comitatului de un stâlp. Aici, a fost supus mai multor umilinţe, după cum aflăm 
din relatările protopopului din Cluj: „[...] când un servitor de la comitat i-a tras 
încălţămintea ca să îl lege de fier, a lovit pe acel servitor, iar acesta de mânie a luat cizma şi l-a 
lovit pe preot peste un ochi, încât i s-a umflat şi învineţit ochiul foarte tare”.19 Prin urmare, 
putem concluziona că bătrânul preot s-a simţit umilit şi a încercat, prin orice 
mijloc, să se răzbune pe cei care îl întemniţaseră. După trei zile, în care a fost 
ţinut legat în curtea casei comitatului, Vasile Turcu a fost audiat de Tribunalul de 
Judecată Imediată din Cluj. În faţa acuzaţiilor, bătrânul preot s-a ţinut demn 
încercând, pe cât posibil, să desfiinţeze acuzaţiile ce i se aduceau, sau cel puţin să 
demonstreze faptul că a luat anumite decizii doar din dorinţa de a păstra liniştea 
în comunităţile pe care le păstorea sau în urma unor circulare venite de la 
colonelul Urban.  

În acest caz, este audiat şi Grigore Lumperdean care a mărturisit că, la 
adunarea de la Cătina, la care a participat Alexandru Bătrâneanu, a fost prezent şi 
preotul Vasile Turcu, el ţinând chiar slujba religioasă. Acest fapt fusese negat de 
Vasile Turcu, motivând că a fost bolnav la pat. De asemenea, Grigore 
Lumperdean mărturiseşte în faţa instanţei de judecată că strângerea armelor de la 

 
16 Procese politice antiromâneşti care au zguduit Transilvania în toamna anului 1848, p. 137. 
17 Valentin Borda, Viorica Dutca, Traian Rus, Avram Iancu şi prefecţii săi, p. 139. 
18 Procese politice antiromâneşti care au zguduit Transilvania în toamna anului 1848, pp. 137-138. 
19 Ioan Fekete Negruţiu, „Suferinţele protopopului greco-catolic românesc din Cluj în timpul 
belului civil”, în Transilvania, număr 6, 1875, p. 63. Vezi şi: Nicolae Bocşan, Valeriu Leu, Revoluţia 
de la 1848 din Transilvania în memorialistică, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2000, p. 370. 
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curţile nobiliare maghiare s-a făcut din ordinul aceluiaşi tribun Vasile Turcu, fapt 
ce fusese negat iniţial de acesta.20 

În acest caz, au mai fost audiaţi, ca martori, Bakó Ferenc, proprietar din 
Ţăgşor, Csiszár Jósef, preot reformat în Feldioara, Szalai Ignác, Szemeriai 
Károly, Gegó Jósef, Ramontzai Elek şi Gábor András. Bakó Ferenc nu i-a adus 
vreo acuzaţie preotului Vasile Turcu, ci doar a menţionat în faţa Tribunalului de 
Judecată Imediată că, în ziua de 8 octombrie 1848, când a trecut prin Cătina, 
preotul i-a vizat foaia de drum pe care i-o dăduse căpitanul Arsinte, comandantul 
trupei din Teaca.21 Csiszár Jósef, preot reformat în Feldioara, l-a acuzat pe 
tribunul Vasile Turcu de faptul că, în ziua de 19 octombrie 1848, a trimis o 
patrulă de 12 oameni din Cătina, în Feldioara, care l-au capturat mai întâi pe uliţa 
satului pe Jánosi Ferenc, pe care l-au bătut şi l-au dus la primarul satului, iar 
ulterior s-au dus la vicejudele Feleszegi Károly, pe care l-au arestat şi deposedat 
de toate armele.22 Ramontzai Elek, vătaful de la curtea contelui Kornis Albert, l-a 
acuzat pe tribunul Vasile Turcu că, după capturarea lui Alexandru Bătrâneanu, l-a 
obligat să rămână mai multe zile în sat pentru a nu se crede că românii sunt nişte 
răsculaţi.23 Gábor András l-a acuzat pe Vasile Turcu că a trimis oamenii săi la 
curtea contelui Kornis, de unde au luat toate armele, din care o parte le-a păstrat 
el, iar cealaltă parte au ajuns la oamenii de încredere ai tribunului. Aceleaşi 
acuzaţii i le-a adus şi Szalai Ignác.24 

În urma confruntărilor dintre Vasile Turcu, Szalai Ignác Ramontzai Elek, 
Szemeriai Károly şi Grigore Lumperdean, bătrânul preot a recunoscut că a 
participat la adunarea organizată de Alexandru Bătrâneanu la Cătina, unde a ţinut 
şi o slujbă religioasă, că din ordinul său au fost reţinuţi şi transportaţi la Reghin 
cei doi nobili maghiari şi că oamenii au ceva arme, dar că nu ştie de unde le-au 
procurat.25 Pe baza acestor capete de acuzare, Tribunalul de Judecată Imediată 
din Cluj l-a condamnat pe tribunul Vasile Turcu la moarte prin spânzurare.26 
Această hotărâre, se pare, s-a luat şi sub ameninţarea populaţiei maghiare din 
Cluj şi din împrejurimi, care spunea că dacă nu îl vor condamna la moarte, 
dânsul se va răzbuna pe ei pentru cele îndurate în timpul arestului.27 Aşadar, am 
putea spune că Ioan Fekete Negruţiu inoculează ideea că ura şi teama în rândul 
celor două naţiuni conlocuitoare în Transilvania atinseseră cote maxime în 
toamna anului 1848. 

Episcopul Ioan Lemeny, care se afla în acel moment în Cluj, a încercat să 
îl scape pe preot de la moarte, redactând în ziua de 2 noiembrie 1848 o scrisoare 

 
20 Procese politice antiromâneşti care au zguduit Transilvania în toamna anului 1848, pp. 141-143. 
21 Ibidem, p. 144. 
22 Ibidem. 
23 Ibidem, p. 145. 
24 Ibidem, p. 146. 
25 Ibidem, pp. 147-148. 
26 Ibidem, pp. 150-153. 
27 Ioan Fekete Negruţiu, „Suferinţele protopopului greco-catolic românesc din Cluj”, p. 64. 
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către Tribunalul de Judecată Imediată, prin care a solicitat să-i cruţe viaţa 
preotului său, sau să îndrume acel proces pe calea judecăţii obişnuite.28 O zi mai 
târziu, după ce i s-a adus la cunoştinţă episcopului Ioan Lemeni că preotul Vasile 
Turcu a fost condamnat la moarte, acesta şi-a schimbat atitudinea, excluzându-l 
din rândurile bisericii, aşa cum îi ceruse Tribunalul de Judecată Imediată, însă nu 
înainte de ai cere acestuia să-l graţieze.29 Bazându-ne pe mărturiile lui Ioan Fekete 
Negruţiu, am putea conchide că episcopul Lemeny nu a făcut tot ce îi stătea în 
putinţă pentru a-i salva viaţa preotului din Cătina, cel mai probabil fiind şi el 
înfricoşat de modul în care evoluau lucrurile. În aceste condiţii, tribunul Vasile 
Turcu a fost executat în ziua de 3 noiembrie 1848, în jurul orei zece şi jumătate, 
de către călăul Bako.  

Concluzionând, putem afirma că tribunul Vasile Turcu este un alt preot 
martir al Revoluţiei de la 1848-1849 din Transilvania, care a pus idealul naţional 
mai presus decât propria viaţă. Astfel, nu ne rămâne decât să ne raliem afirmaţiei 
regretatului istoric clujean Gelu Neamţu, care afirma că: „[...] pe toţi cei persecutaţi, 
hăituiţi sau executaţi, în frunte cu preoţii ambelor confesiuni, trebuie să-i considerăm astăzi 
adevăraţi martiri ai credinţei şi eroi ai luptei pentru libertatea românilor”.30 
 

Priest Vasile Turcu (1780-1848), 
a Tribune Martyr of the Câmpiei Legion 

 
(Abstract) 

 
The tribune of the Câmpiei Legion, Vasile Turcu was born in 1780 according to some 

historical sources or in 1788 as mentioned by other historical sources in the village Săcalul de 
Câmpie. Little is known about his schooling, it is certain that the priest arrived in Cătina. He was 
actively involved in the Revolution of 1848-1849 in Transylvania and after the assemblies of 
September 1848 in Blaj he was appointed tribune in the Câmpiei Legion led by the prefect 
Alexandru Bătrâneanu and the vice-prefect Vasile Simionaş. He was arrested at the end of 
October 1848, and transported to Cluj, where he was sentenced by the Court of Immediate 
Judgement to death by hanging. He was executed on November 3, 1848 by the executioner Bako. 

Keywords: Tribune, revolution, martyred priest, judgment, execution. 

 
 

  

 
28 Procese politice antiromâneşti care au zguduit Transilvania în toamna anului 1848, p. 135. 
29 Ibidem, pp. 135-136. 
30 Gelu Neamţu, „Religia română” în Transilvania, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2010, p. 30. 
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ANEXĂ DOCUMENTARĂ 
 

I 
 

Dorind un slujbaş al Măriei sale domnului conte Kornis Albert de Gonruszka, pe nume 
Romanczai Elek, să călătorească la Cluj împreună cu soţia, copiii şi slugile sale, sunt rugaţi respectuos 
toţi cetăţenii vechi şi noi să-i lase să călătorească slobod în drumul lor, ca nişte oameni cinstiţi ce sunt.  

Cătina, 12 octombrie 1848. 
Vasile Turcu, m[anu] pr[opria], preot în Cătina şi prepozitul liniştii publice 

 
II 

Reverentisime domn! 
Vă rog să luaţi măsuri ca persoana mea să fie în siguranţă pe timp de noapte. De aceea ce mă 

învinuiesc sătenii, eu sunt tot atât de nevinovat ca pruncul care s-a născut azi. Umblaţi de urma lucrului, 
şi dacă voi fi găsit vinovat, nu-mi pasă chiar dacă mor. Dar sunt nevinovat.  

A doua umilă rugăminte a mea este să-i îngăduiţi surorii mele Evi să plece mâine dimineaţă la 
Cluj împreună cu soţia mea, ca măcar ele să nu tremure de frică.  

Reînnoindu-mi rugămintea, rămân cu presupus respect al reverendisimei domniei voastre serv 
stimător. 

Ramonczai Elek m[anu] pr[ropria] 
Cătina, 12 octombrie 1848 

 
III 

 
Dragă domnule vătaf de cruce! 

Să nu credeţi nicidecum că aţi fi primejduit de către concetăţenii noştri din Cătina. Din partea 
mea, ca tribun al poporului român rânduit pentru menţinerea ordinei, vă promit cu mâna pe inimă că 
dacă voi descoperi ceva împotriva liniştii de obşte, vă voi da de ştire. Ca să fie mai demn de încredere ce vă 
scriu, mă jur pe credinţa mea de preot: aşa să-mi ajute Dumnezeu! De aceea, vă rog să fiţi în linişte şi să 
nu vă porniţi de la casă, să nu vă pricinuiţi osteneală şi cheltuială, aducând pe lângă aceasta asupra 
noastră învinuirea că am fi nişte cetăţeni răzvrătiţi.  

Cătina, 30/12 noi[embrie] 1848. 
Vasile Turcu, m[anu] pr[opria], preot în Cătina 

 
IV 

 
Fraţilor Români! 

Astăzi, pe la 11 ore noaptea, căpătând porunci de la d[omnul] Oberstlein Urban din 16 zile 
octom[brie] scrise, că din toate satele, bine înarmaţi, cât mai curând să vă strângeţi în Sz[ász] Reghin 
sau în Teaca, cu cea mai mare grabă purtându-se porunca, deci gândiţi-vă, luând mâncare pe mai multe 
zile.  

Cătina, 4/16 8bis 1848. 
Vasile Turcu, tribun al Câmpiei 

În toate satele câte se află în giurul Cătinei să împrăştie această înştiinţare ca razele soarelui.  
Asta către Gyeke şi Szengothard şi mai încolo.  

Turcu 
De la Giaca iute să se trimită la F[ekete]lak.  
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V 
 

Domnul Franz Bako din Ziksor, care fără vină şi bărbăteşte s-au prins şi s-au adus aici, fiind 
nevinovat, se sloboade acasă şi se porunceşte ca nime să nu îndrăznească a-l supăra nici la mergerea 
acasă, nici în sat, sub aspră pedeapsă, precum sună proclamaţia domnului colonel Urban, fiindcă aceia 
români care or călca legile şi jurământul depus, vor fi aspru pedepsiţi. D[omnul] căpitan de la Balda să 
întoarcă puşca care a luat de la acest domn fără pricină. 

Tiaca, 18 Octombrie 1848. 
Arsenti, căpitan de la 2lia Regiment român, comandant în Tiaca 

Vidi. Turcu, m[anu] pr[opria], tribun de la Cătina, 22a 8bris 1848 
Deputăţia domnului acesta Bako Ferenc la Zsáká s-au cercat 

Si[c], 10 octombrie  
Artemie Vesa, paroh loci 

 
VI 

 
Această foaie de liberă trecere să fie respectată de toată lumea sub grea pedeapsă.  

Al 2lea Regiment cezaro-crăiesc românesc 
Reghin, 22 octombrie 1848 

Urban, locotenent-colonel 
 

VII 
 

Se dă liberă trecere spre Cluj lui Gábor András, chelarul Măriei sale contelui Kornis Albert, cu 
o căruţă cu trei cai şi coviltir, dimpreună cu Costan Jucan, care va mâna doi cai. Să nu aibă nimeni 
îndrăzneala a se atinge de aceşti oameni cinstiţi şi călători în treburi drepte. 

Cătina, 23 octombrie 1848. 
Vasile Turcu, m[anu] pr[opria], preot în Cătina 

 
VIII 

 
Másolat 

Birăile de la Földövára, de la Buză, de la Şimbor,  
de la Veresház, de la Tyéty, de la Apatiu de la Noszál! 

Să le daţi pas slobozi la domni, la nemeşi, la doamne, la domnişoare care se află în prinsoare, de 
la căpătaria aceştii rânduli până la 24 ceasuri, şi să le daţi slobozenie de a mere unde or vrea din satul 
lor afară, că de nu veţi asculta de mine viţi pedepsi. 

Sărmaşul Mare, 31 octombrie 1848. 
Turcu Vasile, protopop 

Copie 
[...] Adeverim, în mod oficial, că această copie s-a luat cuvânt cu cuvânt după originarul şi că 

este întru totul conformă cu originalul. 
Cluj, 1 noiembrie 1848. 

Inczédi Zsigmond, m[anu] pr[opria], vice-comite 
Istvánffy Sándor, m[anu] pr[opria], judecător 
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Adeveresc că originalul acestei copii l-a scris Vasile Turcu la cererea mea, semnând cu mâna 
proprie. 

Cluj, 1 noiembrie 1848. 
Felszegi Samu, m[anu] pr[opria] 

 
IX 

 
Onorat Tribunal de Judecată Imediată! 

Departe de a fi părtinitor intrigilor şi blestemaţilor, dimpotrivă, le-am condamnat, şi mă 
îngrozesc numai la auzul lor. Dar, pe de o parte, fiind de datoria funcţiei mele să intervin pentru 
graţierea celor condamnaţi la moarte, pe de altă parte temându-mă ca nu cumva mulţimea blestemată, în 
furia ei, să răzbune moartea ticăloşilor asupra atâtor fii valoroşi ai patriei câţi se află capturaţi, rog 
Preaonoratul Tribunal de Judecată Imediată ca, luând în înţeleapta considerare aceste motive, să 
binevoiască, în cazul când l-ar crede pe protopopul arestat demn de a fi condamnat la moarte să-i cruţe 
viaţa sau să îndrume acest proces pe calea judecăţii obişnuite. Cerând aceasta pentru liniştea conştiinţei 
mele, sunt cu respect al Onoratului Tribunal de Judecată Imediată presupus serv. 

Ioan Lemeni, m[anu] pr[opria], episcop al Făgăraşului 
Cluj, 2 noiembrie 1848. 

 
[Adresa] De la episcopul Făgăraşului. Onoraţilor judecători ai Tribunalului de Judecată Imediată a 

nobilului comitat Cojocna, cu aleasă stimă. La Cluj. Din Oficiu 
 

X 
 

Onorat Tribunal de Judecată Imediată! 
Pe nefericitul meu paroh uitător de chemarea sa, Vasile Turcu din Cătina, după ce s-a dedat la 

asemenea cerbicie încât a fost condamnat la moarte pentru fărădelegile sale tulburătoare de linişte publică 
şi astfel s-a dovedit nevrednic de chemarea preoţească, cu autoritatea mea arhipăstorească, aşa după cum 
a fost hirotonit ca preot prin antecesorul meu, îl declar acum demis, prin mine, din funcţia de preot, ca pe 
un fiu pierdut al sfintei maicii biserici şi un păstor necredincios, care şi-a dus credincioşii la primejdie în 
loc să-i conducă pe drumurile mântuirii şi îl dau în seama cuvenitelor autorităţi judecătoreşti, cu acea 
rugăminte ca să binevoiţi ai cruţa viaţa. Cu durere de inimă că printre păstorii noştri sufleteşti s-au aflat 
şi astfel de oameni, rugându-vă din nou pentru graţierea sa şi recomandându-vă în numele îndurării 
divine pe acest nefericit, sunt al Onoratului Tribunal de Judecată Imediată preaumil serv. 

Ioan Lemeni, m[anu] pr[opria], episcop al Făgăraşului 
Cluj, 3 a lunii noiembrie 1848 

 
XI 

 
Proces verbal al şedinţei Tribunalului de Judecată Imediată ţinută în Cluj în 

sediul comitatului, în ziua de 2 noiembrie 1848, ora 11,  
înainte de amiază 

Preşedinte: Sala Elek 
Judecători: Tunyogi Cs. Josef 
Istvánffy Sándor 
Sebestyén Gergely 
Nagy Şandor, notar 
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În 1ul rând, s-a citit decretul normativ referitor la judecarea imediată, dat sub judecată imediată a 
răzvrătitorilor şi instigatorilor, publicat la Budapesta în 20 septembrie curent, în numărul 104 din 
„Kozlony” şi adus la cunoştinţă publică prin circulară de către oficiul acestui nobil comitat la 7 octombrie 
a anului curent, cu numărul 123. 

2lea se citeşte şi se trece în proces verbal următoarea expunere a faptelor, scrisă sub semnătură 
proprie de contele Karacsai Sándor junior la 1 noiembrie a anului curent: 

În urma însărcinării Excelenţei sale domnului comisar Vay Miklóş, am descins în calitate de 
comisar civil, cu acoperire militară, în cercul de jos al nobilului comitat Cojocna, pe Câmpie, la Mociu şi 
Cătina, unde locuieşte tribunul numit de prefectul executat Alexandru Bătrâneanu, anume Vasile 
Turcu, protopop de Cătina, ca să restabilesc ordinea răsturnată şi să-l arestez pe numitul tribun, care 
este unul dintre principalii răzvrătitori ai Câmpiei şi tribuni peste zece sate, cum adevereşte un document 
scris de mâna sa proprie. Faptul că s-au deţinut din porunca lui mai mulţi oameni, printre care argatul 
domnului conte Kornis Albert şi arendaşul Szalai din Cătina, care chiar în ora în care a fost reţinut a 
fost obligat să-l transporte cu caii şi căruţa sa la Reghin, este adeverit de mesajul către vătaful de curte 
Ramonczai din Cătina, precum şi sabia şi pistoalele jefuite de la curtea lui Kornis, care s-a găsit la 
numitul tribun şi au fost aduse aici. A trimis oameni în mai multe locuri ale ţinutului ca să-i prindă pe 
nobili, după cum s-a auzit din toate părţile, iar cum că el însuşi este cauza împiedicării comunicaţiei pot 
fi aduşi martori care au văzut cu ochii. Este sigur însă că peste tot în tribunatul său s-au petrecut 
răscoale, jafuri, şi prinderi de unguri, ca de exemplu în Cătina, Buza, Feldioara, Sava şi altele. Omul 
acesta s-a născut în Săcalul de Câmpie, este preot şi protopop în Cătina, are 60 de ani, e văduv, tată a 
mai mulţi copii, şi când armata care intenţiona să-l aresteze a ajuns la casa lui, un paznic înarmat cu 
puşca de la poartă a vrut să tragă asupra asesorului comitatens Szentpáli Daniel, dar atentatul fiind 
repede sesizat, paznicul a fost împuşcat de către soldat. Cât priveşte tribunul, acesta a fost găsit târziu, 
după multă căutare, în podul casei, într-o gaură de lângă horn, unde s-a ascuns împreună cu căpitanul 
Grigore Lumperdean, pe care el la denumit şi care este căsătorit, greco-catolic, de 38 ani, şi fiind prinşi, 
au fost petrecuţi aici. Faptele înşirate precum altele fără număr de acest fel dovedesc, cu prisosinţă, 
instigaţiunile, distrugerile şi jafurile comise de numitul protopop. La întoarcere, ne-am întâlnit cu doi 
indivizi din Suatul de Sus, Simion Baciu, de 40 de ani, căsătorit şi Ioan Frătean, de 26 ani, căsătorit, 
greco-catolici, care se întorceau din Reghin, de la Urban. Dintre aceştia, după dezvăluirea lui Kornis 
Laszlo, Simion Baciu este, de asemenea, un mare instigator şi el i-a obligat cu ameninţări, în Suatul de 
Sus, până şi pe argaţi să meargă la Urban. De asemenea, în Sărmaşul Mic i-am întâlnit pe indivizii 
localnici Toma Bighian, de 28 ani, căsătorit şi Lazăr Kis, de 34 ani, căsătorit, greco-catolici, acesta din 
urmă frate al preotului român din Sărmaşul Mic, amândoi înarmaţi, şi pentru că n-au vrut să depună 
armele, i-au arestat şi, dezarmându-i i-am adus aici împreună cu armele. Aceştia, de asemenea, pot fi 
socotiţi între instigatori, ca inamici înarmaţi. După arestarea acestora, am sosit azi dimineaţă, prin 
Cojocna, fără a întâmpina altă rezistenţă, cu atât mai mult cu cât oamenii de prin sate sunt cei mai 
mulţi dintre ei la Urban. 

Cluj, 1 noiembrie 1848. 
Karacsay Sándor junior, m[anu] pr[opria] 

  
3lea Este înfăţişat şi interogat preotul din Cătina,  

Vasile Turcu şi i se pun în faţă următoarele întrebări: 
Cum vă numiţi şi ce funcţie aveţi, câţi ani, căsătorit sau necăsătorit? 
-Mă numesc Vasile Turcu, sunt preot greco-catolic în Cătina şi protopop al tractului Pălatca. 

Sunt trecut de 60 de ani, văduv, tată a mai mulţi copii. 
În ce împrejurări şi pentru ce aţi fost arestat? 



Nr. 6, 2020  

75 

-Am fost arestat în 30 ale lunii trecute, dimineaţa, pentru care motiv nu ştiu, doar că m-a 
arestat căpitanul de voluntari numit Biró. Aceasta s-a întâmplat aşa, că dimineaţa pe când era să 
dejunez, am auzit mai multe împuşcături de pistol. Servitorul meu a intrat în casă şi mi-a spus că vine 
asupra casei noastre armată multă, la care eu împreună cu un om numit Grigore Lumperdean, pe care l-
am fost pus căpitan la dorinţa satului, ne-am urcat în podul casei şi de acolo m-au arestat odată cu el. 

Când şi de către cine ai fost numit tribun? 
Eu însumi n-am fost numit de-a dreptul tribun, ci fiul meu Vasile a fost numit tribun de 

Alexandru Bătrâneanu, dar acesta nevrând să accepte, am purtat mai departe această îndatorire. La a 
doua adunare de la Blaj, unde eu nu am fost de faţă, românimea din Transilvania s-a împărţit în 
prefecturi, au fost numiţi prefecţi. Unul dintre prefecţi a fost Alexandru Bătrâneanu care, în urmă cu trei 
săptămâni, luni, a adunat în Cătina câteva sate şi atunci l-a numit pe fiul meu tribun al acestor sate, 
cum am spus şi mai sus, dar fiindcă el n-a vrut să fie am preluat eu. În urmare acesteia, am scris 
documente arătate mai sus sub literele A, B, C, parte eu însumi, parte dictându-le fiului meu mai mic. 

Căror localităţi le-aţi fost tribun? 
-Eu am fost tribun al localităţilor Fiscut, Manic, Jimborul Săsesc, Buza, Lumperd, Budatelec, 

Visuia, Copru, Cătina, Lacu şi Feldioara. 
Pe cine aţi numit căpitani în localităţile notate? 
-Eu nu am pus căpitan în nici un sat pe nimeni, decât în Cătina pe Grigore Lumperdean. 
Ce ordin aţi dat ca tribun? 
-În satele de sub tribunatul meu n-am dat alte ordine decât aceea ca să ceară cărţi de trecere de la 

străini, ca cei ce sosesc seara să nu fie sloboziţi din sat până dimineaţa, în zori străinii să fie scoşi din sat, 
noaptea să nu umble fără felinar decât străjile. 

Aceste rânduieli ţinându-se de măsurile poliţieneşti ale comitatului, cine v-a împuternicit la aceea 
ca, în calitate de preot, să daţi asemenea ordine. 

-Regret destul că m-am amestecat în acestea, pe mine nu m-a împuternicit nimeni, însă la toate 
acestea urzitorul a fost Alexandru Bătrâneanu. 

Mai sus aţi declarat că aţi dat porunci numai pentru păstrarea ordinei. Atunci ordinul de sub 
C, pe care l-aţi recunoscut ca fiind al dumneavoastră şi prin care, în 4/16 a lunii trecute, îi somaţi pe 
români să meargă cât mai repede la Reghin la Urban, bine înarmaţi şi prevăzuţi cu merinde, de ce l-aţi 
dat? Căci aceasta nu ţine de păstrarea liniştii publice? 

-Acest ordin de sub C, l-am dat ca urmare a ordinului circular al colonelului Urban. 
Ordinul dumneavoastră de sub C, sună şi către satele Greaca şi Sucutard, cu toate că nu erau 

din tribunatul dumneavoastră. De ce le-aţi trimis şi acestora ordinul, şi prin cine v-aţi trimis acest ordin 
şi altele de acest fel? 

-Nici eu nu ştiu de ce am fost trimis ordinul în aceste localităţi. Aceste ordine mi le trimeteam 
prin căpitanul meu, Grigore Lumperdean. 

Cine vă aducea la Cătina ordinele de la Urban şi unde sunt acelea în prezent? 
-Ordinele de la Urban fiind purtate din sat în sat, mi le aducea când unul, când altul dintre 

oamenii din sat. Am primit de trei ori asemenea ordine de la Urban şi eu le-am trimis mai departe, ca 
pe nişte circulare ce erau.  

Ce unguri aţi poruncit să fie prinşi? 
-Eu nu-mi amintesc să fi poruncit vreodată prinderea vreunui ungur. 
Atunci cum se face că în 31 a lunii trecute, în Sărmaşul Mare, dădeaţi o scrisoare în mâna 

vicejudelui Felszegi Samuel, în care porunciţi primarilor din Feldioara, Buza, Jimbor, Vereşhaza, 
Chioareş, Apatiu şi Năsal să-i elibereze în 24 de ore pe toţi nobilii, femeile şi domnişoarele câte se află 
prinse?  
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-În Sărmaşul Mare, când m-au adus prins, căpitanul Biró m-a somat să scriu satelor în 
privinţa satelor, în privinţa câtorva domni prinşi, ca să-i elibereze, şi la această somaţie am făcut actul 
arătat sub D. 

În casa dumneavoastră s-au găsit o sabie şi pistoale. Cum au ajuns acolo? 
-Cam cu o săptămână în urmă, venind acasă de la o înmormântare, am auzit o împuşcătură în 

curtea lui Kornis şi atunci am trimis acolo pe unul dintre săteni, nu-mi amintesc cine, ca să afle cine 
împuşcă în vremuri atât de tulburi, şi acest om a adus la mine atât sabia, cât şi pistoalele. 

Sabia şi pistoalele găsite la dumneavoastră, după cum se vede mai cu seamă după sabia de 
argint, nu sunt arme de război. Acestea de ce le-aţi ţinut la dumneavoastră şi de ce nu le-aţi dat sau în 
mâna unui slujbaş de comitat, sau înapoi la proprietarul lor? 

-Ei i-am spus chelarului lui Kornis să le ducă de la mine, dar el n-a mai venit să le ia. 
De ce aţi ţinut la dumneavoastră oameni înarmaţi dintre săteni de prin preajmă şi de ce v-aţi 

păzit cu pază înarmată? 
-Auzisem că în mai multe sate s-au petrecut multe nenorociri, şi de aceea m-am păzit, dar 

numai cu oameni din Cătina-că ar fi fost la mine paznici şi din alte sate nu este adevărat şi nu recunosc, 
dar şi dintre aceştia stăteau de strajă când mai mulţi, când mai puţini, înarmaţi cu bâte sau cu altceva.  

De ce v-aţi ascuns de cei care vă căutau, căci omul nevinovat nu obişnuieşte să se ascundă? 
-N-ar fi trebuit să mă ascund. 
Dar pe arendaşul Szalai din Cătina şi pe fiul lui Szemeriai de ce i-aţi ţinut la dumneavoastră 

prinşi, chiar şi atunci când aţi fost arestat de armată? 
-Pe Szalai l-am rugat să vină la mine la miezul nopţii, ca să mă ducă cu căruţa la Reghin după 

fiul meu, dar el a venit la mine în zori, împreună cu Szemeriai cel tânăr, şi de aceea erau la mine. 
Dar pe chelarul contelui Kornis Albert şi pe vătaful de curte Ramontzai de ce i-aţi reţinut la 

Cătina? 
-Eu nu l-am reţinut nici pe unul, nici pe celălalt, ci doar i-am sfătuit şi chiar i-am asigurat în 

scris să nu meargă din Cătina, căci nu li se v-a întâmpla nimic rău. Dacă pofteau, eu le-aş fi dat 
drumul. 

Dar fiul dumneavoastră Vasile de ce a fost la Reghin şi când s-a dus acolo? 
-Este mai bine de o săptămână de când fiul meu a plecat la Reghin, nu ştiu dacă a fost la 

Urban sau să-şi vadă rudeniile, căci nu m-am întâlnit cu el. 
Dar în lunea acea din urmă cu trei săptămâni, când Bătrâneanu a adunat tribunatul 

dumneavoastră la Cătina, atunci aţi depus jurământ împreună cu fiul şi l-aţi trimis pe Bătrâneanu în 
Bărăi cu căruţa dumneavoastră, ca să ia jurământ de la locuitorii aparţinând acelui tribunat? 

-Eu, aflându-mă bolnav la pat, n-am fost la depunerea jurământului. Este adevărat că 
Bătrâneanu a prânzit la mine, dar căruţa nu mi-a dus-o cu ştirea mea.  

Cum puteţi spune că fără ştirea dumneavoastră l-a dus căruţa pe Bătrâneanu din Cătina, la 
Bărăi, când fiul dumneavoastră, Ambrozie, prins odată cu Bătrâneanu din Cătina, în Bărăi, şi aflat 
aici sub arest, a mărturisit curat la interogatoriul de atunci că, aflându-se el la vânătoare, l-aţi chemat 
acasă şi i-aţi poruncit să-l ducă pe Bătrâneanu la Bărăi? 

-După cum am spus şi adineauri, fără ştirea mea a fost dus Bătrâneanu şi eu numai când 
mânau afară din curte am băgat de seamă, şi încă mi-am mustrat feciorii din cauza aceasta.  

Prefectul Bătrâneanu, după cum se ştie, a împărţit tribunilor şi instrucţiuni. Dar dumneavoastră 
sau fiului dumneavoastră ce instrucţiune v-a dat şi unde este aceea? 

-Despre instrucţiunea în cauză nu ştiu nimic.  
Această mărturie voluntară o recunosc în toată ca fiind a mea. 

Vasile Turcu, m[anu] pr[opria]  
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4lea Este înfăţişat Grigore Lumperdean, născut în Cătina, şi întrebat: 
Cum te cheamă, câţi ani ai, eşti căsătorit sau necăsătorit? 
-Mă cheamă Grigore Lumperdean, sunt de 38 de ani, de religie greco-catolică, căsătorit, tată a 

cinci copii. 
Ce parte ai luat la mişcările de acum ale românilor? 
-Cu trei săptămâni în urmă, de lunea care a trecut, amintitul prefect Alexandru Bătrâneanu a 

adunat la Cătina locuitori din nouă sau zece sate. După cum am auzit de la oameni, atunci a fost acolo 
şi Ioan Dan (tribunul din Silvaş). Pe oamenii aceştia i-a dus afară la marginea satului, deasupra 
grădinii preotului nostru, şi acolo a sădit în patru unghiuri patru pomi roditori. Au adus şi cei trei 
prapori din biserică şi încă trei steaguri, dintre care unul era în trei culori, iar celelalte două aveau două 
culori. Venind afară şi preotul nostru, a ţinut acolo slujbă sfântă. La sfârşitul ei, Bătrâneanu s-a suit pe 
un scaun, un tovarăş de al lui, despre care oamenii spun că ar fi fost Ioan Dan, s-a urcat pe o masă, şi 
ridicând eu un steag, ne-au pus pe toţi să jurăm. După aceea, împrăştiindu-se poporul, Bătrâneanu şi 
preotul nostru au mai trimis după patru sate, ca şi acestea să facă jurământ a doua zi. Au şi venit, dar 
numai cei din Uilac, chiar când Bătrâneanu era să se pornească, aşa că a lăsat preotul să-i pună la 
jurământ, ceea ce acesta a şi făcut. După aceea, preotul, ca tribun pus de Bătrâneanu, m-a anunţat că 
voi fi tribunul satului, dar eu m-am apărat cu aceea că sunt om cu mulţi copii şi că nu am vreme. Într-
aceea preotul nostru m-a numit totuşi pe mine de căpitan, ca vecin al său. Datoria mea după aceasta a 
fost să pun zilnic străji de noapte atât la popa, cât şi la conace. Mai de curând, venind scrisori la preot în 
vreo trei rânduri, pe cea dintâi mi-a dat-o mie ca să îngrijesc de trimiterea ei, pe care eu am şi trimis-o la 
Lacu printr-un emisar al cărui nume nu-l ştiu. Scrisoarea era din mai multe bucăţi. În urma acestei 
scrisori, m-am dus la Reghin cu jumătate satul. După cum au spus oamenii, le-au luat acolo jurământ, 
dar eu am întârziat şi n-am jurat acolo. Oamenii au fost rânduiţi în câmp, lângă Reghin, de numitul 
Ioan Dan, dar noi cei din Cătina ne-am întors atunci cu toţii acasă. După ce ne-am întors acasă, a venit 
din nou ordin de la Reghin ca satul să se ducă iarăşi înapoi. Acest al doilea ordin nu mi l-a dat popa 
mie, ci lui Nagy Marci sau lui Vasilică Moldovan, ca să-l ducă prin sate, şi astfel eu am rămas căpitan 
numai cu numele. Dar eu pe lângă preot mi-am purtat slujba ca un curator al parohiei ce eram. 

În răscoalele de acum ale românilor, tu ai dat loc încă mai de mult la prilejuri de agitaţie. Mai 
cu seamă când au trebuit conscrişi recruţii pentru armată, în urma ordinului gubernial, ai îndemnat satul 
să se opună conscripţiei. Şi după aceea, ai aţâţat satele să meargă la Urban. 

-Din toate acestea, eu numai atâta am făcut, că am scris o instanţă la Cluj, la Guberniu, 
împreună cu răposatul Ioan Muste, în care noi doi, fără ştirea satului, am arătat că suntem gata să 
primim conscripţia militară, dar sătenii, neînţelegându-se între ei despre acest lucru, de capul lor s-au 
împotrivit încă odată conscripţiei. Eu n-am silit pe nimeni să meargă la Urban, ba încă atunci când 
sătenii s-au dus a doua oară la Reghin, eu n-am fost acolo. 

Ai luat şi tu parte la prinderea ungurilor din satele vecine? 
-Eu n-am luat parte la prinderea nimănui, ci am auzit că pe Király András l-a trimis preotul 

nostru la Feldioara, ca să-l prindă pe solgăbirăul Felszegi Károly şi să strângă armele de la unguri. Şi 
armele de la curtea din Cătina a lui Kornis tot popa Vasile Turcu le-a căpătat, dar cum eu eram la 
Reghin când s-a întâmplat aceasta, nu ştiu cine a luat armele. Atâta ştiu că de la ungurii din satele de 
prin prejur armele au fost luate din porunca preotului Vasile Turcu şi acela se afla acum la români, mai 
ales la primarul din Cătina, Ioan Nemeş, se află o asemenea puşcă luată. Când sătenii au fost chemaţi 
a doua oară de Urban, la Reghin (care s-a întâmplat în urmă cu două săptămâni), preotul a vrut să-i 
ducă la Reghin pe dregătorul de la curte şi pe arendaţii din Cătina, aceştia au şi pregătit să meargă cu 
căruţa, dar satul a poftit ca toţi aceştia să meargă pe jos, aşa cum merg şi ceilalţi săteni. 

Mai sus spuneai că în ultima vreme n-ai fost căpitan, şi totuşi arestatorii te-au aflat şi pe tine 
împreună cu popa, ascuns tocmai în casa popii. 
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-Pe mine, popa m-a chemat la el atunci dimineaţa, în zori, anunţându-mă că vrea să meargă la 
Reghin şi cerându-mi să am grijă de casă cât va fi acolo. Atunci au picat soldaţii fără veste şi de aceea 
ne-am ascuns.  

Omul cinstit şi nevinovat nu obişnuieşte să se ascundă. Dacă te-ai simţit nevinovat, ce te-ai 
ascuns? 

-M-am ascuns de frică. 
A mai pus preotul şi alţi căpitani sau funcţionari în sat, în afară de tine? 
-Preotul n-a mai pus alţii, ci în Reghin l-au pus căpitan pe Ştefan Bercean, care ştie să scrie. În 

afară de acesta, am pus câte un căprar tot la zece săteni, încă atunci când Bătrâneanu ne-a luat 
jurământ.  

Această mărturie o recunosc ca fiind a mea şi o întăresc trăgând semnul crucii.  
Grigore Lumperdean  

 
5. Sunt înfăţişaţi ca martori Bakó Ferenc, proprietar din Ţăgşor, Csiszár Jósef, 

preot reformat în Feldioara, Szalai Ignác, Szemeriai Károly, Gegó Jósef, 
Ramontzai Elek şi Gábor András, cărora, după ce au depus jurământul, li s-a pus 

următoarea întrebare: 
Ce ştie martorul despre amestecul preotului greco-catolic din Cătina în mişcările de acum ale 

românilor şi despre participarea lui efectivă, respectiv despre faptele asemănătoare ale lui Grigore 
Lumperdean din Cătina? 

1ul martor. Eu Bakó Ferenc, proprietar din Ţăgşor, de 50 de ani, vrând în 8 a lunii trecute 
octombrie să călătoresc din Ţăgşor, în Legiu, şi trecând prin Cătina, am fost dus de străjile satului în 
faţa popii. Acesta mi-a vizat foaia de drum pe care mi-a dat-o căpitanul Arsinte, comandantul din 
Teaca, după cum se vede din însemnarea de pe foaie. Dar mi-a vizat-o ca tribun de Cătina. Depun 
această foaie de drum, ca să fiu cu crezământ. 

Cluj, 2 noiembrie 1848. 
Bakó Ferenc, m[anu] pr[opria] 

2lea martor. Eu Csiszár Jósef, preot reformat în Feldioara, de 61 de ani, după depunerea 
jurământului meu preoţesc, mărturisesc aceea că în 9 a lunii trecute preotul Vasile Turcu din Cătina, la 
porunca lui Bătrâneanu, a trimis vorbă în 12 sate ca acestea să se prezinte la Cătina, câte o persoană 
din fiecare casă, sub pedeapsa de 12 florini sunători, şi încă s-a făcut strigare şi de pe dealuri. S-au şi 
prezentat de peste tot-români, unguri-apoi, terminându-şi Bătrâneanu treaba acolo, i-a slobozit pe 
oameni acasă, cu acea condiţie ca să se aleagă în fiecare sat căpitani, sergenţi şi căprari şi să depună 
jurământ prin protopopul Vasile Turcu şi trebuia să i se dea ascultare. Până în urmă cu două 
săptămâni, în 19 ale lunii trecute, a fost linişte deplină, căci sătenii, unguri şi români, se aflau la Urban. 
Pe la amiază, cei rămaşi acasă s-au adunat în uliţa satului sub conducerea unui instigator anume Lupu 
Mureşan, şi Vasile Turcu a trimis, în grabă, 12 români din Cătina înarmaţi cu lănci. Aceştia l-au 
înconjurat pe un nobil cu nume de Jánosi Ferenc, care venea în jos pe uliţă, şi între bătăi cumplite l-au 
adus la primarul satului, l-au bătut în fiare. După aceasta, a urmat numaidecât bătaia clopotului în 
dungă, după care sătenii din Cătina şi Feldioara s-au dus la cinstitul domn vicejude Felszegi Károly şi, 
despuindu-l de arme, l-au dus pe uliţă între bătăi cumplite la primarul satului, şi atunci eu m-am speriat 
şi am fugit. Însă, precum că toate satele au fost sub porunca lui, aceasta pot să o scriu. Şi în Feldioara 
sunt vreo zece instigatori care, de asemenea, ar trebui aduşi aici. Despre acestea fac întărire cu jurământul 
meu preoţesc. 

Csiszár Jósef, m[anu] pr[opria] 
 3lea martor. Ramonczai Elek, vătaful din Cătina al Măriei sale, domnului conte Kornis 

Albert, de 42 ani. Am văzut, în mai multe rânduri, oameni adunaţi în curtea parohială şi am auzit că 
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le-a luat ungurilor jurământ de credinţă faţă de Majestatea Sa şi că vor ţine cu românii. După aceea, am 
auzit că din fiecare sat sunt chemaţi câte opt sau nouă oameni la popa şi, cum am văzut în grădina 
conacului, aceştia s-au şi adunat, dar din câte sate, aceasta nu ştiu. În ziua în care Bătrâneanu a venit la 
Cătina, a trimis de două ori după mine, după domnul Szalai Ignác şi după Gámentzi Jánoş, ca să ne 
ducem acolo, şi ne-am şi dus, iar când am ajuns acolo, protopopul din Cătina tocmai îşi încheia slujba 
sau liturghia făcută la locul numit Libertate, care se afla lângă grădina popii şi a primit acest nume abia 
de curând. A intrat, ne-a dat bună ziua şi a zis că el se duce în casă căci se simte rău, şi cu aceasta chiar 
s-a dus. Atunci Bătrâneanu s-a sculat şi primul lucru pe care l-a zis că el nu vrea să ştie nimic de unire 
etc.; după ce a fost prins Bătrâneanu, s-a iscat bănuiala că eu l-am denunţat şi drept urmare m-au făcut 
câine, tâlhar şi în toate chipurile. În seara aceea, protopopul a trimis de două ori după mine ca să mă duc 
la el, dar eu n-am cutezat, m-am temut că vreunul dintre oamenii răsculaţi m-ar putea înjunghia, am 
spus numai că voi merge a doua zi dimineaţa, şi m-am şi dus, petrecut cu doi oameni. Dar în noaptea 
aceea când, după spusele protopopului însuşi, în jurul conacului erau doară şi o sută de stânjeni, nu ştiu 
care din ei a poruncit, căpitanul sau popa, că dacă voi încerca să fug, să mă prindă şi să mă 
descăpăţâneze. Dimineaţa, ducându-mă la el, m-am jurat pe cer şi pe pământ că nu sunt vinovat. I-am 
cerut foaie de drum şi am şi căpătat de la el, şi totuşi a trebuit să rămân acolo trei zile pentru că popa a 
spus să nu cutez să ies din sat, căci dacă am să ies, pe ei o să-i socotească lumea nişte răsculaţi. După 
trei zile, m-am depărtat din localitate şi nu mai ştiu ce s-a întâmplat. Cererea mea şi foaia de drum dată 
de el le-am înmânat Măriei sale, domnului comite suprem şi ele sunt cele pe care instanţa mi le-a arătat 
sub literele A şi B. 

Această mărturie o întăresc cu semnătura propriei mele mâini. 
Cluj, 2 noiembrie 1848.  

Ramonczai Elek, m[anu] pr[opria] 
Vătaful din Cătina al domnului conte Kornis Albert 

4lea martor. Gábor András, chelarul domnului conte Kornis Albert, de 26 ani, răspunde în 
general la întrebări: Pe mine domnul conte Kornis Albert m-a trimis împreună cu şeful meu, domnul 
Ramonczai Elek, la Cătina, ca să duc la Cluj banii, armele şi alte lucruri. M-am şi dus la conac, am 
încărcat armele pe o căruţă şi argintăria împreună. Între timp, a venit acolo preotul romano-catolic, 
domnul Kontz, şi ne-a spus să nu ne pornim, căci ne pândeşte primejdia. La acestea, eu m-am dus la 
preotul greco-catolic, Vasile Turcu, şi m-am plâns că nu cutez să mă pornesc la drum din cauza 
sătenilor. Atunci Turcu, lăsându-mă în casă cu fata lui, i-a trimis pe săteni la curtea şefului meu, unde 
aceştia au luat din căruţă o sabie argintată a contelui, două pistoale şi cele două puşti ale domnului 
Ramonczai. Armele contelui le-a luat pentru sine popa, celelalte le-au păstrat sătenii. Văzând eu lucrul 
acesta, m-am dus la Reghin, la Urban, şi am cerut de la el garanţia că voi recăpăta armele. Dându-mi 
Urban scrisoarea înaintată aici, m-am dus la popa din Cătina şi am cerut să mi se deie armele, dar 
popa a zis că numai contelui o să-i elibereze armele. Cât priveşte plecarea mea, a scris pe foaia de drum a 
domnului Urban un ordin ca să fiu lăsat slobod. Între timp, căpitanul din localitate, Grigore 
Lumperdean, a oprit plecarea mea, cu ameninţarea că dacă voi ieşi din curte, mă vor împuşca. Azi e 
săptămâna, însuşi căpitanul a venit la mine şi mi-a spus să-i dau nişte vin bun şi apoi pot pleca. De 
altfel, pe când umblam eu la Reghin, au devastat pivniţa şefului meu.  

Această mărturie o recunosc ca fiind a mea. 
Gábor András, m[anu] pr[opria]  

5lea martor. Szalai Ignác, arendaş din Cătina, de 32 ani, răspunde la întrebări: În urmă cu 
aproximativ două săptămâni, sătenii au venit asupra noastră ca să ne ducem cu toţii la Reghin. Noi, 
văzând mânia poporului, ne-am pregătit căruţele. Într-aceea sătenii hotărând că şi noi trebuie să mergem 
pe jos, noi trei, cu Szemerjai Károly şi Csoma Ferenc, ne-am şi dus a doua zi. Când ne-am întors de 
acolo, oamenii din Cătina ne-au luat armele, din porunca preotului localităţii şi le-au împărţit între ei. 
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Săptămâna trecută, Turcu m-a chemat la el, apoi l-a trimis la mine pe căpitanul din localitate şi m-a 
avertizat prin acela să-l duc pe el la Reghin cu căruţa, căci fiul său i-a scris din Reghin că numai eu să-l 
duc, în aşa fel încât pe la ora două după miezul nopţii să ne pornim. Într-aceea venind la cunoştinţa 
noastră că trebuie să sosească soldaţii voluntari, noi am făcut în aşa fel încât să mergem la popa numai 
în zori, şi sosind soldaţii între timp, arestarea s-a înfăptuit. De altfel, pot să mai spun doar atâta că de 
când Bătrâneanu le-a luat jurământ la săteni, fierarii le fac fără încetare lănci celor din Cătina, la 
preotul greco-catolic din loc au stat mereu străji înarmate, ca la un tribun, când mai mulţi oameni, când 
mai puţini. Am văzut, cu ochii mei, cum oameni înarmaţi cu lănci din Cătina şi Feldioara i-au dus 
legaţi în fiare pe domnul vicejude Felszegi Károly din Feldioara şi pe proprietarul Jánossi Ferenc, 
noaptea, la Turcu, care, fiind sălăşluiţi la primarul satului, au fost trimişi apoi la Reghin. 

Această mărturisire o recunosc ca fiind a mea. 
Szalay Ignác, m[anu] pr[opria]  

6lea martor. Szemerjeai Károly, de 19 ani, răspunde la întrebări la fel ca martorul al cincilea 
doar cu acel adaos că: Eu şi acum sâmbătă am venit din Feldioara, în Cătina, şi i-am cerut 
protopopului Turcu să dea porunci ca să nu mai umble oamenii să prădeze conacul. La aceasta, el mi-a 
spus că nu mai porunceşte ca tribun, căci fiul său i-a scris de curând din Reghin să se lase de tribunat, 
dar că a dat porunci ca protopop. Duminica trecută, seara, popa m-a chemat la el ca să-l duc la Reghin. 
Între timp, un om din Legiu i-a adus de la episcopul greco-catolic un mănunchi de scrisori, la care a zis 
că „e în regulă, l-am interogat”, apoi desfăcându-le şi citind, le-a pus deoparte. 

Această mărturisire o recunosc ca fiind a mea.  
Szemerjeai Károly, m[anu] pr[opria] 

7lea martor. Domnul Gegö Jósef, de 34 de ani, gardist din comitatul Dăbâca, răspunde în 
general la întrebări: La Cluj fiind, domnul comite suprem al Dăbâcii m-a rânduit să plec împreună cu 
armata care mergea la Cătina. În urmarea acestei porunci, am plecat şi eu la Cătina împreună cu 
armata. Acolo, domnul comisar Karacsay m-a trimis pe mine în sat, împreună cu vreo 40 de soldaţi 
pedeştri şi 12 călări, ca să-l prindem pe popa. Mergând eu spre poarta popii, am găsit acolo o straje 
înarmată care a tras asupra noastră, însă un voluntar i-a luat-o înainte întru acest scop. După aceea, 
am intrat în casă şi găsindu-l pe popa ascuns lângă hornul casei, împreună cu unul pe nume Grigore 
Lumperdean, i-am arestat. Sătenii, înarmaţi cu lănci, au năvălit în urma noastră mai sus de biserica 
din sat. Dar, într-aceea noi am apucat să ieşim din sat. 

Această mărturisire o recunosc ca fiind a mea. 
Gegö Jósef, m[anu] pr[opria] 

6lea este confruntat preotul Vasile Turcu, cu Szalay Ignác, Ramonczai Elek, Szemeraiai 
Károly şi Grigore Lumperdean, referitor la faptul că, în vreme ce el susţine în depoziţia lui că atunci când 
Alexandru Bâtrâneanu a pus săteni să jure acolo, pe câmpul acela din afara satului, era bolnav la pat şi 
nu a fost prezent, toţi aceştia i-o spun în faţă că atunci a fost şi el acolo şi încă a ţinut slujbă. Ceea ce şi 
Vasile Turcu însuşi recunoaşte că aşa este, şi el a fost într-adevăr prezent la jurământul făcut prin 
Bătrâneanu. 

Mai departe, este confruntat cu al patrulea martor, Gábor András, cum că n-a vrut să-i dea 
înapoi sabia şi pistoalele contelui Kornis, cu toate că atunci când s-a întors din Cătina i le-a cerut 
preotului, însă acesta a spus că nu le va da altuia decât contelui, ceea ce şi Vasile Turcu însuşi recunoaşte 
acum că aşa a fost şi că este adevărat. 

Mai este confruntat cu martorul al doilea, preotul reformat Csiszár Jósef din Feldioara, cu 
martorul al cincilea, Szalay Ignác, cu martorul al şaselea, Szemeraiai Károly, şi cu martorul al patrulea, 
Gábor András, referitor la faptul că Vasile Turcu a declarat cum că el n-a dat ordin să fie prins niciun 
om, când Csiszár Jósef a văzut cu ochii lui cum mai mulţi oameni din Cătina, înarmaţi cu lănci, s-au 
dus în Feldioara şi l-au prins mai întâi pe Jánosi Ferenc şi vicejudele Felszegi Károly şi i-au despuiat de 
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toate armele lor, la fel apoi şi pe Felszegi Péter l-au târât la Cătina şi de acolo, la Urban, ceea ce 
recunoaşte acum şi Vasile Turcu însuşi că prinşii au fost duşi la el şi că încă le-a aranjat sălaş până 
dimineaţă la primarul satului. 

La fel, fiind confruntat în legătură cu acel punct din depoziţia martorului al doilea, Csiszár 
Jósef, cum că, atunci când a făcut jurământ cu cele 12 sate, Vasile Turcu a făcut convocarea, recunoaşte 
acum şi el însuşi că această convocare a făcut-o din ordinul lui Bătrâneanu. 

În fine, atât Vasile Turcu, cât şi Grigore Lumperdean, au spus la interogatoriu că cei din 
Cătina nu au niciun fel de arme, dar după cum reiese din depoziţia celui de-al şaptelea martor, Gegö 
Jósef, el a văzut mai mulţi oameni înarmaţi, dintre care pe unul l-au împuşcat ca să se salveze. Referitor 
la aceasta, Vasile Turcu recunoaşte acum că a văzut la oameni câteva lănci, dar că nu ştie numărul 
armelor aduse la el, că însă numărul acestora l-a trecut într-un registru care era la el pe masă. 

Este confruntat Grigore Lumperdean cu chelarul contelui Kornis, referitor la faptul că i-ar fi 
interzis plecarea din sat sub ameninţarea glonţului. Lumperdean atâta recunoaşte, cum că i-a interzis 
într-adevăr plecarea, din ordinul judelui domenial, dar că l-ar fi ameninţat cu împuşcarea, aceasta o 
tăgăduieşte, ceea ce însă Gábor András o afirmă şi în faţa lui. 

Vasile Turcu, m[anu] pr[opria] 
De două săptămâni nu ca tribun, ci numai ca preot 

Grigore Lumperdean 
7lea este înfăţişat Ioan Frăţean, locuitor din Suatu, şi întrebat: Cum te cheamă, de câţi ani, de ce 

religie, căsătorit sau necăsătorit. 
-Mă cheamă Ioan Frăţean, de 25 ani, căsătorit de religie greco-catolică. 
De ce ai fost prins şi unde? 
-Pe mine m-au prins în Sărmăşel, venind acasă din Reghin, unde m-am dus să-l aduc acasă pe 

fratele meu mai mic, pe care Urban îl întârzia acolo. 
Ai fost denunţat că eşti un mare instigator şi că îi îndemni pe cei din Suatu numai la rele.  
-Eu n-am făcut niciun rău nimănui vreodată, ci doar că mai de curând căpitanul satului, 

Lucaci, ne-a înspăimântat că dacă nu vom merge la Reghin, casele ni se vor dărâma şi vor arde şi în 
urmarea acestei ameninţări am pornit şi eu după fratele meu. 

8lea este înfăţişat Simion Baciu, locuitor din Suatu, şi întrebat:  
Cum te cheamă, de câţi ani, de ce religie, căsătorit sau necăsătorit? 
-Mă cheamă Simion Baciu, de religie greco-catolică, sunt căsătorit şi am 40 de ani. 
De ce ai fost prins şi unde? 
-Pe mine m-au prins la bordeiele din Sărmăşel, venind acasă de la Reghin, unde mă dusesem să-

mi aduc acasă fiul, dar neaflându-l în Reghin, mi s-a spus că l-au trimis la sate. Şi astfel, neîntâlnindu-l, 
m-am întors acasă şi precum am zis, m-au prins în Sărmăşel. 

Ai fost denunţat că-i aţâţi pe cei din Suatu şi alţii, că-i îndemni la nesupunere faţă de dregători.  
-Eu n-am aţâţat şi n-am îndemnat la nesupunere pe nimeni, dimpotrivă, când domnul 

solgăbirău a vrut să conscrie satul, tocmai eu am cerut satului să fim cu supunere şi să fim una cum am 
fost şi până acum. 

9lea este înfăţişat Lazăr Chiş, locuitor în hotarul Sărmăşelului, şi întrebat: 
Cum te cheamă, de câţi ani, de ce religie, căsătorit sau necăsătorit? 
-Mă cheamă Lazăr Chiş, de 34 ani, de religie greco-catolică, văduv. 
De ce ai fost prins şi unde? 
-Pe mine m-au prins în hotarul Sărmăşelului, dar eu niciodată n-am greşit nimănui, numai că 

mi-am căutat copilul pe câmp, căci mi l-au dus cei doi vecini. Cum m-am pornit, soldaţii m-au văzut şi 
m-au prins ca pe un om vinovat.  

10lea este înfăţişat Toma Bighian, locuitor din Sărmăşel, şi întrebat: 
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Cum te cheamă, de câţi ani, de ce religie, căsătorit sau necăsătorit? 
-Pe mine mă cheamă Toma Bighian de 30 ani, greco-catolic, căsătorit. 
De ce ai fost prins? 
-Pe mine m-au prins soldaţi în drum, fără nicio vină, fără să fi atins cu un deget pe cineva, 

venind din sat pe uliţă şi având în mână o nuia. 
[...] 12lea După citirea atentă a tuturor celor scrise mai sus, a expunerii faptelor, a depoziţiilor 

martorilor şi a documentelor, după luarea lor în strânsă şi severă atenţie judecătorească, s-a dus 
următoarea sentinţă: 
 

SENTINŢĂ 
Pronunţată de către Tribunalul de Judecată Imediată a comitatului Cojocna în 3 

noiembrie 1848, la Cluj, împotriva acuzaţilor 
Vasile Turcu, Grigore Lumperdean, Ioan Frăţean, 

Simion Baciu, Lazăr Chiş şi Toma Bighian 
Cercetând Tribunalul de Judecată Imediată şi luând în serioasă cumpănire judecătorească 

interogatoriile, depoziţiile de martori, confruntările şi documentele cuprinse în procesul verbal, a găsit că, 
dintre cei cuprinşi sub acuzaţie, preotul greco-catolic din Cătina, Vasile Turcu, din ordinul fostului 
Alexandru Bătrâneanu, condamnat la moarte de către această instanţă comitatensă de judecată 
imediată, la 13 a lunii trecute octombrie, pentru vina de răzvrătire şi instigare, la începutul lunii trecute 
nu numai că a convocat poporul din 12 localităţi în localitatea numită Cătina din cercul de jos al acestui 
comitat, la o adunare neîngăduită de vreo autoritate legală, dar el însuşi a deschis, printr-o slujbă 
bisericească, această adunare fărădelege în care Alexandru Bătrâneanu a luat de la poporul amăgit şi un 
jurământ, după o formulă de jurământ ilegală. La amintita adunare ilegală, a acceptat numirea sa de 
către Alexandru Bătrâneanu, care a prânzit la el, s-a dus cu căruţa acuzatului ca tribun a 11 localităţi 
şi după ce, în ziua adunării, instigatorul principal, Alexandru Bătrâneanu, care a prânzit la el, s-a dus 
cu căruţa acuzatului în Bărăi ca să ţină o adunare ilegală asemănătoare, din dispoziţia lui Alexandru 
Bătrâneanu le-a luat chiar el jurământ ilegal celor din localitatea Uilac, care întârziaseră la adunare. 

Mai departe, după cum reiese din propria sa scrisoare de sub B, numindu-se pe sine tribun al 
poporului român, amestecându-se, cu temeritate, în sfera de componenţă a funcţionarilor legali, nu numai 
că a eliberat şi a avizat foi de drum, dar l-a mai numit şi căpitan, în Cătina, pe Grigore Lumperdean şi 
a dat dispoziţii şi în celelalte localităţi luate în mod ilegal sub autoritatea sa. În aceasta, ignorând 
autorităţile legiuitoare, răsturnând ordinea constituţională, a sculat poporul român la înarmare, şi nu 
numai, ci prin scrisoarea sa de sub C, emisă în 4/16 a lunii abia trecute, probabil în urma ordinului 
emis de locotenent-colonelul Urban în 16 octombrie, în afara locuitorilor din satele luate sub tribunatul 
său i-a obligat în mod sever şi pe cei din Geaca şi Sucutard să meargă degrabă la Reghin, bine înarmaţi 
şi prevăzuţi cu mâncare. I-a forţat, nu de mult, pe mai mulţi arendaşi din Cătina să meargă la Reghin 
şi aceştia, ca să ocolească vătămările din partea sătenilor, la pofta lor au călătorit pe jos acolo. Pe vătaful 
din Cătina al contelui Kornis Albert şi pe arendaşii de acolo nu i-a lăsat multă vreme să iasă cu niciun 
chip din localitate, pe motivul ca nu cumva localnicii să fie consideraţi nişte răzvrătiţi. În Cătina, ca 
urmare a investigaţilor acuzatului Vasile Turcu, conacele de acolo au fost devastate de locuitorii din 
Cătina. Din căruţa contelui Kornis Albert, care era să plece în acele zile la Cluj cu armele, banii şi 
argintăria încărcată de chelarul contelui, locuitorii din Cătina au luat armele, dintre care o sabie 
argintată şi două pistoale scumpe s-au găsit la acuzat cu ocazia arestării acestuia. Din ordinul 
acuzatului, armele locuitorilor unguri din Cătina şi din localităţile apropiate au fost luate de către 
localnici şi, împărţindu-se între acei jefuitori, au fost luate în evidenţă de către Vasile Turcu, după 
propria sa mărturisire, şi în acest mod au fost ele manevrate. Mai departe, cu violarea scandaloasă şi 
îngrozitoare a securităţii persoanelor şi avarii, acuzatul a trimis 12 lăncieri din Cătina, la Feldioara, 
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care împreună cu câţiva feldioreni înarmaţi în acelaşi fel i-au despuiat de arme mai întâi pe Jánosi Ferenc 
şi după aceea, pe Felszegi Károly şi Felszegi Péter, i-au pus în fiare şi, între bătăi crâncene, i-au târât 
mai întâi la casa primarului sătesc de acolo, după aceea la Cătina, la amintitul acuzat Vasile Turcu, 
care i-a îndrumat pe noapte la primarul şi a doua zi i-a trimis la Reghin. În fine, acuzatul, atâta vreme 
încât a lucrat în calitatea ilegală de tribun al poporului, a ţinut necontenit strajă în jurul persoanei şi a 
casei sale, când din mai mulţi, când din mai puţini oameni înarmaţi, de unde a urmat că forţa armată 
trimisă de stăpânire a putut să-l aresteze pe acuzat, din mijlocul paznicilor sculaţi la arme, numai cu 
sacrificiul vieţii unuia dintre ei, şi asta exact în momentul când el era să pornească la tabăra românească 
adunată în zona Reghinului.  

Cumplitele fapte care au ieşit la lumină în cele de mai sus, parte din propria-i mărturisire a 
acuzatului, parte din depoziţiile martorilor, din confruntări şi din documente caracterizându-l pe acuzat 
ca pe un răzvrătit cu cea mai făţisă cerbicie, răzvrătitor primejdios şi instigator împotriva regimului legal 
din ţară, al legilor ţării, şi al autorităţilor legal constituite, ca pe un tulburător cu premeditare rău 
intenţionat al liniştii publice, al păcii şi al securităţii personale şi al averilor, acest tribunal de judecată 
imediată îl condamnă pe amintitul Vasile Turcu la moarte prin spânzurătoare, în aşa fel încât să 
moară atârnat cu funia de gât şi hotărăşte ca această pedeapsă cu moartea (pe deasupra degradarea), 
după obişnuita ei pronunţare, excluzându-se cu desăvârşire orice salvare posibilă, să fie dusă la 
îndeplinire în răstimpul prevăzut de decretul referitor la judecata imediată, vicecomitele cercului de jos 
fiind însărcinat cu îndeplinirea execuţiei în modul prevăzut de sentinţă.  

Cât priveşte al doilea acuzat, Grigore Lumperdean, fiindcă este nevoie de o probaţiune mai largă 
cum că ar fi luat efectiv parte la crimele de răzvrătire şi instigare la răscoală, de tulburare a liniştii 
publice, din lipsa probelor complete în cauză, este scos de sub judecata imediată şi îndrumat pe calea 
procedurii obişnuite, pentru judecarea ulterioară a cazului său. 

Acelaşi lucru se hotărăşte şi în cazul pârâţilor Ioan Frăţean, Simion Baciu, Lazăr Chiş şi 
Toma Bighian, ca unii care de altminteri nici n-au fost arestaţi în Cătina, împreună cu primii doi 
acuzaţi, ci în Sărmăşel, la întoarcerea trupei militare acasă şi împotriva cărora nu s-a adus nicio probă 
în faţa instanţei. Se hotărăşte, în fine, ca această sentinţă să fie dusă la îndeplinire în conformitate cu cele 
scrise mai sus. 

13lea Înainte ca această sentinţă să se fi pronunţat, doi membri ai instanţei de judecată imediată 
sunt trimişi la domnul episcop greco-catolic Ioan Lemeni, spre al întâlni cu scopul ca acesta să-l degradeze 
din rândurile bisericii pe Vasile Turcu. 

14lea A doua zi, adică în 3 noiembrie, la ora 7 şi jumătate dimineaţa, sentinţa de mai sus este 
citită în faţa acuzaţilor, după formula obişnuită, expunându-se mai întâi constatarea faptelor, 
interogatoriile şi depoziţiile martorilor. 

15lea Se citeşte scrisoarea trimisă de domnul episcop greco-catolic Ioan Lemeni la două a luni 
noiembrie către instanţa noastră de judecată imediată, în care cere graţiere eventualilor condamnaţi la 
moarte, după cum urmează:  

[...] Hotărâre 
Fiindcă dreptul de graţiere depăşeşte competenţa acestei instanţe de judecată imediată, cererea 

amintită nu poate fi îndeplinită. 
16lea Se citeşte o scrisoare în altă ordine de idei a domnului episcop al Făgăraşului, Ioan 

Lemeni, care datează din trei noiembrie şi în care îi degradează pe Vasile Turcu din rândurile bisericii, 
care urmează astfel: 

[...] Adresa exterioară este aceasta: „De la episcopul Făgăraşului. Către judecătorii Onoratului 
Tribunal de Judecată Imediată al Comitatului Cojocna, cu deosebită stimă”, care lămurire fiind citită în 
faţa condamnatului la moarte de către un membru al instanţei, după încheierea acestuia vinovatul a şi 
fost pornit spre locul de pierzare. 
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După aceea, frăţia sa, vicecomitele cercului de jos, baronul Inczédi Sigmond, însărcinat cu 
executarea vinovatului şi-a înaintat raportul şi a raportat că, ajungând la locul execuţiei, a citit acolo, din 
nou, sentinţa şi ordinul episcopului referitor la degradare după care, la ora 10 şi jumătate, a dus la bun 
sfârşit execuţia, prin călăul Bako folosit în acest scop.  

Şi precum că cele scrise şi enumerate în procesul verbal s-au petrecut cu adevărat după cum s-a 
arătat, despre aceasta adeverim în mod oficial. 

Cluj, în 3 a lunii noiembrie 1848. 
Sala Elek, m[anu] pr[opria], preşedinte. 

Tunyogy Cs. Jósef, m[anu] pr[opria] 
Sebestyén Gergely, m[anu] pr[opria] 
Istvánffy Sándor, m[anu] pr[opria] 

Szökefavi Nagy, Sándor notar 
 

Sursă: Procese politice antiromâneşti care au zguduit Transilvania în toamna anului 1848, ediţie 
îngrijită şi prefaţată de Ioan Chindriş, Gelu Neamţu, Cluj-Napoca, Editura Viitorul 
Românesc, 1995, pp. 131-153. 
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CONFERINŢA ELECTORALĂ DE LA 1905, NOUL ACTIVISM ŞI 
IDEEA DE STAT MAGHIAR LA DEPUTAŢII NAŢIONALI 

ROMÂNI DIN PARLAMENTUL UNGARIEI (1905-1910)1 
 

Florina-Cosmina Sas 
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca 

 
Începutul secolului al XX-lea a adus cu sine mari schimbări la nivel 

naţional pentru românii din Imperiul Austro-Ungar, marcând formarea unei noi 
generaţii de politicieni, cu noi viziuni, mai actuale, mai pragmatice, care vor dori 
să lupte în manieră proprie pentru obţinerea de drepturi şi libertăţi în vederea 
dezvoltării naţionalităţilor din imperiu. Primii ani ai acestui secol îi găseau pe 
românii din Transilvania ca adepţi ai pasivismului, din punct de vedere al tacticii 
politice şi al participării la dezbaterile parlamentare din Ungaria. Pasivismul se 
referea la neprezentarea la alegeri atât a candidaţilor, cât şi a electoratului român 
şi deci, absenţa de la dezbaterile din cadrul Parlamentului de la Budapesta. În 
urma acţiunii memorandiste şi a rezultatelor acesteia, în mare parte negative, 
excluzând popularizarea chestiunii naţionale pe plan extern, precum şi 
solidarizarea românilor, mişcarea naţională românească din Transilvania cunoaşte 
o oarecare fragmentare, care îi va afecta coerenţa şi credibilitatea în ultimii ani ai 
secolului al XIX-lea şi în primii ani ai secolului al XX-lea. Anul 1905 va aduce 
însă, una dintre ele mai importante acţiuni politice româneşti din timpul 
perioadei dualiste şi cea mai importantă mişcare politică de la Memorand şi Replică: 
trecerea la activismul politic şi decizia participării la dezbaterile din cadrul 
Parlamentului. 

Conferinţa Partidului Naţional Român din anul 1905, care decide 
schimbarea tacticii politice a românilor, este de o importanţă majoră din mai 
multe puncte de vedere: pe lângă faptul că marchează debutul dezbaterilor 
parlamentare dintre deputaţii naţionali români şi reprezentanţii celorlalte partide 
din Ungaria, activismul a însemnat inclusiv o recunoaştere oficială a regimului 
dualist şi a conducerii clasei politice maghiare, pe care românii le-au criticat, dar şi 
respins, ca autoritate, începând cu anul 1867, oficial din anul 1881, odată cu 
unificarea Partidului Naţional Român şi cu formularea programului politic al 
partidului, care impunea pasivismul ca tactică de luptă pentru drepturile 
naţionalităţilor din Ungaria. Mai mult decât recunoaşterea regimului dualist, a 
autorităţii şi hegemoniei maghiare, odată cu trecerea la activism, românii se văd 
nevoiţi să renunţe, cel puţin teoretic şi la nivel declarativ, la obiectivul autonomiei 
teritoriale a Transilvaniei, prezent pretutindeni în discursul politic al clasei 
politice româneşti de după încheierea pactului dualist, care a marcat şi unirea 

 
1 Cercetare derulată în cadrul programului de acordare a burselor speciale pentru activitatea 
ştiinţifică a studenţilor, finanţat de Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, prin Institutul Star-
UBB. 
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Transilvaniei cu Ungaria. Cu alte cuvinte, adoptarea activismului a însemnat, 
printre altele, schimbarea, chiar dacă doar formală, a discursului politic al 
românilor transilvăneni, care vor susţine de acum în Parlament ideea de stat 
maghiar, precum şi pe aceea a integrităţii acestuia, continuând însă lupta pentru 
obţinerea drepturilor naţionalităţilor şi a egalităţii lor, în cadrul structurii statale în 
care trăiau la vremea respectivă: Ungaria, jumătatea estică a Imperiului Austro-
Ungar. 

Astfel, pe parcursul acestui studiu vom aborda ideea trecerii la activism şi 
participarea românilor la viaţa parlamentară a Ungariei din punct de vedere al 
interesului manifestat de către aceştia cu privire la menţinerea integrităţii statului 
maghiar şi renunţarea la idealul autonomiei teritoriale a Transilvaniei; acestea din 
urmă au fost două dintre cele mai importante condiţii presupuse de schimbarea 
de strategie politică, pe care toţi românii care au aprobat şi susţinut activismul şi 
le-au asumat şi vehiculat în presă, discursuri parlamentare sau declaraţii publice. 
Vom încerca, de-a lungul acestei lucrări, să răspundem mai multor întrebări: 
„Care au fost cele mai importante motive care au determinat această modificare 
a parcursului politic al mişcării naţionale româneşti?”, „Cât de mare a fost 
importanţa factorilor de ordin extern în ceea ce priveşte această modificare?”, 
„Care au fost reacţiile românilor cu privire la eliminarea punctului referitor la 
autonomie din programul oficial al Partidului Naţional Român?”, „Cum au 
abordat deputaţii naţionali români ideea de stat maghiar în Parlamentul Ungariei 
şi cât de sinceri au fost în declaraţiile lor?”.  
 

Importanţa factorilor externi în adoptarea activismului 
 
Ne vom opri, pentru început, asupra conturării contextului internaţional 

care a determinat schimbarea de atitudine a românilor din Transilvania, acesta 
implicând majoritatea statelor din Europa Central-Estică, alături de Ungaria şi 
Austria, părţi integrante ale Imperiului Austro-Ungar, aflându-se în joc interese 
ale Germaniei, României sau Rusiei. Anul 1905 marca deja trecerea a peste două 
decenii de la formarea Triplei Alianţe, unul dintre cele două blocuri care se vor 
confrunta mai târziu, în timpul Primului Război Mondial. Acestei alianţe dintre 
Austro-Ungaria, Germania şi Italia, i se va alătura, la puţin timp după constituire, 
în anul 1883, Regatul României, în urma tratatului de alianţă cu Austro-Ungaria. 
Scopul alianţei era la acea vreme unul de natură defensivă, membrii săi 
promiţându-şi ajutor reciproc în cazul oricăror atacuri venite din partea altor 
state. Chiar dacă fiecare dintre statele semnatare urmărea, în urma încheierii 
alianţei, un scop propriu, un inamic comun al tuturor a fost Rusia, ale cărei 
tendinţe expansioniste au îngrijorat factorii politici europeni, ele amplificându-se 
tot mai mult, pe măsura apropierii de Primul Război Mondial. Sfârşitul secolului 
al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea marchează conturarea şi a celei de-a 
doua tabere politice şi militare europene, odată cu apropierea dintre Franţa, 
Rusia şi Anglia, care va alerta, de asemenea, factorii decizionali de la Berlin, 
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Viena şi Bucureşti în direcţia consolidării alianţei constituite în anii ’80 ai 
secolului precedent. 

Dincolo de situaţia internaţională care a influenţat acţiunile statelor, 
sfârşitul secolului al XIX-lea aduce cu sine un nou tip de mentalitate politică în 
rândul conducătorilor europeni, care se va propaga şi asupra începutului de secol 
XX, mentalitate influenţată de aşa-numita Realpolitik, inspirată de cancelarul 
Germaniei, Otto von Bismarck. Astfel, pentru actorii internaţionali de la 
începutul secolului al XX-lea contau, în primul rând, acţiunile statelor, la nivel 
macro, cărora le erau subordonate ţelurile de tip micro, chiar şi ale grupurilor 
etnice din statele multinaţionale. Conform realismului politic, într-un stat, chiar şi 
multinaţional, exista capacitatea mobilizării maselor pentru atingerea unui ţel 
general, datorită existenţei unei autorităţi centrale care să influenţeze 
comportamentele, redirecţionându-le atenţia dinspre ţelurile micro care nu 
interferau cu ţelurile macro.2 

Astfel, pentru Germania, care dicta şi influenţa acţiunile statelor Triplei 
Alianţe, chestiunea naţionalităţilor din Ungaria trebuia să capete o rezolvare care 
să servească intereselor externe ale imperiului şi implicit, ale sale. În viziunea 
Germaniei, naţionalităţile trebuiau sacrificate ca mijloc de întărire a Ungariei în 
cadrul Imperiului Austro-Ungar, cancelaria de la Berlin acceptând inclusiv 
acţiunile de asimilare etnică forţată întreprinse de către maghiari, chiar şi în 
direcţia germanilor din Ungaria, care numărau în jur de două milioane de 
persoane.3 Nu se urmărea neapărat satisfacerea cerinţelor grupurilor etnice, ci 
mai ales neutralizarea lor în vederea consolidării alianţei.  

Luând în considerare acest punct de vedere, pot fi înţelese presiunile 
exercitate de Berlin şi Viena, asupra guvernului de la Bucureşti, în ceea ce 
priveşte intervenţia pe lângă clasa politică românească din Transilvania în 
vederea adoptării unei politici mai moderate, caracterizată mai ales de schimbarea 
tacticii de luptă a românilor, adică de participare la activitatea parlamentară din 
Regatul Ungariei.4 România va da curs acestor sfaturi ale Germaniei şi Austriei 
încurajând, în relaţiile cu românii din Transilvania, trecerea la activismul politic, 
căci problema acestei provincii şi a românilor din imperiu a influenţat de-a lungul 
timpului raporturile diplomatice româno-austro-ungare, întreţinând persistenţa 
suspiciunilor cu privire la loialitatea României faţă de Tripla Alianţă. Cu toate 
acestea, la începutul secolului al XX-lea, Regatul României era cel mai mult 
preocupat, în politica externă, de menţinerea statu-quo-ului în Balcani,5 iar în 

 
2 Sabina Fati, Transilvania. O provincie în căutarea unui centru. Centru şi periferie în discursul politic al elitelor 
din Transilvania 1892-1918, Cluj-Napoca, Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală, 
2007, p. 118. 
3 Teodor Pavel, Mişcarea românilor pentru unitate naţională şi diplomaţia Puterilor Centrale (1894-1914), 
volum II, Timişoara, Editura Facla, 1982, p. 96. 
4 Ibidem, p. 97. 
5 Şerban Rădulescu-Zoner, România şi Tripla Alianţă la începutul secolului al XX-lea (1900-1914), 
Bucureşti, Editura Litera, 1997, p. 42. 
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contextul în care intervenţia în vederea moderării acţiunilor politice ale românilor 
transilvăneni satisfăceau cerinţele şi interesele Germaniei şi ale Imperiului 
Austro-Ungar, factorii politici de la Bucureşti vor încuraja implicarea românilor 
în viaţa parlamentară maghiară, deşi aceasta însemna sacrificarea unui obiectiv 
care anima acţiunile unora dintre politicienii de peste Carpaţi: unirea 
Transilvaniei cu România. 

Mai mult decât atât, în privinţa susţinerii activismului de către Regatul 
României, trebuie ţinut cont şi de politica filogermană a acestuia din preajma 
conferinţei electorale din 10 ianuarie 1905, politică influenţată de regele Carol I şi 
de către guvernul de la Bucureşti, dominat de conservatori. Treizeci de ani mai 
târziu, Octavian Tăslăuanu realizează o descriere a situaţiei politice a Ungariei de 
la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea; printre altele, 
menţionează grupul pro-activist din jurul „Tribunei” din Arad care, conform lui: 
„[...] era sub influenţa lui Ioan Slavici şi Eugen Brote, care căutau o apropiere între aspiraţiile 
naţionale ale românilor şi interesele statului ungar. Politica lui Ioan Slavici şi Eugen Brote era 
politica regelui Carol care, prin înţelegerea cu ungurii, voia să întărească alianţa României cu 
Tripla Alianţă, Germania, Austro-Ungaria şi Italia”.6 

De altfel, nu doar conservatorii au susţinut legăturile României cu Tripla 
Alianţă şi atenuarea conflictului româno-maghiar din Transilvania; după alegerea 
în funcţia de prim-ministru al României, Dimitrie A. Sturdza declara, la Iaşi, 
faptul că problema naţionalităţilor de dincolo de Carpaţi era o problemă internă 
a Austro-Ungariei, mulţi văzând în acest discurs o dovadă a trădării cauzei 
naţionale. Declaraţia venea în contextul temerilor lui Sturdza cu privire la 
posibilitatea de dizolvare a imperiului, care ar fi lăsat România fără apărare în faţa 
Rusiei. Astfel, el condamna ideea conform căreia maghiarii sunt duşmani mai 
mari ai românilor decât ruşii, principalul interes al său privind politica 
naţionalităţilor fiind astfel, promovarea politicii externe a României.7  

În interiorul Imperiului Austro-Ungar, situaţia de la începutul secolului al 
XX-lea marchează agravarea crizei relaţiilor dintre maghiari şi austrieci, 
provocată de contradicţiile social-economice, pe fondul unor chestiuni naţional-
politice complexe, accentuându-se, pe de o parte, conflictul dintre Viena şi 
Budapesta, iar pe de altă parte, nemulţumirile naţionalităţilor din cadrul 
imperiului şi mai cu seamă din partea ungară a acestuia. Exista o concurenţă 
politică tot mai vizibilă între Viena şi Budapesta, marcată de disputa de interese 
dintre clasele conducătoare, fapt ce agrava decadenţa sistemului. Situaţia externă 
marca, pe fondul crizei, inclusiv pierderea rolului de „factor de echilibru” în Europa 
Centrală şi în Balcani a imperiului. Treptat, revendicările Ungariei se extind de la 
unele economice, către unele militare. În Parlamentul de la Budapesta se 
propunea, în anul 1903, mărirea efectivelor de recruţi şi modificări în statutul 

 
6 Octavian C. Tăslăuanu, Amintiri de la „Luceafărul”, Spovedanii V, Bucureşti, Tipografia „Bucovina” 
I. E. Torouţiu, 1936, p. 68. 
7 Keith Hitchins, Afirmarea naţiunii: mişcarea naţională românească din Transilvania, 1860-1914, 
Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2000, pp. 301-303. 
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armatei comune, vizându-se subminarea caracterului unitar al armatei, element 
care întărea credinţa în suveran a naţionalităţilor.8 

Trecerea la activism a românilor satisfăcea lumea politico-diplomatică de la 
Viena şi Berlin, considerându-se că acţiunea comună a naţionalităţilor din 
Ungaria avea să contracareze acţiunile de până atunci ale maghiarilor în plan 
politic, militar şi economic. De asemenea, atât Viena, cât şi Berlinul, considerau 
că astfel aveau o capacitate mai mare de a ţine sub control mişcarea naţională 
românească din Transilvania, prin intermediul oamenilor politici de la Bucureşti.9 
Prin urmare, triumful direcţiei activiste, odată cu conferinţa din 10 ianuarie 1905, 
a fost interpretat de diplomaţia germană ca: „[...] unul dintre momentele cele mai demne 
de luat în seamă ale prezentei lupte electorale”, sperând folosirea prezenţei românilor în 
Parlamentul de la Budapesta ca mijloc de contracarare a pretenţiilor Ungariei.10 

Soluţii privind neutralizarea Ungariei au fost discutate inclusiv cu regele 
Carol, cancelarul Bülow şi împăratul Franz Joseph, în perioada 1905-1906. 
Planurile prevedeau păstrarea regimului dualist (compatibil cu participarea 
românilor la dezbaterile parlamentare), iar nu adoptarea soluţiei federalizării, 
Carol îndemnându-i pe austrieci să se bazeze pe fidelitatea românilor.11 Mai mult 
decât atât, în ianuarie 1905, analizând programul politic al Partidului Naţional 
Român, elaborat cu ocazia conferinţei electorale de la Sibiu, Victor Cuciureanu, 
consulul României la Budapesta, remarca într-un raport faptul că el cuprinde o 
serie de „[...] cereri juste şi întemeiate”, dar şi „[...] două postulate pe care niciun guvern nu le 
poate accepta”, referindu-se la punctul care făcea trimitere la autonomie şi la cel 
privind recunoaşterea românilor ca naţiune politică individuală.12 Astfel, românii 
din România au încurajat, tot ca parte a moderării politicii românilor din 
Transilvania, înlocuirea acestor puncte din programul românesc. 

Dacă Austria, Germania şi România văd în trecerea românilor la 
activismul politic o modalitate de neutralizare a pretenţiilor hegemonice ale 
ungurilor şi slăbirea acestora, prin introducerea unui element de opoziţie, 
controlabil în Parlamentul de la Budapesta, Franţa vede în activism mijlocul prin 
care Ungaria ar putea deveni mai puternică, tot pentru a-i servi propriilor interese 
din politica externă. Franţa căuta să sprijine existenţa unei Ungarii de sine 
stătătoare, care să poată fi oricând opusă unei Germanii, într-o eventuală alianţă, 
chiar şi cu Austria. De asemenea, exista teza ca românii şi slavii din imperiu să 

 
8 Stelian Mândruţ, Mişcarea naţională şi activitatea parlamentară a deputaţilor Partidului Naţional Român din 
Transilvania între anii 1905-1910, Oradea, Fundaţia Culturală „Cele Trei Crişuri”, 1995, pp. 27-28. 
9 Ibidem, p. 75. 
10 „Raportul consulului general Wedel către cancelarul Bülow”, Budapesta, 25 ianuarie 1905, pp. 
210-211, apud Teodor Pavel, Mişcarea românilor pentru unitate naţională, p. 102. 
11 Teodor Pavel, Mişcarea românilor pentru unitate naţională, p. 106. 
12 „Raport al ambasadorului Victor Cuciureanu către ministrul de externe Iacob Lahovari”, apud 
Andreea Dăncilă Ineoan, „Din locuri sensibile ale diplomaţiei: chestiunea transilvană în rapoartele 
consulilor români de la Budapesta (primul deceniu al secolului XX)”, în Anuarul Institutului de Istorie 
„George Bariţiu” din Cluj-Napoca, număr LVII, 2018, p. 441. 
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pactizeze cu ungurii, punând astfel capăt filodinasticismului, opinie preluată chiar 
şi de către aripa radicală a Partidului Naţional Sârb.13 Nu în ultimul rând, Ungaria 
însăşi a încurajat intrarea românilor în Parlament, tot în ideea că această acţiune 
ar consolida statul, favorizând o înţelegere cu românii moderaţi, dorind, de 
asemenea, şi satisfacerea intereselor Germaniei. Astfel, pentru a-şi atrage 
susţinerea din partea Berlinului în ceea ce priveşte politica faţă de naţionalităţi, 
Ungaria promova în exterior ideea că statul naţional maghiar însemna un stat 
fortificat, puternic, cu o capacitate mare de rezistenţă şi de susţinere a politicii 
Puterilor Centrale.14 

Astfel, situaţia internaţională a fost un factor decisiv care a influenţat 
trecerea de la pasivism, la activismul politic, din partea românilor transilvăneni. 
Chestiunea naţională din Ungaria a avut un rol important în diplomaţia puterilor 
europene ale vremii, ele încercând mai mult neutralizarea, decât rezolvarea ei. De 
cele mai multe ori, influenţa acestor puteri s-a exercitat prin intermediul 
României, asupra căreia au fost puse presiuni privind medierea conflictului 
româno-maghiar şi temperarea rezistenţei româneşti din Ungaria. În perioada din 
preajma conferinţei electorale a Partidului Naţional Român, scopurile privind 
politica externă au primat asupra celor naţionale ale românilor sau a oricăror 
altora de natură internă, chestiunea naţională din Ungaria şi rezolvarea acesteia 
fiind o monedă de schimb în cadrul diplomaţiei europene, care urmărea 
asigurarea hegemoniei în zonă a unuia dintre cele două blocuri politico-militare 
din Europa, niciunul dintre acestea urmărind dezintegrarea Imperiului Austro-
Ungar sau schimbarea organizării statale a acestuia, ci doar consolidarea sa. 
 

Abandonarea autonomiei teritoriale a Transilvaniei 
 

Cu privire la factorii interni care au determinat această schimbare radicală 
în tactica politică a românilor din Transilvania, alături de criza dualismului, care a 
creat condiţiile necesare trecerii la activitatea parlamentară, se regăsesc şi 
evoluţiile şi schimbările din interiorul clasei politice româneşti, generaţia veche, 
pasivistă, fiind treptat înlocuită de tinerii activişti, care subliniază lipsa rezultatelor 
vechii tactici politice, considerând a fi momentul potrivit pentru schimbarea ei. 
Noua generaţie de intelectuali români, formaţi la universităţi din străinătate, se 
remarcă deja de la sfârşitul secolului al XIX-lea prin acţiuni organizate, 
dovedindu-se mult mai realişti, mai pragmatici, având tendinţa de a se acomoda 
noilor condiţii ale epocii. Dacă vechii intelectuali doreau menţinerea pe linia 
pasivistă, datorită noii clase se naşte şi se dezvoltă tot mai mult curentul 
proactivist.15 

 
13 Ibidem, p. 85. 
14 Teodor Pavel, Mişcarea românilor pentru unitate naţională, p. 96. 
15 Stelian Mândruţ, Mişcarea naţională şi activitatea parlamentară, pp. 30-43. 
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Tabăra activiştilor s-a grupat în jurul redacţiei „Tribunei” de la Arad şi a 
„Libertăţii” de la Orăştie. Discuţiile dintre aceştia şi pasivişti s-au învârtit 
constant în jurul autonomiei Transilvaniei, cel mai important punct al 
programului Partidului Naţional Român, care trebuia rectificat în vederea trecerii 
la activism şi a recunoaşterii sistemului dualist, în cadrul căruia să fie obţinute şi 
exercitate drepturile românilor. Activiştii considerau autonomia teritorială a 
Transilvaniei mult mai puţin importantă decât erau unele obiective de natură 
politică sau socială.16 Revizuirea acestui punct a avut deja, în anul 1905, un fundal 
cuprinzând discuţii pe seama autonomiei, încă din perioada memorandistă, de 
când începuseră pregătirile pentru o reevaluare a obiectivelor româneşti cu 
privire la aceasta. Mulţi dintre români considerau că existenţa autonomiei 
naţionale nu mai depindea neapărat de existenţa unui principat transilvan. Prima 
dintre reacţiile aparţinând acestei atitudini a fost Replica, elaborată în anul 1891 de 
către un grup de studenţi români pentru criticarea politicii ungare faţă de 
naţionalităţi. Autorul său, Aurel C. Popovici, era preocupat de autonomia 
naţională, pe de o parte, şi de federalizare, pe de altă parte.17 

Vasile Goldiş, unul dintre cei mai înfocaţi susţinători ai renunţării la 
revendicarea autonomiei teritoriale, afirma încă din anul 1900 că: „[...] nu sunt amic 
al autonomiei transilvane. Noi cerem autonomie naţională, nu autonomie teritorială; autonomia 
Transilvaniei înseamnă dezmembrarea trupului românesc şi aceasta va să zică slăbirea naţiei 
româneşti. Ce-mi trebuie autonomia Transilvaniei, dacă am autonomia naţională a tuturor 
românilor din Ungaria?”.18 Rămâne constant în păreri, chiar şi în anul conferinţei şi 
după modificarea programului şi intrarea românilor în Parlamentul de la 
Budapesta, considerând că autonomia teritorială ar aduce mai multe probleme 
chestiunii naţionalităţilor. Astfel, se întreabă: „[...] şi dacă, spre pildă, ni s-ar da 
autonomia Ardealului, oare prin asta ar fi rezolvată chestia naţională a românilor din statul 
ungar? Ce se face atunci cu maghiarii şi saşii din Ardeal? Ce să fie cu românii din Ungaria 
proprie? Va sosi timpul când toată lumea se va convinge că singura rezolvare posibilă a chestiei 
naţionale din monarhia habsburgică este autonomia naţională a fiecărui popor din această 
monarhie”.19 

Eugen Brote considera că participarea românilor la viaţa politică din 
Ungaria le-ar fi acordat şansa de a obţine avantajele pe care le doreau. El încuraja 
reorganizarea Partidului Naţional Român, prin înlocuirea vechii generaţii cu 
oameni noi, nesupuşi constrângerilor tradiţiei. Considera că noii conducători şi 
guvernul maghiar ar fi putut ajunge la o înţelegere dacă îşi făceau concesii 
reciproc: Partidul Naţional Român trebuia să accepte sistemul dualist şi să 
renunţe la eforturile depuse în direcţia redobândirii autonomiei Transilvaniei; în 
schimb, guvernul urma să ia măsuri pentru ameliorarea situaţiei românilor, prin 

 
16 Keith Hitchins, Afirmarea naţiunii: mişcarea naţională românească din Transilvania, p. 124. 
17 Ibidem, p. 327. 
18 Tribuna Poporului, număr 74, 22 aprilie/5 mai 1900, p. 1. 
19 Vasile Goldiş, Scrieri social-politice şi filosofice, Arad, „Vasile Goldiş” University Press, 2012, pp. 
248-249. 



Astra Sabesiensis 

92 

adoptarea unei legi electorale liberale.20 De asemenea, una dintre cele mai 
importante personalităţi, cu impact major asupra relaţiilor şi negocierilor 
româno-maghiare de mai târziu, Ioan Mihu, scria în „Libertatea” de la Orăştie, în 
anul 1902, un articol în care considera necesară o revizuire a programului 
Partidului Naţional Român din anul 1881, prin eliminarea punctelor unu şi nouă, 
referitoare la autonomia Transilvaniei şi la opoziţia faţă de dualism; el insista, 
totodată, asupra îmbogăţirii programului cu o serie de puncte referitoare la 
situaţia socială şi economică.21 

Astfel, ca urmare a Conferinţei Naţionale Electorale de la Sibiu, din 10 
ianuarie 1905, două mari schimbări sunt introduse în programul din anul 1881 al 
Partidului Naţional Român: dacă până atunci, primul punct al acestuia solicita, 
„[...] încât priveşte Transilvania, recâştigarea autonomiei sale”, iar cel de-al nouălea punct 
evita recunoaşterea dualismului prin formularea „[...] chestiunea dualismului, nefiind 
astăzi la ordinea zilei, partida naţională îşi rezervă a se pronunţa asupra ei la timpul său”, 
după anul 1905 formularea lor va fi diferită, ambele fiind incluse în cel dintâi 
punct al programului, pretinzând „[...] recunoaşterea poporului român de individualitate 
politică şi alcătuitoare de stat şi asigurarea dezvoltării sale etnice şi constituţionale prin instituţii 
de drept public, pe lângă susţinerea intactă a integrităţii statului ţărilor Coroanei Sfântului 
Ştefan”. În cele din urmă, conferinţa electorală a românilor transilvăneni din anul 
1905 aducea cu sine implicarea românilor în viaţa parlamentară a unui stat pe 
care îl recunosc oficial abia după aproape patru decenii de existenţă, crezând 
posibilă existenţa naţională şi în cadrele acestuia, iar nu doar condiţionată de 
îndeplinirea unui deziderat părăsit în cele din urmă, acela al obţinerii autonomiei 
teritoriale a Transilvaniei.  

Cu toate acestea, unii istorici consideră că modificarea programului de la 
1905 nu a fost neapărat o concesie, ci mai degrabă o adaptare tactică la realităţile 
politice ale vremii, românii nerenunţând de fapt la combaterea dualismului şi a 
anexării Transilvaniei de către Ungaria. În acelaşi timp, introducerea punctului 
referitor la necesitatea adoptării votului universal, este considerat chiar mai 
important din acest punct de vedere, atingerea lui având capacitatea de a fi 
zdruncinat structurile vechii Ungarii oricum.22 

Dacă trecerea la activism şi modificarea programului politic al Partidului 
Naţional Român şi-au găsit susţinători în rândul reprezentanţilor clasei politice 
din Transilvania, mai ales în rândul celor ce vor candida la alegeri mai târziu, a 
existat o categorie a politicienilor români care au combătut utilitatea activismului, 
criticând, de asemenea, eliminarea punctului referitor la autonomia teritorială din 
program. Motivele în acest sens, au fost multiple, printre ele faptul că lupta 
parlamentară ar fi necesitat afirmarea unor loialităţi ale românilor, care i-ar fi 
putut distrage de la cauza naţională. Astfel afirmau, în anul 1915, Ioan Rusu 

 
20 Lucian Boia, Eugen Brote 1850-1912, Bucureşti, Editura Litera, 1974, p. 127. 
21 Libertatea, număr 11, 23 februarie/8 martie 1902. 
22 Lucian Boia, Eugen Brote, 1850-1912, p. 167. 
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Abrudeanu şi Vasile Stoica, viitori oameni politici în Regatul României, în 
Habsburgii, ungurii şi românii, nemulţumiţi de faptul că „[...] fiind partid care stă pe baze 
legale, care are să susţină o luptă de apărare etnică, şi nu o luptă de cucerire, nu puteam să ne 
abatem de la programele vechi şi mai ales trebuia să păstrăm acea nenorocită idee de 
dinasticism, spre a nu fi învinovăţiţi de trădare, s-o accentuăm aşa de des, încât să ajungem într-
adevăr pătrunşi de dânsa şi să uităm de politica întregului neam, fără deosebiri de graniţe 
politice. Am accentuat mereu că ţinem la dinastie, la „patrie”, înţelegând „patrie” nu numai 
ţinutul românesc, ci cadrul întreg al monarhiei habsburgice”. Ideea a fost atât de mult 
vehiculată încât, afirmă autorii, românii au început să fie percepuţi ca fiind puţin 
periculoşi sau ofensivi, puterile lor ajungând să fie desconsiderate.23 

Mult mai radical în gândire, dorind schimbarea de la general, spre local, 
Octavian Goga vede în inaugurarea activităţii politice în Parlamentul de la 
Budapesta doar un mijloc de a face cunoscută chestiunea naţionalităţilor, prin 
intermediul deputaţilor aleşi: „[...] n-am considerat nicicând cele câteva fotolii câştigate pe 
seama noastră în palatul de pe malul Dunării decât un mijloc de protestare mai evidentă în faţa 
lumii pentru toate nedreptăţile care ating neamul nostru [...] Rostul acestei activităţi e deci mai 
mult de un ordin moral”. Pe de altă parte, Goga consideră că activismul îşi 
dovedeşte utilitatea şi în ceea ce priveşte posibilitatea unei mai bune organizări 
politice a românilor şi a evitării corupţiei politice din rândurile ţărănimii, făcând 
posibilă apropierea de mase.24 

Octavian Tăslăuanu condamnă şi el activismul într-o lucrare din anul 1936, 
spunând despre acesta că: „[...] nu se încadra, însă, în politica generală a neamului 
românesc. Fruntaşii activişti nu aveau aproape nicio legătură cu oamenii politici din Regat. Cei 
mai mulţi dintre fruntaşii politici ardeleni nici nu voiau să audă de Vechiul Regat [...] Aşa se 
explică faptul de necrezut, că mulţi fruntaşi ardeleni nu văzuseră capitala României până după 
unire [...] În Ardeal se vorbea despre „naţiunea română”, dar în concepţia celor mai mulţi, 
hotarele ei se opreau la Carpaţi [...] De aceea, fruntaşii politici ardeleni nu urmăreau o politică 
a românismului, ci se restrângeau la problemele locale, dintre care cea fundamentală era 
conservarea naţională”. Este discutabilă declaraţia lui Tăslăuanu din volumul 
Amintiri de la „Luceafărul”, mai ales în contextul în care lucrarea este scrisă treizeci 
de ani mai târziu, după dizolvarea Monarhiei Austro-Ungare, după unirea 
românilor din cadrul acesteia cu România şi inclusiv după ce lipsa rezultatelor 
activismului era cunoscută. Este foarte posibil însă, ca părerea autorului la 
vremea adoptării activismului să fi fost alta, în condiţiile în care evoluţia de mai 
târziu a situaţiei interne şi externe îi era necunoscută. De altfel, foloseşte această 
declaraţie şi cu scopul de a sublinia contribuţia mişcării culturale, din cadrul 
căreia el făcea parte, prin revista „Luceafărul”, la realizarea unităţii naţionale a 
românilor: „[...] mişcarea culturală-literară a „Luceafărului” se încadrase, de la început, în 
urma străduinţelor mele, în mişcarea culturală românească. „Luceafărul” slujea ideea unităţii 

 
23 Ioan Rusu Abrudeanu, Vasile Stoica, Habsburgii, ungurii şi românii, Bucureşti, Institutul de Arte 
Grafice C. Sfetea, 1915, p. 170. 
24 Octavian Goga, Însemnările unui trecător. Crâmpeie din zbuciumările de la noi, Arad, Institutul 
Tipografic Nichin şi Cons., 1911, p. 94. 
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naţionale şi avea o atitudine pronunţat iredentistă”. Conform lui, în timp ce mişcarea 
politică din Transilvania era regionalistă, cea culturală era naţională, luptând 
pentru gruparea tuturor românilor într-un stat independent şi unitar.25 

Refractar politicii activiste şi modificării programului Partidului Naţional 
Român prin „cosmetizarea” punctului referitor la autonomia teritorială, Aurel 
Ciato, jurnalist român din Transilvania, în anul 1905, vede idealul naţional ca 
realizându-se mai ales dinspre general, înspre local, afirmând că: „[...] naţionalitatea 
îşi are legile ei de dezvoltare şi dintre formele-i încăpătoare cele mai strâmte sunt autonomia 
naţională şi teritorială. Fără de a avea baremi această ţintă, politica unui popor, poate fi orice 
fel de politică, dar politică naţională, nu! Iară acel popor care numai garantarea drepturilor lui 
şi-o caută este copt pentru servitute. Şi îmi pare că politicii zilei de azi, deputaţii noştri 
naţionalişti tot numai această garanţă o caută, când îşi văd scopul ajuns în executarea legii de 
naţionalităţi şi în crearea încă a câtorva legi, care să ne asigure unele libertăţi politice”.26 Deşi 
nu o afirmă răspicat, Ciato nu este de acord cu activitatea parlamentară a 
Partidului Naţional Român, cu toate că subliniază constant că acceptă validitatea 
conferinţei electorale din 10 ianuarie 1905, precum şi deciziile luate în cadrul 
acesteia. Îl vede, în mare parte, răspunzător pentru trecerea la tactica activistă pe 
Eugen Brote, despre care afirmă că: „[...] a văzut ventilată ideea unei eventuale revizuiri 
a programului din 1881 şi a crezut sosit timpul ca să-şi probeze devotamentul faţă de patronul 
său, d[omnu]l Dimitrie Sturdza, tocând în cap programul din 1881, nu pentru că ar fi 
nepatriotic, ci pentru ca să ne aducă cu un pas mai aproape de aşa-zisa „politică de îndulcire”, 
de această mesalină descoperită şi giugiulită de d[omnu]l D. Sturdza”. Vorbeşte, totuşi, 
despre câteva aspecte pozitive ale activismului, cum ar fi trezirea poporului la 
conştiinţa drepturilor sale cetăţeneşti, posibilitatea de a oferi românilor o educaţie 
naţională, popularizarea chestiunii naţionale prin discursuri parlamentare, 
precum şi existenţa unor şanse de a influenţa vag funcţionarea organelor 
publice.27 Mai mult decât a se opune trecerii de la pasivism, la activism politic, 
Ciato condamnă revizuirea programului Partidului Naţional Român de la 1881 şi, 
mai ales, modificarea primului punct al acestuia, referitor la autonomia 
Transilvaniei şi înlocuirea lui cu puncte care au scopul de a atrage simpatia 
guvernului de la Budapesta, criticându-i pe cei care nu mai au încredere în şansa 
Ardealului de a-şi recăpăta vreodată autonomia. Este partizan al obţinerii 
autonomiei teritoriale a Transilvaniei pe baza dreptului istoric: „[...] considerând că 
în toate ţărişoarele din Monarhie, autonomia a fost realizată pe baza dreptului istoric, 
considerând nenumăratele date istorice, care probează în chip neîndoios dreptul Transilvaniei la 
autonomie, eu cred că înlocuirea punctului prim din programul nostru naţional cu un alt punct, 
care sub altă formă şi nu a autonomiei Transilvaniei să cuprindă pretenţia noastră de a fi 

 
25 Octavian C. Tăslăuanu, Amintiri de la „Luceafărul”, pp. 83-84. 
26 Aurel Ciato, Note şi reflexiuni la situaţia politică a românilor din Regatul Ungar, Sibiu, Tipografia Iosif 
Marschall, 1905, p. 21. 
27 Ibidem, pp. 30-41. 
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recunoscuţi de individualitate politică, ar îngreuna numai susţinerea luptei, căci ne-ar lipsi de cea 
mai puternică armă”.28 

În aceste condiţii, trecerea Partidului Naţional Român la activism a avut 
loc în urma unei conferinţe electorale al cărei laitmotiv a fost schimbarea radicală 
a programului politic cu care românii intrau în Parlament, aceea referitoare la 
renunţarea la dezideratul autonomiei teritoriale, cel puţin în teorie. Noul program 
a fost susţinut de o parte a clasei politice româneşti dar, în egală măsură, 
condamnat de o alta, care vedea în el, dar şi în tactica activistă, o cale sigură în 
direcţia abaterii de la cauza naţională şi a supunerii faţă de autorităţile de la 
Budapesta. În cele ce urmează, vom încerca să identificăm, cu ajutorul analizării 
unora dintre discursurile parlamentare ale românilor din Parlamentul de la 
Budapesta, cum s-au raportat aceştia la ideea de stat maghiar şi care au fost 
formulările şi conjuncturile prin care ei şi-au enunţat sau nu loialitatea faţă de 
patrie. Vom avea în vedere discursurile incluse în volumul de documente 
redactat de Teodor V. Păcăţian, rostite de românii din Parlamentul Ungariei în 
cele două cicluri parlamentare cuprinse între anii 1905-1906 şi 1906-1910. 

 
Ideea de stat maghiar la deputaţii 

naţionali români din Parlamentul Ungariei 
 
Participarea românilor la dezbaterile din cadrul Parlamentului de la 

Budapesta a însemnat, după cum am specificat şi anterior, nu doar renunţarea la 
dezideratul autonomiei Transilvaniei, ci şi enunţarea, în discursurile parlamentare, 
a susţinerii ideii de stat maghiar, deşi aceasta a fost mereu adaptată astfel încât să 
răspundă inclusiv cauzei naţionalităţilor şi respectării legii XLIV din anul 1868. 
Prin urmare, deşi au menţionat şi subliniat de nenumărate ori faptul că susţin 
ideea statului maghiar şi integritatea acestuia, românii nu au uitat să menţioneze 
şi faptul că doresc să se dezvolte ca naţiune în structurile acestuia, solicitând 
drepturi conform legii naţionalităţilor şi vorbind chiar despre pericolul în care era 
statul în lipsa respectării acestora. Astfel, la puţin timp după începerea sesiunii 
parlamentare din primăvara anului 1905, în 8 mai, Ştefan Cicio-Pop afirma, luând 
în calcul perspectiva ca Ungaria să se accepte pe sine ca stat poliglot, că: „[...] eu 
mă alătur bucuros la politica care inaugurează această direcţie, aş primi bucuros politica aceea, 
care pe lângă unitatea statului, pe lângă interesele rasei maghiare, asigură şi interesele 
naţionalităţilor, care nu declară că cel ce-şi iubeşte naţionalitatea şi vrea să-şi cultive limba, se 
pune în contrast cu patriotismul maghiar”.29  

Două zile mai târziu, la 10 mai 1905, deputatul naţional român Ioan Suciu 
vorbeşte în Parlament, plasându-se, cel puţin la nivel declarativ, pe o poziţie ceva 
mai diferită de cea adoptată de conaţionalul său, Cicio-Pop. Astfel, acesta declară: 

 
28 Ibidem, pp. 47-51. 
29 Teodor V. Păcăţian, Cartea de aur sau luptele politice-naţionale ale românilor de sub coroana ungară, volum 
VIII, Sibiu, Editura Tipografiei Arhidiecezane, 1915, pp. 193-194. 
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„[...] din capul locului că busola îmi va fi interesul statului, iar interesele naţionalităţilor le voi 
ajunge numai acolo şi întru atâta, unde şi întrucât ele nu numai că nu sunt în contrazicere cu 
interesele bine pricepute ale statului şi ale naţiunii politice ungare, dar stau chiar în consonanţă 
cu ele”.30 Suciu subliniază că interesele statului primează asupra celor ale 
naţionalităţilor, deşi vorbeşte din poziţia unui deputat cu program naţional. Mai 
mult decât atât, în acelaşi discurs vorbeşte despre necesitatea ca naţionalităţile să 
facă anumite concesii în vederea asigurării bunelor relaţii cu autorităţile, deşi nu 
ezită nici să atragă atenţia asupra pericolului reprezentat de şovinismul maghiar. 
Astfel, lasă de înţeles că în aceeaşi măsură în care naţionalităţile trebuie să facă 
sacrificii pentru patrie, în detrimentul iubirii de neam, la fel trebuie să procedeze 
şi maghiarii: „[...] trebuie să recunoaştem că suntem în Ungaria, în statul alcătuit şi susţinut 
în prima linie de maghiari, de aici urmează că avem datoria patriotică a face oarecare concesii în 
detrimentul iubirii noastre de neam […] mai corect: trebuie să recunoaştem anumite stavilare, 
prin ce recunoaştem suveranitatea statului ungar, interesele sale netăgăduite […] De aceea ţin, 
că nu numai noi trebuie să ne fixăm oarecare stavile faţă de iubirea-ne de neam, ci trebuie 
aplicate oarecare stavile şi faţă de acele năzuinţe şoviniste, care ar voi să transforme statul 
potrivit numelui ce-l poartă”.31 

Ideea de stat maghiar, dorinţa şi necesitatea menţinerii integrităţii acestuia 
este enunţată de români pe parcursul tuturor anilor care marchează prezenţa lor 
în Parlament, însă deputaţii Partidului Naţional Român fac mereu distincţie între 
unitatea politică şi unitatea naţională a populaţiei Ungariei, aceasta din urmă fiind 
baza ideii de stat naţional maghiar, pe care românii o resping, ea însemnând 
dizolvarea naţionalităţilor într-una singură, cea maghiară. În 4 iulie 1906, Vasile 
Goldiş aduce în discuţie ideea vehiculată de maghiari, conform căreia Ungaria nu 
poate supravieţui decât ca stat naţional maghiar, dorinţă pe care el o vede ca fiind 
firească, însă irealizabilă, fiind de părere că naţiunea maghiară nu are puterea de a 
dizolva nouă milioane de nemaghiari.32 

În 9 iulie 1906, Alexandru Vaida-Voevod se pronunţă în aceeaşi chestiune, 
afirmând că: „[...] nicicând nu ne vom pleca înaintea acestei idei de stat maghiar, căci aceasta 
ar însemna pieirea noastră. Căci datoria de căpetenie a oricărui popor este să se apere pe sine 
însuşi şi naţionalitatea sa”. În acelaşi timp, însă, subliniază sacrificiile făcute de 
români pentru a intra în Parlament, spunând că: „[...] deşi ne era datoria politică, nu 
ne-am pretins în adresă restituirea autonomiei Ardealului, nici punctul I din programul nostru 
din 1905, ca să fim recunoscuţi de individualitate politică”. Subliniază astfel, conform 
părerii lui Suciu, enunţată un an mai devreme, concesiile făcute de români pentru 
a-şi demonstra dorinţa pentru menţinerea integrităţii statului maghiar, dar nu în 
forma dorită de maghiari, ca naţiune unitară.33 

Astfel, deputaţii din Partidul Naţional Român susţin unitatea politică a 
statului ungar, considerând însă, că pentru atingerea acestui scop nu este necesară 

 
30 Ibidem, p. 200. 
31 Tribuna, număr 81, 1/14 mai 1905, p. 3. 
32 Teodor V. Păcăţian, Cartea de aur sau luptele politice-naţionale ale românilor, p. 292. 
33 Ibidem, p. 362. 



Nr. 6, 2020  

97 

unitatea naţională. În acest sens, în anul 1907, Vasile Goldiş vorbeşte inclusiv 
despre disponibilitatea românilor de a accepta independenţa Ungariei, cu 
condiţia însă a asigurării drepturilor naţionalităţilor: „[...] noi nu suntem contrari ai 
independenţei [...] Partidul Naţionalist Român însuşi, în programul său de la 1881, a lăsat în 
programul său ca chestie deschisă dualismul. Noi nu ne-am declarat niciodată că am dori prea 
tare comunitatea cu Austria. Dar la tot cazul, fie că stăm în comunitate cu Austria, fie că va fi 
o Ungarie independentă, un lucru nu vom înceta a-l pretinde, anume ca existenţa noastră 
naţională, cultura noastră naţională, să fie aici asigurată”.34 

Nu doar că solicită unitatea exclusiv politică a statului maghiar, fiind 
împotriva celei naţionale, dar românii din Parlamentul de la Budapesta, în cadrul 
luptei pentru drepturile naţionalităţilor, atrag atenţia asupra pericolului pe care 
neasigurarea acestora l-ar putea reprezenta pentru integritatea statului maghiar şi 
inclusiv a Imperiului Austro-Ungar. În 9 mai 1905, Aurel Vlad consideră că 
viitorul Ungariei poate fi asigurat doar dacă naţionalităţile au dreptul de a se 
dezvolta liber pe teren cultural şi economic.35 În cadrul aceluiaşi discurs pe care l-
am menţionat mai sus, în 10 mai 1905, Ioan Suciu atrage şi el atenţia asupra 
acestei singure modalităţi de conservare şi dezvoltare a statului unitar maghiar şi 
a naţiunii politice maghiare.36 Strategiile folosite de români în vederea garantării 
egalităţii naţionalităţilor din Ungaria au fost inclusiv somările subtile în ceea ce 
priveşte pericolul iredentismului, despre care Iuliu Maniu, în 27 iulie 1906, afirmă 
că se vehiculează doar unde există absolutism, deci în teritorii în care dezvoltarea 
naţionalităţilor nu este permisă: „[...] fie ţara aceasta o ţară înfloritoare a libertăţii şi 
atunci nimeni nu va privi în altă parte”.37 

În general, însă, iredentismul şi negarea acestuia în Parlamentul de la 
Budapesta au fost ocazii pentru românii naţionalişti în vederea afirmării şi 
sublinierii loialităţii lor faţă de statul maghiar. Acuzaţi constant de iredentism şi 
de tendinţe centrifugale, chiar separatiste, românii au negat aproape în 
exclusivitate aceste acuzaţii, exprimându-şi, în acelaşi timp, devotamentul faţă de 
ideea de stat maghiar. În şedinţa Parlamentului din 5 mai 1905, Teodor Mihali, în 
numele clubului naţionalităţilor, ia cuvântul pentru a se detaşa complet de orice 
acuzaţie referitoare la tendinţele de separatism ale naţionalităţilor din Ungaria, 
afirmând următoarele: „[...] în numele partidului meu îmi ţin datoria faţă de ţară de a 
protesta în mod categoric în contra acuzei neîntemeiate, că noi am reprezenta scopuri 
separatistice, am propaga năzuinţe răsturnătoare de stat şi adică cu atât mai vârtos cu cât e 
fermă convingerea mea că fiecare patriot onest are să năzuiască într-acolo, ca să fie promovată 
integritatea, consolidarea patriei”.38 

Vaida este mai radical în ceea ce priveşte negarea iredentismului, subliniind 
şi el, la fel ca Maniu, pericolul pe care o gravitare a românilor în afara monarhiei 

 
34 Ibidem, pp. 681-682. 
35 Ibidem, pp. 198-199. 
36 Ibidem, p. 205. 
37 Ibidem, p. 394. 
38 Ibidem, pp. 176-177. 
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l-ar putea reprezenta pentru maghiari. Astfel, într-un discurs din 9 iulie 1906, 
vorbeşte despre acuzele de iredentism care li se aduc românilor, presupunându-
se că aceştia doresc desprinderea Transilvaniei din structurile monarhiei şi 
alipirea lui la România; în contextul acestui pericol, maghiarii afirmă că acesta ar 
fi motivul pentru care românii sunt lipsiţi de drepturi politice şi pentru care li se 
adresează adeseori îndemnul de a pleca în România. Îndemnului din urmă, Vaida 
îi răspunde: „[...] ca să mergem în România, e fireşte, numai o frază; pentru că dacă ne-am 
duce, cine ar rămâne în locul nostru? Afară de aceasta se poate că dacă Regatul Român ar avea 
o populaţie de zece milioane, ar fi mai periculos pentru maghiarime decât astăzi. De aceea, 
ţineţi-ne mai bine aici, ca pe nişte amici buni”. Cu privire la acuzaţia de iredentism, o 
neagă total, afirmând că nu românii împrăştie această idee în rândul opiniei 
publice, „[...] pentru că noi nu putem propaga o astfel de prostie, noi nu putem să provocăm, 
ci provocatorii sunt alţii”.39 

Dacă Vaida vorbeşte despre pericolul pe care România l-ar putea 
reprezenta pentru Ungaria în cazul unirii Transilvaniei cu cea dintâi, Aurel Vlad, 
în anul 1907, este de părere că unirea într-un singur stat a tuturor românilor este 
o utopie irealizabilă, acesta nefiind capabil să se susţină singur, acuzându-i chiar 
pe cei care vehiculează astfel de idei: „[...] ce priveşte pe români, ar fi o mare nefericire 
unirea lor într-un singur stat. S-ar prăbuşi, pentru că i-ar lipsi sprijinul necesar, şi românul, 
care ar face în Ungaria o astfel de politică, ar trebui să fie trimis nu la temniţă, ci la 
balamuc”.40 

Mai mult decât atât, în anul 1908, Aurel Vlad aduce argumente care susţin 
devotamentul tuturor românilor faţă de Ungaria, prin înrolarea lor voluntară în 
armata imperiului şi prin lupta pentru integritatea statului, readucând din nou în 
discuţie posibilităţile reduse ca Transilvania să fie alipită României, cel puţin în 
viitorul apropiat, mai ales în contextul în care românilor li s-ar asigura egalitatea şi 
conservarea naţiunii în cadrul statului maghiar: „[...] dacă ar fi românii iredentişti, 
interesul lor ar fi să fie cât de slabă Monarhia Austro-Ungară. România n-ar face atunci parte 
din Tripla Alianţă, ci s-ar alătura la contrarii ei. Atât de naiv nu e nimeni să creadă că 
graniţele române pot fi mutate până la Tisa cu uşurătatea cu care se face lucrul acesta cu degetul 
pe hartă [...] Până au românii speranţă că lucrurile se pot îndrepta spre bine, nu vor gravita în 
afară”.41 Aceeaşi părere o are şi Aurel Novac, care susţine necesitatea menţinerii 
integrităţii statului maghiar şi a monarhiei inclusiv pentru protejarea României 
care, chiar şi în perspectiva alipirii Transilvaniei, ar fi incapabilă să se apere 
singură de pericolele externe.42 

Conservarea structurilor monarhiei şi ale statului ungar este, deci, susţinută 
inclusiv pentru a menţine echilibrul de putere în Europa Balcanică şi Central-
Răsăriteană şi pentru a asigura stabilitatea şi pacea în zonă. Dacă la începutul 
studiului vorbeam despre cum statele vecine şi situaţia externă au dictat, printre 

 
39 Ibidem, p. 341. 
40 Ibidem, p. 432. 
41 Ibidem, pp. 773-774. 
42 Ibidem, p. 580. 
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altele, trecerea românilor la activism, reclamând necesitatea dezvoltării 
imperiului, în urma analizării discursurilor parlamentare, observăm că inclusiv 
românii considerau această chestiune de o mare importanţă pentru evitarea 
conflictelor în zonă, mai ales în contextul creşterii puterii Rusiei, aşa cum 
menţionează Vaida-Voevod. Astfel, în anul 1906, subliniază necesitatea întăririi 
statului prin asigurarea drepturilor naţionalităţilor, „[...] pentru că dacă se înfiinţează 
odată imperiul acela mare federativ rusesc, binevoiţi a vă închipui numai, ce putere atractivă va 
avea asupra slavilor, dar poate că şi asupra românilor! Dacă va fi asigurată acolo deplina 
libertate naţională şi socială, atunci nu va mai fi idee fixă şi scornitură panslavismul, ci el va 
uni toate popoarele Europei şi se vor naşte statele unite mari europene. Pentru ca aceasta să nu 
se întâmple, în mod necesar noi trebuie să adunăm putere şi să năzuim într-acolo ca să ne 
consolidăm într-un stat tare şi unit în idei”.43 

Acelaşi „pericol rusesc” îl îndeamnă pe Aurel Vlad să vehiculeze ideea 
unui rol capital al Ungariei în zonă, aceasta având misiunea de a strânge în jurul 
ei toate popoarele din Balcani, pentru a crea un zid de apărare a Europei în faţa 
Rusiei.44 Nu în ultimul rând, în 16 februarie 1909, Iuliu Maniu vorbeşte despre 
menirea armatei care este însăşi apărarea existenţei monarhiei, subliniind că 
aceasta are, la rândul său, rolul de a apăra şi garanta dezvoltarea micilor popoare 
care o compun, iar, pe de altă parte, „[...] de a apăra cultura din apus faţă de invazia 
barbară din Orient [...] Crede că Monarhia Austro-Ungară, dinastia habsburgică are încă un 
frumos viitor [...] Ea nu mai are să apere apusul de invazia barbară din Orient, ci să 
împiedice extinderea Apusului asupra Orientului. Ea formează stavila. Monarhia trebuie să 
fie deci aşa de tare, ca să poată împlini această misiune, pe lângă cealaltă”.45 Astfel, imperiul 
are, pe plan extern, un dublu rol, motiv pentru care integritatea şi dezvoltarea lui 
trebuie menţinute şi încurajate: el trebuie să asigure protecţia în faţa pericolului 
care ameninţă contaminarea reciprocă a celor două mari culturi europene şi chiar 
mondiale, cea apuseană şi cea răsăriteană. 

Nu în ultimul rând, am considerat necesar, înainte de a încheia acest 
studiu, a atrage atenţia asupra importanţei pe care ideea de patrie şi acuza 
„trădării de patrie” o au pentru deputaţii naţionalişti din Parlamentul Ungariei, 
devotamentul lor faţă de statul maghiar fiind strâns legat de aceste noţiuni. 
Începând mai ales cu epoca modernă, noţiunile de „patrie” şi „patriotism” capătă 
o importanţă deosebită în mentalitatea colectivă, dictând adeseori acţiunile atât 
ale oamenilor politici, cât şi ale celor de rând, ducând la conflicte interne, dar şi 
externe de mare anvergură. Termenul „patrie” provine din limba latină, unde 
înseamnă „ţara părinţilor”, iar importanţa creşte la gândul că înaintaşii unui neam 
au fost primii care au ocupat, lucrat şi apărat un teritoriu. Patria este locul în care 
au trăit strămoşii, iar de aici, istoricii spun că ar pleca explicaţiile sacrificiilor pe 
care o generaţie le face pentru patria sa.  

 
43 Ibidem, pp. 346-347. 
44 Ibidem, p. 432. 
45 Ibidem, p. 836. 
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Pentru românii transilvăneni, în perioada în care au activat în Parlamentul 
de la Budapesta, patria era, mai mult decât Ungaria, Transilvania, teritoriul în care 
se născuseră părinţii lor, ei înşişi şi urmaşii lor. Din devotamentul şi loialitatea 
faţă de Transilvania se dezvolta, astfel, o doză de devotament pentru structura 
statală din care aceasta făcea parte, statul maghiar şi Imperiul Austro-Ungar, 
văzute ca fiind singurele care puteau asigura protecţia teritoriului pe care îl 
locuiau. La acea vreme, perspectivele dezintegrării monarhiei şi ale alipirii 
Transilvaniei la România erau aproape imposibil de perceput, motiv pentru care 
vom cuteza a afirma faptul că, dragostea faţă de patria Ungaria a românilor din 
Transilvania a fost, într-o măsură mai mică sau mai mare, sinceră. Acesta este 
unul dintre motivele pentru care, în 6 iulie 1906, Ştefan Petrovici afirma în 
Parlament că: „[...] cei din România meargă acolo, dar noi aici avem patria, noi aici 
rămânem, ori vă place, ori nu”.46 

Plecând de la această idee, pentru românii din Transilvania, acuzaţia care 
venea constant din partea maghiarilor referitoare la „trădarea de patrie” provoca 
nemulţumiri adânci, impulsionând, de asemenea, vehicularea unor idei referitoare 
la interesul pentru menţinerea şi dezvoltarea statului ungar şi negarea tendinţelor 
iredentiste. În anul 1907, Vasile Lucaciu ţine un discurs în Parlament în care 
vorbeşte despre iubirea de patrie, despre care consideră că este „datoria sfântă” a 
tuturor care locuiesc în Ungaria, în timp ce „[...] neiubirea patriei o considerăm de un 
păcat, ce totdeauna trebuie condamnat”. Înşiră apoi, criteriile pe care se fundamentează 
iubirea şi devotamentul faţă de patrie: loialitatea faţă de monarh şi respectarea 
legilor, care „[...] se poate că nouă nu ne convin, se poate că s-au adus în contra voinţei 
noastre, putem să luptăm în contra lor, dar de respectat trebuie să le respectăm până legea e 
lege”. Are încredere că, datorită iubirii sincere de patrie a poporului maghiar, 
relaţiile dintre români şi unguri vor fi în cele din urmă unele pozitive, „[...] căci 
pentru binele iubitei noastre patrii, pentru ţara noastră Ungaria, va veni timpul când ne vom 
înţelege unii cu alţii”.47 

În anul 1908, alături de loialitatea faţă de rege şi de respectarea legilor, Iuliu 
Maniu adaugă în lista criteriilor după care poate fi declarat un bun patriot şi „[...] 
alipirea la neam, la naţionalitate, la individualitatea naţională, la cultura proprie”.48 Vasile 
Goldiş susţinea necesitatea jertfei pentru patrie în anul 1906, aceasta devenind 
mai apoi şi ea o dovadă a patriotismului, fiind vizibilă în discursul său şi 
importanţa factorului istoric, a vechimii şi duratei lungi a convieţuirii pe teritoriul 
Transilvaniei a românilor: „[...] tot aşa susţinem cu sângele şi cu banii noştri această ţară şi 
noi, ca şi d[umnea]voastră, am susţinut-o în curs de o mie de ani şi o vom susţine în curs de mii 
de ani, până va sosi timpul, când văzându-ni-se marea iubire de patrie, se va schimba şi inima 
d[omniilor] voastre şi cu aceeaşi dragoste ne veţi primi, cu care dragoste ne lipim noi de patria 
aceasta”.49 

 
46 Ibidem, p. 314. 
47 Ibidem, pp. 659-671. 
48 Ibidem, p. 772. 
49 Ibidem, pp. 295-196. 
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Despre jertfă vorbeşte, în anul 1907, şi Ştefan Petrovici, când aduce în 
discuţie sacrificiile făcute pentru apărarea patriei de către românii din 
Transilvania înrolaţi în armată, luptând împotriva turcilor, dar şi Aurel Vlad, în 
anul 1908, când subliniază că înrolarea voluntară a românilor în armata comună 
este o dovadă clară a patriotismului lor. Românii sunt acuzaţi de trădare de patrie 
şi atunci când sunt văzuţi ca iredentişti, acesta fiind un motiv în plus pentru a 
nega orice fel de tendinţe centrifugale. Astfel, Ştefan Cicio-Pop ţine discurs în 
Parlament în 22 februarie 1907, vorbind despre acuzele aduse românilor, 
referitoare la intenţiile lor de a se alătura României, susţinând că singurele dovezi 
care susţin acest fapt sunt realitatea că şi peste Carpaţi trăiesc români, subliniind 
că: „[...] niciun român n-a fost pus sub acuză pentru o astfel de trădare de patrie”.  

Astfel, din această perspectivă, a devotamentului faţă de patrie, loialitatea 
românilor faţă de ideea de stat maghiar ar fi putut fi, cel puţin pe de o parte, 
sinceră, iar asta în pofida tuturor proiectelor politice care vizau reorganizarea 
imperiului, proiecte ai căror adepţi erau inclusiv deputaţii români. Cu toate 
acestea, în primul deceniu al secolului al XX-lea, românii ardeleni, nevăzând la 
orizont nicio posbilitate a unirii Transilvaniei cu România, vor susţine integritatea 
statului ungar şi a monarhiei, în interiorul cărora îşi vedeau posibilă dezvoltarea. 
Octavian Tăslăuanu va afirma, câţiva ani mai târziu, faptul că românii din 
Parlamentul ungar îşi vehiculau patriotismul doar de faţadă: „[...] în lupta dintre cele 
două neamuri, între români şi unguri, conducătorii neamului nostru întrebuinţau toate astuţiile, 
dintre care cele mai frecvente şi mai deochiate erau: credinţa faţă de patria ungară şi loialitatea 
faţă de Casa de Habsburg. Nu-şi trădau gândul, ascuns în adâncul sufletului, decât atunci 
când România era jignită şi se simţeau datori să-i ia apărarea”.50 Tăslăuanu vorbeşte 
despre acest „fals patriotism” al românilor, dar este de remarcat faptul că, înainte 
cu doar patru ani, într-o lucrare pe care am menţionat-o în prima parte a acestui 
studiu, sublinia faptul că, în perioada respectivă „[...] în Ardeal se vorbea despre 
„naţiunea română”, dar în concepţia celor mai mulţi, hotarele ei se opreau la Carpaţi”.51 

Prin urmare, în ceea ce priveşte proiectele şi ideile politice referitoare la 
organizarea statală din care avea să facă parte Transilvania, noul program al 
Partidului Naţional Român din anul 1905 a adus o inovaţie, eliminând 
dezideratul obţinerii autonomiei teritoriale a Transilvaniei, fiind expresia unei 
gândiri politice moderne, adaptate vremii, aparţinând noii generaţii de politicieni 
ardeleni, care vor fi, de asemenea, cei care vor modera şi realiza inclusiv unirea 
de mai târziu a Transilvaniei şi a celorlalte teritorii ale imperiului, locuite de 
români, cu Regatul României. Pentru susţinerea pe care au afirmat-o şi chiar 
arătat-o ideii de stat maghiar, deputaţi români precum Teodor Mihali, Alexandru 
Vaida-Voevod, Iuliu Maniu sau Vasile Goldiş nu trebuie văzuţi ca fiind mai puţin 
adepţi ai cauzei naţionale decât opozanţii trecerii la activism şi ai modificării 

 
50 Octavian C. Tăslăuanu, „Lupta dintre două neamuri. Politica lui St. Tisza şi politica lui I. Maniu. O 
paralelă istorică”, extras din revista „Convorbiri literare”, număr 7, decembrie 1940, Bucureşti, I. E. 
Torouţiu, 1941, pp. 10-11. 
51 Idem, Amintiri de la „Luceafărul”, pp. 83-84. 
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programului Partidului Naţional Român. Deputaţii Partidului Naţional Român 
din Parlamentul de la Budapesta au văzut în participarea la lupta electorală şi la 
discuţiile parlamentare şansa cea mai bună, de la acea vreme, pentru obţinerea de 
drepturi în vederea dezvoltării naţionalităţilor. În cadrul discursurilor lor din 
Parlament, românii nu au ezitat niciodată să afirme cauza naţională pe care, într-
adevăr, au alăturat-o ideii de stat maghiar, considerând că cele două pot fi 
congruente, nu doar opuse, neexcluzându-se, ci completându-se şi contribuind, 
împreună, la dezvoltarea monarhiei, structura statală care le asigura traiul şi 
protecţia la vremea respectivă. Trecerea timpului şi lipsa reuşitelor acestei tactici 
în maniera dorită de români, le-au arătat acestora nu neapărat o greşeală comisă, 
ci că, în cele din urmă, tot direcţia României este cea înspre care trebuiau să 
privească. 
 

The Romanian National Conference from 1905, the new activism and the idea of 
Hungarian State formulated by the Romanian Deputies in the Hungarian Parliament 

(1905-1910) 
 

(Abstract) 
 

The first decade of the 20th century marks one of the biggest changes in the Romanian 
national movement from Transylvania: the National Conference from 1905 decided that 
Romanians would participate to the ellections and debates from the Budapest Parliament. Moving 
from passivism to activism meant that Romanians had to eliminate the Transylvanian autonomy 
from their political programm. There were political personalities who agreed with this decision, 
while others considered it a mistake. However, their attendance at the parliamentary debates from 
Budapest was marked by the Romanian speeches about patriotism and support for the integrity 
of the Hungarian State. Even if their final wish was the union of Transylvania with Romania, at 
that time, the Romanians couldn’t predict the outbreak of the First World War, which made this 
desire possible. Eventually, the Romanian deputies only wanted to do the best they could for their 
nation, taking into consideration the conditions which characterized those times. 

Keywords: Romanian national movement, ellections, autonomy, patriotism, political 
speech. 
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În ultimele două decenii ale secolului al XIX-lea asistăm la un proces de 

modernizare a societăţii româneşti, fapt ce a dus la schimbarea mentalităţii şi la 
apariţia unor institute de credit, case de păstrare, organizate „[...] pe principiul 
solidarismului cooperatist”, care aveau ca scop principal „[...] dezvoltarea spiritului de 
economie şi a capitalului, precum şi promovarea intereselor comerciale şi de agricultură prin 
operaţiuni la bancă”.2 Înfiinţarea unor institute de credit în mediul rural a fost 
susţinută atât de intelectualitatea clericală, cât şi de cea laică, pentru că se dorea 
„[...] luminarea românilor”, dar mai ales mai ales salvarea lor „[...] din ghiarele 
cămătarilor… care îi despoiau într-un mod nemaipomenit”.3 Prin apariţia institutelor de 
credit, în societatea rurală românească pătrundeau elementele capitalismului, dar 
şi „[...] noi agenţi economici meniţi să faciliteze nu numai acumularea de capital, ci şi 
implicarea acestuia într-o tot mai rapidă circulaţie a mărfurilor”.4 

Modernizarea societăţii româneşti a fost opera preoţilor şi învăţătorilor, 
care constituiau o elită rurală şi au reuşit parţial a mobiliza populaţia şi a o „[...] 
ancora în realităţile cotidianului modern”.5 Sunt cei care au contribuit la înfiinţarea 
unor „[...] case poporale de economii, camere de comerţ şi bănci”,6 fapt ce a dus la 
transformări profunde în mentalul societăţii româneşti. Aceste institute de credit 

 
1 Această lucrare este rezultatul cercetării făcută posibilă prin sprijinul financiar oferit de proiectul 
„Educaţie antreprenorială şi consiliere profesională pentru doctoranzi şi cercetători postdoctorali 
în vederea organizării transferului de cunoaştere din domeniul ştiinţelor socio-umaniste către piaţa 
muncii (ATRiUM)”: POCU/380/6/13/123343, cofinanţat din Fondul Social European, prin 
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020. 
2 Serviciul Judeţean Arad al Arhivelor Naţionale, Fond Tribunal, grupa III, dosar 2/1897, f. 136.  
3 Felicia Oarcea, „Aspecte din implicarea dascălilor în activităţile economice financiare ale 
comitatului Arad (1867-1918)”, în volumul Administraţie românească arădeană: Studii şi comunicări din 
Banat-Crişana, II, coordonat de Doru Sinaci, Emil Arbonie, Arad, „Vasile Goldiş” University 
Press, 2011, p. 103. 
4 Mihai D. Drecin, Vasile Dobrescu, „Consideraţii asupra sistemului financiar-bancar românesc 
din Transilvania (1867-1918)”, în volumul Istorie financiar-bancară. Studii asupra băncilor săseşti, 
româneşti, maghiare şi slovace din Austro-Ungaria (1867-1918), II, coordonat de Vasile Ciobanu, Vasile 
Dobrescu, Lucian Dronca, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2001, p. 40. 
5 Felicia Oarcea, „Aspecte din implicarea dascălilor în activităţile economice financiare ale 
comitatului Arad”, p. 103. 
6 Ioan Godea, Arhitectura românească în epoca modernă 1700-1900, Oradea, Editura Primus, 2012, p. 
423. 
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din mediul rural au contribuit la dezvoltarea economică, prin „[...] creditarea şi 
subvenţionarea acţiunilor economice şi spirituale ale iniţiatorilor de societăţi comerciale, ateliere 
meşteşugăreşti, intreprinderi industriale, precum şi a unor instituţii de cultură şi învăţământ”.7 
 

 
 

Figura 1: Sediul Băncii „Victoria” Arad (clădirea din dreapta) 
(Sursă: www.aradculture.ro) 

 
Un rol important în activitatea financiar-bancară în părţile Aradului l-a 

avut Institutul de Credit şi Economii-Societate pe Acţiuni „Victoria”. A apărut în 
anul 1887, iar la sfârşitul secolului al XIX-lea era a „[...] doua bancă românească din 
Transilvania”.8 Până la declanşarea Primului Război Mondial, banca arădeană a 
acordat importante sume de bani pentru acţiuni cu caracter filantropic, 
contribuind la modernizarea societăţii româneşti. Ca urmare a cercetărilor 
realizate, s-a constatat că pentru susţinerea scopurilor cultural-filantropice, „[...] la 
sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX Banca Victoria a alocat o sumă de 
214.310 coroane”.9 La începutul secolului al XX-lea conducerea băncii susţinea 
iniţiativa Reuniunii Femeilor Române de a ridica o şcoală de fete în Arad şi a 
contribuit, în acest scop, cu suma de 25.000 de coroane. Punerea în practică a 
politicii de maghiarizare a făcut ca banca să acorde sume mai mari pentru 
scopurile filantropice. În anul 1910, banca avea un venit curat de 238.336 de 
coroane, din care acorda pentru scopurile filantropice suma de 12.000 de 
coroane. În anul 1913, profitul curat era de 482.925 de coroane şi pentru scopuri 
filantropice s-au acordat 50.000 de coroane, din care 10.000 pentru şcoala de 
fete, alte 10.000 pentru ridicarea unui internat pentru băieţi, 20.000 pentru şcoala 
confesională românească din cartierul arădean Şega, 5000 pentru ridicarea unui 

 
7 Mihai D. Drecin, Vasile Dobrescu, „Consideraţii asupra sistemului financiar-bancar românesc 
din Transilvania”, p. 64. 
8 Vasile Dobrescu, Sistemul de credit românesc din Transilvania 1872-1918, Târgu-Mureş, Editura 
Universităţii „Petru Maior”, 1999, p. 253. 
9 Mihai D. Drecin, Vasile Dobrescu, „Consideraţii asupra sistemului financiar-bancar românesc 
din Transilvania”, p. 46. 
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nou edificiu al şcolii comerciale româneşti din Braşov şi 5000 de coroane au 
rămas la dispoziţia directorului.10 „Victoria” a avut un rol important în sistemul 
financiar-bancar românesc din Transilvania şi a susţinut înfiinţarea unor institute 
de credit în localităţile mai dezvoltate din jurul Aradului, precum Nădlac sau 
Radna, iar în primul deceniu al secolului al XX-lea a înfiinţat filiale care au activat 
în mediul rural. 

Institutele de credit şi băncile apărute în mediul rural la sfârşitul secolului al 
XIX-lea se vor remarca printre instituţiile cele mai importante care au susţinut 
nevoile societăţii româneşti, care trecea printr-un proces de modernizare, dar se 
confrunta şi cu o serie de probleme apărute la începutul secolului al XX-lea, când 
clasa politică maghiară punea în practică măsurile cele mai dure de 
deznaţionalizare. 

Un rol important în zonă l-a avut „Lipovana”, institut de credit şi 
economii societate pe acţiuni din comitatul Timiş, înfiinţat în anul 1893, cu un 
capital de 50.000 de florini. În anii care au urmat, institutul s-a dezvoltat rapid, un 
rol important avându-l Alexandru Mocioni, cel care a „[...] stat ani de-a rândul în 
fruntea Consiliului de Administraţie al micii bănci Lipovana din Lipova, călăuzind în 
persoană Adunările ei generale”.11 Mai trebuie amintit că, în anul 1899, Episcopia 
Ortodoxă din Arad a dat la „Lipovana” „[...] spre fructificare tocmai 130.000 florini ai 
Diecezei”,12 iar la începutul secolului al XX-lea „[...] comunele bisericeşti din tractul 
Lipovei mai toate au acţiuni şi depuneri la Lipovana”.13 În februarie 1898, s-a ţinut 
adunarea generală; în cadrul acesteia s-a arătat că „[...] la finele anului trecut depunerile 
au fost în valoare de 169.504 florini şi s-a realizat un profit curat de 9509 florini”.14 Încă 
din primul deceniu de activitate, institutul a susţinut diferite cazuri filantropice. 
În perioada următoare se poate constata o creştere atât a venitului, cât şi a sumei 
alocate pentru scopuri caritabile, aceşti bani fiind de cele mai multe ori puşi la 
dispoziţia conducerii institutului, care îi putea aloca pe parcursul anului în funcţie 
de solicitările depuse sau de problemele apărute.  

Încă de la sfârşitul secolului al XIX-lea, institutul a acordat bani pentru 
premierea elevilor silitori din inspectoratul Lipovei, acţiune care s-a repetat în 
fiecare an, până la declanşarea Primului Război Mondial. Potrivit bilanţului pe 
anul 1904, din cele 1141 de coroane pentru fondul de binefacere, 200 erau 
pentru „[...] cărţi şi premii la examenul din tractul Lipovei”. Suma varia de la an, la an, 
în 1906 fiind acordate 161 de coroane. Pe lângă aceşti bani, s-au mai donat şi alte 
sume şcolii confesionale. În bilanţul din anul 1904 se arată că şcoala românească 
greco-ortodoxă a primit 50 de coroane. Conducerea băncii a alocat în unele 
situaţii sume importante pentru şcolile din alte oraşe, precum Şcoala de Fete din 

 
10 Anuarul Băncilor Române, Sibiu, Tiparul Tipografiei Diecezane, 1914, p. 164.  
11 Teodor Botiş, Monografia familiei Mocioni, Bucureşti, Fundaţia pentru Literatură şi Arte „Regele 
Carol II”, 1939, p. 359. 
12 Tribuna Poporului, număr 81, 1899. 
13 Ibidem, număr 78, 1902. 
14 Biserica şi şcoala, număr 6, 1898. 
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Arad sau Gimnaziul din Brad. Potrivit bilanţului pe anul 1908, institutul acorda 
200 de coroane, reprezentând a treia rată pentru Gimnaziul din Brad şi 50 de 
coroane, rata a patra pentru Şcoala de Fete din Arad. Alte sume importante s-au 
dat pentru ridicarea unor internate corespunzătoare cerinţelor impuse de 
legislaţia maghiară. S-au donat diferite sume de bani pentru internatele din Arad, 
Timişoara şi Bran. 

Institutul s-a remarcat şi ca un susţinător al bisericii. În anul 1897, a 
acordat 250 de coroane pentru renovarea turlei bisericii din Lipova, iar anual 
dona 50 de coroane pentru fondul protopopiatului. În anul 1904, conducerea 
decidea acordarea a 400 de coroane pentru Episcopia Timişoarei, finanţare ce a 
continuat şi în anii care au urmat.  

Se mai acordau bani şi pentru unele asociaţii, precum „România Jună” de 
la Viena sau „Petru Maior” din Budapesta, dar şi pentru cele cu caracter local, 
precum Reuniunea Femeilor, sau fondului pompierilor din Lipova. 
 

Profit şi sume alocate pentru scopurile filantropice de către conducerea „Lipovenei” 
(date extrase din „Anuarul Băncilor Române”-1901-1916) 

 
Anul Valoarea profitului 

curat (coroane) 
Suma alocată pentru scopuri 

de binefacere (coroane) 
1900 19.935 794,28 
1901 20.002 841,54 
1902 20.219 1112,45 
1903 23.668 1141,03 
1904 23.668 1141 
1905 24.442 1733 
1906 24.705 1644 
1908 27.278 1641 
1910 36.296 889 
1912 33.030 657 
1913 31.238 994 
1914 8188 - 

 
În anul 1896, ca urmare a demersurilor intelectualilor români din Pecica, a 

apărut Banca Populară „Pecicană”, care era o „[...] organizaţie cooperatistă”.15 
Potrivit statutelor, societatea a fost creată cu scopul de a „[...] promova cruţarea, a da 
ocaziune sigură ori şi cui că în decurs de câţiva ani prin depuneri mărunte săptămânale se 
adună un capital şi ajutora membri cu împrumuturi”.16 Printre directorii instituţiei se 
numărau învăţătorul Ioan Ardelean şi preoţii Demetriu Barbu şi Ştefan 
Tămăjdan. Activitatea societăţii a fost descrisă de învăţătorul Ştefan Roja într-un 

 
15 Monografia Pecica, Arad, Editura Concordia, 2007, p. 519. 
16 Arhiepiscopia Ortodoxă Română Arad, Fond acte şcolare, dosar 149-IV-1912, f. 1. 
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raport trimis Consistoriului arădean în anul 1912, unde arată că societatea a avut 
un rol important şi a adus „[...] mult folos membrilor ei scoţându-i din mâna cămătarilor şi 
dându-le posibilitatea ca împrumutul să-l poată răsplăti pe nesimţite”.17 

În anul 1897, conducerea băncii „Victoria” susţinea şi se implica în 
organizarea institutelor de credit din Radna şi Nădlac, contribund astfel, la 
modernizarea societăţii româneşti. În anul 1897, banca arădeană se număra 
printre acţionarii de la cele două institute de credit, cumpărând câte 25 de acţiuni, 
iar unii dintre funcţionarii săi apar şi în conducerea celor două institute nou 
înfiinţate.  

În conducerea institutului din Radna se găseau la sfârşitul secolului al XIX-
lea şi la începutul secolului al XX-lea personalităţi care activau şi în conducerea 
„Victoriei” din Arad, precum Ioan Suciu, cel care a fost notarul adunării generale 
prin care s-a constituit institutul, dar şi Mihai Veliciu, Sava Raicu sau profesorul 
Teodor Ceontea. La adunarea de constituire a „Nădlăcanei” era prezent şi 
Roman Ciorogariu, iar printre cei aleşi în comitetul de supraveghere era şi Sava 
Raicu, ambii intelectuali făcând parte şi din conducerea „Victoriei”. Interesant 
este că, în cazul constituirii „Nădlăcanei”, zece acţiuni au fost cumpărate de 
„Lipovana”, la care se mai adaugă două acţiuni cumpărate de protopul Voicu 
Hamsea şi zece acţiuni cumpărate de Demetrie Roman, învăţător din Radna, 
persoane implicate în organizarea şi conducerea institutului din Radna. Potrivit 
documentelor, cele două institute de credit apărute în anul 1897 au avut un rol 
important în zonă şi au adunat în jurul lor cei mai marcanţi intelectuali ai locului. 

„Mureşanul”, institut de credit şi economii societate pe acţiuni în Maria-
Radna, comitatul Arad, a avut un capital iniţial de 80.000 de coroane. Institutul a 
grupat în jurul său intelectualitatea din zonă, în conducere fiind învăţători, 
precum Ioan Tuducesu sau Iosif Vuculescu, dar şi profesorul arădean Teodor 
Ceontea. Institutul s-a dezvoltat în anii care au urmat şi a acordat şi unele 
ajutoare financiare. În anul 1899, din profitul de 6678 de coroane, a acordat 160 
pentru scopuri filantropice. Din această sumă, 20 de coroane erau pentru „[...] 
premierea copiilor cu cărţi la examene”, banii fiind puşi la dispoziţia protopopului 
Vasile Beleş,18 iar 40 de coroane se alocau pentru internatul din Arad. Încă de la 
început, institutul s-a remarcat ca un susţinător al şcolilor. Potrivit bilanţului din 
anul 1900, conducerea acorda pentru scopuri caritabile suma de 283 de coroane, 
din care 124 pentru şcolile din tractul Radnei. Finanţarea a continuat şi în anii 
următori, dar suma a variat. Au mai fost acordate sume importante pentru Şcoala 
de Fete din Arad, dar şi pentru ridicarea unor internate la Arad şi Beiuş. O 
importantă donaţie a fost făcută bisericii ortodoxe române din Radna în anul 
1904, când s-au alocat 500 de coroane, din cele 735 de coroane destinate 
scopurilor caritabile. 

 
17 Ibidem.  
18 Anuarul Băncilor Române, 1901, p. 81. 
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În anul 1897, a apărut şi „Nădlăcana”, institut de credit şi economii 
societate pe acţiuni în Nădlac, comitatul Cenad, cu un capital de 100.000 de 
coroane. Înfiinţarea unui institut de credit românesc în Nădlac a găsit susţinere 
atât în biserică, cât şi la alte bănci şi institute de credit. Printre primii acţionari 
găsim importanţi oameni din rândul bisericii ortodoxe; episcopul Ioan Meţianu a 
cumpărat zece acţiuni, iar Dionisie Popovici, casierul Consistoriului arădean, a 
devenit un important acţionar, cumpărând 70 de „acţii”. Dezvoltarea noului 
institut de credit a fost mai anevoioasă; în anul 1899, profitul curat ajungea la 
9579 de coroane din care, pentru scopuri filantropice, au fost acordate 130 de 
coroane. Până în anul 1906, venitul a fost în jur de 9000 de coroane pe an, astfel 
că pentru scopurile caritabile s-au alocat puţini bani. În raportul din anul 1903, se 
menţionează că venitul era de 9124 de coroane, iar „[...] distribuirea cotei de binefacere 
s-a făcut în decursul anului afară de 100 coroane votate pentru renovarea catedralei din 
Arad”.19 În anul 1906, venitul a ajuns la 12.193 de coroane, iar în anii care au 
urmat a mai crescut, în anul 1910 ridicându-se la 20.086 de coroane, din care 262 
au fost donate pentru scopuri filantropice şi s-au acordat 100 de coroane pentru 
Şcoala de Fete din Arad. Dezvoltarea a continuat, culminând cu anul 1913, când 
s-a ajuns la un venit de 63.131 de coroane şi s-a acordat, pentru scopuri 
filantropice, suma de 876 de coroane. Din această sumă, 400 de coroane erau 
pentru taxa de membru al ASTREI, 200 de coroane reprezentând prima rată 
pentru Şcoala Comercială Superioară din Braşov şi alte 200 de coroane 
reprezentând prima rată pentru internatul de băieţi din Arad.20 În anul 1914, 
profitul era de 59.400 de coroane şi pentru scopurile de binefacere se acordau 
1148 de coroane, din care s-a achitat a doua rată pentru şcoala din Braşov şi 
internatul din Arad şi s-au dat 600 pentru Crucea Roşie.21 

Modernizarea societăţii româneşti şi schimbarea mentalităţii a făcut ca în 
primul deceniu al secolului al XX-lea să apară o serie de institute de credit în 
diferite localităţi din comitatul Arad, Timiş sau Torontal, dar şi filiale ale băncii 
„Victoria”, precum cele de la Şiria, Chişineu-Criş şi Ineu, iar în Banat au apărut şi 
s-au dezvoltat filialele băncii „Timişana”.  

În anul 1905, protopopul Ioan Georgia şi avocatul Aurel Gozda se 
adresau conducerii „Victoriei” şi solicitau înfiinţarea unei filiale la Buteni. În anul 
1906, au urmat demersurile pentru înfiinţarea unui institut de credit românesc. A 
apărut astfel „Buticeana”, institut de credit şi economii societate pe acţiuni în 
Buteni, comitatul Arad, care a avut un rol important, pentru că a acordat credite 
cu dobânzi reduse pentru ţărani şi a „[...] contrabalansat activitatea altor institute de 
credit din localitate”.22 În anul 1907, s-a înfiinţat în Pecica şi o casă de păstrare, care 
iniţial a avut un capital de 200.000 de coroane, obiectivul ei fiind sprijinirea 

 
19 Ibidem, 1905, p. 96. 
20 Ibidem, 1914, p. 110. 
21 Ibidem, 1915, p. 98. 
22 Felicia Oarcea, „Aspecte din implicarea dascălilor în activităţile economice financiare ale 
comitatului Arad”, p. 109. 
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dezvoltării „agriculturii, industriei şi comerţului”.23 La Ineu, a apărut „Lunca”, institut 
de credit şi economii societate pe acţiuni cu un capital social de 100.000 de 
coroane, iar la Dezna o casă de păstrare. Fenomenul este prezent şi în satele din 
câmpia Banatului. Şi aici au apărut mai multe case de păstrare şi institute de 
credit cu un capital mai redus, dintre care amintim „Pesăcana”, institut de credit 
şi economii societate pe acţiuni în Pesac, comitatul Torontal, având un capital de 
50.000 de coroane.  
 

 
 

Figura 2: Sava Raicu, director executiv al Băncii „Victoria” în perioada 1912-1919 
(Sursă: Virgiliu Bradin, Sava Raicu (1869-1920). Finanţist de elită în lumea bancară din Austro-Ungaria. 

Contribuţie monografică, Arad, Editura Promun, 2012, p. 132) 

 
Pe lângă aceste institute de credit au mai existat şi filialele Băncii 

„Victoria”. În raportul conducerii „Victoriei” din anul 1907, se arată că filiala din 
Chişineu a fost deschisă în 16 ianuarie 1907, un an nefavorabil, dar în ciuda 
greutăţilor filiala a „[...] operat un capital aproape de jumătate de milion”, ajungând ca în 
anul 1908 să facă progrese tot mai mari, atât „[...] în privinţa extensiunii afacerilor, cât 
şi a circulaţiunii şi a veniturilor”. În anul 1910, a apărut şi filiala din Şiria care, potrivit 
raportului prezentat la adunarea generală din anul 1911, făcea „[...] cele mai bune 
servicii clienţilor din aceste părţi şi totodată institutului”, asemenea filialei de la Chişineu-
Criş. Tot în anul 1910, au început discuţiile dintre conducerea „Victoriei” şi cea a 
institutului „Lunca” din Ineu, în urma cărora s-a decis transformarea celui din 
urmă în filiala băncii „Victoria” din Ineu. 

Se poate constata că la începutul secolului al XX-lea în localităţile rurale 
mai dezvoltate au funcţionat diferite institute de credit. Chiar dacă acestea au 
avut o putere financiară redusă, au contribuit la modernizarea societăţii, la 

 
23 Idem, Şcoala şi societatea în comitatul Arad (1867-1918), Arad, Editura Gutenberg Univers, 2012, p. 
110. 
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dezvoltarea unei „economii rurale” şi au oprit „[...] procesul de sărăcire a populaţiei”.24 
În presa vremii se vorbeşte mult despre rolul acestor „bănci rurale”, afirmându-
se că: „[...] băncile noastre şi până acum au fost cetăţi tari de apărare în lupta grea pentru 
pâinea cea de toate zilele şi unde umblat-au şi găsit-au adăpost cei ajunşi în strâmptoare... La 
bănci avem adecă adunaţi nu numai pe fraţi mai cu dare de mână, ci totodată şi pe cei cu minte 
mai luminată... Fie lumina lor un izvor de putere a neamului românesc!”.25 
 

The Contribution of the Romanian Credit Institutions from the Parts of Arad to the 
Modernization of the Romanin Society till the First World War 

 
(Abstract) 

 
The process of modernization of the Romanian society, started in the last two decades of 

the 19th century, accelerated at the beginning of the 20th century, as a result of the appearance in 
the rural area of numerous credit institutions and savings houses. An important role in the 
modernization process of the Romanian society in the parts of Arad was played by „Victoria”, a 
credit and savings institute joint stock company founded by a group of intellectuals in the area in 
1887. At the beginning of the 20th century, „Victoria” was the second Romanian bank in Austria-
Hungary in size and contributed to the establishment of other credit institutions in the Romanian 
villages in the Arad Plain. Through the appearance of credit institutes, the elements of capitalism 
entered the rural Romanian world. Credit institutions in rural areas will stand out as some of the 
most important institutions that supported the needs of Romanian society, which was going 
through a process of modernization, but also faced a number of problems in the early twentieth 
century, when the Hungarian political class implemented the harshest denationalization measures. 

Keywords: bank, school, church, Romanians, villages. 

 
24 Idem, „Aspecte din implicarea dascălilor în activităţile economice financiare ale comitatului 
Arad”, p. 110. 
25 Tribuna, număr 34, 18 februarie/3 martie, 1906, p. 2. 
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DAS STADTBILD HERMANNSTADTS IN DER BELLE 
ÉPOQUE. FALLSTUDIE: PROMENADEN UND 

ÖFFENTLICHKEIT1 
 

Universitätsassistent Daniela Stanciu-Păscăriţa 
„Lucian Blaga” Universität, Hermannstadt 

 
„Hier im Grünen gedenken des Menschenfreundes immer wir 
dankbar,/Der die Bäume uns zog, freundlich die Hecken 

gepflegt,/Und, ein größerer Gärtner auch, Menschen vor᾽m 
Welken bewahrt,/Sorglich oft Sterbende noch rettend dem Leben 
erhielt./Alle wir-die Er zum Danke so edel verpflichtet,/Die wir 

lebensfroh sind und uns des Schattens hier freu᾽n-/Alle weihen 
dem Freunde dies Denkmal jetzt unsres Dankes,/Jeglichem 
künde es laut: Daß er der Trauernden Trost,/Daß Kranken er 
Retter, und Helfer der Armen gewesen/Und so lande er gelebt, 
tröstlich und hilfreich stets war”2 (Ida Oldofredi-Hager) 

 
Das Studieren des Alltagslebens ist ein umfassendes Bereich in der 

Geschichtsforschung, dadurch dass es sich als Ziel setzt, die Gewohnheiten, die 
Leiden und die Freuden des kleinen Menschen zu rekonstruieren.3 Ein wichtiger 
Bestandteil der Alltagsgeschichte ist die Freizeitgestaltung, nämlich die Art und 
Weise in welcher die sozialen Akteure sich ihre Zeit außerhalb des Arbeitens 
organisieren, gestalten und entfalten. Von hohem Interesse für die voranliegende 
Studie ist die Rekonstruktion eines Teils der Freizeitsphäre der Siebenbürger 
Sachsen vom Anfang des 20ten Jahrhunderts, wobei die sozialen und urbanen 
Funktionen der hermannstädtischen Promenade anaysiert werden. Freizeit 
gestaltet sich in dem städtischen Leben, auf einer öffentlichen Arena, wo sich die 
Menschen auf einer Seite den sozialen Statut etaliert haben, aber auch 
Beziehungen mit anderen sozialen Akteure entwickelt haben, beziehungsweise 
Diskussionen geführt hatten.  

 
1 Die vorliegende Studie wurde im Rahmen des vom Kultus-und Innovationsministeriums 
CNCS-UEFISCDI, finanzierten Projekts PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0131: Limbă şi cultură germană 
în România (1918-1933). Realităţi „post-imperiale”, discurs public şi câmpuri culturale/Deutsche Kultur und 
Sprache in Rumänien (1918-1933). „Postimperiale” Realitäten, öffentlicher Diskurs und kulturelle Felder, 
innerhalb von PNCDI III, verfasst. 
2 Dieses Gedicht wurde von der Gräfin Ida Oldofredi-Hager im Andenken des Artzes Josef Latzl 
verfasst. Der Stabsarzt kümmerte sich bis 1840 um die Pflege und Verschönerung der 
Promenade. Dieses Gedicht befand sich auf dem Concordia-Tempel. Aus: Festschrift zur Feier des 
fünfzigjährigen Bestandes des Vereins zur Verschönerung der Stadt Hermannstadt, herausgegeben von Ernst 
Buchhholzer, Hermannstadt, Krafft&Drotleff A. G., 1929, p. 11. 
3 Alf Lüdtke, Alltagsgeschichte: Zur Rekonstruktion historischer Erfahrungen und Lebensweisen, 
Frankfurt/New York, Campus Verlag, 1989. 
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Aus kulturanthropologischer Sicht, hat das Promenieren eine wichtige 
Funtkion für den gemeinen Mann zu erfüllen, nämlich dass diese in der 
Gesellschaft gesehen werden. Dabei gibt es mehrere Komponente die diese 
Gewohnheit des Promenierens, Spazierens bilden: die Art und Weise in welcher 
sich die sozialen Akteure, unter einem bestimmten Etiquette benehmen, die 
Bekleidung, Haltung und den Verhaltenscode. Die Wir gehen auf die Beziehung 
zwischen Habitat4 und die Freizeit der städtischen Bevölkerung ein, wobei wir 
uns mit den Umbau-und Transformationsprozesse der Architektur und urbanen 
Planung der Städte aus der Doppelmonarchie beschäftigen. Die Gestaltung der 
Freizeit ist stark mit den öffentlichen Plätze, mit den Straßen, Boulevards, Parks 
und der Promenade verknüpft. Von unserem Interesse sind das Verhalten und 
die Gewohnheiten der Bürgern in der Öffentlichkeit, deren Kleidung und 
Haltung den anderen Mitbürger gegenüber. Die öffentlichen Plätze erfüllen 
Werte der Repräsentation oder Darstellung des sozialen Statutes und die 
Promenade bietet die Möglichkeit dem sozialen Akteur zu sehen, zu beurteilen, 
zu kritisieren, aber auch beurteilt und kritisiert zu werden.  

Jedes Zeitalter ist von einem typischen Gefühl, Zeitgeist charakterisiert. 
Für die voranligende Forschung war vom Interesse der Beginn des 20. ten 
Jahrhunderts, oder anders gesehen, das Ende des „langen 19. Jahrhundert”, eine 
Zeitspanne welche ausschlaggebend und dramatisch für die Doppelmonarchie 
Österreich-Ungarn war. Der Große Krieg hat die Karte Europas stark geändert. 
Wie auch der rumänische Historiker Lucian Boia meint, wenige Episoden der 
Geschichte sind so stark in die kollektive Mentalität verankert geblieben, wie der 
Erste Weltkrieg. Das ist leicht verständlich: es ist das Gründungsereignis der 
Welt in welcher wir leben.5 Diese ist auch meine Motivation für das Forschen 
der sozialen und urbanen Merkmale der Promenade aus Hermannstadt. Unter 
dem Schirm der Stadtentwicklung, sozialen Sphäre und Alltag, frage ich mich 
wie sich die Freizeit in einer kleinen Stadt aus der Doppelmonarchie sich 
entfaltete und welche waren die Verhaltensmodelle der Hermannstädter 
während der Belle Époque. 

Die Zeitung ist die beste Quelle die uns einen tiefen Einblick in die 
Alltagsgeschichte der Burgeoisie erlaubt, durch die Vielfalt von Anzeigen, sei es 
mit politischen Hintergrund oder wirtschaftliche Probleme mit denen sich die 
Bevölkerung konfrontierte, aber besonders die Beschreibungen von 
Geselligkeiten. Das „Siebenbürgisch-Deutsche Tageblatt” ist eine reiche und 
relevante Quelle füe die Rekonstruktion der Freizeit der Siebenbürger Sachsen. 
Anhand der Anzeigen schaffen wir die Atmosphäre und „gesellschaftliche 
Rituale” auf der Promenade zu rekonstruieren, aber auch die Stimmung, Preise, 
Speisen und Getränke aus den Kaffeehäuser, Bierhallen und Wirtshäuser zu 

 
4 Jürgen Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen 
Gesellschaft, Neuwied am Rhein, Luchterhand, 1962 bis 1987 (17. Auflage). 
5 Lucian Boia, Primul Război Mondial. Controverse, paradoxuri, reinterpretări, Bukarest, Humanitas 
Verlag, 2014. 
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ertappen. Die satyirschen und lustigen Blätter, welche im 20. ten Jahrhundert 
veröffentlicht wurden, waren sehr reizend durch die verwendete Sprache auf 
einer Seite, aber auch sehr kritisch was das Verhalten der sozialen Akteure 
angeht. Ein gutes Beispiel dafür, kann in der Zeitschrift „Faschings-Zeitung der 
Bösen Buben”,6 ertappt werden. Schon aus der Titel geht der humoristische 
Charakter der Zeitschrift hervor. Anhand von Texten wird im yweiten Teil der 
Studie die kulturanthropologische Methode der Dichten Beschreibung benutzt, 
um in die Atmosphäre des Hermannstädtischen Belle Époque’s zu treten.  

Nach der Niederschlagung der ungarischen Revolution, erhielt 
Hermannstadt neue administrative und militärische Funktionen, es begann eine 
umfassende städtebauliche Erneuerung, ihre zentrale Rolle für die Siebenbürger 
Sachsen wurde neu konzipiert.7 Hermannstadt hatte im 19. Jahrhundert eine 
zentrale Rolle im politischen und Kulturleben der Siebenbürger Sachsen, eine 
Stadt welche viele Kulturgüter aus Wien transferiert und importiert hat. Diese 
Transferprozesse von Kulturgüter und Import von Objekte, aber auch 
Denkweisen und Mentalitäten ist vom Interesse für unsere Arbeit.  

Die große oder die alte Promenade hat eine lange Geschichte und geht auf 
das 18. Jahrhundert zurück. Die ersten Pläne stammen aus dem Jahr 1791,8 als 
die Stadt begann, den Wallstück zwischen der Leichen-und Heltauertor neu zu 
planen. Damals stand in dem Magistratsbeschluss fest, dass der Platz für „ein 
angenehmer Spaziergang für das hiesige Publikum zugerichtet werde”.9 Zwei Jahre nach 
den ersten Landschaftsarbeiten mobilisierte der General Graf Mitrovsky die 
Armee, um die künftige Promenade zu organisieren, die in der Landessprache 
Aleea genannt wurde. 1806 wurde dem Magistrat ein Projekt vorgelegt, wonach 
die Mauer zwischen Kaserne und Theater abgerissen werden sollte und die 
Zwingergärten mit der Promenade vereinigt werden sollen. Ein Jahr später 
befahl Senator Schreyer den Bau von Stufen, um den Töpfererturm mit der 
Promenade zu verbinden und den Garten zu planen, der sich bis zur Kaserne 
erstreckte. Diese Aufträge wurden jedoch nicht umgesetzt. Um jedoch Zugang 
zur Promenade zu erhalten, wurde 1818 neben dem Theatergebäude eine Reihe 
von Stufen errichtet. Der General, der Mitrovsky folgte, Baron Rienmeher, 
widmete diesem städtischen Projekt ebenfalls große Aufmerksamkeit. Auf 
seinen Befehl wurde ein Tempel an der Ostseite der oberen Promenade hinter 
dem Theatergebäude errichtet. Dieser kleine Tempel wurde aufgrund der guten 
Verbindung zwischen den Burgern und der Armee der Tempel Concordia 
genannt. Später wurde eine rote Marmorplatte, die dem Oberst Bécsey gewidmet 
war, gegossen, die an der unteren Promenade vor dem Franzensmonument platziert 

 
6 „Faschingszeitung der Bösen Buben”. 
7 Harald Roth, Hermannstadt. Kleine Geschichte einer Stadt in Siebenbürgen, Köln/Weimar/Wien, 
Böhlau Verlag, 2006, p. 167. 
8 Emil Sigerus, Cronica oraşului Sibiu, Hermannstadt, Imago Verlag, 1997, pp. 5-19. 
9 Festschrift zur Feier des fünfzigjährigen Bestandes des Vereins zur Verschönerung der Stadt Hermannstadt, p. 
10. 
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wurde. Dieses Denkmal wurde 1829 nach dem Projekt von Franz Neuhauser 
eingeweiht und sah damals anders aus als heute. Zu dieser Zeit war es mit einem 
Kupferdach versehen, das über der Nische platziert war, in der sich die Büste 
des Kaisers befand. 

Die Promenade war mit Elemente des Konforts und der Entspannung 
versehen, wie zum Beispiel, „ein zierliches Sommergebäude, daß dem promenierenden 
Publikum zu Erfrischungen Gelegenheit bieten soll”. Dieses wurde mit der finanziellen 
Unterstützung des Konditors Nicolaus Gaudenz gebaut. Dieses kleine, rot 
getünchte Gebäude befand sich an der unteren Promenade und zeichnete sich 
durch den chromatischen Kontrast zwischen der roten Farbe und dem 
Bäumengrün aus. Der Zweck des Konditors Gaudenz war es, einen „Sitz-und 
Kühlplatz für die Öffentlichkeit an der Promenade” bereitzustellen. Am westlichen 
Ende der oberen Promenade befand sich ein Musikkiosk, dessen hohes Dach 
von Holzsäulen getragen wurde.10 

Mit Hilfe des Wasserkraftwerks wurden 1904 der Raum um den 
Musikpavillon und die Promenade vor dem Erlenpark elektrisch beleuchtet, 
wodurch diese öffentlichen Räume für die Stadtöffentlichkeit abends viel 
attraktiver wurden. 1905 werden die Straßen auf beiden Seiten des Goldenen 
Tals bis in die Nähe des Waldswirtshauses angeordnet. Der Erlenpark wird zu 
einen neuen Anziehungspunkt, indem er mit einen neuen bunten Springbrunnen 
versehen ist. Ebenfalls 1905, im Jahr des Gedenkens an Friedrich Schiller, 
schenkte der Salami-Produzent Gustav Nussbächer der Stadt eine Büste des 
großen Dichters und Dramatikers, die sich im Stadtpark befinden wird.11 Um 
den Verkehr von der Promenade aus den Erlenpark zum Zentralfriedhof zu 
verbessern, wurde am Rande der Kochuswiese eine Promenade, welche vom 
Hotel Stern anfing, angelegt. 1909 wurde der Erlenpark zum ersten Mal zum Ort 
einer großen Feier, die von dem Frauenverein zur Unterstützung der 
evangelischen Mädchenschule organisiert wurde. Bei dieser Gelegenheit wurde 
Schillers Theaterstück, Die Huldigung der Künste, im Freien gespielt.12 Der Pavillon 
unter den Erlen wurde 1898 nach den Plänen des Architekten Eder erbaut und 
für die Konzerte der Militärmusikkapelle benutzt.  

Das Stadtbild wurde durch Promenaden und durch den Korso 
vervollständigt. In diesem Sinne spielte der Verein zur Verschönerung der Stadt 
Hermannstadt eine große Rolle. Seine Mitglieder, hauptsächlich Siebenbürger 
Sachsen, waren maßgeblich an der Verbesserung des Stadtbildes beteiligt. Am 
Gründungstag des Vereins, am 3. Februar 1879, gab der Stadtrichter bekannt, 
dass die Mission zur Verschönerung der Stadt darin besteht, das Gebiet 
zwischen dem Soldischplatz und dem Hermannsplatz und dem Raum, zwischen 
das Theatergebäude bis zum Promenadentor, als auch den Basteiplatz, den 

 
10 Ebenda, p. 11. 
11 Emil Sigerus, Cronica oraşului Sibiu, p. 78. 
12 Ebenda, p. 80.  
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Bahnhofsplatz und die Schülerschanze zu pflegen. Der Verein kündigt 
seinerseits an, sich mit der Gestaltung von Grünflächen und Gärten, aber auch 
mit dem Bau eines großen Basars für Kaufleute zu befassen.13 

Auf der Soldischbastei wurde einen Park angelegt, welcher nach den 
geschmackvollen Plänen von Adolf von Stock eingerichtet wurde, der von den 
freiwilligen Pioniere des Militärkommandos unterstützt wurde, die Bäume 
pflanzten und das Gras fällten. Am 24. April 1879 fand die Einweihungsfeier des 
neu eingerichteten Parks am selben Tag statt, an dem der 25. Jahrestag der 
Hochzeit des Kaiserpaares Franz Joseph und der berühmten Sisi gefeiert wurde. 
Spüter, 1880, wurde der Raum zwischen dem Leichentor und dem 
Theatergebäude eingerichtet, in dem sich heute das Naturkundemuseum 
Brukenthal befindet und das bis dahin als Aufbewahrungsort für Steinwerkzeuge 
diente.14 Ein Jahr später wurde die größte und meistbesuchte Promenade 
Hermannstadt in der Nähe der Wehrmauer eingerichtet. Adolf von Stock plante 
die Renovierung der Promenade und des Concordia-Tempels,15 der ebenfalls 
von einem Mitglied des Vereins, Karl Dörschlag, gemalt wurde. 1903 wurden die 
Erdwelle und die Stadtmauer an der Westseite des Soldischparks entfernt.16 

Aus den von der Vereinigung zur Verschönerung der Stadt 
veröffentlichten Jahrbüchern geht hervor, dass nicht alle Einwohner 
Hermannstadts die Arbeit der Mitglieder dieses Vereins schätzten, denn die 
Parks und öffentliche Gärten mit Bosheit und Neid behandelt wurden. Daher 
wird im Jahrbuch von 1899 erwähnt, dass Blumen und Pflanzen häufig aus den 
Parks und Gärten verschwinden, insbesondere aus dem Soldischpark. In der 
Schülerschanze wurden die Bäume in der Gasse abgekratzt, um sie viermal im 
Jahr zu zerstören. In der Hallerwiese, wo eine ganze Reihe Kastanien durch 
Entfernen der Rinde zerstört wurde, war die Situation noch viel schlimmer.17 

Mithilfe der kulturanthropologischen Methoder der dichten Beschreibung, 
kann uns ein Gedicht aus der „Zeitschrift der Bösen Buben” in die Atmosphäre 
und dem Zeitgeist des 20. Jahrhunderts zurückwerfen.  

„Die bösen Buben” laden die Leser ein, mit ihnen entlang des Korsos zu 
ziehen, und diese Tour beginnt auf dem Großen Ring, von wo aus sich der 
Korso wie ein Trichter verengt und die Straße ihre Mündung öffnet. Sie wollen 
alle an der Aktion des Promenierens teilnehmen. Es wird eine Taxonomie 
derjenigen erstellt, die auf dem Corso reisen, wobei junge Menschen im 
heiratsfähigen Alter, Soldaten und Offiziere sowie Anwälte identifiziert werden. 
 

 
13 Ebenda, p. 6. 
14 Festschrift zur Feier des fünfzigjährigen Bestandes des Vereins zur Verschönerung der Stadt Hermannstadt, p. 
9. 
15 Errichtet für das Andenken des k.u.k. Stabsfeldarzt Josef Latzl. 
16 Festschrift zur Feier des fünfzigjährigen Bestandes des Vereins zur Verschönerung der Stadt Hermannstadt, p. 
19. 
17 Ebenda, p. 16. 



Astra Sabesiensis 

116 

 
  

Die erste imaginäre Station findet am Eck des Juwelierladens statt, wo sich 
die Studenten versammelten, welche als robust, charmant, aber auch arrogant 
beschrieben werden. Ihre modische Toilette bestand aus einem Hut, der auf 
einer Seite platziert war, sie hatten einen Stock und der Handschuh wurde in der 
Hand gehalten. Die Schüler warteten auf den Mädchen, um diese auf einem 
Spaziergang zu begleiten. Errötend und mit wartendem Herzen gingen die 
Mädchen mit einem schüchternen Schritt und einem Blick nach links und 
fragten sich, ob sie den Arm bekommen würden, um von den Schülern auf dem 
animierten Korso begleitet zu werden. Auf die geflüsterte Einladung der Schüler 
gaben sie ihnen den Arm und verirrten sich dann in der Menge. Wir bemerken, 
dass eine der Funktionen der Promenade oder des Abendspaziergangs eine 
eheliche war, nämlich hier geschah das Treffen von junge Menschen, das Spielen 
und das Flirten. Hier trafen sich die Mädchen, ob geplant oder nicht, mit junge 
Männer. Die eheliche Rolle des öffentlichen Raums kann daher wie bei Bällen 
und bemerkt werden.18 

Der Korso verlief dynamisch und begann am Großen Ring und führte 
entweder in der Heltauergasse, auf der Fleischergassee oder an der Promenade 
weiter. Städtische Schauspieler versammelten sich in Gruppen um zu erzählen 
oder gingen in eleganter Straßenkleidung spazieren. Die vom Pferde gezogene 

 
18 Dr. Lustig, „Heltauergasse-Korso zur Abendstunde”, in Faschings-Zeitung der Bösen Buben, 
Hermannstadt, Druck von W. Krafft, 1911, p. 4. 
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Wägen waren in der städtischen Vorstellungskraft unverzichtbar und 
transportierten Menschen zu Hotels oder in der Peripherie. Aus dem Straßenbild 
durften Geschäfte und Cafés nicht vermissen und die Fassaden der Gebäuden 
sahen gepflegt und elegant aus. 
 

 
  

Eine weitere Kategorie sozialer Akteure auf dem Korso ist die 
Militärkaste, bestehend nicht nur aus Kadetten, sondern auch aus Leutnants, 
welche sich auf elegante und ausgezeichnete Weise präsentierten. Darüber 
hinaus werden die Anwälte bemerkt, die nach der Schließung des Büros ihres 
Chefs ihre sorgfältigen Studien über den Korso fortsetzen. Erwähnt wird auch 
der unverheiratete Lehrer, der seine Zeit mit dem Kurs verbringt, da ihm das 
Modestudium langweilig wurde und er versucht, sich mit anderen Berufen als 
dem Unterrichten zu beschäftigen. Wir stellen fest, dass der Lehrer im 
kollektiven, kritischen Geist als fleißiger Mann angesehen wurde, der ständig mit 
dem Lernen beschäftigt war. Eine ziemlich scharf kritisierte Kategorie ist die der 
Bankiere, derjenigen, die in den Banken auf dem Großen Ring arbeiten. Sie 
bewegen sich, müde und erschöpft nach Hause, als würden sie müde sein, nach 
der Arbeit die sie von drei bis halb sieben geführt haben.19 

Eine der Straßen mit einer wichtigen öffentlichen Polarisierung in 
Hermannstadt, welche mehrere Restaurants, Hotels und Cafés hatte, war die 
Fleischergasse. Das Bild wird auf einer witzigen, verzeichneter Weise dargestellt, 
wobei die Gebäude den Eindruck von Bewegung und Dynamik hinterlassen. 
Die städtischen Akteure, ausschließlich Männer, kamen aus der Taverne oder 
sogar aus dem Restaurant raus und waren sehr euphorisch, vielleicht sogar 
betrunken, tanzten und sangen auf der Straße. Der Mond am Himmel, der sie 
vorwurfsvoll anschaut, zeigt an, dass das Bild nachts stattgefunden hat, 
höchstwahrscheinlich nachdem das Restaurant geschlossen hatte. Die Postkarte 
stammt aus der Vorkriegszeit. Die Männer werden als echte Herren dargestellt 

 
19 Ebenda. 
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und tragen die Elemente bürgerlicher Kleidung: Stock, Regenschirm, Zylinder. 
In der unteren linken Ecke werden einige Elemente der Freizeitgestaltung und 
des Besuchs des Restaurant dargestellt: Spielkarten, Musikpartituren, ein Bier, 
eine Flasche Wein und Essen: Fisch, Obst, Salz und Pfeffer. 
 

 
  

Wir bemerken daher eine andere Funktion geschlossener öffentlicher 
Räume, nämlich den Konsum alkoholischer Getränke und die implizite 
Euphorie der männlichen Bevölkerung. Die Straße ist verzerrt, und städtische 
Schauspieler gehen spät abends zu ihren Häusern. 

Die berühmte Bretterpromenade befand sich vor dem Habermann Paläst. 
Im Bild oben sehen wir im Vordergrund drei Damen, die spazieren gehen, 
wunderschön gekleidet, mit helle Kleider, mit eleganten Hüten und mit 
Sonnenschirme, um von den Sonnenstrahlen geschützt zu sein. Im Hintergrund 
des Bildes sind Bauern zu beobachten, die Körbe voller Vorräte tragen und in 
traditioneller, völkische, bequeme Kleidung angezogen sind. Darüber hinaus 
können einige Herren aus höheren sozialen Schichten identifiziert werden, die 
eine Diskussion führen und sich darauf vorbereiten, das Habermann-Café zu 
betreten. Aus einer Zeitungsanzeige erfahren wir, dass das Habermann-Café mit 
Sommerveranda seine Gäste mit kalten Getränken, hellem Licht, 
außergewöhnlichem Service und einem abwechslungsreichen Angebot an 
Zeitungen erwartet. 

Diese städtischen Szenen sind dem Historiker wichtig, um in das 
Alltagsleben der kleinen Menschen einzudringen. Die Stadt am Zibin eröffnete 
ihre öffentliche Arena, beginnend mit dem Bahnhofsplatz, und fuhr der 
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Straßenbahnlinie entlang in Richtung Oberstadt, neben der Ursulinenkirche, bis 
zum Großen Ring. Hier, auf den drei zentralen Plätzen der Stadt sammelten sich 
die farbenfrohen Fassaden der Gebäude mit Lebensmittelgeschäften, 
Bekleidungswerkstätten, Terrassen, Hotels, Kaffehäuser und Restaurants. Der 
Große und der Kleine Ring, sowie der Huetplatz brachten soziale Akteure aller 
Ethnien und sozialen Schichten zusammen, wobei der Charakter des Sehens und 
Gesehenwerdens wichtig war. Wir setzen unseren imaginären Spaziergang auf 
dem Korso fort, der als eine kontinuierliche Aufregung beschrieben wird und 
durch den Klang von Platzmusik, der militärischen Blaskapelle, das Quietschen 
der Straßenbahnräder, das Rascheln der Damenkleider bereichert wird. Die 
Anwesenheit städtischer Akteure, in Straßenkleidung oder in rumänischen und 
sächsischen Trachten krönen die Atmosphäre. Parallel zum Korso befand sich 
die Fleischergasse, eine Straße, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts zunehmend 
an Bedeutung gewann, auch Promenadencharakter hatte und mehrere wichtige 
öffentliche Plätze beherbergte.  

Die Promenade war ein Zeichen der Ruhe, da sie sich am Fuße der alten 
Mauern der mittelalterlichen Festung befand und parallel zum Korso verlief. Vor 
dem Habermann-Palast vereinigten sich die drei Straßen: Fleischergasse mit der 
Heltauergasse und der Bretterpromenade und führten zum neuen 
josephinischen Stadtviertel. In dem Wunsch, ihre Freizeit in der Natur zu 
verbringen, flüchteten die Siebenbürger Sachsen in dem Jungen Wald, wo die 
Straßenbahnlinie sie hinführte, wo sie die Frühlings-und Sommerfeste feierten. 
 

The Image of the City of Sibiu in the Belle Époque.  
Case Study: Promenads and Publicity 

 
(Abstract) 

 
The study aims to underline the functions of the promenades of the city of Sibiu at the 

beginning of the 20th century. The research questions rose from the topic of the urban history, in 
order to show some aspects regarding the public space and its use for the Germans. We propose 
a social-cultural perspective on the promenade, as it can be depicted in various sources: German 
written press from Transylvania, such as the „Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt” and „Die 
bösen Buben”, some archival documents regarding the associations of the city of Sibiu, with great 
respect on the „Association for Embellishment of the city of Sibiu” („Verein zur Verschöberung 
der Stadt Hermannstadt”). By using the method of thick description, the second part of the study 
brings to light some visual sources from Sibiu during Belle Époque. 

Keywords: Transylvanian Saxons, thick description, public space, Habermann coffee-
house. 
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TRAIAN MAGER, MARTOR AL EVENIMENTELOR DIN 
NOIEMBRIE-DECEMBRIE 1918 DIN JUDEŢUL ARAD 

 
Dr. Sebastian-Dragoş Bunghez 

Societatea de Ştiinţe Istorice din România-filiala Arad 
 

Traian Mager s-a născut la 25 noiembrie 1887,1 în satul Lazuri, care 
aparţine azi comunei Vârfurile, judeţul Arad. Era fiu al învăţătorului Petru Mager 
şi al Elenei, născută Butariu, fiica preotului Nicolae Butariu, bibliofil şi publicist, 
susţinător al cauzei naţionale româneşti.2 Urmând calea tatălui său, Traian Mager 
a absolvit cursurile Preparandiei arădene în anul 1907 şi s-a întors în Lazuri, unde 
a funcţionat ca învăţător de la 1 septembrie 1907.3 La izbucnirea Primului Război 
Mondial a fost mobilizat şi trimis pe front în Serbia, de unde a contribuit cu mai 
multe corespondenţe la ziarul „Românul” din Arad. Pentru că pe când era 
învăţător urmase clasele liceale la fără frecvenţă, în vara anului 1918 Traian 
Mager a reuşit să promoveze şi examenul de bacalaureat la liceul românesc din 
Braşov. La izbucnirea revoluţiei din Ungaria, pe 31 octombrie 1918, avea gradul 
de elev plutonier şi a luat parte activă la lupta românilor pentru drepturi şi unitate 
naţională.4 După încheierea luptelor din anul 1919, Traian Mager a luat parte la 
cursurile pe care le-a organizat la Cluj, în verile anilor 1919 şi 1920, Resortul de 
Cultură şi Instrucţie Publică din cadrul Consiliului Dirigent şi a fost astfel 
clasificat „[...] profesor de liceu pentru limba şi literatura română şi limba germană ca obiect 
secundar”.5 Tot după Marea Unire a fost numit, pe rând, director al Gimnaziului 
din Lupeni, apoi al Gimnaziului din Arad şi inspector al învăţământului primar 
din judeţul Hunedoara,6 iar din octombrie 1920 a fost profesor de limba şi 
literatura română la Şcoala Normală Ortodoxă Română (Preparandia) din Arad.7 

În paralel cu activitatea didactică, în care s-a evidenţiat, dovadă fiind atât 
procesele verbale din arhiva Preparandiei arădene, cât şi aprecierile foştilor elevi,8 
Traian Mager a desfăşurat o bogată activitate extraşcolară. A scris mai multe 
articole în care a pledat, ca un ecologist avant la lettre, pentru limitarea tăierii 
pădurilor de pe masivele muntoase. A pledat şi pentru înfiinţarea de livezi în 
zonele montane şi a înfiinţat mai multe pepiniere de pomi fructiferi la Hălmagiu 

 
1 Ed. I. Găvănescu, „Profesorul Traian Mager”, în volumul Catedra. Culegere de studii, Arad, 1972, p. 
119. 
2 Lavinia Betea, „Omul care şi-a sfinţit locul”, prefaţă la Traian Mager, Ţinutul Hălmagiului. 
Monografie, Bucureşti, Editura Corint Books, 2017, p. 5. 
3 Gabriel Hălmăgean, Sorin Sabău, Ţinutul Hălmagiului cercetat prin profesorul Traian Mager, Arad, 
Complexul Muzeal Arad, 2012, p. 5. 
4 Ed. I. Găvănescu, „Profesorul Traian Mager”, p. 119. 
5 Marin Nedelcu, „Traian Mager (1887-1950)”, în Ziridava, număr XI, 1979, p. 728. 
6 Lavinia Betea, „Omul care şi-a sfinţit locul”, p. 7. 
7 Gabriel Hălmăgean, Sorin Sabău, Ţinutul Hălmagiului cercetat prin profesorul Traian Mager, pp. 5-6. 
8 Marin Nedelcu, „Traian Mager (1887-1950)”, p. 733. 
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şi Bodeşti. A promovat turismul montan şi a făcut cunoscute tradiţiile din zona 
Munţilor Apuseni, în special Târgul de Fete de pe Muntele Găina. A îndeplinit 
mai multe funcţii oficiale: deputat sinodal în protopopiatul Hălmagiului, membru 
al unei comisii a Ministerului de Interne pentru studierea problemelor Munţilor 
Apuseni, delegat al Asociaţiunii ASTRA-Despărţământul Arad pentru Ţinutul 
Hălmagiului, inspector al Serviciului Social al judeţului Arad, calitate din care a 
contribuit la înfiinţarea mai multor cămine culturale în sate din plasa Hălmagiului 
(la Hălmagiu, Bodeşti şi Târnova)9 etc. Poate cea mai importantă activitate 
ştiinţifică a desfăşurat-o ca membru al şcolii sociologice a lui Dimitrie Gusti. 
După ce s-a înfiinţat la Bucureşti, în anul 1932, din iniţiativa profesorului Gusti, 
Institutul Social Român, avea să se înfiinţeze şi un institut regional în 
Timişoara,10 iar în martie 1933 s-a înfiinţat Despărţământul Arad al Institutului 
Social Banat-Crişana, avându-l printre fondatori şi pe Traian Mager.11 În această 
calitate, Mager şi-a sintetizat cercetările aprofundate ale Munţilor Apuseni în „[...] 
singura monografie din epocă şi din regiunea Aradului, în spiritul şcolii gustiene”: Ţinutul 
Hălmagiului.12 Aceasta, apărută în patru volume, între anii 1937-1939, a fost 
elogiată în numeroase publicaţii din epocă, între care revista „Sociologie 
românească” unde, în numărul 4-6 din anul 1938, Florea Florescu propunea ca 
lucrarea lui Mager să fie „[...] încununată cu un premiu al Academiei Române”.13 După 
o viaţă bogată în realizări, Traian Mager a decedat în anul 1950 şi a fost 
înmormântat în cimitirul bisericii din Bodeşti, alături de membrii familiei sale.14 

În ultimii ani se încearcă readucerea în prim-plan a personalităţii lui Traian 
Mager şi revalorificarea operei sale. În acest sens, printre altele, s-a editat în anul 
2012, de către un grup de muzeografi din cadrul Complexului Muzeal Arad, un 
splendid album de fotografii făcute de Traian Mager în Ţinutul Hălmagiului. 
Profesorul arădean a fost şi un important fotograf, susţinând că în monografii 
trebuie utilizate cât mai multe imagini fotografice, fiindcă imaginea este „[...] cel 
mai puternic mijloc de evocare, repede şi pe înţelesul tuturora”.15 De asemenea, în anul 
2017 au fost reeditate primele trei volume ale monografiei Ţinutul Hălmagiului, de 
către un colectiv condus de cunoscuta cercetătoare Lavinia Betea,16 iar în anul 
2018 a apărut şi al patrulea volum17 (în studiul nostru vom utiliza şi vom cita 
pasaje din ediţia interbelică a acestei lucrări). 

 
9 Gabriel Hălmăgean, Sorin Sabău, Ţinutul Hălmagiului cercetat prin profesorul Traian Mager, pp. 8-11. 
10 Ibidem, p. 11. 
11 Lavinia Betea, „Omul care şi-a sfinţit locul”, p. 12. 
12 Ibidem. 
13 Gabriel Hălmăgean, Sorin Sabău, Ţinutul Hălmagiului cercetat prin profesorul Traian Mager, pp. 15-16. 
14 Lavinia Betea, „Omul care şi-a sfinţit locul”, p. 14. 
15 Gabriel Hălmăgean, Sorin Sabău, Ţinutul Hălmagiului cercetat prin profesorul Traian Mager, p. 11. 
16 Traian Mager, Ţinutul Hălmagiului. Monografie. 
17 Traian Mager, Aspecte din Munţii Apuseni. Contribuţii la istoria Unirii 1918-1919. Jurnal de Traian 
Mager. Ţinutul Hălmagiului. Cadrul istoric, volum IV, Monografie, Arad, Editura Universităţii „Aurel 
Vlaicu” din Arad, 2018. 
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Referitor la Marea Unire, de un mare interes este evocarea de către Traian 
Mager a evenimentelor din judeţul Arad din perioada noiembrie 1918-aprilie 
1919. Despre acest eveniment, Traian Mager a scris în două lucrări mai 
importante. Prima, intitulată Aspecte din Munţii Apuseni. Contribuţiuni la istoria Unirii 
1918-1919. Jurnal, a fost publicată în anul 1939 ca volumul al IV-lea al 
monografiei Ţinutul Hălmagiului. Cealaltă, numită Evenimentele Unirii de la 1918-
1919 în oraşul şi judeţul Arad, a fost scrisă între ianuarie şi martie 1943, dar a rămas 
până azi nepublicată. Cele două lucrări sunt asemănătoare, cea de a doua reluând, 
în altă formă, o mare parte a informaţiilor incluse în prima. În cea de a doua apar 
însă, şi episoade care nu se găsesc în prima, după cum se va vedea. 

Lucrarea publicată în anul 1939 se bazează pe jurnalul lui Traian Mager, 
care a participat la evenimentele din 1918-1919 mai întâi în oraşul Arad, mai apoi 
în zona Munţilor Apuseni, la Hălmagiu, Brad şi în localităţile din împrejurimi. La 
început, în 10 pagini, sunt descrise câteva evenimente care au avut loc în Arad, în 
zilele de 1-4 noiembrie 1918. Pe 1 noiembrie 1918 are loc formarea Sfatului 
Militar Român din Arad, în cafeneaua „Hungaria”, urmată de prima sa întrunire, 
în locuinţa locotenentului Oprea din Piaţa Catedralei din Arad. În zilele de 1 şi 2 
noiembrie 1918 se desfăşoară convorbirile membrilor sfatului cu generalul 
Resch, comandantul garnizoanei din cetatea Arad. La ora 5 după-amiază a zilei 
de 3 noiembrie 1918 Traian Mager, împreună cu alţi 29 de voluntari români, 
depune jurământul ca membru al gărzilor naţionale române, în casa preşedintelui 
Consiliului Naţional Român Central, Ştefan Cicio-Pop. A doua zi, 4 noiembrie, 
cei ce juraseră credinţă conducerii mişcării naţionale române urmau să plece prin 
sate pentru a restabili ordinea, fiind dotaţi cu foi de drum iscălite de generalul 
Resch şi cu câte un credenţional din partea Consiliului Naţional Român Central. 
Acest act atesta că respectivii sunt „esmişii” acestui organism, fiind autorizaţi să 
organizeze satele locuite de români, în vederea susţinerii ordinii şi toţi românii 
erau rugaţi să-i sprijine pentru atingerea acestui scop. Totuşi, adaugă Traian 
Mager, nu toţi cei 30 de gardişti au plecat prin sate, şi nici cei ce au plecat nu au 
rămas toţi pe teren, ci unii au stat, ori s-au întors „[...] în centru, unde se designau 
viitoarele situaţii”.18 

Ajuns în Hălmagiu, la 4 noiembrie 1918, Traian Mager organizează garda 
naţională română, în care intră iniţial 12 persoane care depun jurământul către 
Consiliul Naţional Român Central. Garda îşi stabileşte sediul în hotelul-
restaurant „Rozenczweig”, rechiziţionat în acest scop. Cu ajutorul celor 12 arme 
de care dispune inţial, două dintre ele aduse de la Arad chiar de către Mager, iar 
celelalte găsite la foştii soldaţi demobilizaţi, gardiştii asigură ordinea, patrulând 
prin Hălmagiu.19 La 5 noiembrie 1918, se constituie şi Consiliul Naţional Român 
din Hălmagiu, sub conducerea protopopului Cornel Lazăr, iar garda se 

 
18 Idem, Aspecte din Munţii Apuseni. Contribuţiuni la istoria Unirii 1918-1919. Jurnal, volumul IV din 
Ţinutul Hălmagiului. Cadrul istoric. Monografie, Arad, Tiparul Tipografiei Diecezane, 1939, p. 18; 
celelalte evenimente prezentate mai sus sunt descrise la paginile 9-18 ale aceleiaşi lucrări. 
19 Ibidem, pp. 23-26. 
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consolidează, recrutând noi membri. Totodată, se recurge şi la strângerea unor 
contribuţii în bani, solicitate în primul rând de la îmbogăţiţii de război, 
adunându-se, iniţial, 28.000 de coroane. Se rechiziţionează şi alimentele ce nu 
fuseseră jefuite din magazia gării, precum şi două vase de petrol, o trăsură cu caii 
ei şi patru cai de călărit. Este restabilită şi comunicarea telefonică, distrusă în 
primele zile ale revoluţiei.20 

La 6 noiembrie 1918, se trimit în satele învecinate gardişti, care publică o 
circulară prin care fruntaşii sunt chemaţi la o consfătuire în Hălmagiu, pentru a li 
se da îndrumări despre cum să-şi formeze propriile consilii şi gărzi naţionale. Tot 
atunci se organizează o „călătorie cu alai” din Hălmagiu, până la Vârfurile şi Lazuri, 
prin care populaţia satelor din zonă este anunţată despre faptul că „[...] s-a făcut 
România Mare şi că de aci înainte Românii sunt liberi”.21 

În urma consfătuirii din 7 noiembrie 1918 cu oamenii veniţi din 15 
comune din împrejurimi, se constituie sfaturile româneşti din aceste localităţi, iar 
la sfârşitul întrunirii este sfinţit drapelul special confecţionat de femei pentru 
garda din Hălmagiu. În aceeaşi zi, Traian Mager înaintează un prim raport către 
„Secretariatul General al Sfatului Naţional Român din Ungaria şi Transilvania” de la 
Arad, în care descrie situaţia din zonă şi înfăptuirile sale de până atunci, se 
interesează despre posibilitatea ca pe viitor să fie finanţată „acţiunea noastră” şi cere 
trimiterea unui reprezentant de la Arad, la Hălmagiu, care să-i pună şi pe cei de 
acolo „[...] în curent cu intenţiile centrului”.22 

Mager relatează şi despre unele abuzuri şi crime înfăptuite de gărzile 
maghiare în aceste zile. Astfel, în 4 noiembrie 1918, în paralel cu formarea Gărzii 
Naţionale Române din Hălmagiu, la gara aflată la o distanţă de trei kilometri de 
oraş au sosit, cu un tren special, mai mulţi membri ai Gărzii Maghiare din Arad, 
supranumită „garda de oţel” („aczél gárda”), care fuseseră chemaţi de şeful de 
gară pentru a pune capăt jefuirii magaziei gării de către populaţie. Când garda de 
oţel a ajuns la Hălmagiu, populaţia se împrăştiase deja şi atunci gardiştii unguri au 
început să tragă din tren asupra oamenilor care treceau pe şoseaua din spatele 
gării, ucigând trei persoane şi rănind mai multe, printre care şi câţiva copii.23 La 5 
noiembrie 1918, jandarmii unguri au împuşcat trei români din satul Guravăii care 
treceau cu o trăsură prin Gurahonţ, cântând „Deşteaptă-te, române”. Dintre 
aceştia, doi au decedat.24 În satul Ociu, au năvălit mai mulţi membri ai Gărzii 
Maghiare din Baia de Criş, conduşi de locotenentul Iosif Porsch, sub pretextul că 
vor să cerceteze pe autorii jefuirii castelului acestuia din Ociu, produsă la 
începutul revoluţiei. Gardiştii maghiari au reţinut şi apoi au ucis un român, iar 
apoi i-au îndemnat pe săteni să se înscrie în garda maghiară, dacă vor să le fie 
bine, ameninţându-i că altă dată vor veni mai mulţi, cu mitraliere, vor aprinde 

 
20 Ibidem, pp. 28-30. 
21 Ibidem, pp. 30-31. 
22 Ibidem, pp. 31-33. 
23 Ibidem, pp. 27-28. 
24 Ibidem, p. 30. 
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satul şi îi vor ucide pe toţi. La plecare, maghiarii au tras la întâmplare prin sat, 
împuşcând în gât un alt român.25 

Pentru combaterea propagandei subversive, care se realiza prin 
răspândirea de manifeste potrivnice aspiraţiilor româneşti şi buna informare a 
populaţiei, garda din Hălmagiu s-a abonat la ziarul „Românul”, organul de presă 
oficial al Consiliului Naţional Român Central. S-a plătit un abonament pentru 33 
de exemplare de ziar, care au fost trimise celor 33 de consilii ale comunelor 
aparţinătoare de Secţia Hălmagiu.26 

Deşi garda menţinea ordinea în zonă, cercetând şi judecând fapte diverse, 
de la furturi şi bătăi, până la divorţuri, şi existau şi consilii în fiecare comună, 
populaţia a dorit să-şi aleagă primari. Această cerere a fost acceptată, iar cei aleşi 
au fost „[...] pretutindeni oameni noi, tineri din pătura celor săraci”.27 

Mager relatează şi despre alte acţiuni ale gărzilor naţionale române din 
localităţi situate în apropiere de Hălmagiu. La Vaţa de Jos, garda română, 
condusă de fraţii Nicolae şi Amos Turucu, a reuşit să obţină printr-un şiretlic 50 
de arme Manlicher şi 20.000 de cartuşe de la Jandarmeria maghiară, apoi a 
desfiinţat atât Jandarmeria, cât şi garda maghiară. Şi la Baia de Criş, la 14 
noiembrie 1918, mai mulţi tineri ofiţeri români, între care fraţii Romulus şi 
Romuald Coţioiu, au mobilizat mulţimea şi au demonstrat în faţa sediului 
Jandarmeriei şi gărzii maghiare, obligându-le să le predea armele.28 

La 17 noiembrie 1918, s-a ţinut la Hălmagiu o mare adunare populară, la 
care au participat peste 1000 de oameni din cele 33 de comune care aparţineau 
secţiei, sosiţi în localitate cântând „Deşteaptă-te, române” şi fluturând drapele 
româneşti. Vorbitorii, între care preşedintele Consiliului Naţional Român din 
Hălmagiu, protopopul Cornel Lazăr, şi comandantul Gărzii Naţionale Române 
din secţie, Traian Mager, au anunţat sfârşitul vremurilor de sclavie şi au îndemnat 
poporul să sprijine „Sfatul Naţional Român din Ungaria şi Transilvania”, singurul 
reprezentant al naţiunii române, aşteptând liniştit izbânda cauzei sale sfinte.29 

Mager relatează şi despre divergenţa de opinii pe care a avut-o cu 
jurisconsultul secţiei, căpitanul dr. Teodor Pap, numit în funcţie de Consiliul 
Naţional Român Central. Acesta susţinuse că adunarea de fonduri pentru gardă 
pe care o făcuse Mager era ilegală. Comandantul gărzii pledează însă, în favoarea 
metodei sale, a contribuţiilor voluntare sau forţate din partea celor bogaţi, care 
ajutase la finanţarea gărzii şi, implicit, la menţinerea ordinii. Aceasta le permisese 
donatorilor să-şi păstreze cea mai mare parte a averii, care ar fi putut fi pierdută 
în întregime în absenţa ordinii. În plus, garda ajuta la pregătirea populaţiei pentru 
Unire şi îi apăra pe români de atacurile ungurilor.30 

 
25 Ibidem, p. 34. 
26 Ibidem, p. 36. 
27 Ibidem, p. 37. 
28 Ibidem, p. 39. 
29 Ibidem, p. 40. 
30 Ibidem, pp. 44-45. 
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O absenţă inexplicabilă din jurnalul lui Traian Mager este cea referitoare la 
alegerile pentru Marea Adunare Naţională de la Alba-Iulia, deşi el menţionează 
că, pe 30 noiembrie 1918 „[...] au plecat la Alba-Iulia delegaţia Secţiei pentru a duce 
adeziunea noastră la actul Unirii Ardealului cu patria mamă”.31 

În acceaşi zi în care avea loc Marea Adunare Naţională de la Alba-Iulia, 
Garda Naţională Română din Brad, comandată de locotenentul Aron Petruţiu, i-
a dezarmat pe jandarmii din localitate şi a capturat din clădirea Jandarmeriei o 
cantitate impresionantă de armament, pe care o deţineau cei 8 jandarmi: 100 de 
puşti Manlicher, două mitraliere şi un mare număr de lăzi cu muniţie. Traian 
Mager îşi exprimă bănuiala că acest armament fusese destinat de unguri 
organizării unei baze de rezistenţă în munţi, în speranţa unei modificări în 
favoarea lor a liniei de demarcaţie dintre armata ungară şi cea a României. Din 
captura realizată la Jandarmerie, brădenii au dăruit celor din Hălmagiu o 
mitralieră cu 1000 de cartuşe.32 

La data de 3 decembrie 1918, efectivul gărzii din întreaga Secţie Hălmagiu 
era de 347 de oameni, dintre care în orăşelul Hălmagiu se găseau, potrivit 
raportului al IX-lea alcătuit de Traian Mager, „[...] 69 soldaţi, o mitralieră cu 5 servanţi 
şi 4 călăreţi”.33 

Din 7 decembrie 1918, Comanda Supremă a Gărzilor Naţionale Române 
s-a mutat de la Arad, la Sibiu, unde îşi avea sediul Consiliul Dirigent, constituit 
după Marea Adunare Naţională de la Alba-Iulia. La Arad a rămas Consiliul 
Naţional Român judeţean, condus de căpitanul dr. Iustin Marşieu, iar comandant 
al gărzilor naţionale române din judeţul Arad era căpitanul Moise Rişcuţia.34 

După eşecul tratativelor de împăcare cu naţionalităţile şi proclamarea 
Republicii Ungare la 16 noiembrie 1918, oficialităţile maghiare au încercat să-şi 
menţină stăpânirea asupra Transilvaniei îmbinând promisiunile, prin intermediul 
manifestelor adresate românilor, cu terorizarea satelor româneşti, înfăptuită de 
bande de secui şi maghiari care opuneau şi rezistenţă armată faţă de trupele 
României ce înaintau cu acordul Antantei. 

La Arad, Garda Naţională Maghiară fusese desfiinţată, iar în locul ei se 
constituise, la 4 decembrie 1918, un batalion de ofiţeri, compus din vreo şase 
companii, care dispunea şi de tunuri şi trenuri blindate. Acestea circulau pe liniile 
ferate de pe valea Crişului Alb, până la Hălmagiu şi pe cele de pe Valea 
Mureşului, până la Deva, trăgând cu tunurile şi aruncând grenade asupra satelor 
româneşti. 

Armata română a sosit la Deva pe 14 decembrie 1918 şi a trimis patrule 
până la podul de cale ferată de la Brănişca. Acolo, acestea au fost atacate de un 

 
31 Ibidem, p. 46. 
32 Ibidem, pp. 46-48. 
33 Ibidem, p. 49. 
34 Ibidem. 
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tren blindat maghiar, dându-se o adevărată luptă, în urma căreia maghiarii s-au 
retras spre Arad, pierzând patru morţi şi cinci răniţi.35 

Profitând de faptul că gărzile începeau să primească bani şi din Arad, din 
zece, în zece zile, Mager a ordonat ca, în momentul în care se făcea plata, toţi 
gardiştii să se prezinte la Hălmagiu şi să facă şi exerciţii militare. Populaţia care 
privea aceste exerciţii nu se mai sătura „[...] auzind comandă românească”.36 

La 18 decembrie 1918, în aceeaşi zi în care delegaţii Consiliului Dirigent 
prezentau regelui Ferdinand actul Unirii, a sosit de la Budapesta ştirea că ungurii 
şi secuii din Ardeal se înarmează împotriva înaintării armatei române. În aceeaşi 
zi, a început şi recrutarea pentru armata maghiară în Arad, printr-un discurs ţinut 
din balconul prefecturii către demobilizaţi de către un comisar trimis de la 
Budapesta. A doua zi, un tren blindat maghiar a tras şase proiectile de tun asupra 
satului Ilia, apoi soldaţii maghiari au reţinut mai mulţi gardişti români, dintre care 
pe doi i-au şi străpuns cu baionetele. Totuşi, la intervenţia unui căpitan, aceştia au 
fost eliberaţi.37 

După ce Ştefan Cicio-Pop, şeful armatei şi al siguranţei publice din 
Consiliul Dirigent, a anunţat pe 18 decembrie 1918 că preia puterea executivă 
asupra gărzilor naţionale române, a emis şi o circulară ce cuprindea instrucţiuni 
referitoare la asigurarea înaintării armatei române. În vederea îndeplinirii acestor 
instrucţiuni, Traian Mager a dispus să fie păzite de către gărzile aflate în 
subordinea sa cele patru poduri şi tunelul de cale ferată care se găseau pe 
teritoriul Secţiei Hălmagiu. Au fost postate santinele şi la gări şi s-a dispus să se 
facă serviciu permanent şi la oficiile poştale.38  

La 24 decembrie 1918, informat că la Brad va sosi un detaşament al 
armatei române, Traian Mager s-a deplasat şi el acolo, împreună cu un alt 
membru al gărzii din Hălmagiu, fratele său, locotenentul Romulus Mager. Cu 
acest prilej, a avut loc o emoţionantă ceremonie, s-au rostit discursuri de către 
protopopul Bradului, Vasile Damian, şi de către maiorul Vişinescu din armata 
română, s-a încins o horă şi s-a ţinut un banchet. La banchet, maiorul Vişinescu 
a ţinut un toast în care a spus, între altele: „[...] Am plecat în război nu cu arme multe, 
dar cu mult suflet. Şi sufletul a biruit. Dintre numeroşii camarazi de la 10 Vânători, cu care 
am pornit la luptă, am mai rămas azi patru în viaţă. Scumpii mei prieteni putrezesc în linişte, 
risipiţi prin pasurile Carpaţilor. I-am văzut prăbuşindu-se unul câte unul, la Predeal şi la 
Oituz, de unde şi după moarte, cu ochii sticloşi priveau parcă spre bogata ţară a Bârsei şi spre 
plaiurile Murăşene”. În final, cei 40 de militari români au luat recolta de aur a 
minelor din zonă, după care veniseră, şi s-au întors cu camioanele la Deva în 
aceeaşi zi.39 

 
35 Ibidem, pp. 51-52. 
36 Ibidem, pp. 53-54. 
37 Ibidem, pp. 54-55. 
38 Ibidem, pp. 55-56. 
39 Ibidem, pp. 56-57. 
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La 29 decembrie 1918, generalul Berthelot, comandantul trupelor din 
Orient, a vizitat Aradul. Cu acest prilej, conducerea românilor arădeni a invitat să 
vină cât mai multă lume din judeţ şi au mers la Arad şi reprezentanţi din 
Hălmagiu. Traian Mager prezintă cum vizita militarului francez s-a transformat 
dintr-o manifestare festivă, într-o adevărată vânătoare de români. După recepţia 
ce a avut loc la Hotelul „Crucea Albă”, generalul Berthelot a plecat la gară cu 
automobilul, iar în urma sa soldaţii unguri din „Garda morţii” au început să tragă 
în ţăranii români veniţi la oraş din satele din jurul Aradului, îmbrăcaţi în straiele 
lor tradiţionale. Din camera de la Hotelul „Central” a căpitanului dr. Teodor Pap, 
jurisconsultul Secţiei Hălmagiu, Traian Mager a putut vedea cu ochii săi cum 
erau împuşcaţi din clădiri particulare, dar şi din palatul prefecturii sau de la 
Primărie ţăranii români îmbrăcaţi în şube albe. Apoi, soldaţii unguri au pătruns şi 
în sediul din Arad al gărzii naţionale române, i-au dezarmat pe gardiştii de acolo 
şi au distrus documentele pe care le-au găsit, au tras în casa lui Ştefan Cicio-Pop, 
care nu era acasă, au devastat Seminarul Teologic şi peste tot „[...] au urlat invective 
la adresa Românilor, ameninţând că-i vor stârpi de pe faţa pământului”. Deşi s-a vorbit că 
în această zi ar fi fost ucişi 20 de oameni şi răniţi peste 40, Mager nu ştie decât 
numele a patru ţărani români din satele apropiate Aradului care au fost omorâţi 
în acea zi, în timp ce un cadavru cu urme de glonţ a fost pescuit din apa 
Mureşului, la Semlac, la peste 40 de kilometri de Arad. Nici un ungur nu a fost 
ucis în acea zi.40 

În ianuarie 1919, oficialităţile maghiare iau decizia să trimită trupe până la 
linia de demarcaţie cu armata română, care ajunsese până la Brad, pe Valea 
Crişului Alb.41 Ca urmare, gărzile naţionale române din teritoriul care intră sub 
ocupaţie maghiară sunt treptat desfiinţate, iar comandanţii lor şi mulţi intelectuali 
şi clerici români, temându-se de represalii din partea maghiarilor, se refugiază 
spre Est, în localităţile neocupate de armata ungară.42 Gărzile încă nedesfiinţate şi 
care se găseau în teritoriul în care nu ajunsese încă armata română sunt puse, în 9 
februarie 1919, de către Ştefan Cicio-Pop, membru al Consiliului Dirigent, sub 
comanda căpitanului Florian Medrea, care avea reşedinţa la Brad.43 Garda din 
Hălmagiu, o dată cu înaintarea armatei maghiare, a devenit pentru câteva zile un 
avanpost al companiei armatei române staţionate la Baia de Criş.44 La ordinele 
comandantului acesteia, locotenentul Nicu Popoviciu, s-a încercat distrugerea 
podului de cale ferată de la Vest de gara Ciuciu, dar nu s-a reuşit decât o blocare 
temporară a sa.45 S-au dat, apoi, lupte cu soldaţii maghiari, sosiţi cu un tren 
blindat, la Ciuciu şi Leasa, cărora li s-au cauzat pierderi de patru morţi şi 16 răniţi, 

 
40 Ibidem, pp. 61-63. 
41 Ibidem, p. 67. 
42 Ibidem, pp. 75-76. 
43 Ibidem, p. 81. 
44 Ibidem, p. 93. 
45 Ibidem, pp. 95-96. 
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fiind obligaţi să se retragă pe moment.46 Primind ajutoare de mărimea unui 
batalion, ungurii au revenit şi, pentru că Hălmagiul era în pericol de a fi ocupat, 
Traian Mager a ordonat retragerea legiunii din Hălmagiu, la Baia de Criş. 
Împreună cu gardiştii s-au refugiat şi intelectualii civili din Hălmagiu, în timp ce 
preoţii şi intelectualii din sate s-au adăpostit de răzbunarea maghiarilor în colibele 
păstorilor din pădure.47 

Membrii legiunii şi gărzii din Hălmagiu ajunşi la Brad, au intrat în Corpul 
Voluntarilor „Horea”, devenit mai apoi Regimentul „Horea” şi apoi Regimentul 
„Beiuş” al armatei române şi au contribuit la hărţuirea militarilor maghiari, care s-
au dedat în teritoriul ocupat la jafuri şi crime. Ei au participat, din 16 aprilie 1919, 
la eliberarea teritoriilor ocupate de maghiari, apoi au luat parte şi la luptele din 
Ungaria.48 

La sfârşitul jurnalului sunt publicate mai multe anexe: un memoriu al 
căpitanului Rudolf Titl, comandantul unei unităţi militare maghiare, care a fost 
făcut prizonier de armata română, în care se descriu luptele din 16 aprilie 1919 
din zona Hălmagiului;49 discursul ţinut de Florian Medrea la înmormântarea lui 
Ioan Suciu din anul 1939, în care se lămureşte rolul pe care l-a avut acesta în 
organizarea Corpului de Voluntari „Horea”;50 două documente (un fragment de 
memoriu51 şi o scrisoare)52 redactate de colonelul Dumitru Dumitriu, fostul 
comandant al Brigăzii a 4-a Vânători, în care a fost inclus şi Corpul Voluntarilor 
„Horea”, ca Regimentul „Beiuş”, în care se descrie cum s-a luat decizia de 
ocupare a Hălmagiului de către armata română încă din 31 martie 1919 şi care au 
fost realizările Regimentului de Infanterie „Beiuş” în luptele de după 16 aprilie 
1919; un comentariu al autorului referitor la modul de formare al consiliilor şi 
gărzilor naţionale româneşti,53 urmat de Ordinul de zi număr 4, din 20 noiembrie 
1918, al Comandei Supreme a Gărzilor Naţionale Române din Ungaria şi 
Transilvania, în care, între altele, este confirmată numirea drept comandant al 
Secţiei Hălmagiu a lui Traian Mager;54 un indice alfabetic al ofiţerilor şi 
subofiţerilor care au activat în Corpul Coluntarilor „Horea” şi al altor persoane 
care au contribuit la organizarea sa.55 Volumul include, la început, o hartă a 
luptelor de la 16 aprilie 1919, iar la sfârşit opt pagini cu fotografii. 

Lucrarea din anul 1943, nepublicată încă, se păstrează la Serviciul Judeţean 
Arad al Arhivelor Naţionale. Este dactilografiată şi prezintă însemnări şi 

 
46 Ibidem, pp. 97-100. 
47 Ibidem, pp. 101-102. 
48 Ibidem, vezi pp. 111-200, precum şi anexele lucrării, pp. 203-245. 
49 Ibidem, pp. 203-216. 
50 Ibidem, pp. 217-221. 
51 Ibidem, pp. 221-223. 
52 Ibidem, pp. 223-225. 
53 Ibidem, pp. 225-226. 
54 Ibidem, pp. 226-227.  
55 Ibidem, pp. 229-245. 
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corecturi făcute de mână, cu cerneală neagră şi creion roşu, probabil ale 
autorului. În primele trei pagini, autorul prezintă, pe scurt, principalele 
evenimente ale anului 1918: propunerea de pace făcută de preşedintele Wilson 
prin „Cele 14 puncte”, luptele de pe diverse fronturi, terminate cu victoria 
Antantei, propunerile de pace făcute în octombrie 1918 lui Wilson de către 
Germania şi Austro-Ungaria, manifestul „Către popoarele mele credincioase” 
adresat de către împăratul Carol I cetăţenilor Austro-Ungariei, discursul ţinut de 
Alexandru Vaida-Voevod în Parlamentul de la Budapesta prin care se proclama 
dorinţa naţiunii române de a face uz de dreptul la autodeterminare, formarea 
Consiliului Naţional Maghiar şi apoi, în urma revoluţiei din 31 octombrie 1918, a 
guvernului condus de Károlyi Mihály, formarea Consiliului Naţional Român 
Central şi a Gărzilor Naţionale Române, înlocuirea guvernului Marghiloman, cu 
guvernul Coandă, la 6 noiembrie 1918, remobilizarea armatei române şi 
retragerea celei germane, condusă de mareşalul August von Mackensen, 
tratativele româno-maghiare de la Arad din 13-14 noiembrie 1918, Marea 
Adunare Naţională de la Alba-Iulia de la 1 Decembrie 1918 şi intrarea în aceeaşi 
zi a familiei regale şi a guvernului României în Bucureşti.56 

Urmează capitolul „Izbucnirea revoluţiei la Arad, constituirea Consiliului 
şi a Gărzilor Naţionale Române”. La începutul capitolului, întâmplările sunt 
descrise în mare măsură ca în paginile 10-18 din lucrarea publicată în anul 1939. 
Unele fraze sunt chiar identice, dar autorul transformă peste tot naraţiunea 
directă, la persoana I, în naraţiune indirectă, la persoana a III-a, şi prescurtează 
prezentarea unor evenimente.57 

Urmează, apoi, o scurtă descriere a modului în care s-au constituit peste 
tot gărzile naţionale române, împărţite în „[...] gărzi judeţene în capitalele de judeţ, gărzi 
de secţie la sediul plăşilor şi gărzi comunale. Mai sunt şi gărzi regionale”. Mager susţine că 
în acele zile, Comandamentul Gărzilor Naţionale Române „[...] nu dispunea de 
bani, decât de sume neînsemnate stoarse accidental de la guvernul maghiar, astfel nu putea 
ordona deplasări de persoane, nu putea distribui arme. Totul s-a făcut din iniţiative particulare, 
iar numirile erau de fapt numai recunoaşterea iniţiativei particulare”.58 

Apoi, Mager corectează o informaţie greşită apărută în Ordinul de zi 
număr 1, din 12 noiembrie 1918, al Comandei Supreme a Gărzilor Naţionale 
Române, potrivit căreia comandant la Hălmagiu ar fi fost nimeni altul decât Ioan 
Suciu, viitorul membru al Consiliului Dirigent. Autorul arată că el a comandat 
garda de la Hălmagiu încă de la formarea ei, iar prin Ordinul de zi număr 4, din 
20 noiembrie 1918, al Comandei Supreme a Gărzilor Naţionale Române, această 
greşeală a fost rectificată, Traian Mager fiind amintit drept comandant al gărzii 

 
56 Serviciul Judeţean Arad al Arhivelor Naţionale, Fond personal Traian Mager, dosar 4: Traian 
Mager, Evenimentele Unirii de la 1918-1919 în oraşul şi judeţul Arad, manuscris dactilografiat, f. 1-3 (în 
continuare S. J. A. A. N.). 
57 Ibidem, f. 4-6. 
58 Ibidem, f. 7. 
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din acea secţie.59 Aceleaşi informaţii, într-o altă formă, sunt date şi în lucrarea 
din anul 1939.60 

Urmează, apoi, o scurtă descriere a felului în care, după izbucnirea 
revoluţiei, unii demobilizaţi au început să-şi facă dreptate, spărgând magaziile 
cu alimente de la primării, magazinele, tutungeriile şi alte prăvălii, fără a 
maltrata sau ucide pe cineva.61 În schimb, se arată în continuare, Jandarmeria şi 
gărzile maghiare au împuşcat şi ucis mai mulţi români în zona gării din 
Hălmagiu, în Gurahonţ, în Ociu62 etc. Pentru a preîntâmpina astfel de cazuri, 
gărzile române au dezarmat gărzile maghiare şi Jandarmeria în localităţile de la 
Est de Hălmagiu, anume Vaţa, Baia de Criş şi Brad.63 Ca şi în lucrarea publicată 
în anul 1939, Traian Mager crede că prezenţa unui mare depozit de arme la 
Jandarmeria din Brad e un indiciu că ungurii se pregăteau „[...] să organizeze în 
defileul Crişului Alb un nucleu de rezistenţă împotriva aspiraţiilor naţionale româneşti”.64 
Şi aceste relatări reiau, într-o formă prescurtată, evenimentele descrise în 
lucrarea din anul 1939.65 

Al doilea capitol al lucrării lui Mager este intitulat „Tratativele cu Jászi: 
Românii pronunţă deslipirea de Ungaria”. Acest capitol nu se regăseşte în 
lucrarea din anul 1939. Chiar din nota de pe prima pagină, autorul precizează 
că în redactarea lui s-a folosit de cartea lui Ion Clopoţel, Revoluţia din 1918 şi 
Unirea Ardealului cu România, publicată la Cluj în anul 1926: „[...] Documentele 
privind tratativele cu Oscar Jászi, le dăm după această lucrare”.66 O altă sursă folosită 
de Mager în redactarea acestui capitol sunt memoriile comisarului guvernului 
maghiar pentru oraşul şi judeţul Arad, Varjassy Lajos, Gr. Károlyi Mihály, Kun 
Béla, Horthy Miklós. Az októberi forradalomtól a „bünös” Budapest hódolatáig. 1918-
1919, apărute la Timişoara în anul 1932.67 Prezentarea tratativelor urmează 
aproape literal lucrarea lui Clopoţel, îmbogăţită cu unele aprecieri ale lui Mager 
şi fragmente semnificative din memoriile lui Varjassy despre perceperea 
acestora de către opinia publică maghiară. Ultimele două pagini ale capitolului 
relatează despre conferinţa pe care delegaţia maghiară a ţinut-o la Palatul 
Cultural din Arad după prima zi a tratativelor. Această conferinţă este 
prezentată pornind de la memoriile lui Varjassy, relatându-se atât despre 
discursul echilibrat al lui Jászi, care a spus că „[...] cu membrii comitetului român i-a 
succes să încheie deocamdată numai o tranzacţie provizorie privitor la asigurarea ordinei, 

 
59 Ibidem, f. 7-8. 
60 Traian Mager, Aspecte din Munţii Apuseni, pp. 37-39, 42-43, 226-227. 
61 S. J. A. A. N., Fond personal Traian Mager, dosar 4: Traian Mager, Evenimentele Unirii de la 1918-
1919, f. 9. 
62 Ibidem, f. 9-11. 
63 Ibidem, f. 11-12. 
64 Ibidem, f. 12. 
65 Traian Mager, Aspecte din Munţii Apuseni, pp. 20-23, 27-28, 33-34, 39, 46-48. 
66 S. J. A. A. N., Fond personal Traian Mager, dosar 4: Traian Mager, Evenimentele Unirii de la 1918-
1919, f. 13. 
67 Ibidem, f. 15. 
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acordul definitiv urmând să se facă mai târziu”, cât şi tirada naţionalistă a fruntaşului 
socialist Bokányi Dezső, care a chemat „[...] la insurecţie generală milioanele de 
Unguri”, dacă românii ar decide să se separe de Ungaria.68 

Un alt scurt capitol al cărui conţinut nu se regăseşte în lucrarea din anul 
1939 este cel intitulat „Proclamaţiunea către popoarele lumii, pregătirea 
adunării de la Alba-Iulia”. În el este reprodus manifestul „Către popoarele 
lumii”, conceput de Vasile Goldiş şi publicat în limbile română şi franceză în 
ziarul „Românul” din 20 noiembrie 1918;69 se fac câteva consideraţii asupra 
alegerii Albei-Iulia ca loc al Marii Adunări Naţionale, datorită faptului că în oraş 
controlul era deţinut de căpitanul Florian Medrea, care avea la dispoziţie 1000 
de oameni bine înarmaţi,70 este citată şi convocarea Marii Adunări Naţionale, 
publicată în „Românul” din 21 noiembrie 191871 şi la sfârşit se face o paralelă 
între acţiunile lui Vasile Goldiş şi Ştefan Cicio-Pop. Traian Mager e de părere 
că dacă Vasile Goldiş poate fi considerat doctrinarul mişcării naţionale a 
românilor, fiind autorul tuturor manifestelor „[...] importante întâmplate la Arad”, 
Ştefan Cicio-Pop a fost „omul faptelor”, care „[...] şi-a riscat viaţa clipă de clipă, 
insuflând curaj tineretului pornit în acţiune de el”.72  

Urmează capitolul „Decemvrie 29: vizita generalului Berthelot, progrom 
asupra Românilor. A doua zi trupe franceze ocupă Aradul, care însă nu aduc 
sprijinul dorit”. Întâmplările din timpul vizitei lui Berthelot la Arad sunt relatate 
din postura martorului ocular, pentru că, la apelul Consiliului Dirigent ca să 
vină la Arad cât mai mulţi români din tot judeţul, Traian Mager s-a deplasat de 
la Hălmagiu acolo, împreună cu căpitanul Teodor Pap. Prezentarea e 
asemănătoare celei din lucrarea din anul 1939,73 dar este îmbogăţită cu 
informaţii preluate din memoriile lui Varjassy Lajos. De acolo au fost preluate 
informaţiile referitoare la atragerea de partea ungurilor a ofiţerilor din unitatea 
franceză sosită la Arad pentru menţinerea ordinii, după incidentele sângeroase 
din 29 decembrie 1918. Fruntaşii maghiari le-au pus la dispoziţie ofiţerilor 
francezi locuinţe luxoase şi n-au ezitat să-i seducă folosind femei frumoase ori 
să de folosească de loja masonică din Arad, al cărei mare maestru era chiar 
Varjassy Lajos.74 Astfel, conchide Mager, „[...] acţiunea românească în oraşul şi 
judeţul Arad era paralizată, iar populaţia satelor lăsată pradă expediţiilor armatei 
maghiare, concentrată la Arad, sub scutul armatei franceze. Gărzile româneşti au fost 
desfiinţate, preşedintele consiliului naţional român judeţean din Arad, advocatul Iustin 

 
68 Ibidem, f. 24-25. 
69 Ibidem, f. 26-27. 
70 Ibidem, f. 27-28. 
71 Ibidem, f. 28-29. 
72 Ibidem, f. 29. 
73 Traian Mager, Aspecte din Munţii Apuseni, pp. 60-63. 
74 S. J. A. A. N., Fond personal Traian Mager, dosar 4: Traian Mager, Evenimentele Unirii de la 1918-
1919, f. 33-34. 
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Marşieu, şi alţi intelectuali români s-au refugiat la Sibiiu, francezii putând, doar, să le 
asigure ieşirea pe furiş din Arad”.75 

Ultima parte a lucrării (filele 35-80) relatează formarea armatei 
republicane maghiare, formarea Corpului Voluntarilor „Horia”, luptele care s-
au dat între armata maghiară şi gărzile naţionale româneşti din judeţul Arad, în 
special cele din zona Hălmagiului, până la ocuparea liniei demarcaţionale de 
către unguri, abuzurile înfăptuite de unguri în satele ocupate din jurul 
Hălmagiului, contribuţia gardiştilor din Secţia Hălmagiu, retraşi la Brad, la 
hărţuirea trupelor maghiare şi la eliberarea Hălmăgelului şi a Hălmagiului 
înainte de sosirea armatei române etc. Lucrarea se încheie brusc, la fila 80, prin 
prezentarea organizării unităţilor armatei române din partea sudică a frontului, 
între munţii Bihorului şi Mureş, înainte de declanşarea ofensivei din 16 aprilie 
1919 împotriva armatei maghiare. Descrierea organizării pe unităţi este 
incompletă, la sfârşitul lucrării o însemnare cu creion roşu făcând precizarea: 
„[...] continuare la pg. 161”.76 Verificând în lucrarea din anul 1939, am găsit că 
însemnarea se referă la pagina 161 a ei, pentru că la pagina 160 se găseşte 
descrierea aproape identică a unităţilor armatei române de la fila 80 a lucrării 
redactate în anul 1943. De altfel, şi în alte părţi ale lucrării din anul 1943 se face 
referire la pagini din lucrarea publicată în anul 1939, mai ales atunci când se 
citează documente care nu mai sunt reproduse şi în lucrarea din anul 1943.77 
Această ultimă parte a lucrării, conţine aproape numai informaţii care se 
regăsesc, în altă ordine, şi în lucrarea publicată în anul 1943. În rare cazuri, 
informaţiile sunt completate de consideraţii ale autorului sau informaţii 
preluate din memoriile lui Varjassy Lajos.78 

În lipsa altor informaţii nu putem decât specula asupra motivelor care l-
au făcut pe Traian Mager să alcătuiască lucrarea din anul 1943, care pare a fi o 
versiune modificată, pe alocuri prescurtată, pe alocuri adăugită sau reorganizată 
a celei publicate în anul 1939. E posibil ca autorul să fi plănuit publicarea unei 
noi lucrări în anul 1943, cu prilejul împlinirii a 25 de ani de la Marea Unire, 
poate o revizuire a celei din anul 1939. Oricum ar fi, nu a terminat lucrarea, 
care se întrerupe brusc la fila 80 şi nu a mai fost publicată.  

Scrierile lui Traian Mager despre Marea Unire sunt interesante şi 
importante prin faptul că relatează nu numai evenimentele petrecute în centrele 
de conducere ale românilor ardeleni, ci şi în teritoriu. Cu ajutorul lor, se poate 
înţelege mai bine modul în care s-au format şi au acţionat gărzile naţionale 
române în localităţile mici sau în secţiuni ale comitatelor locuite de români. 
Astfel se aduc nuanţe noi în istoria Marii Uniri, trecându-se de la „istoria 
mare”, la „istoria la firul ierbii”. 
  

 
75 Ibidem, f. 34. 
76 Ibidem, f. 80. 
77 Ibidem, f. 41, 43. 
78 Ibidem, f. 49. 



Astra Sabesiensis 

134 

Traian Mager, Witness of the Events  
of November-December 1918 from Arad County 

 
(Abstract) 

 
Traian Mager was an important intellectual from Arad from the first half of the 20th 

century. Professor at the Normal Pedagogical School in Arad (Preparandia), ecologist, 
photographer, sociologist author of an award-winning monographic work on the land of 
Hălmagiu etc. In his youth he fought in the First World War in the Austro-Hungarian army, and 
in the autumn of 1918 and the first part of 1919 he contributed to the establishment of the 
Romanian National Guard from Hălmagiu and through it to the implementation of the decision 
to unite Transylvania with Romania. He described his experiences from 1918-1919 in a journal 
published in 1939 as the fourth volume of the monograph Ţinutul Hălmagiului. In 1943 he tried to 
resume and enrich the journal, but did not complete his intention to republish it. The 1943 
version of the journal is preserved only in manuscript. In this article we have tried to compare the 
two versions and highlight the role of Professor Mager in the events of 1918-1919. Mager’s diary 
is a precious testimony of that period, showing an aspect of history less valued, like the one 
regarding the way in which the Union and the struggle for national emancipation of the 
Romanians in Transylvania were lived by ordinary people. 

Keywords: Union, national guard, Romanians, Hălmagiu, fight. 
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GRIPA SPANIOLĂ ŞI UNIREA DE LA 1 DECEMBRIE 1918 
 

Dr. Victor Tudor Roşu 
Muzeul Naţional al Unirii Alba-Iulia 

 
Organizarea Adunării Naţionale de la Alba-Iulia, ce avea să stabilească 

unirea Transilvaniei, Banatului şi a Părţilor Ungureşti cu România, şi-a avut 
inamicii ei: opoziţia, făţişă de cele mai multe ori, a ungurilor, „condimentată” 
uneori chiar şi cu gloanţe, intimidarea venită dinspre trupele germane aflate în 
tranzit pe teritoriul transilvănean, ori presiunea forţelor sârbeşti asupra 
participanţilor din Banat. Cu toate acestea, cel mai înverşunat duşman a fost cel 
„spaniol”, în sensul că pandemia de gripă spaniolă, care sporea cu fiecare zi spre 
finalul anului 1918, i-a legat de pat pe mulţi dintre cei care şi-ar fi dorit să ajungă 
la Alba-Iulia. 

Alegerea sau numirea deputaţilor pentru Adunarea Naţională, ce urma să 
fie forul suprem al naţiunii româneşti din Transilvania la 1 decembrie 1918, s-a 
realizat, peste tot, cu puţine zile înainte de evenimentul de la Alba-Iulia. În mod 
evident, deputaţii trebuie să fi fost aleşi din rândul acelora care doreau şi puteau 
să realizeze deplasarea. Dar, la patru-cinci zile distanţă de la momentul alegerii, o 
parte din aceşti delegaţi nu a mai fost în plenitudinea forţelor fizice. Majoritatea 
celor care au absentat de la adunarea din 1 decembrie au dat vina pe teribila 
pandemie. 

Despre „influenţa spaniolă” se crede că a provocat undeva între 40 şi 100 
de milioane de decese în cursul anilor 1918-1919, cel puţin dublu faţă de 
numărul total de victime produse de Primul Război Mondial, cu militari şi 
populaţie civilă la un loc.1 Sociologul şi filosoful Max Weber, pictorul Gustav 
Klimt, scriitorul Guillaume Apollinaire, prinţul Eric al Danemarcei, dar şi, 
probabil, generalul Eremia Grigorescu, sunt printre personalităţile cu faimă care 
au sfârşit bolnavi de gripă spaniolă. După specialişti, pandemia a fost produsă de 
un virus de tip H1N1, mai periculos, dar nu fundamental diferit de virusurile din 
această categorie. Condiţiile de război şi, mai apoi, post-război, i-ar fi agravat însă 
manifestarea. Caracteristica neobişnuită a gripei spaniole a fost că a produs o 
mortalitate mai mare în rândul tinerilor adulţi (grupa de vârstă 20-40 de ani, cu o 
incidenţă mai mare la bărbaţi) decât oricare altă gripă.2 Se estimează că cel puţin 

 
1 Cifrele de la începutul anilor 1920 vorbeau despre circa 20 de milioane de morţi, dar revizuirea 
calculelor în deceniile următoare a crescut mereu valorile estimate, până la 100 de milioane de 
decese. 
2 În secolul precedent existaseră două mari pandemii de gripă: una în intervalul 1830-1831 care, 
deşi a adus forme foarte grave ale manifestării bolii, nu a fost atât de răspândită precum 
pandemiile de gripă ulterioare (Karl David Patterson, Pandemic Influenza, 1700-1900: A Study in 
Historical Epidemiology, Totowa, Rowan&Littlefield, 1986, pp. 32-36); respectiv o a doua în anul 
1889, aşa-numita „gripă rusească”, ultima mare pandemie a secolului al XIX-lea, care s-a răspândit 
în întreaga planetă în numai patru luni şi a avut recurenţe până în anul 1895; a produs în jur de o 
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10% dintre cei îmbolnăviţi au decedat. În ciuda numelui de „gripă spaniolă”, e 
improbabil să fi pornit din Spania;3 cercetări mai recente plasează „pacientul 
zero” în China,4 altele îl situează în Franţa sau în Statele Unite ale Americii.5 În 
această ultimă variantă, primul caz ar fi apărut în Kansas, în martie 1918, iar până 
în mai s-a manifestat primul val al pandemiei. Incomparabil mai puternic a fost 
însă al doilea val, pornit în august 1918, ce a cuprins toată Europa până la 
sfârşitul lunii septembrie 1918 şi a lovit puternic populaţia în lunile octombrie-
decembrie.6 
 

 
 

Figura 1: Coperta cărţii Spanish Influenza. All About It (1919)  
a profesorului american Wade Oliver, tipărită la Melbourne 

 
jumătate de miliard de îmbolnăviri şi un milion de morţi (Alain-Jacques Valleron, Anne Cori, 
Sophie Valtat, Sofia Meurisse, Fabrice Carrat, Pierre Yves Boëlle, „Transmissibility and 
Geographic Spread of the 1889 Influenza Pandemic”, în Proceedings of the National Academy of Science, 
volum 107, număr 19, 2010, pp. 8778-8781). O explicaţie pentru mortalitatea crescută, în cazul 
gripei spaniole din anul 1918, în rândul tinerilor la vârsta apropiată de 28 de ani, a fost şi aceea că 
această generaţie nu a trecut prin aşa-numita „imunizare de turmă”, care a urmat pandemiei din anul 
1889. 
3 Este de notorietate faptul că Spania, ţară neutră în Primul Război Mondial, a fost singura care a 
dat atenţie gripei în prima fază de manifestare, aceasta şi datorită faptului că a circulat informaţia 
că Regele Alfonso al XIII-lea şi membri ai guvernului s-au îmbolnăvit. Celelalte ţări implicate în 
război au blocat în primă fază informaţiile legate de apariţia şi răspândirea molimei, pentru a nu 
demoraliza trupele. 
4 Mark Osborne Humphries, The Last Plague: Spanish Influenza and the Politics of Public Health in 
Canada, Toronto, University of Toronto Press, 2013, pp. 71-72. 
5 Laura Spinney, Gripa spaniolă din 1918. Pandemia care a schimbat lumea, traducere de Roxana 
Olteanu, Bucureşti, Editura Corint, 2020, pp. 55-56, 185-199. 
6 Ibidem, pp. 58-61. 
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Puţinele explicaţii care au circulat în Transilvania cu privire la originea 
pandemiei sunt în conformitate cu nivelul cunoştinţelor medicale ale epocii şi cu 
oroarea războiului, care trebuia relaţionată cumva cu ceea ce a determinat apariţia 
bolii. Unele analize asupra subiectului apar spectatorului actual pur aiuristice, 
altele, din contră, se plasează aproape chiar de exigenţele medicinei actuale. 
Trebuie menţionat însă că, la 1918, se ştiau puţine lucruri despre virusuri, nu 
exista niciun fel de test, antibioticele nu fuseseră inventate, iar pregătirea 
medicilor nu era standardizată. În anul 1917, Statele Unite ale Americii 
introduseseră, pentru prima dată în lume, vizita medicală a soldaţilor ce urmau să 
fie trimişi pe front şi chiar au fost trimişi acasă sute de mii de bărbaţi consideraţi 
inapţi pentru război, ceea ce era o noutate totală. Deşi omenirea avea zgârie-nori, 
telefoane, automobile şi credea în teoria cuantică, credea încă puternic şi în 
vrăjitorie, iar căzile de baie erau apanajul celor bogaţi.7 

În cazul spaţiului transilvănean şi bănăţean, ziarul „Românul”, organul 
Consiliului Naţional Român Central din Transilvania, oferea o ipoteză epică 
asupra pandemiei de gripă spaniolă: „[…] Epidemia spaniolă-după părerea unui fisiolog 
german, nu e causată de baccili, ci de gazele veninoase, întrebuinţate pe câmpul răsboaielor ani 
de-a rândul, ca mijloace de luptă, cari apoi s-au estins şi au saturat în o măsură oarecare 
întreaga pătură de aer ce înveleşte globul pământesc. Cazurile de boală spaniolă au în adevăr 
aspectul otrăvirilor cu masse. Oricât de îndrăsneaţă şi aventurioasă ni s-ar părea teoria 
fisiologului, nu se poate chiema absurdă, dacă ne cugetăm câte milioane de m3 de gaze rărite, 
toate ceva mai grele decât aerul, au fost răspândite de vânturi în întreaga atmosferă. E deci 
probabil că şi în starea de azi a lor foarte rărită sunt otrăvitoare […] teoria gazelor, dacă se 
dovedeşte de adevărată, va arunca o lumină nouă asupra barbariilor împreunate cu răsboiul”.8 
În acelaşi registru, apăreau informaţii şi în ziarul „Libertatea” care titra că: „[…] 
Boala spaniolă, după părerea unor învăţaţi germani, e produsă de otrăvirea aerului, prin 
bombele cu gaz ce s-au puşcat pe timpul războiului”.9 Şi ziarul „Glasul Ardealului” punea 
boala, în noiembrie 1918, prin vocea medicului Mircea Mocanu,10 pe seama 
efectelor războiului, dar într-o manieră mult mai ştiinţifică: „[…] Venită ca un 
trăsnet din senin, influenţa spaniolă, s-a răspândit ca un potop asupra Europei întregi şi a 
făcut atâtea victime încât [sic!] toate boalele infecţioase la un loc: tifosul abdominal şi 
exantematic, variola (vărsatul) şi colera, disenteria şi malaria, scarlatina şi pojarul în răsboiul 
întreg n-au costat atâtea victime. A început în primăvara anului 1918 să-şi facă turneul 
european şi vizitând nu numai capitalele, ci şi oraşele de provincie şi satele a atras cam 30% 
din populaţiune la representaţiile ei lugubre-cari în foarte multe cazuri au fost adevărate tragedii 
familiare şi sociale”. În privinţa etiologiei, ziarul braşovean găsea antecedente în 
epidemiile din 1837 (de fapt, 1830) şi 1889-1890, iar zona de plecare a bolii o 
considera Moscova-Sankt Petersburg; boala era pusă pe seama „[…] coco-baccilului 

 
7 Ibidem, pp. 50-52. 
8 „Epidemia spaniolă”, în Românul, an VII, număr 24, 25 noiembrie/8 decembrie 1918, p. 4. 
9 Libertatea, an XV, număr 5, 29 noiembrie/12 decembrie 1918, p. 4. 
10 Medicul Comandamentului Militar din Braşov. 
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lui Pfecffer”,11 transmisă „[…] numai prin contact sau prin mijlocirea obiectelor”. 
Răspândirea rapidă era, pe bună dreptate, pusă pe seama mijloacelor moderne de 
deplasare: „[…] se lăţeşte aşa de repede după cum circulă şi trenurile. Afirmaţiunea că gripa 
s-ar răspândi prin aer la distanţă-nu s-a adeverit şi în general felul acesta de infecţiune aparţine 
doar istoriei medicinei”. Mai aproape de explicaţiile acceptate şi în prezent de 
medicină, doctorul Mircea Mocanu arăta că: „[…] baccilii ajunşi în nas sau în gură 
prin mâna infectată-rămânând aci mai mult timp-se înmulţesc şi în curând pătrund în căile 
respiratorii mai adânci, trachee, bronchii, plumâni. De aci deja se impune dela sine cel mai 
eficace mijloc de apărare contra influenţei şi anume spălarea deasă a mânilor, nasului şi gurei”; 
medicul mai vorbeşte despre clătirea gurii cu „[…] apă căldicică în ros de 
ipermangan”, despre necesitatea izolării celui infectat, riscul recidivării bolii, insistă 
asupra măsurilor profilactice şi subliniază faptul că fumatul şi alcoolul nu 
stopează boala, aşa cum cred mulţi. Simptomatologia, diagnoza şi terapia sunt 
considerate chestiuni de specialitate, mai puţin relevante pentru publicul larg, 
amintindu-se doar câteva amănunte, de exemplu faptul că dacă temperatura nu 
scade după cinci zile, cu siguranţă sunt la mijloc complicaţii pulmonare şi trebuie 
chemat neapărat medicul.12 Alte articole, inclusiv din „Glasul Ardealului”, 
amestecau informaţii ce se susţin şi astăzi ştiinţific, cu elemente respinse de 
medicina modernă; de exemplu, se vorbea de izolarea bolnavului, de distanţarea 
de mulţimi, de evitarea sărutării de obiecte etc., dar se considera că e bine ca 
bolnavul să bea vin cald, cel puţin în prima fază a evoluţiei bolii.13 De subliniat 
faptul că noţiunea de izolare exista şi în Transilvania, însă nimeni nu părea să 
creadă că ea chiar poate fi pusă în practică: „[…] ne-am putea scăpa mai uşor dacă 
oamenii ar şti ce înseamnă izolarea (despărţirea celui bolnav de cei sănătoşi) şi dacă s-ar ţinea 
strâns de cerinţele izolării. Dovada cea bună despre paza prin izolare este că pe timp de ciumă 
sau coleră năprasnică au rămas neatinse mănăstiri singuratice, ferite de lume”.14 

Luna octombrie a anului 1918 a reprezentat, la nivel mondial, climaxul 
pandemiei, „luna de groază”.15 În capitala de atunci a transilvănenilor, Budapesta, o 
treime din populaţie se îmbolnăvise, iar 50-100 de oameni mureau zilnic. Dar şi 
lunile noiembrie-decembrie 1918 şi primele luni din anul 1919 au produs cifre 
dezastruoase. Ziarul „Alba-Iulia” nota, în ajunul Crăciunului din anul 1918 că: 

 
11 Numit, de fapt, Richard Pfeiffer, acesta a fost student al lui Robert Koch, medic şi bacteriolog. 
În anul 1892, a identificat bacteria gripei. Problema era însă, pentru medicii de la 1918, aceea că 
bacilul lui Pfeiffer, deşi se găseşte frecvent în gâtul omului, nu provoacă întotdeauna gripă. Virusul 
care cauzează boala este de 20 de ori mai mic decât o bacterie, prea mic pentru a fi văzut la un 
microscop optic. Laura Spinney, Gripa spaniolă din 1918, pp. 86-87. 
12 Mircea Mocanu, „Gripa sau influenţa spaniolă”, în Glasul Ardealului, an I, număr 10, 8/21 
noiembrie 1918, pp. 2-3. 
13 Dr. Sbarcea, „Influenţa spaniolă”, în Ibidem, an I, număr 12, 11/24 noiembrie 1918, p. 3. 
14 Libertatea, an XV, număr 6, 6/19 decembrie 1918, p. 3. 
15 Emil Pop, „Suflet şi adevăr”, în Constantin Dumitrescu (editor), Din lunga timpului bătaie. Anul 
1918 în amintirile unor martori oculari, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1978, p. 30 (şi Emil Pop a fost 
pus la pat de gripă). 
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„[…] Boala spaniolă bântuie pe mai departe şi la sate şi la oraşe. În Pesta într-o singură zi s-
au îmbolnăvit 413 şi au murit 54”.16 

Boala s-a manifestat puternic şi în tot spaţiul românesc. Fără a avea o 
statistică satisfăcătoare, există numeroase relatări de cazuri, în special din rândul 
celor soldate cu deces. De exemplu, la Prejmer, într-o singură zi (9/22 noiembrie 
1918) au murit trei surori, lăsând 14 copii orfani.17 Avocatul Emil Dan, 
jurisconsult la Banca „Albina” din Braşov, în vârstă de 42 de ani, a murit şi el de 
gripă spaniolă;18 la fel, preotul din Sacoşul Unguresc (lângă Caransebeş);19 la o 
vârstă în intervalul „preferat” de gripa spaniolă, a devenit „jertfă boalei”, la 29 de 
ani, Victor Lupu Hossu, student la medicină.20 Alte situaţii de deces păreau 
cumva paradoxale în ochii opiniei publice de la 1918: un sublocotenent, pe nume 
Traian Gliga, după patru ani de război în care fusese mereu în focul luptei, 
decorat în mai multe rânduri, prezent pe fronturile din Galiţia, Serbia, 
Muntenegru, Bucovina, Basarabia, Italia şi Franţa, a fost răpus de boala spaniolă 
în 12/25 octombrie 1918, în zilele de final ale războiului.21 Oricum, ideea 
generală, în preajma lui 1 decembrie 1918, era că „[…] boala spaniolă bântue în 
lungul şi latul ţării, secerând pe oameni mai proclet [straşnic, cumplit] decum îi secera bătaia 
[războiul]. În multe locuri mor tata, mama şi copiii. Se sting familii întregi”.22 

Contra gripei spaniole, medicii români erau „[…] lipsiţi de experienţă, de 
profilaxie şi de medicamente”, nota marele om politic, dar totodată medic, Alexandru 
Vaida-Voevod;23 „[…] Simptomele nu erau aceleaşi. Dar era un dezastru. Om teafăr azi, 
mâine-poimâine era mort. Febra era singurul simptom mai general. Femeile tinere, însărcinate, 
cădeau-aproape fără excepţie-jertfă bolii [...] Pe satele noastre se întâmpla că, în aceeaşi zi, erau 
mai multe înmormântări […] Singurul medicament de care dispuneam era aspirina. Scădea 
anumite dureri, însă nu am putut constata putere vindecătoare”, mai adăuga Vaida, cel care 
a scăpat neatins de gripă, în ciuda contactului cu numeroşi bolnavi.24 

Nu acelaşi noroc l-a avut, dincolo de munţi, Regina Maria, poate cel mai 
celebru caz de îmbolnăvire de gripă spaniolă din spaţiul românesc. Regina a fost 
foarte afectată de boală, cu un climax la o săptămână după 1 decembrie 1918. 
Aceasta a lăsat în jurnalul său o descriere elocventă a modului de manifestare a 
bolii: „[…] Am fost bolnavă, foarte bolnavă, lovită brusc şi pe neaşteptate, pe la spate, cum s-
ar spune, şi am fost ţintuită la pat-tocmai când lumea voia să se bucure alături de mine. Boala 
m-a luat de sâmbătă: m-am trezit cu capul greu şi dureros, am îndurat cu greu câteva audienţe 
şi chiar m-am dus cu automobilul la palat […] Dar mă simţeam stoarsă de puteri […] Dar 

 
16 Alba-Iulia, an I, număr 3, 24 decembrie 1918, p. 4. 
17 „Jertfele gripei spaniole”, în Glasul Ardealului, an I, număr 14, 14/27 noiembrie 1918, p. 4. 
18 Revista economică, an XX, număr 48-49, 1918, p. 446. 
19 Biserica şi şcoala, an XLII, număr 47, 18 noiembrie/1 decembrie 1918, p. 4. 
20 Românul, an VII, număr 13, 11/24 noiembrie 1918, p. 4. 
21 Glasul Ardealului, an I, număr 17, 17/30 noiembrie 1918, p. 4. 
22 Libertatea, an XV, număr 6, 6/19 decembrie 1918, p. 3. 
23 Alexandru Vaida-Voevod, Memorii, volum I, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1994, p. 226. 
24 Ibidem. 
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am fost bolnavă-o boală oribilă, dureroasă, cum n-am avut în viaţa mea. Zile întregi o febră 
chinuitoare şi greaţă, slăbiciune, halucinaţii crunte şi insomnie neîntreruptă, până am crezut că 
voi înnebuni. Deci aceasta e celebra gripă spaniolă-ei bine, acum ştiu că nu e de glumă cu ea. Şi, 
vai, bietul meu cap, cât a suferit şi ce supliciu teribil era totul, orice sunet, orice miros, orice gust, 
orice culoare, până şi forma şi numele lucrurilor îmi făceau greaţă şi mă oripilau. Eram o fiinţă 
schimbată, nenorocită, slabă şi adusă în pragul disperării de atâta durere de cap şi stare 
groaznică de boală care mă lăsa fără vlagă”.25 
 

 
 

Figura 2: Reclamă din ziarul „Libertatea” (noiembrie/decembrie 1918) 

 
Aşadar, „cu boala spaniolă pretutindeni”,26 organizarea Adunării Naţionale a 

avut de suferit. Au suferit de gripă spaniolă şi soldaţii din gărzile naţionale, care 
îşi asumaseră securitatea zonei, mai ales că erau, de multe ori, insuficient echipaţi 
pentru vremea rece şi aveau în permanenţă de patrulat în localităţi şi în afara 
acestora. Glasul încurajator al comandanţilor avea însă efecte puternice, iar 
gândul că zilele acelea sunt hotărâtoare pentru soarta neamului îi făcea să meargă 
mai departe.27 După cum am menţionat deja, mai mulţi delegaţi au lipsit de la 
Alba-Iulia, îmbolnăvindu-se, foarte probabil, în răstimpul trecut de la delegarea 
lor ca reprezentanţi ai naţiunii române (cele mai multe alegeri s-au organizat în 
intervalul 25-27 noiembrie 1918) şi data programată pentru călătoria spre 
Adunarea Naţională (în general, intervalul 29-30 noiembrie 1918). 

Măsurile profilactice trebuie contextualizate, fireşte, în mentalitatea epocii, 
cu imperativele acelor zile de noiembrie târziu. Decalajul faţă de statele apusene e 
vizibil, unde se încercau metode moderne de profilaxie, de la măşti de protecţie, 
la izolarea celor afectaţi. În spaţiul transilvan, după unele mărturii ale 
evenimentului de la 1 decembrie 1918, oamenii purtau în jurul gâtului mărgele 

 
25 Maria, Regina României, Jurnal de război, 1918, traducere de Anca Bărbulescu, ediţie îngrijită de 
Lucian Boia, Bucureşti, Editura Humanitas, 2015, pp. 435-436. 
26 Libertatea, an XV, număr 4, 22 noiembrie/5 decembrie 1918, p. 1. 
27 Eugen Hulea, „Alba-Iulia în zilele Marii Uniri”, în Apulum, număr XVI, 1978, p. 448. 
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din căţei de usturoi, în speranţa prevenirii gripei. Ideea de izolare, de a nu 
călători, bolnav fiind, nu exista. Exemplul octogenarului Gheorghe Pop de 
Băseşti, care a călătorit spre Alba-Iulia într-o stare avansată a bolii, a fost 
perceput ca unul vecin cu eroismul. El a ajuns în oraşul unirii în 30 noiembrie 
1918, „[…] dar oboseala drumului l-a doborât la pat. Cu toată febra ce-l muncea, el s-a 
ridicat, a venit să prezideze Adunarea Naţională şi să-i binecuvânteze rostul fericit”.28 Şi 
Ştefan Cicio-Pop era departe de deplinătatea forţelor sale fizice, căci medicii îi 
interziseseră să părăsească patul şi îl considerau grav bolnav dar, îşi amintea el cu 
mândrie, „[…] boala nu m-a putut opri”.29 Ştefan Cicio-Pop fusese bolnav de mai 
devreme, din noiembrie 1918, aducând gripa de la Budapesta.30 

Desigur, în prezent, astfel de exemple ar fi total negative, facilitând 
răspândirea gripei, dar la 1918 paradigma era cu totul alta. Vocea Albei-Iulia era 
mai puternică. Prin urmare, cei care au absentat chiar nu au putut face 
deplasarea, fizic vorbind. Dorinţa de a lua parte la Adunarea Naţională a pierdut, 
în numeroase cazuri, în faţa incapacităţii fizice generate de boală; „[…] Gripa 
spaniolă, care abia cu şase săptămâni în urmă mi-a răpit soţia, s-a înstăpânit şi asupra mea, 
trântindu-mă la pat. Cuprins de patru zile de ferbinţeli, zadarnic caut leacul care să mă pună 
în picioare, ca să pot şi eu să merg la Alba-Iulia pentru a mă achita de îndatorirea mea ca 
român cinstit şi ca delegat al bisericii mele naţionale”,31 se confesa un delegat, căutând 
resurse pentru a putea face deplasarea. 

Foarte posibil ca un anumit segment de deputaţi să fi lipsit de la Alba-Iulia 
fără să fi înştiinţat comitetul organizatoric de acest lucru printr-o telegramă, după 
cum e la fel de posibil ca anumite telegrame sau altfel de documente, care 
anunţau lipsa unor deputaţi, să se fi pierdut. De asemenea, unii dintre cei care îşi 
anunţau lipsa nici nu apar în credenţionale, semn că între timp au fost înlocuiţi, 
ori de supleanţi, ori de alte persoane, iar credenţionalele schimbate. Oricum, e 
imposibil de stabilit numărul celor care au absentat pe caz de boală doar în baza 
documentelor existente. Cele care s-au păstrat, destul de multe de altfel, conţin 
de obicei următoarele informaţii: anunţă regretul de a nu putea participa; 
motivează cu efectele bolii, menţionând adesea şi că e vorba de gripă; subliniază, 
aproape în fiecare caz, că sunt de acord cu deciziile ce urmează să se ia, ori, în 
mod explicit, vorbesc despre unirea cu România, ruperea de unguri etc. Spicuim, 
în continuare, din aceste documente: „[...] din cause sanitare nu pot participa trupeşte la 
cel mai strălucit act istoric al poporului român”, se arăta în scrisoarea protopopului 
Ioachim Muntean din Agnita;32 protopopul Iovian Andreiu din Gârbou (Sălaj): 

 
28 Silviu Dragomir, „Un sfert de veac de la Unirea Transilvaniei”, în Stelian Neagoe (editor), Marea 
Unire a românilor în izvoare narative, Bucureşti, Editura Eminescu, 1984, p. 278. 
29 Ştefan Cicio-Pop, „Zile istorice, zile de glorie”, în Ibidem, p. 557. 
30 Ani Cicio-Pop Birtolon, „Noaptea şi fulgerul”, în Constantin Dumitrescu (editor), Din lunga 
timpului bătaie, pp. 237-238. 
31 Muzeul Naţional al Unirii Alba-Iulia, Colecţia Documente-Documentele Unirii, tom IV, f. 11-
scrisoarea protopopului Adrian Deşeanul. 
32 Ibidem, volum VI, f. 114. 
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„[…] Regret că din causă de morb nu pot participa la marea serbare”;33 „[...] reţinut prin 
morb de la participare”, anunţă protopopul Dobre;34 „[...] ţintuit la pat de tot, regret 
absenţa”;35 „[...] morbos fiind”; „[...] împiedicat din cauza morbului ce domneşte în familia 
mea”;36 „[...] În urmarea morbului spaniol de peste trei săptămâni şi a urmărilor ulterioare ale 
acestuia, cu adâncă părere de rău”;37 „[...] Zac în boală spaniolă cu aprindere la plumâni […] 
sufleteşte însă sunt cu voi iubiţi fraţi români şi cu tot focul şi căldura sufletului […] aderez la 
hotărârea Constituantei”, anunţa Ioan Sociu din Sibiu;38 „[...] Regretăm căci din cauza 
morbului ce ne stăpâneşte nu putem lua parte personal la marea adunare naţională română, cu 
sufletul suntem însă între d[omniile] voastre”, transmiteau preotul Nemeş şi învăţătorul 
Chintoanu din Satu Nou al Bârsei;39 „[...] Regret mult, că bolnav fiind, nu pot lua parte 
personal [...] Vă asigur însă că sunt cu sufletul în mijlocul fraţilor mei [...] Întreaga mea fiinţă 
este stăpânită de idealul”, anunţa Vasile Stan din Sibiu.40 La fel, au anunţat boala: 
preşedintele Reuniunii Meseriaşilor Sibieni, Victor Tordăşianu, apoi protopopul 
Tămaş din Popeşti (Bihor), Coriolan Papp din Oradea, Petruţiu din Chişinău-
Criş („[…] bolnav, legat de pat”), avocatul Grozda din Buteni, Arad („[…] bolnav [de 
gripă] spaniolă, plâng că nu pot fi de faţă”), Romul Cândea din Cisnădie („[…] din 
cauza unui morb îndelungat”). 

Per ansamblu, însă, gripa spaniolă a fost un impediment pentru 
organizarea Adunării Naţionale de la Alba-Iulia, dar nu unul fundamental. 
Practic, nicio oprelişte nu putea stăvili cu adevărat elanul naţional, aflat la cote 
maxime. Adunarea a avut loc, iar entuziasmul zilei a fost unul uriaş. La reuşita 
organizării au contribuit şi medicii, „[…] cam 20 la număr”,41 grupaţi în serviciul 
sanitar al adunării. Pe Câmpul lui Horea, acolo unde s-au strâns peste 120.000 de 
oameni, au funcţionat cel puţin trei puncte sanitare şi de prim ajutor. Pentru a fi 
vizibile de la distanţă, la fiecare astfel de punct erau arborate două steaguri: unul 
tricolor şi unul alb cu cruce roşie. Fiecare punct a fost condus de cel puţin un 
medic, la care s-au adăugat câte doi oficianţi sanitari. De asemenea, fiecare punct 
era dotat cu targă, instrumente şi medicamente de primă necesitate, dar şi cu 
mijloace de locomoţie.42 Sursele nu spun însă, în ce măsură, aceştia s-au 
confruntat cu cazuri de persoane bolnave de gripă. 

Peste tot în lume, serbările venite la sfârşitul războiului, cu aglomerări de 
populaţie, au crescut numărul de îmbolnăviri din acest al doilea val al pandemiei 

 
33 Ibidem, f. 102-103. 
34 Ibidem, volum IV, f. 676. 
35 Ibidem, f. 226. 
36 Ibidem, volum I, f. 97. 
37 Ibidem, f. 51. 
38 Ibidem, volum VI, f. 54. 
39 Ibidem, volum IV, f. 146-147. 
40 Ibidem, f. 28-29. 
41 Românul, an VII, număr 22, 6 decembrie 1918, p. 4. 
42 Florea Marin, Medicii şi Marea Unire, Târgu-Mureş, Editura Tipomur, 1993, p. 58; Idem, „Medici 
şi farmacişti din Comitatul Alba, participanţi la Marea Adunare Naţională ţinută la Alba-Iulia în 
ziua de 1 Decembrie 1918”, în Apulum, număr XXVI, 1989, pp. 586-587. 
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de gripă spaniolă.43 Acelaşi efect trebuie să se fi produs şi după Adunarea 
Naţională de la Alba-Iulia. Dar, spre sfârşitul anului, majoritatea zonelor lumii se 
eliberaseră de gripă. În unele părţi ale globului, aflate până atunci în carantină, 
restricţiile au fost ridicate. Este, poate, ceea ce a favorizat izbucnirea celui de-al 
treilea val al pandemiei, în anul 1919, cu un grad de virulenţă peste primele două. 
Europa a cunoscut vârful epidemiei în primele luni ale anului 1919 când, la Paris, 
debutaseră deja lucrările Conferinţei de Pace. Dar evoluţia gripei spaniole a fost 
în relaţie mai apropiată cu schimbarea anotimpurilor decât pandemia din anul 
2020, astfel că, în mai 1919, pandemia se încheiase deja în emisfera nordică, 
urmând să mai zăbovească câteva luni în cea sudică şi să mai aibă câteva 
izbucniri pe zone mai restrânse şi în anul 1920.44 
 

The Spanish Flu and the 1st of December 1918 Union 
 

(Abstract) 
 

The National Assembly, scheduled for Alba-Iulia in 1st of December 1918, was meant to 
proclaim the Union of Transylvania, Banat, and Partium (parts of the Austro-Hungarian Empire 
until 1918, but having a Romanian ethnic majority) with the Kingdom of Romania. Among the 
worst enemies for the organization of this Assembly was the Spanish Influenza. Towards the end 
of 1918, explanations about this pandemic were partly modern. The newspapers of Transylvania 
made some efforts to depict the Spanish flu emphasizing a scientific dimension, sometimes giving 
space for the doctors’ discussions, although theories without scientific support were present as 
well. In some countries around the world there were modern procedures taken against the spread 
of the flu, like wearing the mask or like the interdiction to organize events with numerous 
population, but in Transylvania, at the end of the war, it appeared that very few cared for real 
measures regarding the pandemic. The major imperatives of the period were 100% towards the 
national emancipation. There was also a vacuum of authority which needed to be filled. The 
deputies for the National Assembly were elected within 4-7 days before the event established to 
take place in Alba-Iulia. A significant number of them got sick in this period, becoming unable to 
make the trip to Alba-Iulia. Most of them sent telegrams to the Assembly’s organizers, specifying 
that they were victims of the Spanish flu and that they were forced to stay in bed. Some of those 
afflicted were replaced by substitutes already elected. Nevertheless, other Romanian leaders, 
although being very ill, made a considerable effort and managed to be present at the event. 
Carrying the flu germs (knowledge about viruses was extremely limited) and putting others in 
danger was not seen as a major problem.  

Keywords: pandemic, flu, First World War, post-war, Transylvania, unification, National 
Assembly. 

 
 

 
43 Laura Spinney, Gripa spaniolă din 1918, p. 63. 
44 Ibidem, pp. 64-65. 
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ÎNCEPUTURILE ORGANIZĂRII ROMÂNEŞTI LA TURDA (1919) 
 

Dr. Răzvan-Mihai Neagu 
Colegiul Tehnic Turda 

 
Unirea Transilvaniei cu România de la 1918 a fost cel mai important 

moment al istoriei românilor. Implicaţiile acestui eveniment sunt foarte 
numeroase: naţionale, politice, sociale, economice, culturale, bisericeşti, etnice 
etc. Fără îndoială, producerea acestui mare eveniment a schimbat radical viaţa 
românilor din Transilvania. Dacă până la momentul 1 Decembrie 1918, ei 
pătrundeau foarte rar, iar în unele zone chiar deloc, în instituţiile de conducere, 
românii s-au văzut acum în plăcuta ipostază de clasă conducătoare. Astfel, ei au 
început să acapareze principalele funcţii şi demnităţi cu relevanţă socială. Acest 
proces nu a ocolit nici oraşul Turda, iar scopul prezentului material este să 
schiţeze acest fenomen în urbea de pe Arieş, considerând că studiul va fi o bază 
de plecare pentru o cercetare mai amplă.  

Factorii determinanţi. Înainte de a intra propriu-zis în subiect, 
considerăm că este foarte util a se pune întrebarea: Care au fost factorii care au 
determinat românizarea instituţiilor din Turda în perioada interbelică? Din 
punctul nostru de vedere, au existat doi factori esenţiali: dezvoltarea unei elite 
intelectuale şi existenţa unor forme de asociere specifice româneşti.  

În a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi la începutul secolului al XX-
lea, comunitatea românească din Turda a început să se organizeze, înscriindu-se 
astfel în cadrele mişcării naţionale din Transilvania. Un rol important în acest 
proces l-a avut marele om politic şi patriot dr. Ioan Raţiu (1828-1902), care a 
condus Partidul Naţional Român din Ungaria şi Transilvania în două mandate 
(1889-1890; 1892-1902). Această funcţie, precum şi implicarea sa în mişcarea 
memorandistă a crescut prestigiul oraşului Turda.  

Elita intelectuală locală a Turzii avea două componente: cea laică (mai ales 
avocaţi formaţi la universităţile din Cluj şi Budapesta: Augustin Raţiu, Valer 
Moldovan, Mihai Moldovan, fraţii Eugen şi George Pătăceanu, fraţii Iuliu şi 
George Popescu) şi cea ecleziastică (preoţii celor două confesiuni româneşti, 
ortodoxă şi greco-catolică formaţi în şcolile de la Sibiu şi Blaj: Iovian Mureşan, 
Nicolae Portos Raţiu). Elita intelectuală turdeană devine conştientă de misiunea 
sa naţională şi începe să fie vizibilă la nivel social prin organizarea a numeroase 
evenimente cu specific naţional, unde în prim-plan sunt valorile româneşti, dar şi 
la nivel oficial, prin prezenţa timidă în cadrul Congregaţiei Generale a 
Comitatului Turda-Arieş. 

În legătură cu asociaţionismul românesc la Turda, cele mai importante 
forme de organizare ale comunităţii româneşti turdene au fost diversele asociaţii 
care promovau valorile naţionale. Cea mai mare relevanţă şi importanţă au avut-
o: Despărţământul local al ASTRA, creat la 24 iunie 1870, Societatea de Lectură 
a Femeilor Române, creată în anul 1873, Reuniunea Meseriaşilor Români, creată 
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în anul 1883, Banca „Arieşana”, înfiinţată în anul 1887, filiala locală a Partidului 
Naţional Român din Ungaria şi Transilvania.1 De asemenea, un important rol 
social, naţional şi bisericesc l-au avut cele două protopopiate româneşti: 
Protopopiatul Ortodox al Turzii şi Protopopiatul Greco-Catolic de Turda.  

Începuturi. În perioada premergătoare Marii Uniri, precum în majoritatea 
localităţilor din Transilvania, la Turda s-au constituit filialele instituţiilor care au 
coordonat, de la nivel local, marele eveniment de la Alba-Iulia: Consiliul Naţional 
Român Turda şi Garda Naţională Română Turda (noiembrie 1918). Consiliul a 
fost condus de avocatul Iuliu Popescu, iar garda de avocatul Mihai Moldovan. 
Un moment important în organizarea românilor din Turda, a avut loc la 24 
noiembrie 1918 când, în adunarea electorală a Cercului Electoral Turda, 
prezidată de avocatul Iuliu Popescu şi desfăşurată la Hotelul „Elisabeta”, au fost 
votaţi delegaţii oraşului pentru Marea Adunare Naţională de la 1 Decembrie 
1918 din Alba-Iulia: avocaţii Valer Moldovan şi Augustin Raţiu, teologul greco-
catolic George Mărie, hotelierul Mihail Gaja şi economul Aurel Mureşan. Alături 
de ceilalţi delegaţi din întregul comitat Turda-Arieş, aceştia au reprezentat 
comunitatea românească turdeană la Alba-Iulia, în data de 1 Decembrie 1918.  

După realizarea Marii Uniri, a început un nou capitol în istoria oraşului 
Turda. Încă din luna decembrie a anului 1918, Consiliul Dirigent a numit pentru 
toate comitatele devenite acum judeţe, comisari de alimentare, iar la Turda, cel 
care a îndeplinit această sarcină a fost avocatul Augustin Raţiu.2 

Organizarea oraşului şi a judeţului Turda-Arieş a început chiar în 
decembrie 1918. În acest context, au fost două momente esenţiale: la 22 
decembrie 1918, primele trupe ale Armatei Române au intrat în Turda, iar la 29 
decembrie 1918, avocatul Zosim Chirtop din Câmpeni a fost numit de către 
Consiliul Dirigent al Transilvaniei, prefect al judeţului Turda-Arieş (1918-1920), 
fiind primul român care a deţinut această funcţie.3 Primul subprefect a fost 
avocatul George Pătăceanu din Turda. 

Procesul reorganizării pe baze româneşti a oraşului şi judeţului a fost unul 
anevois, situaţie constatată şi de presa vremii. Ziarul sibian „Telegraful Român”, 
număr 5, din 12/25 ianuarie 1919, prezenta publicului cititor situaţia procesului 
de reconfigurare politică a judeţului Turda-Arieş, caracterizat ca „situaţie şi mai 
tristă”.4 Din paginile amintitului ziar aflăm că în judeţul Turda-Arieş există 
174.375 de locuitori, din care 125.668 sunt români, deci unitatea administrativ-

 
1 Răzvan-Mihai Neagu, „Un precursor al Marii Uniri: avocatul Eugen Pătăceanu (1871-1906)-
importantă personalitate a oraşului Turda”, în Alt-Schaessburg, număr 11, 2018, p. 69.  
2 Gazeta Oficială, număr 2, 11/24 decembrie 1918, p. 5.  
3 Csiki Lapok, XXXI évfolyam, 2 szám, 1919. január 19, p. 2; Valentin Vişinescu, Tudor Ştefănie, 
Primari şi prefecţi ai Turzii după Marea Unire de la 1 decembrie 1918, Turda, 2005, p. 37; Gheorghe 
Iancu, Justiţie Românească în Transilvania (1919), Cluj-Napoca, Editura Ecumenica Press, 2006, p. 20; 
Răzvan Mihai-Neagu, „Personalităţi ale Marii Uniri. Avocatul Zosim Chirtop, primul prefect 
român al judeţului Turda-Arieş (1868-1953)”, în Apulum, număr LV, 2018, pp. 75-86. 
4 Telegraful Român, an LXVII, număr 5, 12/25 ianuarie 1919, p. 4. 
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teritorială era majoritar românească, dar cu toate acestea numărul de funcţionari 
români este foarte mic. Aceştia sunt dispuşi în posturi inferioare ca importanţă, 
precum cele de notari comunali sau cercuali, în timp ce niciunul nu este încadrat 
în administraţia superioară. Gazetarii sibieni constatau, cu vădită tristeţe, că: 
„[…] În oraşul Turda sânt 10 funcţionari cu studii academice şi 24 cu pregătire inferioară, 
toţi străini de neamul nostru”.5 Situaţia era oarecum identică la nivelul celor şase 
preturi ale judeţului. La Iara nu exista funcţionar român, la Luduş, Rimetea şi 
Câmpeni funcţiona câte un notar român.6 

Turdeni în instituţiile provizorii ale puterii de stat în Transilvania, 
Consiliul Dirigent şi Marele Sfat Naţional. În contextul unirii Transilvaniei 
cu România au fost create două instituţii provizorii de conducere, care şi-au 
asigurat rolul de factori ai puterii de stat, precum şi integrarea efectivă a fostei 
provincii austro-ungare în Regatul României. Consiliul Dirigent a funcţionat în 
perioada decembrie 1919-aprilie 1920, fiind un organism politic cu atribuţii mai 
ales executive, condus de Iuliu Maniu. În cadrul acestui guvern provizoriu, a 
intrat şi un turdean, avocatul Valer Moldovan, care a fost numit secretar general 
al Resortului (Minister) Organizare, condus de avocatul arădean Ioan Suciu.7 În 
cadrul Marelui Sfat Naţional, organ al puterii de stat din Transilvania, cu rol 
legislativ, au intrat mai multe persoane, care au reprezentat judeţul Turda-Arieş: 
preotul Vasile Ceghizan din Coc (Pădureni) şi avocaţii Valer Moldovan din 
Turda, Zosim Chirtop din Câmpeni, Ioan Oltean din Luduş, George Popescu 
din Câmpeni, George Pătăceanu din Turda şi Ioan Boeriu din Turda.8 

Din rândul acestora, îl remarcăm pe avocatul George Pătăceanu, el fiind 
una dintre vocile cele mai răsunătoare ale turdenilor în Marele Sfat Naţional, care 
a intervenit pe marginea unor subiecte importante la ordinea zilei, specifice atât 
Transilvaniei, cât şi oraşului şi zonei Turda. Din acest punct de vedere, se 
remarcă intervenţiile sale din august 1919, privind problema votului feminin şi 
chestiunea reformei agrare. În 1 august 1919, Pătăceanu a vorbit despre 
drepturile femeilor, după intervenţia Eleonorei Lemeny. El atrage atenţia că forul 
executiv, Consiliul Dirigent, nu a înfăptuit ce s-a decis la Alba-Iulia în legătură cu 
drepturile femeilor. Avocatul turdean propune ca deocamdată să se dea drept de 
vot numai anumitor femei.9 Într-o intervenţie din acelaşi for, din data de 7 august 
1919, Pătăceanu a abordat problema agrară. El îşi începe discursul, exprimându-
şi admiraţia faţă de preoţi şi învăţători „[…] care au fost adevăraţii conducători ai 

 
5 Ibidem. 
6 Ibidem. 
7 Gheorghe Iancu, Contribuţia Consiliului Dirigent la consolidarea statului naţional unitar român (1918-
1920), Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1985, p. 47. 
8 Gazeta Oficială, număr 13, 15/28 februarie 1919, p. 65; Aurel Galea, Formarea şi activitatea 
Consiliului Dirigent al Transilvaniei, Banatului şi ţinuturilor româneşti din Ungaria (2 decembrie 1918-10 
aprilie 1920), Târgu-Mureş, Editura Tipomur, 1996, p. 439. 
9 Patria, an I, număr 135, 2 august 1919, p. 2. 
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poporului în aceste timpuri grele”.10 El a propus ca pădurile să fie expropriate de stat 
pentru a putea fi conservate. Avocatul propune exproprierea moşiilor statului, 
precum şi moşiilor până la 200 de iugăre. Pătăceanu doreşte să se acorde pământ 
şi voluntarilor, măsură care trebuie codificată printr-un paragraf special de lege. 
Avocatul turdean nu crede în implicarea Băncii Agrare în reforma agrară, 
deoarece această instituţie, fiind una particulară, este interesată de profit. 
Pătăceanu opinează că membrii Consiliului Superior nu trebuie numiţi de 
Consiliul Dirigent, ci de Marele Sfat Naţional, iar cursul leului să fie stabilit la 
valoarea din anul 1913.11 

Un plan de reorganizare propus de clerici. În anul 1919, au existat mai 
mulţi paşi spre organizarea pe baze româneşti a oraşului Turda. Aceasta s-a făcut 
în cadrele unui proces complex. Implicaţi în acest proces au fost şi preoţii 
ambelor confesiuni româneşti. Ei au fost cei care au luat iniţiativa creionării unui 
plan, care să statueze nişte principii de urmat (o posibilă foaie de parcurs) pentru 
reorganizarea Turzii, dar nu numai. Astfel, la 8 ianuarie 1919, mai mulţi preoţi 
români s-au întâlnit la Turda şi au decis convocarea unui „[…] congres al tuturor 
preoţilor români din acest judeţ, fără deosebire de confesiune”, pentru data de 30 ianuarie 
1919.12 Scopul declarat de organizatori era: „[…] pentru a ne organiza în o asociaţie a 
preoţilor români din întreg judeţul, cu scopul: luptă în unire, pentru interesele bisericeşti şcolare 
şi pentru toate interesele poporului”.13 Comitetul de organizare a fost compus din şase 
membri: Iovian Mureşan, protopopul ortodox al Turzii, Nicolae Portos Raţiu, 
parohul greco-catolic de Turda Veche, Gavriil Pop, protopopul greco-catolic de 
Arieş, Octavian Bugner, paroh greco-catolic la Tritenii de Jos şi preoţii greco-
catolici Octavian German, paroh la Hădăreni şi Iuliu Ilian, paroh la Luncani.  

Asupra chestiunilor discutate de preoţii din judeţul Turda-Arieş primim 
lămuriri din partea ziarului blăjean „Unirea”, număr 29, din 9 februarie 1919. 
Astfel, în data de 30 ianuarie 1919, în Sala Festivă a Prefecturii judeţului Turda-
Arieş, s-au întâlnit preoţii care au dezbătut conduita pe care urmau să o adopte 
faţă de modificările aduse de Marea Unire, fiind acceptat un proiect în acest sens. 
În aceiaşi zi, clericii s-au întâlnit cu reprezentanţii elitei intelectuale, cărora li s-a 
prezentat proiectul adoptat. Acesta a fost acceptat şi pe baza lui s-a decis 
reorganizarea întregului judeţ Turda-Arieş. Programul cuprinde 12 puncte mari. 
Primul punct viza unirea deplină cu toate ţinuturile locuite de români, autonomie 
egală tuturor confesiunilor, ajutor material din partea statului, dar şi neimplicarea 
acestuia în problemele interne ale bisericii. Al doilea punct cerea reducerea 
birocraţiei, desfiinţarea posturilor de onoare şi a sinecurilor, abrogarea căsătoriei 
civile în forma sa de atunci. Punctul al treilea statua libertatea presei, de asociere 
şi a întrunirilor, toate acestea în limitele constituţionale, cu păzirea moralităţii 
publice şi a intereselor statului; combaterea pornografiei şi a presei de scandal. Al 

 
10 Ibidem, an I, număr 140, 9 august 1919, p. 2. 
11 Ibidem. 
12 Telegraful Român, an LXVII, număr 3, 8/21 ianuarie 1919, p. 3. 
13 Ibidem. 
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patrulea punct cerea reforma învăţământului, materiile religie, limba română şi 
igienă să fie obligatorii, susţinerea şcolilor confesionale, crearea de şcoli 
industriale, de meserii, comerciale şi economice, sprijin pentru ştiinţele înalte. Al 
cincilea punct făcea referire la egalitatea de tratament pentru toate populaţiile ţării 
şi finanţarea de către stat a educaţiei acestora. Punctul al şaselea cerea efectuarea 
de urgenţă a reformei agrare. Punctul al şaptelea, mai vast, vorbea despre relaţiile 
economice cerându-se „[…] socializarea intreprinderilor mari comerciale şi industriale 
după analogia reformei agrare”; în continuare, se mai cerea înfiinţarea de cooperative 
de consum, descurajarea speculei, burse şcolare pentru ucenici, încurajarea 
industriei de casă, limitarea producţiei şi a vânzării alcoolului. Punctul al optulea 
se referea la infrastructură, cerându-se construirea şi repararea drumurilor şi a 
căilor ferate, lucrări de amenajare a râurilor interne şi desfiinţarea vămilor interne. 
La punctul al nouălea se discuta problema impozitelor, preoţii cerând scutiri 
pentru cei ce aveau venitul minim, impozitarea progresivă, scutirea de taxe pe 
produsele de primă necesitate şi taxe mai mari pentru produsele de lux. Într-o 
încercare de a proteja familia, preoţii cereau taxe speciale pentru cei necăsătoriţi 
şi căsătoriţi fără copii, iar familiile cu copii trebuiau să plătească impozite mai 
mici sau chiar să fie scutite. Punctul al zecelea cerea intrarea în uniunea 
popoarelor şi reducerea şi chiar desfiinţarea militarismului. Punctul al 
unsprezecelea aborda problema justiţiei, care trebuia supusă unei profunde 
reforme. Se cerea desfiinţarea Tablelor Regeşti (curţi de apel), restrângerea 
dreptului de graţiere şi amnistie numai pentru delictele politice, eliminarea 
juraţilor, gratuitatea procedurilor judiciare obligatorii, extinderea competenţei 
judecătoriilor comunale, recunoaşterea crimelor făcute la beţie, cauzele 
referitoare la căsătorii şi la legitimitatea copiilor să fie trecute la instanţele 
bisericeşti. Ultimul punct, al doisprezecelea conţinea cereri mai ales de natură 
socială: creşterea numărului de şcoli, azile de copii, orfelinate, asigurări de 
bătrâneţe, accidente de muncă şi boală pentru muncitori, acordarea unui ajutor în 
bani sau în natură pentru femeile sărace în caz de naştere legitimă, în fiecare sat 
să fie o moaşă, asistenţă medicală gratuită pentru bolnavii invalizi, repaus 
duminical şi zile libere în unele sărbători, asigurarea subzistenţei funcţionarilor 
(inclusiv a preoţilor şi învăţătorilor), salariile acordate de stat să fie în 
conformitate cu pregătirea şi munca fiecăruia.14 Am ales să prezentăm aceste 
puncte concepute de preoţii din judeţul Turda-Arieş, deoarece ele arată o 
profundă cunoaştere a realităţilor sociale din Transilvania acelui timp, izvorâtă 
dintr-o muncă asiduă desfăşurată în perioada anterioară.  

Noua echipă de conducere a judeţului Turda-Arieş. Numit la finalul 
anului 1918 în demnitatea de prefect al judeţului Turda-Arieş de către Consiliul 
Dirigent, avocatul Zosim Chirtop a fost cel care a avut dificila sarcină de a 
conduce reorganizarea autorităţilor centrale judeţene. Acest proces s-a desfăşurat 
în anul 1919, iar informaţii deosebit de valoroase despre acesta găsim în presa 

 
14 Unirea, an XXIX, număr 29, 9 februarie 1919, p. 3. 
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maghiară turdeană a vremii, care a consemnat noile numiri. Astfel, judeţul a fost 
împărţit în cinci plăşi, conduse de un pretor: plasa Turda (condusă de avocatul 
Mihai Moldovan, fostul şef al gărzilor naţionale), plasa Câmpeni (condusă de 
avocatul Remus Furdui), plasa Iara (condusă de avocatul Aurel Goşa), plasa 
Rimetea (în frunte cu Aurel Chirilă) şi plasa Vinţu de Sus/Unirea (la conducerea 
căreia a fost numit Eugen Migia). Echipa lui Zosim Chirtop îi mai cuprindea şi 
pe Nemes Ernő (arhivar principal), avocatul Valer Moldovan (prim avocat 
judeţean/jurisconsult), medicul Virgil Cenariu (numit la conducerea spitalului 
judeţean) şi pe Iuliu Morariu (secretarul judeţului).15 Înţelegând perfect situaţia de 
la Turda, prefectul Chirtop a efectuat şi numiri de maghiari în diverse funcţii 
publice. Astfel, în februarie 1919, sunt numiţi Székely László (arhivar şef al 
judeţului) şi Kádár János (funcţionar la pretura Turda).16 Numiri ale unor 
maghiari au fost şi în alte centre ale judeţului. Chirtop l-a numit, ca funcţionar la 
pretura din Iara, pe Kádár Gyula, fost notar la minele de aici.17 Cu scopul de a 
înlesni comunicarea cu elementul maghiar, Zosim Chirtop a considerat foarte 
utilă numirea unor traducători şi translatori: avocatul turdean Ioan Mesaroş, 
Margareta Meşter (soţia avocatului Vasile Meşter) şi învăţătorul maghiar Jámbor 
Gyula.18 Primul prefect român al judeţului Turda-Arieş a avut grijă să nu lase 
neacoperit niciun post de importanţă, iar în iunie 1919 l-a numit pe Iuliu Ilea, 
originar din Petreştii de Jos, în funcţia de inspector judeţean al drumurilor, cu 
sediul la Zau de Câmpie.19 

Avocatul Zosim Chirtop a condus judeţul cu moderaţie şi echilibru, 
asigurând revenirea la starea de pace, după finalizarea Marelui Război. El a ţinut 
permanent legătura cu autorităţile centrale, reprezentate de Consiliul Dirigent de 
la Sibiu. Astfel, împreună cu subprefectul George Pătăceanu a efectuat mai multe 
călătorii în interes de serviciu la Sibiu. În urma unei astfel de călătorii, prefectul a 
dispus ca eliberarea certificatelor de călătorie în afara zonei de demarcaţie, să fie 
făcută începând cu 16 august 1919 la Poliţia din Turda pentru locuitorii oraşului, 
iar pentru ceilalţi cetăţeni ai judeţului la sediul preturilor din fiecare plasă, preţul 
unui astfel de document fiind patru coroane, iar pentru dobândirea sa era 
necesară prezentarea actului de identitate.20 Diverse numiri au fost făcute pe 
toată durata anului 1919. În decembrie au fost numiţi Wallentsik Gyula din 
Săvădisla, ca ajutor de notar la Ciurila, iar Nicolae Raţiu din Deleni a primit un 
post identic în localitatea natală.21 

În legătură cu primul primar român al oraşului Turda, din păcate, în stadiul 
actual al cercetărilor, datele sunt deosebit de puţine. Totuşi, o însemnare din 

 
15 Aranyosvidék, XXIX évfolyam, 3 szám, 1919 január 18, p. 2. 
16 Ibidem, XXIX évfolyam, 7 szám, 1919 februar 15, p. 3. 
17 Ibidem, XXIX évfolyam, 11 szám, 1919 március 15, p. 2. 
18 Ibidem, XXIX évfolyam, 16 szám, 1919 àprilis 19, p. 2. 
19 Ibidem, XXIX évfolyam, 25 szám, 1919 junius 21, p. 2. 
20 Ibidem, XXIX évfolyam, 33 szám, 1919 augusztus 16, p. 2. 
21 Ibidem, XXIX évfolyam, 51 szám, 1919 december 20, p. 2. 
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presa maghiară turdeană a epocii ne duce la concluzia că primul primar român al 
oraşului Turda a fost avocatul bihorean Iuliu Genţiu, cel mai important edil al 
urbei arieşene din perioada interbelică. Această aserţiune a noastră se bazează pe 
o notiţă din ziarul „Aranyosvidék”, număr 50, din 13 decembrie 1919, prin care 
primarul Genţiu anunţa cetăţenii săraci ai oraşului, care suferă de boli venerice, 
„[…] că pot primi cură gratuită”, marţi (pentru femei) şi joi (pentru bărbaţi).22  

Reorganizarea justiţiei din Turda. Conform vechii legislaţii maghiare 
(legea XXV din 1890), tribunalul din Turda făcea parte din Circumscripţia Cluj 
(sediu al unei Curţi de Apel), alături de instanţele din Alba-Iulia, Bistriţa, Dej, 
Deva şi Sibiu.23 După Marea Unire, Consiliul Dirigent l-a numit în funcţia de 
preşedinte al Tribunalului din Turda pe Alexandru Fărcăşanu. La 12 martie 1919, 
el s-a prezentat pentru a-şi lua în primire postul, informându-l despre acest fapt 
pe fostul preşedinte maghiar, care s-a opus categoric. În faţa refuzului 
magistratului maghiar, Fărcăşanu s-a văzut obligat să apeleze la autorităţi, iar a 
doua zi, în 13 martie 1919, s-a prezentat din nou la tribunal, însoţit de prefectul 
Zosim Chirtop şi de către un sublocotenent, în faţa cărora fostul preşedinte 
maghiar a cedat şi a fost de acord să predea instituţia.24 Cu toate acestea, la 
început, funcţionarea instanţei din Turda a întâmpinat mari dificultăţi din cauza 
juriştilor maghiari, după cum mărturiseşte Alexandru Fărcăşanu într-un raport 
din 16 martie 1919, în care descrie starea de fapt de la Tribunalul Turda. Iniţial, 
respectivii magistraţi nu s-au prezentat la convocarea preşedintelui român şi au 
refuzat să depună jurământul de credinţă faţă de statul român. Ulterior, la 15 
martie 1919, s-au prezentat la serviciu anunţând că doresc să-şi reia activitatea.25  

În cazul Judecătoriei de Ocol din Turda, la conducerea acesteia a fost 
numit Pavel Moiş, fost judecător de ocol la Abrud. În 14 martie 1919, el s-a 
prezentat la sediul judecătoriei pentru a-şi lua postul în primire, însă fostul 
preşedinte maghiar a refuzat să predea instituţia. Moiş a făcut apel la autorităţi, 
iar la 16 martie 1919 a revenit însoţit de subprefectul George Pătăceanu şi un 
căpitan român, context în care instituţia a fost predată, însă judecătorii maghiari 
au refuzat depunerea jurământului faţă de statul român, delegându-l pe oficialul 
evreu Klein Samu, care a prezentat o declaraţie a magistraţilor maghiari şi evrei. 
Aceştia apreciau că preluarea instituţiei s-a făcut ilegal, nu recunoşteau Consiliul 
Dirigent şi declarau că sunt decişi să părăsească judecătoria, însă pentru că 
subprefectul Pătăceanu i-a avertizat că în acest caz vor fi luate măsuri dure, îşi 
vor continua activitatea până la 31 martie 1919.26 

Un moment simbolic: vizita regelui Ferdinand şi a reginei Maria la 
Turda. Între 22 mai-1 iunie 1919, suveranii români au vizitat Transilvania, în 
cadrul unui prim turneu în această provincie recent unită cu România. Ferdinand 

 
22 Ibidem, XXIX évfolyam, 50 szám, 1919 december 13, p. 2. 
23 Gheorghe Iancu, Justiţie românească, p. 25. 
24 Ibidem, p. 35. 
25 Ibidem. 
26 Ibidem, p. 38. 
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şi Maria s-au oprit la Braşov, Făgăraş, Sibiu, Blaj, Alba-Iulia, Brad, Ţebea, Abrud, 
Câmpeni, Turda, Cluj, Bistriţa, Carei, Baia Mare şi Oradea.27 Popasul suveranilor 
la Turda a fost un eveniment cu valoare de simbol, fiind prima vizită a unor 
suverani români pe teritoriul vechiului oraş transilvănean. Concret, regele şi 
regina s-au aflat la Turda în zilele de 27 şi 28 mai 1919. Providenţa a făcut ca 
vizita suveranilor României Mari la Turda să aibă loc într-un moment simbolic 
cu o deosebită încărcătură sentimentală, la exact 25 de ani de la pronunţarea 
sentinţei în procesul memorandiştilor (mai 1894), în cadrul căruia avocatul 
turdean dr. Ioan Raţiu a rostit celebrele cuvinte: „Existenţa unui popor nu se discută, 
se afirmă”. Suveranii au venit la Turda cu trenul de la Cluj, fiind însoţiţi de o 
impresionantă suită din care făceau parte, printre alţii, membrii Consiliului 
Dirigent, Iuliu Maniu, Ştefan Cicio-Pop, Vasile Goldiş, Aurel Vlad, Romulus 
Boilă, Victor Bontescu, Octavian Goga, generalul Ioan Boeriu, directorul căilor 
ferate, Leo Bohăţiel, secretarii generali, Vasile Osvadă şi Mihai Popovici.  

Pentru acest important eveniment, gara din Turda a fost frumos 
împodobită, regii României fiind întâmpinaţi de autorităţile locale, în frunte cu 
prefecţii judeţelor Turda-Arieş, Zosim Chirtop şi Mureş-Turda, Ioan Vescan.28 
Au mai fost prezenţi reprezentanţii celor două biserici româneşti, precum şi o 
mare mulţime de oameni venită să-i vadă pe suverani. O prezenţă deosebită pe 
peronul gării turdene a fost cea a episcopului Caransebeşului, Miron Cristea, 
venit la Turda cu o zi mai devreme (26 mai 1919). Trenul regal a ajuns la Turda 
în seara zilei de 27 mai 1919, la orele 19:30, primul care a coborât din vagon fiind 
regele Ferdinand, urmat de regina Maria. Perechea regală a fost întâmpinată cu 
puternice strigăte de „Să trăiască!”. În cadrul unei mici ceremonii organizate la 
gară, primul care a vorbit a fost prefectul Zosim Chirtop, care le-a urat regelui şi 
reginei bun venit, rostind un discurs.29 Cei doi prefecţi, Chirtop şi Vescan îi 
prezintă monarhilor pe membrii clerului şi pe reprezentanţii diferitelor corporaţii, 
care se aflau pe peronul gării. Regina Maria s-a îndreptat spre delegaţia femeilor 
române, unde era aşteptată de Lucreţia Mureşan, soţia protopopului Iovian 
Mureşan, care a rostit un discurs.30 Regina Maria a mulţumit prin câteva cuvinte 
calde, cuprinsă de emoţia primirii ce i s-a făcut. Preoteasa i-a oferit suveranei un 
buchet de lăcrimioare şi trandafiri albi, prezentându-le şi pe celelalte 
colaboratoare ale sale.31 După consumarea momentului primirii la gară, regele 
Ferdinand şi regina Maria au fost conduşi cu automobilul până la clădirea 
prefecturii (actuala primărie a oraşului Turda). Pe drumul de la gară, spre centrul 
oraşului, mulţimea îmbrăcată în haine de sărbătoare i-a ovaţionat pe cei doi 
suverani, iar podul de peste Arieş a fost decorat cu verdeaţă şi au fost ridicate 
două porţi triumfale. Ajunsă la prefectură, la orele 20:30, perechea regală a luat 

 
27 Ioan Scurtu, Regele Ferdinand, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2016, p. 184. 
28 Dumitru Suciu, Monarhia şi făurirea României Mari, Bucureşti, Editura Albatros, 1997, p. 241. 
29 Telegraful Român, an LXVII, număr 52, 3 iunie 1919, p. 2. 
30 Ibidem. 
31 Ibidem. 
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cina în Sala Mare, alături de notabilităţile prezente din cele două judeţe (Turda-
Arieş şi Mureş-Turda). A doua zi dimineaţa, în 28 mai 1919, la Mormântul lui 
Mihai Viteazul, s-a oficiat un parastas în memoria marelui domn şi unificator de 
ţară. Credincioşii români turdeni şi din împrejurimi au mers la locul stabilit, în 
procesiune, iar ceremonia religioasă a început la orele 9 dimineaţa, în prezenţa 
regelui şi a reginei, precum şi a suitei lor, dar şi a elitei intelectuale turdene. A 
oficiat episcopul Caransebeşului, Miron Cristea (viitorul patriarh), asistat de 
Iovian Mureşan, protopopul Turzii, Ioan Stroia, protopopul Sibiului, Ştefan 
Rusu, protopopul Târgu-Mureşului, precum şi de cei doi asesori consistoriali de 
la Sibiu, Lazăr Triteanu şi George Proca.32 Regele şi regina au rostit o rugăciune 
şi au îngenunchiat la mormântul marelui erou român. Monarhul şi-a exprimat 
dorinţa de a ridica un monument comemorativ în acel loc şi a donat în acest 
scop suma de 20.000 lei. Ulterior, perechea regală a stat de vorbă cu oamenii 
prezenţi (ziarul sibian „Telegraful Român” afirmă că la acest eveniment au 
participat peste 100.000 de persoane). La finalul programului oficial, regele 
Ferdinand şi regina Maria şi-au continuat drumul, mergând spre Câmpeni. 

Reorganizarea învăţământului turdean. O componentă socială 
esenţială şi determinantă a unei societăţi este sistemul educaţional. După Marea 
Unire, în Transilvania, acesta a fost reorganizat pe baze româneşti. Originile 
învăţământului românesc modern la Turda sunt mai vechi şi sunt legate de 
crearea celor două şcoli confesionale: cea greco-catolică (1873-1874), cu sprijinul 
financiar al familiei Raţiu şi cea ortodoxă (1904), înfiinţată în urma eforturilor 
protopopului Iovian Mureşan.33 Deşi nu asigurau decât o educaţie rudimentară, 
contribuţia acestor şcoli la păstrarea identităţii naţionale româneşti în Turda a 
fost una deosebită. Aceste şcoli erau sub patronajul celor două biserici româneşti, 
iar protopopul districtual, în virtutea oficiului pe care-l gira, îndeplinea şi 
demnitatea de inspector şcolar pentru respectivele instituţii educaţionale. 

La nivel judeţean, instituţia care se ocupa cu buna funcţionare a şcolilor 
era revizoratul (inspectoratul) şcolar. Începând cu data de 1 mai 1919, în urma 
deciziei Resortului Cultelor şi Instrucţiunii Publice din cadrul Consiliului 
Dirigent, la conducerea Revizoratului Şcolar Turda-Arieş a fost numit învăţătorul 
Toma Roşu, secondat, ca subrevizor, de Avram Sârbu.34 Cea mai mare 

 
32 Ilie Şandru, Valentin Borda, Un nume pentru istorie-Patriarhul Miron Cristea, Târgu-Mureş, Casa de 
Editură „Petru Maior’’, 1998, p. 127. 
33 Răzvan-Mihai Neagu, Formarea intelectualităţii din Turda. Studenţi din Turda la marile universităţi 
europene 1377-1918, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2015, passim.; Răzvan-Mihai Neagu, Grigore 
Marchiş, Gheorghe Gotea, Catedrala Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil din Turda 80 de ani de la sfinţire 
1935-2015, Cluj-Napoca, Editura Şcoala Ardeleană/Editura Mega, 2015, passim. 
34 Telegraful Român, an LXVII, număr 46, 17 mai 1919, p. 5. Toma Roşu (1875-1949) s-a născut la 
Dobra (judeţul Hunedoara), a studiat la Gimnaziul Inferior din Brad şi în cadrul secţiunii 
pedagogice a Seminarului Andreian de la Sibiu. În perioada antebelică, a funcţionat ca învăţător la 
Deva şi Dobra. El a participat la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918. În perioada interbelică a 
fost revizor şcolar al judeţului Turda-Arieş, iar ulterior al judeţului Cluj. 
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provocare la adresa reţelei şcolare din Turda a fost deschiderea liceului de băieţi 
şi a şcolii de fete. 

În legătură cu liceul de băieţi (Magyar kir. állami főgimnázium), intrat sub 
administraţia statului român, acesta a fost redenumit Liceul „Regele 
Ferdinand’’,35 iar la conducerea lui a fost numit, de către Consiliul Dirigent, 
profesorul Petru Suciu.36 Facem precizarea că până la sfârşitul anului şcolar 1918-
1919, a funcţionat ca liceu maghiar, iar în iulie 1919, noul director Petru Suciu a 
preluat instituţia şi a început procesul de reorganizare pe baze româneşti. Nu a 
fost o sarcină uşoară deoarece la preluare, clădirea era într-o stare de degradare, 
fiindcă miliţia şi-a avut sediul într-o parte a imobilului şi a provocat multe 
distrugeri de mobilier şi la sala de gimnastică, iar multe materiale didactice au 
dispărut din laboratoare. 

Preluarea liceului din Turda a fost prezentată în presa vremii, în ziarul 
„Patria” din Cluj, număr 129, din 26 iulie 1919. Gazetarii clujeni consemnau că, 
la Turda, a avut loc un însemnat eveniment cultural, preluarea liceului de stat 
unguresc, caracterizat ca „[…] unul dintre cele mai şoviniste licee din fosta Ungarie”.37 În 
continuare, ziariştii clujeni spuneau că „[…] Liceul are în primul rând menirea să 
contribuie la românizarea acestui cuib şovinist, în apropierea căruia zac osămintele marelui 
Mihaiu”.38 Sunt prezentate şi câteva detalii organizatorice, în sensul în care este 
amintită iniţiativa avocatului Augustin Raţiu, care a propus ca pe lângă acest liceu 
să se creeze un internat gratuit pentru orfani, iar în calitate de comisar de 
alimentare a adunat suma de 100.000 coroane pe care a predat-o directorului 
Petru Suciu.39 

Înainte de începerea cursurilor, la 21 august 1919, s-a constituit Eforia 
Şcolară, avându-l preşedinte pe protopopul ortodox Iovian Mureşan, iar ca 
membrii pe protopopul greco-catolic Iosif Costin, pe parohul greco-catolic de 
Turda Veche, Nicolae Portos Raţiu,40 Ignat Borza, medicul Virgil Cenariu, Iacob 
Trif, Simion Poruţiu, avocatul Augustin Raţiu, preoteasa Lucreţia Mureşan, 
Ecaterina Moldovan, Mariţi Ciuta, Augusta Moldovan, Victoria Fărcăşanu. 
Referenţi au fost directorul Petru Suciu şi Mihai Găzdac directorul Şcolii Civile 
de Fete.41 Şedinţele acestui for aveau loc lunar, discutându-se chestiuni legate de 
internatul de băieţi (alimentaţie, igienă), despre crearea unui internat de fete. 

 
35 Telegraful Român, an LXVII, număr 60, 28 iunie 1919, p. 6. 
36 Gazeta Transilvaniei, an LXXX, număr 187, 10 septembrie 1919, p. 1; Telegraful Român, an LXVII, 
număr 68, 19 iulie 1919, p. 6. 
37 Patria, an I, număr 129, 26 iulie 1919, p. 2. 
38 Ibidem. 
39 Ibidem. 
40 Anuarul Liceului de Stat Regele Ferdinand din Turda pe anul şcolar 1919-1920, Blaj, Tipografia 
Seminarului Teologic Greco-Catolic, 1920, p. 17. 
41 Ibidem, p. 18. 
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Doamnele din comitet au supravegheat distribuirea mâncării şi menţinerea 
curăţeniei din internat.42 

Cât priveşte noul corp profesoral, au fost numiţi trei profesori din regat: 
C. S. Codreanu, I. Nanu, Isidor Jasinsky şi unul din Macedonia, Ioan Caranica. 
Dintre ei I. Nanu a revenit la Bucureşti. Ulterior, s-au făcut două numiri: I. 
Prodan (gimnastică şi franceză), I. Cotruş (istorie şi geografie). Ca profesor 
auxiliar a fost angajat Ioan Mureşan (geografie, gimnastică, cercetăşie), care 
funcţiona la Şcoala Civilă de Fete din localitate.43 În primele două luni ale anului 
şcolar 1919-1920, religia a fost predată de Iovian Mureşan şi Nicolae Portos 
Raţiu.44 În anul şcolar 1919-1920 au fost înscrişi 284 de elevi ordinari, 18 
particulari şi 12 eleve particulare. Cursurile au început din 1 octombrie 1919, iar 
duminică 6 octombrie a avut loc inaugurarea oficială. Primul corp profesoral 
românesc al Liceului „Regele Ferdinand’’ din Turda a inclus numeroase 
personalităţi locale, dar nu numai. Acesteau au fost: directorul Petru Suciu 
(profesor de limba română, istorie şi geografie),45 preotul Grigore Biji (profesor 
suplinitor de religie ortodoxă), preotul greco-catolic Octavian Bugner (profesor 
de matematică şi fizică), Ioan Caranica, de origine aromână (profesor de muzică), 
medicul Virgil Cenariu (profesor de igienă şi medicul internatului), preotul greco-
catolic Vasile Cerghizan (profesor suplinitor de religie greco-catolică), Isidor 
Iasinsky (profesor de desen şi caligrafie, secretarul liceului), Ioan Mărdan 
(profesor de limba şi literatura română şi limba germană), Ilie Marinca (profesor 
de matematică, fizică, custodele laboratorului de fizică),46 Ion Mureşan (profesor 
de ştiinţe naturale, geografie, comandantul cohortei de cercetaşi),47 Teodor 
Murăşan (profesor de limba şi literatura română, limba latină, bibliotecar, 
conducătorul societăţii de lectură a elevilor); Aurel Pop (profesor de limba şi 
literatura română, limba germană, superiorul internatului) şi Ioan Prodan 
(profesor de gimnastică).48  

Sfinţirea Liceului „Regele Ferdinand’’ din 6 octombrie 1919 a fost 
prezentată în ziarul clujean „Patria”, număr 202, din 29 octombrie 1919. Actul 
sfinţirii a fost realizat de către cei doi protopopi, Iovian Mureşan şi Iosif Costin, 
alături de Nicolae Portos Raţiu. La acest eveniment, a participat şi revizorul 
şcolar, Toma Roşu, care a contribuit prin organizarea unui cor de elevi. În 
discursul său, directorul Petru Suciu a afirmat că toţi profesorii sunt decişi să facă 
din acest liceu „[…] un far de lumină în acest judeţ”, dar şi un „[…] îndrumător al 
formării caracterelor, cari sunt temelia cea mai puternică şi neclintită a unui neam”.49 

 
42 Ibidem. 
43 Ibidem, p. 3. 
44 Ibidem, p. 4. 
45 Ibidem, p. 7. 
46 Ibidem. 
47 Ibidem, p. 8. 
48 Ibidem. 
49 Patria, an I, număr 2020, 29 octombrie 1919, p. 1. 
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În cazul Şcolii de Fete, Resortul de Culte şi Instrucţiune Publică din cadrul 
Consiliului Dirigent, în şedinţa din 1 octombrie 1919, l-a numit director pe Mihai 
Găzdac.50 Informaţii despre deschiderea acestei instituţii de învăţământ aflăm din 
acelaşi ziar „Patria”, număr 231, din 7 decembrie 1919. Conform ziariştilor 
clujeni, la ceremonie au fost prezenţi directorul Mihai Găzdac, revizorul şcolar 
judeţean Toma Roşu, secretarul general al Resortului Cultelor şi Instrucţiunii 
Publice, Onisifor Ghibu, profesorul Ioan Caranica şi preotul greco-catolic, 
Nicolae Portos Raţiu. În discursul său, directorul a subliniat importanţa, foloasele 
şi modul de conducere al şcolii şi a adus laude pentru cei care au contribuit cu 
bani la funcţionarea ei. Un fapt foarte semnificativ este că şcoala a fost botezată 
„Principesa Ileana’’, în semn de cinste şi apreciere pentru Casa Regală şi tânăra 
prinţesă româncă. În discursul său, Onisifor Ghibu a vorbit despre importanţa 
şcolii, necesitatea educaţiei în cultura română şi despre ajutorul pe care l-a dat 
pentru deschiderea şcolii. A urmat un scurt program muzical susţinut de corul 
condus de revizorul Toma Roşu şi corul condus de Ioan Caranica.51 Precizăm că, 
alături de directorul Mihai Găzdac, la această şcoală au funcţionat profesorul 
Ioan Mureşan şi profesoarele Elisa Pop Sovarosi, Maria Pop, Letiţia Bugner, 
Eugenia Purşa şi Volumnia Găzdac.52 

Rezistenţa populaţiei maghiare la românizarea oraşului Turda. 
Preluarea administraţiei de către români la Turda a întâmpinat opoziţia 
maghiarilor. Pentru această comunitate etnică, finalul Primului Război Mondial a 
avut valoare de cataclism, situaţie detectabilă inclusiv la nivelul Transilvaniei şi 
bineînţeles că şi la Turda. Pentru maghiarimea turdeană s-a produs o schimbare 
majoră de statut la sfârşitul anului 1918 şi începutul anului 1919: din clasă 
dominantă, care deţinea toate funcţile şi demnităţile publice relevante, devine 
clasă supusă, care îşi pierde statutul social primordial, deţinut anterior. Această 
situaţie nu a putut fi digerată încercându-se, fără succes, o rezistenţă contra ei, 
condusă de o parte a elitei maghiare, care a încercat să-i atragă şi pe muncitorii 
din fabricile turdene ale vremii. De asemenea, presa vremii consemnează faptul 
că, la Turda, maghiarii vehiculau idei comuniste, preluate de la regimul lui Kun 
Béla. 

Informaţii în sensul celor de mai sus sunt puse la dispoziţie de ziarul 
clujean „Patria”, număr 203, din 31 octombrie 1919. Astfel, ziariştii clujeni 
afirmă că: „[…] Luarea în stăpânire a dreptei noastre moşteniri, adecă esercitarea imperiului, 
în nici o parte a Transilvaniei, chiar nici în Săcuime n-a întâmpinat atâta rezistenţă din partea 
celor obişnuiţi a sta pe şea ca aici în Turda”.53 În continuare, se afirmă că primăria este 
dominată de maghiari, existând mulţi funcţionari, învăţători şi profesori care 
refuză să depună jurământul de credinţă faţă de regele Ferdinand. Amintitul ziar 
îşi informa cititorii că, la Turda, a existat chiar o mişcare de rezistenţă contra noii 

 
50 Telegraful Român, an LXVII, număr 98, 9 octombrie 1919, p. 2. 
51 Patria, an I, număr 231, 7 decembrie 1919, p. 1. 
52 Telegraful Român, an LXVII, număr 98, 9 octombrie 1919, p. 2. 
53 Patria, an I, număr 203, 31 octombrie 1919, p. 1. 
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administraţii româneşti, condusă de fostul revizor şcolar Bardos Adam, 
învăţătorul Fülöp şi avocatul Felszeghi Ernő. Aceştia au luat legătura cu şefii 
muncitorilor de la Uzinele Solvay, fabrica de bere şi cea de ciment pentru a 
organiza o mare grevă a muncitorilor. Conform ziariştilor clujeni, această acţiune 
a fost demascată, iar cei trei au fost arestaţi, însă acţiunea populaţiei maghiare din 
Turda nu s-a încheiat. Gazeta clujeană aminteşte despre „[…] Un alt măestru în 
mijlocul publicului maghiar adunat la o petrecere, a proclamat şi aclamat în 18 octombrie cor. 
republica maghiară şi comunizmul”.54 Relatările ziarului „Patria” arată o stare de 
tensiune şi încordare în cadrul comunităţii maghiare din Turda, care nu a 
acceptat noua configuraţie teritorială de după Marea Unire. 

Reprezentanţii oraşului Turda şi a judeţului Turda-Arieş în primul 
Parlament al României Mari.55 Primul eveniment politic cu impact naţional, la 
care au participat turdenii în graniţele României Mari au fost alegerile 
parlamentare din anul 1919, organizate de guvernul condus de generalul Arthur 
Văitoianu (27 septembrie-28 noiembrie 1919).56 Pe plan intern, alegerile din anul 
1919 surveneau în noul context politic generat de Marea Unire. Ele au constituit 
o etapă importantă şi decisivă în procesul de integrare a noilor provincii în 
Regatul României. De asemenea, acest scrutin a marcat şi două premiere 
remarcabile: primo-au fost primele alegeri în care Basarabia, Bucovina şi 
Transilvania şi-au trimis reprezentanţii în Parlamentul de la Bucureşti; secundo-
aceste alegeri au fost primele organizate pe baza votului universal masculin, aşa 
cum fusese prevăzut în revizuirea Constituţiei de la 1866, efectuată la 19 iulie 
1917.57 

La nivelul Transilvaniei, alegerile din 1919 au fost organizate de Consiliul 
Dirigent, forul instituţional provizoriu cu atribuţii guvernamentale, condus de 
Iuliu Maniu, în strânsă colaborare cu guvernul central de la Bucureşti.58 Din 
punct de vedere legislativ, la 11 decembrie 1918, regele Ferdinand a dispus, 
printr-un decret, ca organizarea alegerilor parlamentare din Transilvania să fie 
făcută de Consiliul Dirigent, care urma să elaboreze un proiect de lege electorală, 
bazat pe votul universal. 

Pentru alegerile din anul 1919, judeţul Turda-Arieş a fost împărţit în şapte 
circumscripţii electorale aferente Adunării Deputaţilor: Turda, Câmpeni, Mureş-
Ludoş (azi Luduş, judeţul Mureş), Vinţu de Sus (azi Unirea, judeţul Alba), 

 
54 Ibidem. 
55 Pentru detalii despre acest subiect, a se vedea Răzvan-Mihai Neagu, „Primii deputaţi şi senatori 
ai judeţului Turda-Arieş în Parlamentul României Mari (1919)”, în Acta Terrae Fogarasiensis, număr 
VII, 2018, pp. 323-338. 
56 Ioan Scurtu (coordonator), Istoria Românilor, volum VIII, România Întregită (1918-1940), Bucureşti, 
Editura Enciclopedică, 2003, p. 247. 
57 Eleodor Focşeneanu, Istoria constituţională a României 1859-1991, Bucureşti, Editura Humanitas, 
1992, pp. 51-54. 
58 Gheorghe Iancu, „Campania electorală pentru alegerile parlamentare din 1919 în 
circumscripţiile Transilvaniei”, în Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”. Series Historia, fascicula 1, 1973, 
p. 91. 
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Agârbiciu (azi Viişoara, judeţul Cluj), Trascău (azi Rimetea, judeţul Alba) şi Iara 
de Jos (azi Iara, judeţul Cluj) şi trei circumscripţii electorale pentru Senat (Turda, 
Câmpeni şi Mureş-Ludoş). Cei aleşi pentru a candida în judeţul transilvan pentru 
Parlamentul român au fost personalităţi ilustre ale comunităţii româneşti locale şi 
nu numai. Referitor la forţele politice participante la alegeri din judeţul Turda-
Arieş, trebuie precizat faptul că singura formaţiune care a înscris candidaţi în 
lupta electorală a fost Partidul Naţional Român. Acesta avea un imens capital de 
prestigiu la nivelul Transilvaniei, fapt valabil şi în cazul judeţului Turda-Arieş. 
Practic, toate marile personalităţi ale zonei, elita românească, făcea parte din acest 
partid. Pe de altă parte, popularitatea Partidului Naţional Român era perfect 
justificată, dacă ne gândim că această formaţiune a fost principalul catalizator al 
unirii Transilvaniei cu România. Partidul a prezentat candidaturi pentru fiecare 
circumscripţie electorală a judeţului. Astfel, pentru Camera Deputaţilor au 
candidat: la Mureş-Ludoş, avocatul George Pătăceanu, la Vinţu de Sus, preotul 
greco-catolic Iuliu Căpâlneanu, la Turda, avocatul Valer Moldovan, la Viişoara, 
avocatul Mihai Moldovan, la Iara, ilustrul intelectual blăjean Zenovie Pâclişanu, 
la Trascău, avocatul Ioan Boeriu, iar la Câmpeni, avocatul Andrei Nicola.59 
Pentru Senat au candidat: la Turda, avocatul George Popescu, la Câmpeni, 
protopopul ortodox al Lupşei, Vasile Gan, iar la Mureş-Ludoş, clericul şi 
profesorul blăjean, Ioan Sâmpălean.60 În privinţa rezultatelor, votul a arătat 
victoria candidaţilor naţionali, cu două excepţii, pentru Camera Deputaţilor, la 
Iara, independentul George Mărie l-a învins pe Zenovie Pâclişanu, iar pentru 
Senat, candidatul George Popescu nu a obţinut mandatul. 

Pentru Adunarea Deputaţilor au fost aleşi: Valer Moldovan (circumscripţia 
Turda), George Pătăceanu (circumscripţia Mureş-Ludoş), Iuliu Căpâlneanu 
(circumscripţia Vinţu de Sus), Mihai Moldovan (circumscripţia Agârbiciu), Ioan 
Boeriu (circumscripţia Trascău), Andrei Nicola (circumscripţia Câmpeni) şi 
George Mărie (circumscripţia Iara de Jos). Judeţul Turda-Arieş a fost reprezentat 
în primul Senat al României de doi clerici: unul ortodox, Vasile Gan şi unul 
greco-catolic, Ioan Sâmpălean.61 Analiza candidaţilor din judeţul Turda-Arieş 
pentru primele alegeri din România Mare relevă date interesante. În primul rând, 
remarcăm faptul că, în marea lor majoritate, cei aleşi au fost prezenţi la Marea 
Unire de la 1 Decembrie 1918 de la Alba-Iulia reprezentând oficial (cu 
credenţional) comunitatea care i-a desemnat. Singurul care nu s-a încadrat în 
această categorie a fost Andrei Nicola.  

Referitor la confesiunea acestora, din cei nouă parlamentari, cinci erau de 
confesiune ortodoxă, iar patru greco-catolici. Pregătirea lor educaţională a fost 
una deosebită. Astfel, cinci dintre ei aveau pregătire juridică, la facultatea de 
profil din cadrul Universităţii din Cluj (Valer Moldovan avea un stagiu de 

 
59 Unirea Poporului, an XXIX, număr 220, 16 octombrie 1919, p. 2. 
60 Gazeta Transilvaniei, an LXXX, număr 218, 18 octombrie 1919, p. 2. 
61 Monitorul Oficial, număr 171, 18 noiembrie 1919, p. 9642, număr 172, 19 noiembrie 1919, p. 
9719. 
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pregătire în acest domeniu şi în cadrul Universităţii Regale Maghiare din 
Budapesta). Patru dintre primii parlamentari ai Turzii aveau pregătire teologică 
efectuată la Blaj, Sibiu şi Roma. Dacă analizăm condiţia socială a primilor 
parlamentari turdeni, se constată că patru proveneau din familii simple de 
agricultori, doi erau fii de preoţi, unul era fiu de avocat, în timp ce tatăl unuia 
dintre ei era decedat. Pentru unul dintre ei nu se cunoaşte din ce mediu social 
provenea. 

După Marea Unire, în toată Transilvania a început un proces de 
reorganizare administrativă pe baze româneşti. Această tendinţă a cuprins, aşa 
cum era firesc, şi oraşul Turda. Nu a fost un proces uşor, deoarece fostele 
autorităţi maghiare au opus rezistenţă. Cu toate acestea, evenimentele nu au 
putut fi stopate, iar oraşul Turda şi judeţul Turda-Arieş au primit noi organe de 
conducere, de data aceasta româneşti. Au fost afectate toate domeniile vieţii 
sociale: administraţia judeţeană, justiţia, educaţia şi viaţa politică.  

 
The beginning of the Romanian Structure in Turda (1919) 

 
(Abstract) 

 
After the great moment from December 1st, 1918, when Transylvania has joined with 

Romania, a new chapter in the history of Turda started. The organization of the town and Turda-
Arieş county started right in December 1918. In this context there can be depicted two essential 
moments. On December 22nd 1918, the first Romanian Army troops entered Turda, and on 
December 29th 1918, the lawyer Zosim Chirtop was named prefect of the county Turda-Arieş by 
the Transylvania Ruling Council, thus becoming the first Romanian to have ever held such an 
official position. In 1919 many steps were made towards achieving an organisation on Romanian 
foundations. This strategy was part of a complex process in which the main part was played by 
the intellectual elite of Turda. Having the experience of attending the Great National Assembly 
from Alba-Iulia from December 1st 1918, the members of the intellectual elite in Turda, 
contributed crucially to reorganization of their town and the Turda-Arieş county. Implicated in 
this process were also the priests belonging to both Romanian confessions of this space. Between 
May 27th and May 28th Turda was visited by King Ferdinand and Queen Mary of Romania. In the 
fall of the year 1919 were inaugurated the schools now functioning within the Romanian 
legislation, both being given the names of the members of the Royal family: The High School 
„King Ferdinand’’ and the Girl’s Boarding School „Princess Ileana’’. Towards the end of the year 
1919, the citizens of Turda took part in the first election held in the Great Romania, sending their 
representatives in the first Parliament chosen after the war. 

Keywords: Turda, administration, Zosim Chirtop, election, Transylvania.  
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DESPRE TROIŢE ŞI CULTUL EROILOR 
 

Conf. Univ. Dr. Valeria Soroştineanu 
Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu 

 
Aşa cum, în plan general, trecutul îşi pune amprenta pe orice facem în 

prezent, Marele Război a avut o influenţă uriaşă asupra societăţii în tot ceea ce a 
urmat derulării sale. Cimitirele şi monumentele dedicate lui în mod generic, pot fi 
ambivalente: să facă referire la durerea imensă pentru pierderile umane suferite, 
dar şi la ilustrarea sentimentului victoriei dobândite, dacă este cazul.1 

Urmările Marelui Război au fost de o duritate şi complexitate greu de 
diagnosticat, în amploarea lor, la sfârşitul anului 1918. Astfel, înainte de derularea 
Conferinţei de Pace de la Paris (1919-1920), ţările participante, fără a face aici o 
diferenţă, că au fost în tabăra învingătoare sau nu, s-au aflat în faţa unei avalanşe 
de probleme a căror rezolvare cerea mult timp şi mai ales înţelegere. Dacă luăm 
doar cazul României, atât de invidiată ca urmare a şansei nesperate de a se 
închega ca stat unitar pentru prima dată în istorie, urmările războiului au fost 
deosebit de grele, peste 400.000 de militari morţi, foarte mulţi răniţi, invalizi, 
văduve şi orfani de război. Nu menţionăm aici statistic urmările pierderilor 
materiale, ale civililor care au fost lichidaţi de trupele de ocupaţie şi despre a 
căror soartă s-a vorbit extrem de puţin. 

Nici până în zilele noastre dimensiunea a ceea ce a însemnat Marele 
Război pentru frontul de Răsărit nu a fost conştientizat şi acceptat ca un fapt 
general pentru istoriografia europeană a subiectului în sine. Aşa cum arăta Maria 
Bucur, războiul a fost mult mai distructiv în Est, unde au murit şase milioane de 
civili, faţă de 50.000 în Vest. Unele capitale şi oraşe de aici au fost supuse 
devreme unor bombardamente critice (cazul oraşului Bucureşti), sau au fost 
distruse la sfârşitul conflictului (cazul oraşului Budapesta), iar bolile au atacat cu o 
virulenţă şi mai mare (cazul epidemiei de tifos exantematic din Iaşi în anul 1917). 
Spre deosebire de frontul de Vest, în Europa răsăriteană, femeile nu au fost 
implicate în industria de război, cu excepţia Rusiei, dar au răspuns de familie şi de 
gospodărie, mai ales de cea agricolă, deşi juridic aveau o situaţie de vizibilă 
inechitate, aşa cum a fost şi cazul României. Concluzia este aceea că dacă ne 
raportăm la un război total, acesta s-a manifestat, în mod clar, pe frontul de 
Răsărit.2 

În România, în primii ani după Marea Unire, teama cea mare, alături de 
dificultăţile economice, a fost aceea că noua generaţie nu va putea fi convinsă de 
eforturile depuse de cei care au realizat-o şi mai ales de faptul că tot ceea ce s-a 
câştigat impunea un efort conştient. Obţinerea ei a fost posibilă datorită 

 
1 David Loventhal, Trecutul e o ţară străină, Bucureşti, Editura Curtea Veche, 2002, p. 279. 
2 Maria Bucur, Eroi şi victime. România şi memoria celor două războaie mondiale, Iaşi, Editura Polirom, 
2019, pp. 66-67. 
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sacrificiului unei generaţii, drept urmare, comemorarea ei, în toate formele 
posibile, era nu numai o obligaţie, dar şi o necesitate, care trecea linia dintre 
subiectiv şi obiectiv. 

Ce a rămas în urma salvării aduse de armata română prin bătăliile din vara 
anului 1917, de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz? Dacă bucuria adusă de formarea 
României Mari a reuşit să atenueze din duritatea urmărilor sociale ale războiului, 
însăşi simpla prezenţă a celor care îşi plângeau morţii din război sau a orfanilor, 
văduvelor şi invalizilor îi readucea în faţa durităţii vieţii de zi cu zi. 

România Mare avea nevoie de un fundament solid, care să justifice 
sacrificiile impuse de anii lungi ai războiului, iar una dintre acţiunile unde s-au 
întâlnit intervenţia statului, cu comemorarea eroilor de către naţiune, a fost cea 
care a plecat de la „Societatea Mormintele Eroilor de Război”, care şi-a impus ca 
misiune primordială organizarea cimitirelor militare şi ridicarea de monumente ca 
aducere aminte perenă pentru generaţia pierdută în război. Organizată în anul 
1919, sub patronajul reginei Maria şi sub preşedinţia lui Miron Cristea, 
mitropolit-primat şi ulterior patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Societatea 
Mormintele Eroilor Căzuţi în Război, cunoscută mai mult în varianta 
„Mormintele Eroilor”, a editat publicaţia „Cultul Eroilor Noştri”, începând din 
aprilie 1920. Ambele au avut parte de mai multe denumiri; societatea s-a numit, 
din anul 1927, „Cultul Eroilor”, iar mai târziu, după moartea reginei Maria, 
survenită în anul 1938, „Aşezământul Regina Maria pentru Cultul Eroilor”, 
desfiinţată în anul 1948; publicaţia „Cultul Eroilor Noştri” a primit, din anul 
1925, denumirea „Cultul Eroilor”, iar din anul 1926, până la ultima apariţie, în 
anul 1935, „România Eroică”. Publicaţia a încercat să impună şi să popularizeze 
în România Mare principalele căi de comemorare ale eroilor şi de asigurare că 
amintirea lor va fi o datorie şi pentru generaţiile următoare. Modalităţile găsite au 
fost diverse: implicarea bisericii şi a armatei, stabilirea unei sărbători naţionale 
(Ziua Eroilor), stabilirea unei legături organice cu şcoala, elemente care au 
susţinut, până la urmă, încercarea autorităţilor de a uniformiza un program la 
nivel naţional. 

În linii generale, publicaţia societăţii urma să sprijine, prin materialele 
incluse în paginile sale, ducerea la îndeplinire a două obiective principale: 
înfiinţarea, îngrijirea şi înfrumuseţarea mormintelor militare din ţară şi din 
străinătate şi a face din cultul eroilor români „[...] cel mai de seamă învăţământ moral 
pentru generaţiile care ne vor urma”. Erau oferite abonamente reduse pentru armată, 
şcoli, case de citire, dar şi parohii care aveau mai mult de doi abonaţi.3 

Primul Comitet Central al societăţii a avut următoarea componenţă: 
patronajul a aparţinut reginei Maria, preşedinte executiv a fost patriarhul Miron 
Cristea, vice-preşedinte: Olga Văitoianu. Tot din comitet au mai făcut parte şi: 
Elena Dragalina, Elena Praporgescu, Maria Poetaş, văduvele celor mai cunoscuţi 

 
3 http://presamil.ro/100-de-ani-de-la-institutionalizarea-cultului-eroilor-romania/, accesat la data 
de 25 august 2020. 

http://presamil.ro/100-de-ani-de-la-institutionalizarea-cultului-eroilor-romania/,accesat
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generali români care au murit în război, miniştrii sau delegaţi ai ministerelor de 
război, interne, domenii, culte, lucrări publice, şeful Marelui Stat Major, dar şi 
profesori universitari. 

Societatea Mormintele Eroilor Căzuţi în Război a fost recunoscută ca 
persoană juridică prin Înaltul Decret număr 4106/12.09.1919, fiind pusă, în anul 
1920, sub patronajul Ministerului de Război, iar din anul 1921 sub cel comun al 
Bisericii Ortodoxe Române şi al Ministerului Apărării Naţionale. Potrivit 
Decretului-lege număr 1693/1920, apărut în „Monitorul Oficial”, număr 20, din 
29 aprilie 1920, se prevederea exproprierea terenurilor necesare pentru 
mormintele celor căzuţi în război, precum şi pentru lucrările de comemorare a 
luptelor care au avut loc.4 Legislaţia a mai fost completată prin Legea asupra 
regimului mormintelor de război din România, adoptată la 15 aprilie 1927, 
Decretul-lege număr 2533 asupra regimului mormintelor şi operelor 
comemorative de război din 27 iulie 1940. 

Tipologia monumentelor dedicate eroilor din Marele Război în perioada 
interbelică a rămas un subiect dificil de dezbătut deoarece, deşi Comitetul Central 
al Societăţii Cultul Eroilor a depus eforturi deosebite, prin intermediul filialelor 
locale, pentru a impune o anumită tipologie a lor, acest lucru a fost imposibil de 
realizat în ansamblu. Au existat, de la început, o serie de factori care au limitat 
influenţa de la centru şi au lăsat, astfel, comitetelor de iniţiativă locale o influenţă 
mai mare, mai ales dacă aveau şi fondurile necesare. O cât de sumară prezentare 
a tipologiei acestor monumente se poate plia pe următoarele segmente: arta 
tradiţională-troiţele, arta statuară, sistemul mixt.  

Autorii monumentelor sunt din generaţii diferite, dar concepţia lor artistică 
se regăseşte în studiile şi, în general, în activitatea lor de dinainte de Marele 
Război. Cine au fost aceşti artişti? Sculptura modernă din România s-a conturat 
destul de târziu, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, având ca idei 
directoare: influenţa curentelor europene la modă, mai ales cele din mediul 
francez şi italian, dar şi descoperirea unui filon propriu. Aceste curente au fost 
propagate, în special, prin intermediul a două societăţi: „Societatea Ileana” (1897-
1899) şi „Cercul artistic” (1890-1947), ultimul devenind un bastion al artei 
academice. Apărută în anul 1901, „Tinerimea artistică” a fost fondată de către un 
grup de artişti cunoscuţi: Ştefan Luchian, Arthur Verona, Nicolae Vermont, 
Frederic Storck, Ştefan Popescu, Gheorghe Petraşcu, Kimen Loghi. Pentru ei, 
filonul artei a fost unul social, iar subiectele legate de război nu au fost 
importante. Alexandru Tzigara-Samurcaş văzuse astfel, menirea nou înfiinţatei 
societăţi, în paginile „Semănătorului” din anul 1903, ca fiind menită să unifice 
două curente, arta de factură elitistă şi arta urbană. 

Primul sculptor modern, Karol Storck (1826-1887), de factură neoclasică, 
autodidact, cu studii la Paris şi München s-a impus, mai ales, prin monumentele 

 
4 https://elevenemil.files.wordpress.com/2014/03/95-ani-de-istorie-nationala.pdf, accesat la data 
de 25 august 2020. 

https://elevenemil.files.wordpress.com/2014/03/95-ani-de-istorie-nationala.pdf
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sale dedicate Războiului de Independenţă din Bulgaria: capela bizantină de la 
Griviţa, cele două coloane de granit, înalte de nouă metri, cu figuri alegorice de la 
Vidin şi Rahova (printre primele monumente turnate în bronz).5 Urmaşii săi au 
fost George Vasilescu (1863-1893) şi Constantin Bălăcescu. George Vasilescu, 
originar din Craiova şi cu studii în Italia, a fost cunoscut mai ales pentru 
Monumentul Eroilor din Războiul de Independenţă din Tulcea, inaugurat în 
anul 1904. Constantin Bălăcescu (1863-1913), cu studii la Veneţia şi Milano, a 
imprimat aceeaşi concepţie monumentalistă monumentului lui Tudor 
Vladimirescu de la Târgu-Jiu, o operă de inspiraţie barocă, ridicată în anul 1898.6 

Triumviratul sculptorilor implicaţi în ceea ce s-a numit arta statuară 
monumentalistă a fost alcătuit din: Vasile Ionescu-Varo, Dumitru Măţăoanu şi 
Theodor Burcă. Vasile Ionescu-Varo, cu studii la Bucureşti şi Paris, a fost 
considerat şi un adept al sculpturii monumentale în viziunea caracteristică 
monumentelor de for public, din prima jumătate a secolului al XX-lea, preferând 
bronzul, materie care îi punea în valoare abilităţile de portretist. Cele mai 
cunoscute opere ale sale au fost: Monumentul Eroilor din parohia Biserica 
Sfântul Silvestru (Bucureşti), Apostolii basarabeni, realizat în anul 1923, 
Monumentul Regelui Ferdinand de la Orăştie, realizat în anul 1926, sau 
Monumentul Eroinei Ecaterina Teodoroiu de la Brăila, realizat în anul 1928. 
Dumitru Măţăoanu (1888-1929), cu studii la Bucureşti şi Paris, unde a fost 
influenţat de Ernest Henri Dubois, în anii Marelui Război a fost trimis pe front, 
alături de Ion Jalea şi pictorul Dumitru Stoica. În anul 1920, împreună cu 
arhitecţii C. Iotu şi Arghir Culina, a realizat monumentul funerar al lui Aurel 
Vlaicu din Cimitirul Bellu militar. Alte monumente ale sale au fost: Monumentul 
Ecaterinei Teodoroiu din Slatina, inaugurat în anul 1925, Monumentul Eroilor 
de la Techirghiol, Monumentul Eroilor de la Calafat, dar şi crucea impresionantă 
de pe Muntele Găina, instalată în anul 1925 în prezenţa familiei regale. Theodor 
Burcă (1889-1950), cu studii la Craiova, Bucureşti, Viena şi Paris, a cunoscut un 
succes răsunător datorită afilierii sale la conceptul simbolist al lui Alexandru 
Macedonski. Cele mai cunoscute realizări ale sale au fost: bustul generalului Ioan 
Dragalina din Lugoj, mausoleul generalului Ion Dragalina din Cimitirul Bellu 
militar, Monumentul Eroilor din Războiul de Independenţă şi Marele Război de 
la Lacul Turcului, Monumentul Unirii din Cernăuţi, Monumentul Ostaşului 
Român din Dorohoi şi Monumentul Eroilor din Arma Geniului, Monumentul 
Eroilor de la Turnu-Severin, cel al Vânătorilor de Munte de la Piatra-Neamţ, 
ultimul inaugurat în anul 1939 în prezenţa regelui Carol al II-lea. 

Legătura între cei menţionaţi mai sus şi Constantin Brâncuşi a fost 
realizată de o serie de artişti valoroşi, dar cu tendinţe diferite: Spiridon 
Georgescu, Ion Jalea şi Ioan Fekete. Spiridon Georgescu (1887-1974), cu studii 
la Bucureşti, Roma, Carrara/Italia, a fost cel care, după schiţele de război pe care 

 
5 Vasile Florea, Arta românească, Bucureşti, Editura Litera, 2016, p. 619. 
6 Ibidem, p. 631. 
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le-a elaborat pe câmpul de luptă între anii 1916-1918, a realizat 25 de lucrări în 
ghips patinat, bază pentru două expoziţii în anul 1919: expoziţia personală de la 
Ateneul Român şi la Expoziţia Naţională a Armatei, ambele în Bucureşti. Cele 
mai cunoscute realizări ale sale au fost: Monumentul Eroilor din Regimentul 21 
Infanterie, inaugurat la 9 ianuarie 1923, Monumentul Infanteristului de la 
Cotroceni, dedicat Regimentului 9 Vânători de Gardă, care a primit ulterior 
numele regelui Alexandru al Iugoslaviei, inaugurat de regele Carol al II-lea în anul 
1931.7 La numele său, se cuvine menţionat şi cel al lui George Dimitriu (1879-
1952), cu studii la Paris şi o orientare impresionistă care, deşi nu au fost în genere 
atras de sculptura de for public, a fost autorul statuii generalului Stan Poetaş de la 
Soroca, care i-a impresionat pe contemporani.8 Ion Jalea (1887-1983), cu studii 
la Bucureşti şi Paris, influenţat de Bourdelle, adept al monumentalităţii, a primit 
spre execuţie monumente oficiale, cum au fost: Monumentul Eroilor Francezi 
căzuţi în România, în Parcul Cişmigiu, Monumentul Infanteriei, Monumentul 
Ceferiştilor, din faţa Gării de Nord (realizat împreună cu Cornel Medrea).9 
Elevul său, Iosif Fekete (1903-1979), cu studii la Bucureşti, a fost cunoscut 
pentru Monumentul Aviatorilor din Bucureşti şi cel al lui Horea, Cloşca şi Crişan 
de la Alba-Iulia, care au schimbat definitiv modul de realizare al acestora atât prin 
perfecta armonie a sculpturii, cât şi prin modelajul în planuri mari de esenţă 
aproape cubistă a formei. S-a numărat printre puţinii artişti care au fost apreciaţi 
pentru monumentele dedicate eroilor din război.10 Nu trebuie să omitem talentul 
celei care a realizat prima variantă a Monumentului Eroilor Aerului, sculptoriţa 
Lidia Kotzebue (1885-1944), cu studii la Moscova. 

Pentru Constantin Brâncuşi (1876-1957), cu studii la Craiova, Bucureşti 
şi Paris, ridicarea ansamblului monumental de la Târgu-Jiu (alcătuit din Masa 
Tăcerii, Poarta Sărutului şi Coloana Infinitului/Coloana fără sfârşit) a fost o 
datorie de suflet pentru cei căzuţi în Marele Război, un şirag de mătănii pentru 
recunoştinţa fără sfârşit datorată acestor eroi.11 

Miliţa Pătraşcu (1892-1975), cu studii la Moscova, München şi Sankt-
Petersburg, ucenică a lui Romul Ladea, a fost cunoscută mai ales pentru 
monumentul dedicat Ecaterinei Teodoroiu din Târgu-Jiu; ideea sarcofagului 
susţinut de cariatide, pe care sunt narate în relief scene din viaţa acestei Ioana 

DʼArc a României, primitivismul formelor care aduc aminte de vechile 
sarcofage, însă prin prisma primitivismului rafinat şi modern al lui Brâncuşi, sunt 
elementele esenţiale ale acestui monument, care îi conferă o notă arhaică.12 

 
7 Ioana Vlasiu (coordonator), Dicţionarul sculptorilor din România (secolele XIX-XX), volum II, 
Bucureşti, Editura Academiei Române, 2012, pp. 51-52. 
8 http://bmim.muzeulbucurestiului.ro/fisiere/21-Bucuresti-Materiale-de-Istorie-si-Muzeografie-
XXI-2007_413.pdf, accesat la data de 26 august 2020. 
9 Vasile Florea, Arta românească, p. 648. 
10 Ibidem, p. 654. 
11 Ibidem, p. 642. 
12 Ibidem, p. 654. 

http://bmim.muzeulbucurestiului.ro/fisiere/21-Bucuresti-Materiale-de-Istorie-si-Muzeografie-XXI-2007_413.pdf
http://bmim.muzeulbucurestiului.ro/fisiere/21-Bucuresti-Materiale-de-Istorie-si-Muzeografie-XXI-2007_413.pdf
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Alături de artişti, avem cel puţin doi arhitecţi implicaţi în procesul de 
construcţie a monumentelor, Ştefan Baloşin (1885-1953) şi Florea 
Stănculescu (1887-1973), consideraţi arhitecţi de factură neo-românească şi 
ulterior funcţionalistă. În cazul lui Ştefan Baloşin, au fost cunoscute mai ales 
proiectele sale: Mausoleul Eroilor de la Giurgiu şi Mateiaş, Monumentele Eroilor 
de la Cerna, din parcul oraşului Turnu-Severin şi din Slobozia, iar în cel al lui 
Florea Stănculescu (1887-1973), sunt cunoscute ideile susţinute în paginile 
revistei „Cultului Eroilor Noştri”, prin care a subliniat importanţa troiţei ca bază 
pentru un monument-tip dedicat eroilor din Marele Război.13 

Conducerea Societăţii Cultul Eroilor a încercat să impună un model de 
acceptat ca monument cu un specific românesc şi anume troiţa, motiv pentru 
care a şi organizat mai multe expoziţii în acest sens în Bucureşti, care au avut 
parte de o bună popularizare. Un prim caz a fost cel al Expoziţiei de troiţe 
strămoşeşti, deschisă în anul 1925 de Societatea Mormintelor Eroilor de Război, 
în cadrul căreia s-au impus arhitecţii Florea Stănculescu şi Ştefan Baloşin. 
Interesant a fost şi faptul că dacă troiţele au fost promovate, la polul opus au fost 
criticate, mai ales pentru pretenţia de a fi considerate monumente, acestea fiind 
descrise ca: „[...] simple coloane de piatră sau ciment, cu un vultur agăţat de ele, cu înfăţişare 
de pasăre de pradă”. Deşi părerile au fost clar împărţite, destul de târziu membrii 
societăţii au ajuns să accepte să ajute anumite comunităţi sărace cu exact tipul de 
monument care fusese respins iniţial (dar este adevărat că, de această dată, 
troiţele sau vulturii trimişi au fost realizaţi în atelierele societăţii menţionate).14 

La zece ani de la fondarea Societăţii Cultul Eroilor, la expoziţia organizată 
în parcul Carol, în concepţia arhitectului-pictor Gheorghe Chirovici, din lista cu 
exponate observăm faptul că se acordă, în continuare, o mare importanţă 
promovării troiţei. Din tipologia celor 32 de exponate, avem referinţe la: proiecte 
de troiţă-cişmea sau banchetă, macheta Mausoleului de la Mărăşti, proiect de 
fântână monumentală, modele de troiţe din stejar sau din piatră naturală, în 
mărime naturală, albume cu troiţe, cimitire şi monumente existente, diferite 
machete de troiţe şi monumente (toate machetele au fost realizate la atelierele 
societăţii din Ghencea).15 

Din anul 1935, subiectul a fost analizat la capitolul „Propagandă”, mai ales 
prin realizarea unei broşuri cu modele de troiţe, monumente, cruci, iar 
instrucţiunile, realizate tot acum, trebuiau să oprească realizarea unor semne 
comemorative lipsite de estetică.16 

Care au fost cele mai potrivite monumente, mai impunătoare, simbolice 
sau mai apropiate de familiile care, venite la inaugurare, au rememorat clipele 

 
13 Ioana Vlasiu (coordonator), Dicţionarul sculptorilor din România, pp. 51-52. 
14 „Expoziţia de troiţe strămoşeşti a Societăţii Mormintele Eroilor”, în Cultul Eroilor, număr 4-6, 
1925, pp. 7-12. 
15 România Eroică, număr 5, 1929, pp. 19-22. 
16 „Darea de seamă a Societăţii Cultul Eroilor pe anul 1934”, în România Eroică, număr 5-6, 1935, 
p. 24. 
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fericite alături de cei care au căzut în război şi au ajuns eroi? Răspunsurile date nu 
au mulţumit pe nimeni, decât poate pe cei cărora le-au fost dedicate. Maria 
Bucur menţionează un număr mare de monumente dedicate eroilor în România 
în primul deceniu interbelic, dar şi faptul că Societatea Cultul Eroilor nu a reuşit 
să impună un model de monument; acesta a rămas la latitudinea comunităţilor 
care, în cele mai multe cazuri, a edificat monumentul. 

Este interesant că încă din primii ani ai activităţii Cultului Eroilor, au 
existat temeri; comemorarea eroilor era o datorie, dar monumentele erau tot mai 
greu de ridicat, mai ales că acestea urmau să fie aprobate de Comitetul Central al 
acestuia. Un alt aspect pe care forurile de la Bucureşti nu l-au apreciat deloc a 
fost promovarea, ca monument, a modestei cruci de lemn, cu precădere în 
spaţiul rural.17 

Oficial, din anul 1929, exista un for coordonator, în cadrul Ministerului 
Educaţiei, Cultelor şi Artelor, „Comisia Monumentelor Publice”, care avea ca 
singură misiune examinarea tuturor proiectelor de monumente care urmau să fie 
construite în spaţiul public, dar pentru că armata şi Cultul Eroilor au continuat să 
aibă rolul cel mai important, menţionata comisie este foarte rar amintită în 
paginile revistei „Cultului Eroilor Noştri”. 

În anul 1930, unul dintre sculptorii lăudaţi în anii 1920 pentru încercarea 
de a îndruma sculptura monumentală spre o abordare mai rafinată şi mai 
inspirată, Dumitru Măţăoanu, este victima antreprenorilor care îi foloseau 
matriţele monumentelor.18 

Instrucţiuni privitoare la realizarea monumentelor şi cimitirelor de război 
au fost exprimate, în mod unitar, destul de târziu, deşi ideile de bază au fost 
susţinute şi înainte de anul 1930 şi au impus o concepţie centralizată: aprobarea 
obligatorie, colaborarea obligatorie dintre Comitetul Central şi comitetul de 
iniţiativă local, demararea acţiunii de adunare a fondurilor, tocmai pentru a se 
duce la bun sfârşit întreaga activitate, pentru primirea de donaţii sau pentru 
colecte fiind nevoie de aprobarea Ministerului Sănătăţii şi a Ocrotirilor Sociale.19 

În timpul domniei sale, regele Carol al II-lea impune o mai mare 
responsabilitate a autorităţilor locale în ridicarea monumentelor, dar deja cererile 
pentru monumente sunt tot mai reduse.20 Şi totuşi, lupta pentru a impune un 
anumit tip de monument, aşa cum a fost lăudat cel din comuna Crevedia, judeţul 
Vlaşca, şi nu incriminatele obeliscuri egiptene în vârful cărora se află o pasăre cu 
aripile întinse, exprimând îndoială dacă este un vultur din Carpaţi sau păsări din 
Valea Nilului, a fost destul de dură. Admiraţia se îndrepta spre troiţele de piatră, 
în formă de cruce-monumentală, care au fost ridicate de boierii Buzeşti-la 

 
17 „Cronică. Monumente comemorative de eroi”, în Cultul Eroilor, număr 7-10, 1925, p. 32; 
„Despre monumentomanie”, în Ibidem, număr 10-11, 1923, p. 1; Maria Bucur, Eroi şi victime, p. 
151. 
18 Maria Bucur, Eroi şi victime, p. 152. 
19 „Monumente comemorative”, în România Eroică, număr 5-6, 1933, pp. 20-21. 
20 Maria Bucur, Eroi şi victime, p. 152. 
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Geamăna, de Şerban Cantacuzino-la Neajlov sau Constantin Brâncoveanu-în 
Dealul Mitropoliei. Soluţia găsită a fost una de mijloc, iar Societatea Cultul 
Eroilor a înfiinţat Turnătoria „Arta Bronzului”, în anul 1923, cu sediul în 
Ghencea/Bucureşti, unde se puteau executa troiţe sau monumente la preţuri 
accesibile.21 

Troiţa a fost considerată cea mai apropiată manifestare a eroicului soldat-
ţăran, mai ales pentru că cei mai mulţi militari români proveneau din spaţiul rural. 
Primul care a scris în paginile revistei Cultului Eroilor despre simbolismul 
troiţelor a fost Gala Galaction, care le considera cele mai potrivite pentru a 
comemora mormintele puţine şi răzleţite, „[...] care nu vor putea fi niciodată adunate 
laolaltă”.22 În articolul dedicat troiţelor, publicat cu ocazia inaugurării unei troiţe la 
Tohanul Vechi, judeţul Braşov, unul dintre cei mai cunoscuţi colaboratori ai 
publicaţiei „Cultul Eroilor Noştri”, George Lungulescu, a fost de părere că: „[...] 
troiţele sunt asemănate cu nişte fiinţe îngenunchiate în rugăciune, două braţe care se ridică 
pentru a proteja mereu, contra vremurilor şi a oamenilor, pământul acesta sfiinţit de cel mai 
preţios sânge şi trup românesc”.23 

Multe dintre numerele publicaţiei încep să fie populate cu reproduceri ale 
unor troiţe tradiţionale şi mai ales cu prelucrarea lor de către o serie de 
arhitecţi, dintre care cei mai cunoscuţi au fost Florea Stănculescu şi Ştefan 
Baloşin. Astfel, în anul 1923, arhitectul Florea Ştefănescu scrie despre 
simbolismul troiţelor, iar numărul din mai 1923 cuprinde reproduceri după 
modele de troiţe realizate de el.24 

Simbolistica lor trebuia să se îmbine cu cea a locului de amplasare, aşa cum 
a fost cazul troiţei din cimitirul militar de lângă mănăstirea de la Curtea de Argeş 
sau a celei ridicate în cimitirul Isvor din Sinaia, judeţul Prahova, unde lucrările au 
fost supravegheate de, pe atunci, principele Carol.25 

Conform dării de seamă a directorului general al societăţii din anul 1931, 
generalul Nicolae Negreanu, care i-a urmat generalului Ion Manolescu, troiţele 
urmau să fie amplasate, la fel ca şi alte monumente, în noul tip de cimitir militar, 
cimitirul de onoare care, în esenţă, elimina cimitirul de mari dimensiuni şi îl 
înlocuia cu un cimitir de întindere mică, împrejmuit, cu cruci de beton pentru 
eroii cunoscuţi şi cu un osuar monumental pentru eroii necunoscuţi, aşa cum au 
fost deja organizate cele din: Timiş, Predeal (judeţul Prahova), Dragoslavele 
(judeţul Argeş), Poiana lui Frunză (judeţul Vrancea), Alexandria (judeţul 
Teleorman), Breţcu (judeţul Covasna), Poiana Sărată (judeţul Bacău), Bogdăneşti 

 
21 „Despre adevărata artă comemorativă. Monumentul eroilor din comuna Crevedia/jud. Vlaşca”, 
în Cultul Eroilor Noştri, număr 3-4, 1924, pp. 15-16; „Cronică. Adunarea generală a Societăţii Cultul 
Eroilor din data de 07.05.1933”, în România Eroică, număr 5-6, 1933, p. 23; Cultul Eroilor Noştri, 
număr 3-4, 1924, p. 23. 
22 Gala Galaction, „Semnul de pe care săi cunoaştem”, în Cultul Eroilor Noştri, număr 1, 1921, p. 2. 
23 George Lungulescu, „Troiţele”, în Ibidem, număr 1, 1921/1922, p. 10. 
24 Florea Stănculescu, „Troiţele”, în Ibidem, număr 5, 1923, p. 9. 
25 „Pentru vitejii căzuţi pe valea Prahovei”, în Ibidem, număr 11-12, 1924, pp. 12-13, 21. 
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(judeţul Suceava), Grozeşti (judeţul Iaşi), Slănic (judeţul Bacău), Bordeşti 
(judeţul Vrancea), Mircea Vodă (judeţul Constanţa), Piatra Neamţ (judeţul 
Neamţ), Sfântu Gheorghe (judeţul Covasna). Au mai fost instalate troiţe în opt 
localităţi din ţară şi două în străinătate. 

Conform unui articol apărut în ianuarie 1926, Societatea Cultul Eroilor a 
hotărât ca troiţele să fie aşezate „[...] acolo unde au luptat şi s-au jerfit pentru libertate, 
fii neamului românesc”, fiind menţionate troiţele din: Chişinău (astăzi în Republica 
Moldova), Feteşti (judeţul Ialomiţa), Bran (judeţul Braşov), Azuga, Sinaia, 
Breaza, Băneşti (judeţul Prahova), Soroca (astăzi în Republica Moldova), Ulieşti 
(judeţul Dâmboviţa), Spătăreşti (judeţul Suceava), Cosmeşti (judeţul Galaţi), 
Buda (judeţul Ilfov), Turtucaia (astăzi Dobrici, în Bulgaria), Hotin (astăzi în 
Ucraina), Silistra (astăzi Dârstor, în Bulgaria), Catlapug (astăzi în Republica 
Moldova), Bălăria (judeţul Vlaşca), Racoviţa, Orlat, Castelul Turnu-Roşu 
(judeţul Sibiu), Mihalţ, Luna, Abrud, Valea Cerbului (judeţul Alba) şi Ghencea 
(Bucureşti).26  

Au fost şi situaţii când simbolistica unui monument a deranjat felul în 
care un oraş înţelege să nu schimbe ceea ce îi era caracteristic, sub raport 
edilitar, de o perioadă lungă de timp. Troiţa din oraşul Odorhei, donată de 
Cultul Eroilor a fost inaugurată în anul 1934, dar nu în piaţa oraşului, deoarece 
autorităţile oraşului au considerat că strică estetica acesteia; drept urmare, a fost 
înălţată în curtea Centrului de Instrucţie Jandarmi, iar ceremonia a avut loc în 
sala mare a Casei Ostăşeşti.27 Există comunităţi unde un monument vine să se 
adauge troiţelor şi crucilor de piatră ridicate (de exemplu, de către fraţii Buzeşti 
lui Mihai Viteazul). Un astfel de monument a fost inaugurat la Podul Rizi 
(judeţul Dâmboviţa).28 

De multe ori, troiţele au fost ridicate şi pentru a fi incluse în procesul de 
aducere aminte şi de cinstire a unor personalităţi legate de unire. De exemplu, 
în memoria lui Mihai Viteazul, au fost ridicate cel puţin două troiţe: pe Movila 
lui Mihai la Şelimbăr (judeţul Sibiu), în anul 1925, inaugurată în cadrul unei 
impresionante manifestări a ASTREI, conduse de mitropolitul Ardealului 
Nicolae Bălan şi la mormântul său de la Turda, în anul 1926, ca urmare a unei 
colecte iniţiate de ziarul „Universul”. Altele au fost ridicate pentru a comemora 
personaje istorice importante pentru comunitate, aşa cum a fost cazul celei 
dedicate lui Tudor Vladimirescu în Bucureşti sau avocatului Ilie Măcelariu în 
Sibiu. Nu a fost uitat nici Aurel Vlaicu, o troiţă fiind ridicată în apropierea 
locului unde a avut loc accidentul, la Băneşti (judeţul Prahova).29 

 
26 „Adunarea Generală a Societăţii Cultul Eroilor”, în România Eroică, număr 5-6, 1931, p. 21; 
„Troiţa de la Şelimbăr”, în Ibidem, număr 1, 1926, p. 8. 
27 „Troiţa din oraşul Odorhei”, în Ibidem, număr 7-8, 1934, pp. 21-22. 
28 „Inaugurarea monumentului din satul Podul Rizi/jud. Dâmboviţa”, în Cultul Eroilor Noştri, 
număr 3, 1921, p. 18. 
29 „Troiţa de la Şelimbăr”, p. 8; „La mormântul lui Mihai Viteazul”, în România Eroică, număr 7-9, 
1926, p. 22; Ibidem, număr 11-12, 1929, p. 1; Cultul Eroilor Noştri, număr 11-12, 1924, p. 22. 
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Societatea a considerat ca o obligaţie de onoare susţinerea materială a 
dorinţei de comemorare a eroilor (de exemplu, cazul notarului Alexandru 
Vlahuţă din Chitei, judeţul Ismail şi a troiţei trimise pentru cimitirul eroilor 
români din Zeregova, Banat).30 Cu ocazia celei de-a III-a Jamboree a 
cercetaşilor din România de la Mamaia, Societatea Cultul Eroilor a donat o 
troiţă de beton, care a fost inaugurată în anul 1934, în prezenţa regelui Carol al 
II-lea.31 

Din activitatea Comitetului Central al Societăţii Cultul Eroilor ne putem 
da seama de eforturile făcute pentru a furniza unor comunităţi lipsite de 
fondurile necesare, un monument. Astfel, pentru anul 1929, aflăm că au fost 
instalate troiţe de stejar sau de beton în următoarele locaţii: Arad, Braşov, 
Alexandria (judeţul Teleorman), Dej (judeţul Cluj), Brăneşti (judeţul 
Dâmboviţa), Enăcheşti (judeţul Bacău), Şuici, Tigveni (judeţul Argeş), Râul Alb 
(judeţul Hunedoara), Dealul Dejului (judeţul Cluj), Cornu (judeţul Prahova), 
Timiş-Predeal (judeţul Prahova), Focşani (judeţul Vrancea), Filiaşi (judeţul 
Dolj), Lereşti (judeţul Argeş).32 

În anul 1927, Comitetul Regional Iaşi al Cultului Eroilor menţiona nu 
numai construirea secţiunii militare a cimitirului Eternitatea din Iaşi, dar şi 
trimiterea de troiţe în următoarele cimitire de onoare din zona Moldovei: 
Galata, Târgu-Frumos, Podul Iloaiei (judeţul Iaşi), Hotin, Soroca (astăzi în 
Ucraina), Scânteia Negreşti (judeţul Vaslui), Paşcani (judeţul Iaşi), Burdujeni 
(judeţul Suceava), Noua Suliţă (astăzi în Ucraina), Hârlău (judeţul Iaşi), 
Botoşani. 

La Adunarea Generală a Societăţii Cultul Eroilor din anul 1933 au fost 
menţionate lucrări comemorative la un număr de 19 localităţi, unde au ajuns 
troiţe de stejar sau de beton armat: Cernăuţi (astăzi în Ucraina), Bazargic (astăzi 
Dobrici, în Bulgaria), Sibiu, Răşinari, Avrig, Sălişte, Păltiniş (judeţul Sibiu), 
Podu Vadului (judeţul Prahova), Lupşa (judeţul Alba), Turda (judeţul Turda 
Arieş), Târgu-Jiu (judeţul Gorj), Pârlita (judeţul Mehedinţi), Bozovici (judeţul 
Caraş-Severin), Poiana lui Mihai Viteazu (judeţul Gorj), Fratoşiţa (judeţul Dolj), 
Roşia, Şelimbăr (judeţul Sibiu), Medgidia (judeţul Constanţa).33 

În cadrul lucrărilor comemorative pentru eroi, din anul 1934, au mai fost 
trimise troiţe în: Odorhei (judeţul Harghita), Roşia Montană (judeţul Alba), 
Băseşti (judeţul Maramureş), Nădlac (judeţul Arad), Reni (astăzi în Ucraina), 
Jilava (judeţul Ilfov), Constanţa, Văcăreni (judeţul Tulcea). Pentru acelaşi an, 
darea de seamă a Societăţii Cultul Eroilor menţionează troiţe şi în: cimitirul de 
onoare din Poeni, Cireşoaia (judeţul Bacău) şi Zimnicea (judeţul Teleorman).34 

 
30 România Eroică, număr 3-4, 1927, p. 20; „Cronică”, în Ibidem, număr 5-6, 1934, p. 21. 
31 Ibidem, număr 7-8, 1934, p. 24. 
32 Ibidem, număr 11-12, 1929, p. 1. 
33 „Opera Comitetului regional Iaşi”, în Ibidem, număr 6-7, 1928, pp. 11-12; „Cronică”, în Ibidem, 
număr 5-6, 1933, p. 22. 
34 Ibidem, număr 5-6, 1935, p. 12, 16, 19. 
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Dintre numeroasele cimitire militare de onoare, menţionăm, drept 
exemplu, pe cel de la Hanul Konaki (judeţul Tecuci) unde, în anul 1927, a fost 
ridicată şi o troiţă pentru cele 70 de morminte sau cimitirul eroilor Maior Ignat 
din Botoşani, unde a fost înălţată o troiţă de beton.35 

O altă troiţă a fost amenajată de Societatea Cultul Eroilor în cimitirul 
militar din Dumbrava Sibiului (judeţul Sibiu), la iniţiativa mitropolitului Nicolae 
Bălan, preşedintele Comitetului Regional Sibiu al Cultului Eroilor. 

În cazul cimitirului eroilor din Bogdăneşti (judeţul Bacău), creat încă din 
timpul luptelor de pe Valea Oituzului din anul 1916, a fost refăcut de Cultul 
Eroilor în anul 1931, cu o împrejmuire masivă de piatră naturală, cu plăci 
comemorative din marmură şi cu un portal lucrat în stil românesc din piatră 
naturală, în centru având stema ţării. Deşi cripta cimitirului era vegheată de un 
monument, pe aleile secundare se aflau două troiţe de stejar.36 

Un caz special a fost cel al troiţei dedicate unui număr de 159 de militari 
care au fost victimele unui accident la pulberăria armatei de la Dudeşti din 27 
iulie 1916. Au fost înmormântaţi în Cimitirul Bellu militar dar, după şapte ani, 
nefiind consideraţi eroi de război, urmau să ajungă într-o groapă comună, 
situaţia lor fiind salvată de intervenţia Cultului Eroilor la Ministerul de Război. 
Tot atunci, o troiţă a fost ridicată în memoria lor.37 

Publicaţia „Cultul Eroilor Noştri” a militat pentru un plan naţional 
comun în ceea ce priveşte existenţa unui singur tip de monument pentru 
comemorarea eroilor de război, dar a fost clar că acest lucru era mai greu de 
îndeplinit. Pentru a promova troiţa, artiştii care au colaborat cu Societatea 
Cultul Eroilor au realizat variante stilizate ale troiţelor sau crucilor ciobăneşti, 
dar a fost destul de curând clar că nu putea fi considerată singura soluţie aleasă, 
fără a anula specificul ei naţional. În aceste condiţii, a fost aleasă o soluţie de 
mijloc prin care să fie ajutate comitetele de iniţiativă locale prin modele de 
troiţe, prezentate în expoziţiile proprii, la preţuri accesibile sau prin intermediul 
donaţiilor. Astfel, în multe oraşe şi sate din România Mare, alături de 
monumentele clasice, troiţele au însoţit actul de comemorare a eroilor. 
 

On Trinity and the Cult of Heroes 
 

(Abstract) 
 

After the end of the First World War, one of the pressing issues in Romania and other 
involved states was organizing military cemeteries and mausoleums as a tribute to those fallen 
during the war. In the Romanian case, the cause was supported and popularized by the state 
and community, as well as the publication „Cultul Eroilor Noştri” (1920-1935). Alongside 
cemeteries, the monuments were the most powerful and suggestive symbols of remembrance 

 
35 „Sfinţirea cimitirului de onoare de la Hanul Konaki/jud. Tecuci”, în Ibidem, număr 5-7, 1927, 
pp. 24-25; Ibidem, număr 5-6, 1935, p. 15. 
36 „Troiţa de la Dumbrava Sibiului”, în Ibidem, număr 1, 1928, p. 8; Ibidem, număr 7-8, 1934, p. 5. 
37 „Premergătorii victoriilor. Mucenicii datoriei”, în Cultul Eroilor Noştri, număr 7-8, 1923, p. 10. 
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for a lost generation. The greatest issue with the military monuments was the financial 
dependence on the community that had the initiative. On the other hand, it was expected that 
the artistic aspect would not play such an important role. The trinity was the model promoted 
and popularised as being typical Romanian monument. In the end, the solution was an 
intermediary one so that in cemeteries there are monuments and trinity monuments, most of 
them donated by the „Cultul Eroilor” Society and manufactured in its workshops.  

Keywords: The Great War, commemoration, heroes, soldiers, monuments. 
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Motto: „[…] sub abstracţiunea legilor se mişcă oameni şi a-i 
sacrifica unui exces de logică înseamnă a zice că omul e făcut 
pentru lege, iar nu legea pentru om” (Nicolae Titulescu, 
Discursuri, Bucureşti, 1967, p. 26) 

 
Printre personalităţile marcante ale României, care s-au impus conştiinţei 

naţionale şi internaţionale în prima jumătate a secolului al XX-lea, se află şi 
Nicolae Titulescu. Format în şcoala românească de la sfârşitul secolului al XIX-
lea şi începutul secolului al XX-lea, apoi în mediul universitar, ştiinţific şi cultural 
al Franţei, fin cunoscător al culturii juridice universale, prin intermediul şcolii 
franceze, precum şi al vieţii, în general, sub toate aspectele ei, Nicolae Titulescu 
s-a afirmat ca o personalitate cu multiple faţete, nu doar ca un excelent 
teoretician, ci şi ca un remarcabil practician al dreptului, „[…] ideile şi concepţiile sale 
fiind pătrunse de suflul democratismului, străbătute de un realism autentic şi de un cald 
patriotism”.1 

Şi-a slujit ţara de pe poziţia omului politic profund angajat în plan intern şi 
extern, militând pe arena politicii interne pentru dezvoltarea şi consolidarea 
economică a ţării, iar în planul diplomaţiei internaţionale pentru cooperare între 
popoare şi menţinerea păcii mondiale. Graţie profunzimii sale, deschiderii spre 
universalitate, capacităţii excepţionale de a intui direcţia de evoluţie a lumii, 
asociate dorinţei lui sincere de a face totul pentru înnoirea societăţii româneşti, a 
izbutit, în timp, să antreneze România într-o politică internă şi externă de 
anvergură. Şi-a slujit ţara de pe poziţia intelectualului rafinat şi a omului de la 
catedră, ca impresionant orator şi pedagog de vocaţie, ca om care a înţeles 
importanţa educaţiei pentru progresul unui popor, luptând pentru reorganizarea 
învăţământului românesc, cu precădere a celui juridic. Opera lui ştiinţifică constă 
în idei şi teze care au întregit ştiinţa dreptului românesc, ideile care i-au conturat 
concepţia regăsindu-se atât în activitatea lui didactică, pentru care a avut o mare 
preţuire, cât şi în activitatea sa practică, de avocat, ministru, politician şi diplomat.  

În studiul de faţă vom încerca să creionăm câteva dintre opiniile lui 
Titulescu în privinţa nevoii modernizării facultăţilor de drept, a adaptării 
programului ştiinţific-educativ al acestora la noile transformări ale societăţii 
româneşti, pornind de la discursurile prezentate, în mai multe rânduri, de marele 
diplomat şi profesor, în faţa universitarilor români, precum şi în faţa opiniei 
publice româneşti şi nu numai. 

 
1 Robert Deutsch, „Studiu introductiv”, în Nicolae Titulescu, Discursuri, Bucureşti, 1967, p. 6. 
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Încă din anul 1904, „[…] sub forma unor observaţii asupra reorganizării 
facultăţilor de drept”,2 subliniind importanţa restructurării şi modernizării 
învăţământului, Nicolae Titulescu a încercat să prezinte, aplicat, direcţiile de 
reformare a învăţământului juridic românesc, pornind de la ideea că legea trebuie 
ancorată în real, fiind în strânsă legătură cu transformările sociale şi economice 
din societate. Altfel spus, a subliniat clar, argumentat, că ştiinţa dreptului face 
parte din categoria ştiinţelor sociale, că nu e o ştiinţă abstractă, ci una concretă, în 
sensul că „[…] sub abstracţiunea legilor se mişcă oameni”3 care nu trebuie sacrificaţi 
unui exces de logică, fiindcă legea e făcută de om pentru binele comun. Nicolae 
Titulescu demonstrează că dreptul este o ştiinţă a vieţii sociale şi, în consecinţă, el 
prezintă aceeaşi mobilitate ca şi organismul social. De pe această poziţie, a militat 
pentru o „[…] legislaţie mereu în concordanţă cu dezvoltarea societăţii cu scopul de a sluji 
nevoilor acesteia”.4 Este un motiv pentru care reorganizarea facultăţilor de drept 
reprezenta, în demersul argumentativ al diplomatului, o necesitate obiectivă, fiind 
o chestiune de interes general. 

Nicolae Titulescu a aşezat problemele justiţiei româneşti pe seama 
pregătirii insuficiente a justiţiabililor, a carenţelor învăţământului superior juridic 
creat după model francez, dar rămas în vechile limite, neadaptat transformărilor 
ulterioare ale societăţii, un învăţământ caracterizat mai degrabă prin mediocritate, 
lipsit de imperativul performanţei, pe de o parte datorită programului învechit şi 
neraţional oferit aspiranţilor la profesii juridice, pe de alta datorită lipsei unor 
criterii în selectarea aceloraşi aspiranţi pentru a urma cursuri universitare în 
domeniu. Faptul că materia în domeniul dreptului nu era structurată metodic, de 
la concret, spre abstract, ţinându-se cont de capacitatea redusă de înţelegere a 
conceptelor abstracte de către tânărul abia intrat în facultate, mai mult, faptul că 
profesorul însuşi era nevoit să renunţe la o abordare personală, metodică, a 
materiei în favoarea unei curricule iraţionale, oficiale, reprezenta, după Nicolae 
Titulescu, o altă cauză a consecinţelor dezastruoase în pregătirea tinerilor 
cursanţi, demotivaţi şi speriaţi de acest „galimatias juridic”.5 În al treilea rând, 
remuneraţia relativ mică în universităţi şi, de aici, lipsa unui corp profesoral de 
elită, dedicat doar muncii de cercetare şi muncii de la catedră, nevoia profesorului 
de a-şi completa veniturile şi ca profesionist în instanţă, ca avocat de cele mai 
multe ori, genera o instabilitate, în sensul unei mobilităţi exagerate a orarului 
cursurilor, studenţii putând fi chemaţi să audieze prelegeri la ore târzii, 
imposibile, din acest motiv absentând de la curs, precum şi a unei mobilităţi 
exagerate în rândul profesorilor titulari la catedră.  

Analizând situaţia, ţinând cont de modernizările aduse în domeniu în 
spaţiul european, cu precădere francez, fără a cădea în ispita preluării servile, ad 
literam, a înnoirilor din exterior, în speţă franţuzeşti, se impunea, în optica sa, o 

 
2 Nicolae Titulescu, „Observaţiuni asupra reorganizării facultăţilor de drept”, în Ibidem, p. 25. 
3 Ibidem, p. 26. 
4 Idem, „Cum trebuie să înţelegem educaţia juridică”, în Ibidem, p. 54. 
5 Idem, „Observaţiuni asupra reorganizării facultăţilor de drept”, în Ibidem, p. 27. 
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refacere cât mai grabnică, din temelie, a sistemului. În spaţiul juridic românesc, 
Nicolae Titulescu a văzut două obiective principale ce trebuiau urmărite asiduu: 
„[…] ce trebuie să ştie un licenţiat şi cum îşi poate obţine diploma”.6 Aceste două obiective 
îndeplinite aveau ca final formarea unui bun practician în drept, „[…] luminat 
asupra naturii sociale a dreptului”,7 şi, în acelaşi timp, a unui excelent teoretician. 

Măsura unui bun practician în drept, precum şi a unui excelent teoretician, 
este de a şti interpreta „omeneşte”8 o normă de drept, până la urmă o normă de 
conduită. Totul porneşte, aşadar, de la o educaţie juridică îngrijită, călăuzită de 
câteva adevăruri considerate de Nicolae Titulescu fundamentale, şi anume: „[…] 
1) Dreptul este o ştiinţă socială, deci în perpetuă mobilitate, de unde: necesitatea studiilor de 
istorie a dreptului în educaţia juridică; 2) Codificarea nu împiedică evoluţia dreptului, alături de 
dreptul din lege se dezvoltă şi un drept cutumiar de unde: importanţa jurisprudenţei în educaţia 
juridică; 3) Legile şi jurisprudenţa, neavând alt scop decât a ne da materialul dreptului static, 
catalogările legiuitorului nu trebuiesc luate în considerare, de unde: generalizarea omului de 
ştiinţă, singura metodă de studiu a dreptului static”. Evident, educaţia juridică nu trebuie 
mărginită aici, elita juridică trebuind să fie capabilă să raţionalizeze întreg dreptul, 
să cunoască „[…] însuşi principiul superior care călăuzeşte evoluţia societăţii şi, implicit, a 
dreptului”.9  

Cum puteai ajunge student la drept şi, ulterior, licenţiat? Şi atunci, ca şi 
acum, prima condiţie pentru a deveni student la drept era obţinerea diplomei de 
bacalaureat, clasic sau modern, în baza căreia se cerea, mai apoi, înmatricularea. 
Era încetăţenită ideea că restul decurgea de la sine, studiile nefiind grele, iar 
examenele, în general, uşor de trecut, sau putând fi amânate pentru o pregătire 
suplimentară, finalizarea facultăţii nefiind condiţionată de un anumit număr de 
ani. Ori aici, insista Nicolae Titulescu, lucrurile trebuiau radical schimbate. Se 
impunea ca o a doua condiţie esenţială, care-ţi asigura accesul la facultate, o 
medie cât mai mare la bacalaureat, în situaţia stabilirii dinainte a unui număr 
maxim de locuri puse la dispoziţie de universitate. Mai mult, „[…] 12 inscripţiuni 
ar trebui luate-spunea Titulescu-pentru a obţine diploma de licenţiat, câte 4 pe fiecare an, 
reducând şcolaritatea la 3 ani”.10  

Un pas important în restructurarea învăţământului juridic românesc ar fi 
fost, de asemenea, renunţarea la gratuitatea studiului dreptului. În scopul trierii 
candidaţilor, introducerea unei taxe, considera Nicolae Titulescu, ar fi condus şi 

 
6 Ibidem. 
7 Idem, „Cum trebuie să înţelegem educaţia juridică”, p. 58. 
8 Nicolae Titulescu subliniază faptul că guvernământul stabileşte normele obligatorii pentru toţi şi 
decide, suveran, asupra oportunităţii dispoziţiilor ce le dă. Aceste norme pot fi, însă, unele formale 
şi altele dubioase. Primele trebuiesc aplicate tale quale, iar aplicarea lor literalmente, oricât ar fi de 
rea socialmente, se impune în virtutea unui interes social. Celelalte, dubioase, impun interpretarea 
juristului, adaptând „dispoziţiunea dubioasă”, la „dispoziţiunea codurilor”, fiind conştient atât de natura 
nobilă a dreptului, cât şi de natura lui socială. De aceea, educaţia juridică nu trebuie, în niciun caz, 
redusă la o înregistrare, memorare de soluţii. 
9 Nicolae Titulescu, „Cum trebuie să înţelegem educaţia juridică”, p. 60. 
10 Idem, „Observaţiuni asupra reorganizării facultăţilor de drept”, p. 29. 
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la o creştere a nivelului calitativ al pregătirii studentului. Achitarea unei taxe de 25 
de lei pentru fiecare „inscripţiune”, ar fi adus universităţii, anual, suma de 100 de lei 
pentru cele patru „inscripţiuni”, la care s-ar fi adăugat şi suma de 100 de lei taxa de 
examinare. Pentru a obţine licenţa în drept, în trei ani de şcolarizare, studentul ar 
plăti astfel, 600 de lei, doar jumătate însă, din taxa de 1200 de lei percepută, de 
pildă, la Paris, o sumă modică având în vedere că diploma i-ar fi asigurat 
deţinătorului o slujbă bine remunerată ulterior. În acelaşi timp, taxa ar reprezenta 
şi un stimulent pentru student, obligându-l să promoveze la timp fiecare examen, 
neglijarea examenelor fiind însoţită, în mod firesc, de o suprataxare, deoarece 
aceste „inscripţiuni” trebuiau luate în perioade clar stabilite, pe parcursul a două 
sesiuni de examene organizate anual, în iunie şi octombrie.  

Modalităţile de examinare şi notare trebuiau luate în serios. Nicolae 
Titulescu avea convingerea că examinarea studentului de către un juriu, compus 
din profesorii anului, iar nu în faţa unui singur profesor, simultan pentru toate 
materiile, iar nu succesiv, individual şi nu pe serii, cel puţin un sfert de oră pentru 
fiecare materie, ar reduce substanţial arbitrariul, asigurând obiectivitate în 
verificarea cunoştinţelor. La final, practic, fiecare examinator ar putea aprecia 
răspunsul studentului printr-un calificativ, cu ajutorul unor bile colorate diferit: 
bila albă-foarte bine, bila roşie-albă-bine, bila roşie-mulţumitor, bila roşie-neagră-
slab, bila neagră-rău: „[…] Două bile roşii-negre sau una neagră cauzează respingerea. 
Când un candidat a obţinut însă la o materie o bilă neagră şi la celelalte albe sau roşii-albe 
amânarea se poate evita după o decizie a comisiunii. Dacă un candidat e amânat de patru ori 
la acelaşi examen, pierde beneficiul înmatriculării şi trebuie să părăsească facultatea, astfel în 
şase ani, cel mult, studiile juridice trebuiesc terminate”.11  

Prezenţa la cursuri, într-un proiect de reformă, era necesară pentru 
admiterea studentului la examen. Apelul putea fi mijlocul de control al prezenţei 
la ore, zece absenţe nemotivate împiedicând accesul studentului la examinare. 
„Cu o împărţire raţională a materiilor”, trei ani de şcolarizare ar fi fost astfel, suficienţi 
pentru asimilarea principiilor de drept, mai ales dacă se avea în vedere şi 
doctoratul. 

Universitatea putea veni în sprijinul tânărului dornic de carte, dar lipsit de 
mijloace materiale, în sensul că „[…] orice student dovedind paupertatea, prin acte 
serioase” (un certificat din partea primăriei domiciliului), precum şi silinţa la 
învăţătură, putea obţine de la consiliul facultăţii o dispensă de taxe succesivă, pe 
fiecare an de şcolaritate.12 

Iniţierea unor conferinţe gratuite în principiu, eventual taxate modic (cu 
dispensă pentru săraci), cu participare facultativă, ar fi oferit studenţilor „dornici de 
muncă” oportunitatea discutării unor probleme juridice într-un alt cadru, cu 
profesorul şi practicianul conferenţiar, pe baza unor lecturi suplimentare. 
Asemenea întâlniri interactive, după părerea lui Nicolae Titulescu, nu puteau fi 

 
11 Ibidem, p. 34. 
12 Ibidem, p. 30. 
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decât deosebit de utile pentru „[…] ascuţirea spiritului şi formarea limbajului tehnic 
necesar în drept”.13 

Având în vedere tinerii dornici de o carieră juridică, Nicolae Titulescu a 
concluzionat că micşorându-se numărul de studenţi, se putea asigura pe viitor 
reducerea funcţionarismului, fiind vorba de o selecţie, numai cei cu medii mari 
putând fi admişi la drept, taxele ridicate, pe de o parte, descurajându-i pe cei care 
priveau studiile de drept cu lejeritate şi nu ca pe ceva serios, pierderea taxelor 
vărsate, în caz de nereuşită, pe de altă parte, fiind cel mai bun stimulent în 
muncă. Reglementarea severă a pregătirii studentului nu putea avea ca rezultat 
decât o creştere a prestigiului şcolii în general, a studiilor juridice în particular. 

O atenţie cu totul specială trebuia acordată şi corpului profesoral, 
recrutarea profesorilor facultăţii de drept, precum şi obligaţiile ce ar fi trebuit să li 
se impună, reprezentând un punct important de rezolvat. Titlul de doctor, 
modalitatea şi locul obţinerii acestui titlu, erau aspecte esenţiale pentru acela care 
dorea o carieră universitară.14 Apoi, numirea profesorului trebuia să aibă loc în 
urma unui concurs care să cuprindă o probă scrisă şi una orală, practică, 
constând în ţinerea unui curs pe o temă anunţată doar cu câteva ceasuri înainte, 
concursul fiind singurul mijloc de a se constata pregătirea ştiinţifică, dar şi vocaţia 
didactico-pedagogică a candidatului.  

O remunerare bună a serviciilor de profesor, însoţită de suprimarea 
cumulului, erau, în acelaşi timp, în optica lui Nicolae Titulescu, condiţii prioritare 
pentru asigurarea creşterii interesului specialistului în drept pentru munca la 
catedră, precum şi pentru efortul continuu al profesorului de pregătire a cursului 
şi îndrumare a studentului, de la catedră. 

În acest sens, Nicolae Titulescu, se raporta, din nou, la mediul universitar 
parizian, unde profesorii erau somităţi, singura preocupare a acestora constând în 
studiul şi munca de la catedră, cercetarea, discutarea şi publicarea rezultatelor 
cercetării pe teme juridice, concomitent cu predarea cursurilor şi îndrumarea 
studenţilor în efortul de înţelegere şi învăţare a normelor şi mecanismelor 
juridice. Din această perspectivă, doar calitatea de deputat era compatibilă cu 
profesoratul, pe durata mandatului profesorul fiind obligat să-şi lase un locţiitor. 
Numai aşa, degrevat de ideea sporirii câştigului printr-un cumul, orarul putea fi 
organizat raţional, studentul putând audia cursurile dimineaţa şi nu la ore 
incomode, mereu fluctuante în condiţiile în care profesorul ar fi fost reţinut, de 
pildă, de procese în instanţă. 

Organizarea unor concursuri severe pentru obţinerea unei catedre, 
excluderea cumulului de funcţii şi un salariu foarte bun,15 afirma Nicolae 

 
13 Ibidem, p. 33. 
14 „[…] la Paris, un licenţiat din Bucureşti poate, plătind anume taxe, urma doctoratul fără să treacă un examen 
de echivalenţă, pe când anumiţi doctori din Bruxelles nu sunt recunoscuţi egali unui licenţiat, ei trebuie să repete anul 
al III-lea”. A se vedea: Ibidem, pp. 35-36. 
15 „După noi-şi aceasta nu e mult având în vedere noile taxe ce se vor percepe-un docent trebuie plătit cu 1000 de lei 
lunar, un agregat 1500 şi un profesor 2000”. A se vedea: Ibidem, p. 36. 
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Titulescu ca şi concluzie, ar fi cheia potrivită pentru formarea unui corp 
profesoral de elită, „[…] nu zicem indivizi capabili, căci din fericire avem câţiva care s-au 
dat vocaţiunii lor cu toată dezinteresarea ce cere”.16  

Referindu-se la programa şcolară, lacunară, şi comparând-o cu cea 
franceză, Nicolae Titulescu a insistat de fiecare dată că nu trebuie acceptată „[…] 
o grabnică imitaţie a noii organizări franceze”, ori preluarea şi admiterea ca indiscutabil 
a „[…] tot ce se găseşte aiurea”, ci realizarea unei reforme pe cât de raţională, pe atât 
de utilă, care „[…] ar permite rezolvarea tuturor chestiunilor ce s-ar ivi zilnic tribunalelor” 
de către practicanţi bine pregătiţi şi, în acelaşi timp, „[…] adevăraţi oameni de drept”. 
Din acest motiv, a militat permanent pentru un „[…] învăţământ care ar permite 
cunoaşterea raporturilor juridice de drept comun (drept comun); a regulilor particulare 
comercianţilor (drept comercial); a actelor ilicite şi pedepselor lor (drept penal); a regulilor urmate 
înaintea tribunalelor civile şi criminale (procedura); a principiilor fundamentale care prezidau la 
organizarea statului (drept constituţional); a organelor administrative şi funcţionarea lor (drept 
administrativ); a raporturilor juridice între state (drept internaţional public); şi, în fine, a 
raporturilor juridice între persoane de naţionalitate deosebită (drept internaţional privat)”,17 la 
care să se adauge un curs de istorie a dreptului naţional şi legislaţie civilă 
comparată, pentru a pierde „[…] iluzia periculoasă a fixităţii dreptului”, precum şi ca 
„[…] remediu contra izolării juridice”, scopul justiţiei fiind acela al pronunţării unei 
sentinţe în favoarea legislaţiei celei mai bune de către tribunalul ştiinţei sociale.18 
Nicolae Titulescu insista pentru completarea programei şi cu alte cursuri utile, 
considerate de alţii, complementare. Astfel, un curs de sociologie sau de filosofie 
a dreptului ar fi lărgit orizontul studentului, reprezentând teoria faţă de materiile 
cu aplicaţie practică. Pentru a înţelege că legiuitorul nu creează legislaţia, ci o 
constată, un curs de drept roman s-ar fi impus cu necesitate. De asemenea, 
deosebit de folositor ar fi fost şi un curs de economie politică. Iar toate aceste 
cursuri trebuiau inserate într-o programă logică, raţională pentru a fi spre ajutor 
studentului.19 

Pentru a fi evitată capcana elaborării la final a tezelor de licenţă de „[…] o 
banalitate revoltătoare”, mai toate „[…] broşuri de câte 50 de pagini”, cu foarte puţine 
excepţii, plagiate ale unor lucrări anterioare, Nicolae Titulescu a insistat pentru 
organizarea unui examen serios, cu măsuri drastice contra fraudei, cu două 
probe, una scrisă, de şase ore, a cărei evaluare să condiţioneze participarea la 
proba orală, cu întrebări adresate absolventului de către examinatori pe subiecte 
din toate materiile parcurse.20 Numai aşa, absolventul de drept, care în maximum 
şase ani a promovat toate examenele, ar căpăta titlul de licenţiat, pe diploma sa 
fiind trecute şi notele obţinute. Nicolae Titulescu propunea ca elaborarea unei 
lucrări de licenţă să rămână la aprecierea absolventului care, în acest fel, ar fi avut 

 
16 Ibidem. 
17 Ibidem, p. 38. 
18 Ibidem, pp. 39-40. 
19 Pentru detalii, a se vedea: Ibidem, pp. 47-51. 
20 Pentru detalii, a se vedea: Ibidem, pp. 41-53. 
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ca avantaj, pentru efortul suplimentar, posibilitatea de a fi premiat cu titlul de 
laureat al facultăţii, un avantaj adăugat altora de natură materială, un asemenea 
titlu deschizând rapid uşile unor locuri de muncă bine plătite. 

Reiterând aceste idei, prezentate şi dezbătute în discursurile sale, Nicolae 
Titulescu a subliniat, practic, 18 puncte pe care, în opinia lui, ministrul 
instrucţiunii publice ar trebui să le aibă în vedere pentru restructurarea 
învăţământului românesc juridic: „[…] necesitatea unui maxim în numărul studenţilor 
în drept; crearea taxelor de inscripţiuni şi examene; severitatea cea mai absolută pentru 
neglijenţa adusă, în executarea obligaţiunilor sale, de către student; înfiinţarea apelului nominal 
înaintea fiecărei lecţiuni; reducerea şcolarităţii la trei ani; crearea conferinţelor de drept; trecerea 
examenului în faţa unui juriu de către un candidat singur, interogat un timp suficient; reducerea 
sesiunilor la două, una în iunie, alta în octombrie; obligarea studentului de a se prezenta la 
sesiunea din iunie sub sancţiuni severe; recrutarea profesorilor prin concurs; excluderea 
cumulului, bine plătit, profesorul pierzând dreptul de a se ocupa de avocatură sau magistratură; 
necesitatea unei catedre de istoria dreptului şi de legislaţie civilă comercială şi civilă comparată, 
utilitatea unui curs de sociologie a istoriei doctrinelor economice, drept maritim; inutilitatea 
dreptului roman dacă nu e studiat istoriceşte, schimbarea direcţiunii acestui învăţământ; 
adăugarea unui al doilea an de economie politică consacrat chestiunilor române; stabilirea unui 
ordin raţional în predarea dreptului civil, excelenţa planului dat de codul german; gruparea 
raţională a materiilor între diferitele examene, gradarea progresivă a dificultăţii lor, o probă 
orală, două probe orale, o probă scrisă şi două orale; suprimarea tezelor de licenţă şi înlocuirea 
lor prin două compoziţiuni scrise, una de drept civil şi alta de drept comercial; înfiinţarea unui 
concurs de teze facultative, unde munca să-şi găsească recompensa”.21 
 

Nicolae Titulescu-A Vote for Legal Education 
 

(Abstract) 
  

Nicolae Titulescu was one of the overwhelming personalities of the interwar period, 
whose destiny was linked to the Romanian political, diplomatic and scientific life. As a politician 
and diplomat, he found himself involved in the consolidation and economic development of the 
country and in shaping cooperative relations with the European states of the time. As a 
pedagogue and scientist, he constantly campaigned for the reorganization of Romanian education, 
especially legal education. Through our study, we will try to emphasize Nicolae Titulescu’s 
opinions and conceptions regarding the need to modernize the Romanian law faculties, to adapt 
their scientific-educational program to the new transformations of the society, having as 
documentary support the speeches he gave both in front of the academic body, as well as in front 
of the general public. 

Keywords: Nicolae Titulescu, education, education, law, interwar period. 
 

 
21 Ibidem, pp. 52-53. 
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OPERA INTERBELICĂ A PĂRINTELUI DUMITRU STĂNILOAE 
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Sfârşitul Primului Război Mondial a însemnat, în arealul românesc, 
conturarea unei atmosfere de renaştere intelectuală. Făurirea României Mari şi a 
statului român modern, îndreptăţit să se dezvolte pe toate planurile (economic, 
politic, cultural etc.), a ridicat problema noii orientări pe care acesta trebuia să o 
aibă în vederea modernizării şi a îndeplinirii idealurilor sale. În explozia culturală 
a acestei perioade, mari scriitori români, filosofi, savanţi, teologi, au încercat să 
definească specificul spiritualităţii româneşti, în spaţiul culturii şi spiritualităţii 
europene, şi să traseze linii directoare pentru viitorul acesteia. Contextul istoric 
de după înfăptuirea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, a fost brăzdat de „[...] 
mutaţii şi evoluţii în gândirea teologică românească, cu influenţe diverse în spaţiul misionar şi 
apologetic-cultural al Bisericii noastre. De la provocarea sectelor şi a secularizării, până la 
provocările curentelor iluministe şi pozitivist-atee, această perioadă constituie pentru Teologia 
Ortodoxă Română o încercare continuă, un timp al disputelor, al construcţiilor teologice, al 
delimitărilor şi repoziţionărilor”.1 

În cadrul acestei atmosfere de profunde căutări şi prefaceri, activitatea 
culturală a părintelui Dumitru Stăniloae, reprezentată de articolele publicate în 
periodicul teologic „Telegraful Român” de la Sibiu, a avut o deosebită 
importanţă. Astfel, „[...] publicistica Părintelui Dumitru Stăniloae din perioada interbelică 
ne revelează un gânditor ortodox profund, ale cărui texte despre naţiune, românism şi 
Ortodoxie surprind şi astăzi prin actualitatea mesajului şi prin bogăţia conţinutului”.2 Între 
numeroasele articole publicate atât în ziarul sibian, cât şi în revista „Gândirea”, 
teme precum naţiunea, Ortodoxia şi românismul, teme de larg interes în 
perioada interbelică, dobândesc, în cadrul gândirii părintelui Dumitru Stăniloae, 
un suport teologic. În anul 1939, volumul Ortodoxie şi românism, publicat de 
marele teolog român, adună în paginile sale articole care descoperă demersul 
teologic al părintelui Stăniloae privind raportul dintre credinţa creştin-ortodoxă şi 
spiritualitatea poporului român. Pentru o dreaptă înţelegere a acestuia, teologul 
român pune într-o lumină inedită ideea de naţiune, factorul naţional fiind strâns 
legat de cel uman şi deplin armonizat în cadrul celui spiritual. Astfel, încă de la 
începutul demersului său, părintele Dumitru Stăniloae afirmă, în consonanţă cu 
întreaga sa teologie ce se va dezvolta ulterior: „[...] Creştinismul se adresează 
persoanei. El nu se adresează naţiunii, pentru că nu există o conştiinţă ipostatică, de sine 
stătătoare, a naţiunii. Dar persoanele omeneşti nu sunt unităţi abstracte, dezbrăcate de orice 

 
1 Cristinel Ioja, O istorie a Dogmaticii în Teologia Ortodoxă Română, volum II, Bucureşti, Editura 
Prouniversitaria, 2013, p. 6. 
2 Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, „Cuvânt înainte”, în Dumitru Stăniloae, Cultură şi 
duhovnicie. Opere complete, volum I, Bucureşti, Editura Basilica, 2012, p. 5. 



Astra Sabesiensis 

182 

determinante şi prin urmare întru totul identice”.3 Astfel, în cadrul acestei paradigme 
creştine, există anumite trăsături, caracteristici care, în chip ontologic, diferenţiază 
o persoană de alta. Aceste diferenţieri nu pot fi datorate doar influenţelor 
externe, împrejurărilor în care trăiesc diferite persoane, sau experienţei 
înaintaşilor, istoriei lor care, în curs de generaţii, ajung să-şi lase amprenta asupra 
fiinţei lor. Fiecare persoană umană implică o îmbinare tainică de puteri şi lucrări 
intrinseci acestei lumi, cât şi dumnezeieşti, întrucât toţi oamenii „[...] îşi au modelele 
lor eterne în Dumnezeu, modele care nu sunt idei statice, ci forţe care lucrează la alcătuirea 
chipurilor lor în lumea creată, punând la contribuţie şi puterile imanente ale lumii”.4 În cadrul 
acestei perspective, potrivit părintelui Dumitru Stăniloae, calitatea naţională a 
fiecărui om „[...] nu este ceva accidental, de suprafaţă, aposterioric, ci face parte din destinul 
esenţial al lui, se cuprinde printre determinantele imaginii lui eterne. Modelul ceresc al fiecărui 
om este modelul omului concret, precizat istoriceşte”.5 Întrucât un uman pur nu se poate 
închipui, calitatea naţională reprezintă „[...] însuşi umanul într-o anumită formă a lui”. 
Pătruns de această calitate, el are astfel în vedere un anumit mod de a fi, de a 
simţi, de a experia realitatea, care este specific şi comun unui anumit grup de 
oameni şi totodată diferit de a celorlalte grupuri. De aceea, între factorul naţional 
şi cel uman nu există un antagonism. Dimpotrivă, o cât mai deplină experiere a 
umanului relevă o mai adâncă simţire a calităţii naţionale. În cadrul acestei strânse 
legături, între uman şi naţional, care îşi găseşte un corespondent în transcendent, 
în lumea ideilor dumnezeieşti,6 prinde contur şi înţelegere ideii de naţiune. Nu 
doar fiinţele umane au un model ceresc, tipar al devenirii lor în timp şi spaţiu, ci 
întreaga lume zidită, în toată complexitatea şi diversitatea ei, îşi găseşte izvorul în 
gândul cel mai înainte de veci al lui Dumnezeu: „[...] Lumea aceasta întreagă e după 
conţinutul ei eternă. Toate lucrurile din ea sunt cugetate etern de Dumnezeu, ideile lucrurilor din 
lume constituie materialul cugetării fiinţiale a lui Dumnezeu, sunt nedespărţite de fiinţa Lui”.7 
Astfel, ne spune marele teolog român, urmând Sfinţilor Părinţi: „[...] Dezvoltarea 
lumii e o descoperire în timp a formelor care există etern”.8 Iar această dezvoltare este 
rodul conlucrării lui Dumnezeu, ca proniator, cu lumea.9 În cadrul acestei 

 
3 Dumitru Stăniloae, Ortodoxie şi românism, Editura Asociaţia Românilor din Bucovina de Nord, 
1992, p. 5. 
4 Ibidem, p. 7. 
5 Ibidem, p. 9. 
6 Câţiva ani mai târziu, la Paris, în anul 1944, plecând de la aprofundarea gândirii lui Dionisie 
Areopagitul, tânărul teolog laic Vladimir Lossky va publica volumul Teologia mistică a Bisericii de 
Răsărit. 
7 Dumitru Stăniloae, Ortodoxie şi românism, p. 27. 
8 Ibidem, p. 29. 
9 Colaborarea lui Dumnezeu, ca proniator, cu lumea, implică libertatea fiinţei umane, excluzând 
astfel, determinismul. De aceea, „[...] libertatea omului care a crezut în Dumnezeirea lui Iisus Hristos şi care 
petrece în tărâmul cuvântului Său aparţine planului altor dimensiuni: ea întru nimic nu este determinată din afară. 
Un astfel de om [...] chiar dacă este făptură a lui Dumnezeu, totuşi Făcătorul se poartă cu el nu ca şi cu a Sa 
«energie», ci ca şi cu un fapt de sine stătător chiar faţă de El Însuşi: Dumnezeu nimic nu îi impune cu sila, nici 
măcar dragostea pentru El ca pentru un Tată. El se descoperă omului «precum este», lăsând pe om a se vădi în 
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perspective, a descoperirii în timp a întregii lumi create potrivit unui model 
ceresc, se înscriu şi naţiunile: „[...] Dumnezeu a creat la început pe Adam şi Eva. Dar în 
ei se cuprindeau potenţial toate naţiunile. Acestea sunt descoperiri în timp ale chipurilor care 
există etern în Dumnezeu. La baza fiecărui tip naţional acţionează un model dumnezeiesc 
etern pe care acea naţiune are să-l realizeze şi în sine cât mai deplin”.10 În viziunea 
părintelui Dumitru Stăniloae, diversificarea omenirii în naţiuni ar trebui 
suprimată doar dacă aceasta ar fi o consecinţă a păcatului. Păcatul este însă, o 
„[...] stâlcire, desfigurare a lucrului dat, a existenţei produse de alte puteri”, iar calitatea 
naţională nu ar putea să fie inclusă în această categorie întrucât ea nu reprezintă o 
înjosire, decădere a umanului. De aceea, „[...] naţiunea în faza păcatului are 
manifestări păcătoase, pentru că natura omenească în general, cu toate diversificările în care se 
înfăţişează, este păcătoasă. Scoaterea oamenilor din starea păcătoasă nu se face prin anularea 
calităţilor naţionale, ci prin îndreptarea naturii omeneşti în general”.11 În această privinţă, 
concepţia părintelui se distanţează de cea a filosofului creştin, Nae Ionescu. În 
viziunea acestuia din urmă, naţiunile constituie „[...] forme de viaţă lăsate de 
Dumnezeu”, „[...] feluri naţionale de a trăi cuvântul lui Dumnezeu” după căderea în păcat 
a omului, şi deci a experierii vieţii istorice. Istoria este astfel, considerată o 
consecinţă a păcatului originar. Naţiunile, ca realităţi istorice, constituie, de 
asemenea, o consecinţă a păcatului. Însă, potrivit părintelui Dumitru Stăniloae, 
nu putem considera naţiunile drept o consecinţă a păcatului şi deci, a desfăşurării 
existenţei omului în istorie, după cum susţine Nae Ionescu. Din moment ce 
naţiunile există dintotdeauna în cugetarea eternă a lui Dumnezeu, timpul 
desemnează modul lor de devenire în concret. Timpul, elementul esenţial al 
istoriei, consideră marele teolog român, este creat de Dumnezeu12 şi nu o 
consecinţă directă a păcatului, el existând încă de la Facere, şi făcând posibilă, în 
cadrul lui, o viaţă fără de păcat. Dacă istoria ar fi produsul păcatului, atunci 
înseamnă că şi persoana Mântuitorului Iisus Hristos ar fi fost una păcătoasă, 
întrucât venirea ei în timp nu s-ar sustrage păcatului, iar îndreptarea omului, de 
asemenea, nu s-ar putea realiza în această viaţă. O asemenea concepţie este însă, 
străină de Ortodoxie. În conglăsuire cu Părinţii Bisericii, potrivit marelui teolog 
român, întreaga lume zidită, cu tot ceea ce o constituie, este expresia frumuseţii 
înţelepciunii lui Dumnezeu. Naţiunile sunt rodul acestei înţelepciuni divine; 
umanul şi naţionalul, sau, altfel spus, „[...] identitatea dintre oameni şi deosebirea dintre 
naţiuni, în realitate sunt unite inseparabil, în chipul cel mai intim şi mai misterios, cu 

 
libertatea sa. Astfel, Biserica leapădă determinismul, chiar cel Dumnezeiesc, adică «Orighenist»: cum că bunătatea 
lui Dumnezeu ar afla căi, fără a desfiinţa principiul libertăţii, ca să mântuiască pe toţi şi pe toate” (Sofronie 
Saharov, Vom vedea pe Dumnezeu precum este, Bucureşti, Editura Sophia, 2005, p. 160). 
10 Dumitru Stăniloae, Ortodoxie şi românism, p. 29. 
11 Ibidem, p. 30. 
12 „[...] Timpul este posibilitatea creşterii noastre în Dumnezeu [...] este intervalul care durează între chemarea lui 
Dumnezeu adresată iubirii noastre şi răspunsul nostru la iubirea lui Dumnezeu. E timpul răspunsului omului” 
(Dumitru Stăniloae, Mică Dogmatică vorbită, Sibiu, Editura Deisis, 2000, pp. 172-173). 
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menţinerea deplină a amândurora”.13 De aceea, potrivit părintelui Dumitru Stăniloae, 
armonia dintre naţiuni este cu putinţă întrucât „[...] ele sunt aceeaşi umanitate stând în 
diferite forme”, determinată, în mod necesar, în chip diferit, umanul existând numai 
într-o formă naţională. Prin urmare, se poate considera că „[...] naţiunile sunt, după 
cuprinsul lor, eterne în Dumnezeu. Dumnezeu pe toate le vrea”,14 în fiecare arătând o „[...] 
nuanţă din spiritualitatea Sa nesfârşită”, armonia între ele fiind posibilă întrucât 
modelul lor de existenţă este unul ceresc, lumea desăvârşită a ideilor 
dumnezeieşti. 

În cadrul gândirii sale privind temeiul teologic al naţiunii, cât şi al calităţii 
naţionale, umanul existând numai într-o formă naţională, publicarea în anul 
1939, în „Telegraful Român”, a articolului „Statele Unite ale Europei?”, relevă 
caracterul profetic al afirmaţiilor părintelui Dumitru Stăniloae. În cadrul acestui 
articol, părintele Stăniloae consideră că, deşi formula unei asemenea uniri a 
Europei a fost pentru prima dată vehiculată de un necreştin,15 totuşi, ideea, nu 
atât în perspectiva organizării unitare a Europei, cât în vederea înfrăţirii între 
oameni, este de origine creştină. Însă, pe cât este de idealist creştinul, consideră 
teologul român, pe atât este şi de realist: „[…] Ca şi Iisus Hristos, care pe de-o parte 
cere oamenilor să fie desăvârşiţi ca Tatăl din ceruri, iar pe de alta profeţeşte că timpurile din 
urmă vor fi mai triste sub raportul credinţei şi al armoniei între oameni ca cele dinainte de ele, 
aşa şi creştinul, oricât de însufleţit propovăduieşte idealurile armoniei sociale, îşi dă seama că ele 
nu se pot realiza atât de uşor, că sunt necesare pentru înfăptuirea lor câteva condiţii prealabile 
foarte importante şi care, după toate probabilităţile, nu vor fi niciodată împlinite. De pildă, 
pentru realizarea organizaţiei Statelor Unite ale Europei, e necesară în prealabil o profundă 
încreştinare a sufletelor”.16 Astfel, experienţa vădită de-a lungul istoriei a arătat că 
doar printr-o forţă morală lăuntrică şi lucrătoare, sădită în sufletul fiecărui popor, 
ar putea fi prevenite abuzurile şi tendinţele de stăpânire şi dominare a popoarelor 
mari asupra celor mici.17 Iar această forţă morală nu-şi află izvorul decât în 
creştinism. De aceea, este nevoie de o încreştinare adâncă a popoarelor mai 
înainte de realizarea formelor juridice care să facă posibilă o cât mai strânsă 
unitate între diferitele state. Altfel, „[…] demonul din sufletul individual omenesc îşi 
arată puterea şi în manifestările sentimentelor de grup, deviindu-le şi exagerându-le. 

 
13 Idem, Ortodoxie şi românism, pp. 31-32. 
14 Ibidem, p. 32. 
15 Potrivit părintelui Dumitru Stăniloae este vorba de gânditorul vienez Richard Nikolaus von 
Coudenhove-Kalergi. 
16 Dumitru Stăniloae, „Statele Unite ale Europei?”, în Idem, Cultură şi duhovnicie. Opere complete, 
volum II, pp. 504-505. Pentru prima dată articolul a apărut în Telegraful român, an LXXXVII, 
număr 47, 1939.  
17 Acelaşi lucru se poate constata şi în cazul persoanelor umane: „[...] Pretutindenea acum se duc lupte 
pentru libertate şi neatârnare, dar abia dacă găseşti un om căruia să i se fi descoperit taina libertăţii asemenea lui 
Dumnezeu, a fiilor Tatălui Ceresc […] Este uşor de înţeles că patima stăpânirii asupra fratelui are ca grabnică 
urmare pierderea propriei neatârnări, la care, ce este mai înfricoşător, se adaugă lepădarea Dumnezeului Dragostei, 
lipsirea de harul Duhului Sfânt. În adâncul sufletului celui ce robeşte se înfăptuieşte o prăbuşire în nimicnicia 
nefiinţei” (Sofronie Saharov, Vom vedea pe Dumnezeu precum este, p. 169). 
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Sentimentul naţional devine sub inspiraţia şi influenţa egoismului şi mândriei omeneşti o 
patimă exclusivistă, imperialistă, o dorinţă de îngenunchere a neamurilor străine. Cine 
garantează că în Statele Unite ale Europei cele câteva popoare mari, dacă nu se vor ciocni între 
ele în lupta pentru supremaţie, nu vor căuta să înlăture de la orice drepturi reale popoarele mici, 
nu vor căuta să le atragă cât mai mult în sfera lor de influenţă, nu le vor împiedica în orice 
mişcare de afirmare a lor?”.18 Această garanţie a libertăţii fiecărui stat îşi află însă 
sursa, izvorul pe un cu totul alt plan, care este acela al împlinirii poruncilor 
Mântuitorului Iisus Hristos, „[…] oglindirea în lumea noastră a vieţii veşnice, 
dumnezeieşti şi, în acelaşi timp, calea către ea”.19 De aceea, în anul 1939, părintele 
Dumitru Stăniloae îşi încheia articolul afirmând: „[…] Să sperăm că omenirea, 
învăţată de experienţa celor douăzeci de ani dintre războiul mondial şi cel actual, nu va repeta 
aceeaşi greşeală de-a crea vreun suprastat european, fără chemarea în ajutor a creştinismului, 
factorul de cea mai mare importanţă când se lucrează pentru apropierea şi pacea între 
oameni”.20 

Perioada interbelică a adus în teologia românească teme precum naţiunea şi 
naţionalismul, contextul fiind cel al constituirii statelor naţionale, cât şi puternica 
afirmare a mişcărilor naţionaliste din Europa. Mişcarea de revigorare naţională 
din acea perioadă, din cadrul României Mari, a dus la discuţii şi dezbateri în 
mediul intelectual românesc care cereau, în cele din urmă, o lămurire teologică şi 
dogmatică a ei. În cadrul acestei atmosfere, părintele Dumitru Stăniloae a fost 
teologul care a reuşit să surprindă, prin scrierile sale, specificul neamului 
românesc, oferind şi limpezind totodată suportul teologic al înţelegerii 
conceptelor de „neam”, „naţionalism” şi „românism”, prin prisma credinţei 
ortodoxe, ca singura păstrătoare a Adevărului, spiritualitatea creştină fiind 
dreptarul oricărei incursiuni pe acest tărâm al dezbaterilor. Dacă naţiunea, 
potrivit gândirii teologului român, este desfăşurarea în timp a unui model 
dumnezeiesc etern, lumea aceasta fiind o descoperire în timp a formelor care 
există etern în Dumnezeu, naţionalismul reprezintă „[...] conştiinţa că aparţii cutărui 
grup etnic, iubirea respectivului grup şi activarea acestei iubiri în slujba binelui lui”.21 
Distingâdu-se de naţionalismul secolului al XIX-lea, bazat pe criterii extensive, 
geografice şi lingvistice, iubirea lucrătoare în slujba neamului de care aparţii 
dobândeşte, în lumina spiritualităţii creştine, o valoare eternă. Întrucât filosofia 
existenţialistă a timpului22 accentuase superioritatea absolută a persoanei faţă de 
lucru, privit ca realitate impersonală, subliniind totodată însemnătatea raportului 
dintre persoane comparativ cu cel dintre persoană şi lucru, comuniunea dintre 

 
18 Dumitru Stăniloae, „Statele Unite ale Europei?”, p. 505.  
19 Sofronie Saharov, Naşterea întru Împărăţia cea Neclătită, Alba-Iulia, Editura Reîntregirea, 2003, p. 
153. 
20 Dumitru Stăniloae, „Statele Unite ale Europei?”, p. 507. 
21 Idem, Ortodoxie şi românism, p. 107. 
22 Filosofie pe care, în perioada anilor 1928-1929, părintele Dumitru Stăniloae o aprofundase în 
cadrul studiilor sale din Germania. 
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oameni reprezentând realitatea cu posibilităţi de plenitudine,23 aceasta fiind 
natura, părintele Dumitru Stăniloae înţelege spritualitatea creştină ca fiind 
lucrarea harului prin care această natură caută să se refacă, să se desăvârşească. 
De aceea, „[...] creştinismul este perfecţionarea relaţiei naturale dintre om şi om, desăvârşirea 
comuniunii, desăvârşirea dragostei, sau legătura desăvărşirii”.24 Cea mai naturală dintre 
relaţii, dintre manifestările necesare naturii, este însă comuniunea cu cei apropiaţi, 
care împărtăşesc în chip firesc „[...] aceeaşi limbă, aceeaşi istorie, aceleaşi aspiraţii, acelaşi 
destin”. Naţiunile sunt, astfel, comunităţi de destin în cadrul cărora naţionalismul, 
străbătut de spiritualitatea creştină, caută să-şi facă lucrătoare iubirea în 
perspectiva veşniciei. În cadrul concepţiei teologice a părintelui Dumitru 
Stăniloae, comuniunea este o condiţie fundamentală a mântuirii, actul religios 
nefiind posibil în afara ei, „[...] iar comuniunea cea mai firească, cea mai de temelie, este 
aceea între membrii aceleaşi naţiuni. În mod necesar ea trebuie folosită pentru trăirea în cadrul 
ei a conţinutului religios”.25 Astfel, apartenenţa la o comunitate naţională este prilejul 
oricărui creştin de a-şi lucra mântuirea, nedespărţindu-se sau izolându-se de 
ceilalţi, ci săvârşindu-şi lucrarea în calitatea sa de membru al comunităţii, aflându-
se în comuniune cu ceilalţi.26 Prin urmare, „[...] credinţa creştină e pentru credincios un 
impuls spre afirmarea comuniunii naţionale, spre iubirea mai presus de fire a celor cu care firea 
l-a aşezat în relaţii fundamentale de viaţă”.27 Naţionalismul, în lumina spiritualităţii 
creştine, nu mai are astfel, drept scop doar libertatea, înţeleasă în chip fizic, 
precum naţionalismul secolului al XIX-lea, cât mai degrabă dezvoltarea 
specificului neamului din care faci parte, împlinirea spirituală a acestuia prin 
relaţia străbătută de credinţă şi iubire, cu cei apropiaţi, membri ai aceleiaşi 
comunităţi de destin. Astfel, în teologia părintelui Dumitru Stăniloae, 
naţionalismul depăşeşte orizontul acestei lumi, al unui aici şi acum, iubirea celor 
apropiaţi, care este în strânsă legătură cu afirmarea comuniunii naţionale, 
dobândeşte valoare nepieritoare în lumina spiritualităţii creştine, fiind pecetluită 
pentru veşnicie. De asemenea, dragostea faţă de propriul neam, cât şi afirmarea 
vieţii acestuia nu implică negarea altor neamuri sau dezinteresarea de soarta lor. 
Viaţa fiecărui om se mişcă în cadrul unor cicluri organice care se cuprind unul în 
altul, „[...] plecând de la cel mai mic, cel individual, şi sfârşind cu cel mai larg, care cuprinde 
omenirea întreagă. Precum grija de viaţa proprie individuală nu te împiedică şi nu-ţi răpeşte 

 
23 „[...] Numai o altă persoană te face să-ţi trăieşti întreaga existenţă, să devii actual ceea ce eşti ca posibilitate, 
numai o altă persoană «te pretinde integral, existenţial», nu numai cu partea mintală, curioasă doar de-a cunoaşte, 
ca să folosim termenii acestei filosofii. Propriu-zis viaţa eului nici nu se poate închipui decât în relaţie, voită sau nu, 
cu un tu” (Dumitru Stăniloae, Ortodoxie şi românism, p. 78). 
24 Idem, „Creştinism şi naţionalism”, în Cultură şi duhovnicie, volum II, p. 664. Pentru prima dată 
articolul a apărut în Telegraful român, an LXXXVIII, număr 40, 1940, pp. 1-2. 
25 Ibidem, p. 665. 
26 „[...] Persoana, prin esenţa sa, prin structura şi caracterul său, nu trăieşte singură şi însingurată, ci neapărat în 
dragoste cu cealaltă, cu ceilalţi asemenea ei. În actul dragostei, persoana poartă în sine răspunderea faţă de cealaltă 
persoană, şi astfel poartă mărturie pentru ea” (Sofronie Saharov, Vom vedea pe Dumnezeu precum este, p. 
369). 
27 Dumitru Stăniloae, „Creştinism şi naţionalism”, p. 665. 
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ocaziile de a te îngriji şi de viaţa familiei, iar aceste două griji îţi lasă destulă posibilitate să 
slujeşti şi neamului, la fel aceste trei cicluri de viaţă nu-ţi vor absorbi aşa de total preocupările şi 
puterile încât să nu poţi fi de folos şi umanităţii.28 Nici unul dintre aceste cercuri nu te poate 
angaja exclusiv. Aceasta ar fi într-adevăr ceva păcătos şi nenatural. Între aceste cercuri nu 
există o relaţie de exclusivitate, ci de întregire”.29 Astfel, dragostea de neam, care implică 
şi cercurile mai restrânse de viaţă, de exemplu propria familie, nu exclude 
dragostea faţă de alte neamuri-şi în cele din urmă faţă de întreaga omenire-
afirmarea şi dezvoltarea spiritualităţii acestora reprezentând modul de afirmare a 
formelor în care se arată frumuseţea şi înţelepciunea divină. De asemenea, într-o 
dispută30 a vremii privind naţionalismul sub aspect moral, teologul român arată 
că dragostea de neam, faţă de cei apropiaţi este, în esenţă, o manifestare concretă 
a iubirii care, în cele din urmă, cuprinde întreaga lume, nefiind o stare biologică 
păcătoasă, decăzută a fiinţei umane. De aceea, afirmă părintele Stăniloae: „[...] 
Este evident că o rânduială superioară aşează pe fiecare om, cu micile lui servicii ce le poate 
aduce, în cadrul unor cicluri restrânse în care are să-şi actualizeze toată dragostea de care e 
capabil faţă de oameni. Iubind în duh toată omenirea la fel, practic el este silit de orânduirea 
superioră a lucrurilor să-şi activeze dragostea faţă de cei apropiaţi. În persoana lor iubeşti 
omenirea şi pe Dumnezeu. Cine nu iubeşte pe apropiaţi, pe cei care-i vede, din motiv că acesta 
este lucru egoist şi spune că tânjeşte după cei de departe ca să-i iubească, acela nu are nici o 
iubire”.31 

Naţionalismul, ca dragoste faţă de cei apropiaţi din cadrul aceleiaşi 
comunităţi naţionale, în scrierile părintelui Dumitru Stăniloae, este lipsit de orice 
extremism. Dragostea de neam nu exclude sau nesocoteşte celelalte neamuri, 
toate forme ale manifestării înţelepciunii şi frumuseţii divine. De asemenea, 
naţionalismul, în teologia părintelui, nu este absolutizat în spirit politic sau 
ideologic, ci, atunci când este străbătut de credinţa creştină, este împlinire a voii 
lui Dumnezeu, care aşează fiecare om în cadrul unor cicluri naturale de viaţă, 
acestea reprezentând cadrul manifestării iubirii lucrătoare în slujba celor apropiaţi 
spre viaţa veşnică, nepieritoare. Potrivit gândirii părintelui Dumitru Stăniloae, un 
rol esenţial în cadrul conţinutului natural al vieţii, incluzând familia, neamul, este 
legătura omului cu Dumnezeu: „[...] Toate orânduirile şi faptele naturale şi necesare pot fi 
împlinite cu gând bun, cu inimă curată. În toate putem să ne comportăm cu suflet legat de 
Dumnezeu. Dar toate pot fi împlinite şi cu intenţie rea, abuziv, cu pornire împotriva lui 
Dumnezeu. Gândul ce-l punem în fapte, acesta este important: «Deci ori de mâncaţi, ori de 

 
28 Rugăciunea pentru întreaga lume poate fi o manifestare concretă a iubirii ce cuprinde întreaga 
omenire. Un exemplu, în acest sens, este rugăciunea Sfântului Siluan Athonitul: „[...] Milostive 
Doamne, dă harul Tău tuturor noroadelor pământului, ca ele să Te cunoască pe Tine […] Milostive Doamne, 
întru bogăţia milei Tale, mântuieşte toate noroadele!” (Siluan Athonitul, Între iadul deznădejdii şi iadul 
smereniei, Sibiu, Editura Deisis, 2001, pp. 58-59). 
29 Dumitru Stăniloae, Ortodoxie şi românism, p. 111. 
30 Dispută în publicistica românească, din perioada interbelică, care i-a avut în vedere pe Nae 
Ionescu, Radu Dragnea şi Dragoş Protopopescu. 
31 Dumitru Stăniloae, Ortodoxie şi românism, p. 113. 
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beţi, ori altceva de faceţi, toate spre slava lui Dumnezeu să le faceţi» (I Corinteni 10, 31)”.32 
Accentând astfel, legătura omului cu Dumnezeu în toate faptele şi acţiunile sale, 
aceasta constând într-o „[...] altă calitate a sufletului în toată făptuirea omului”, teologul 
român consideră că „[...] nu ce lucrăm ne mântuieşte, ci cum lucrăm”, credinţa creştină 
fiind singurul criteriu al planului ontologic de vieţuire în perspectiva dobândirii 
vieţii veşnice. Prin urmare, naţionalismul în sine luat, ca şi conţinut natural al 
vieţii, „[...] nici nu mântuie, nici nu pierde. Dar în practică, orice naţionalism sau mântuire, 
sau pierde, după cum este sau nu străbătut de credinţa creştină”.33 În teologia părintelui 
Dumitru Stăniloae, spiritualitatea creştin-ortodoxă „[...] nu este un sector al vieţii, 
detaşat de toate faptele şi condiţiile naturale ale omului [...] Ea este forţă amestecată în 
totalitatea faptelor şi situaţiilor omeneşti, mântuind pe om nu întrucât îl scoate din ele, ci 
întrucât acela lucrează în ele după duhul ei”.34 Astfel, naţionalismul ca şi conţinut 
natural al vieţii se cere transfigurat prin puterea credinţei creştine, factor de 
coeziune şi comuniune între oameni, iubirea lucrătoare în slujba celor apropiaţi, 
membri ai aceleiaşi comunităţi de destin, fiind calea deschisă spre dobândirea 
mântuirii, a vieţii veşnice. 

Părintele Dumitru Stăniloae, în demersul său teologic asupra 
naţionalismului, face astfel dovada că numai Ortodoxia „[...] este în măsură să 
confere etnicului suprema lui spiritualizare, scutindu-l de atâtea devieri prăpăstioase şi de atâtea 
excese patologice”.35 Astfel, „[...] dependenţa noastră de Dumnezeu constă, în perspectiva 
etnicităţii cu care suntem înzestraţi, în fidelitatea faţă de chipul lui Dumnezeu din noi, 
imprimat nu doar în constituţia noastră ca ins, ci şi în făptura noastră ca neam. În acest chip 
este ascuns elanul spre asemănarea omului cu Dumnezeu, iar în asemănare, rodirea acestui dar 
la care ia parte omul prin conştiinţă şi libertate. Dumnezeu este supremul subiect care ne 
revendică, întrucât toate darurile existenţei le-am primit de la El, prin chipul care l-a imprimat 
în noi. Revendicarea divină priveşte, însă, lucrarea noastră în favorul comunităţii şi prin 
mijlocirea naturii pusă actual în slujba ei. Surparea temeliei existenţei unui neam porneşte 
totdeauna de la slăbirea credinţei în Dumnezeu. Decăderea neamului este una cu pierderea 
răspunderilor faţă de comunitate, în urma deteriorării caracterului religios al tuturor normelor 
de viaţă care îi orânduiesc destinul”.36 În acest sens, expunerea părintelui Dumitru 
Stăniloae revelează, totodată, consecinţele diminuării spiritualităţii creştine în 
înţelegerea dimensiunii naţionalismului, privit ca angajament şi responsabilitate 
faţă de membrii aceleaşi comunităţi de destin: „[...] slăbirea temeiurilor divine ale 
existenţei, în lipsa recunoaşterii unei autorităţi divine, este tot una cu atenuarea unei răspunderi 
efective faţă de soarta neamului. Naţiunea se transformă astfel, într-o masă de indivizi, 
«unitate» care şi-a pierdut cheagul interior. Nimic nu o face să se încadreze în orânduirile 

 
32 Ibidem, p. 122. 
33 Ibidem, p. 125. 
34 Ibidem. 
35 Ilie Moldovan, „Actualitatea gândirii părintelui Dumitru Stăniloae cu privire la etnic şi 
etnicitate”, în volumul Persoană şi comuniune. Prinos de cinstire preotului profesor academician Dumitru 
Stăniloae, 1903-1993, Sibiu, Editura Arhiepiscopiei Ortodoxe Române, 1993, p. 124. 
36 Ibidem, p. 129. 
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dumnezeieşti de conservare a lumii. Ajungând într-o simplă stare de supravieţuire, în afara 
ordinii morale, ea nu se mai menţine în existenţă decât prin măsuri administrative. Orice fel de 
forţe exterioare care îi sunt ostile pot face ca realitatea ei istorică şi faptică să se pulverizeze şi să 
se topească, dacă nu intervine o redresare spirituală de înnoire lăuntrică prin credinţă”.37 
Sufletul românesc este astfel, „[...] o plasticizare, o întrupare minunată a duhului 
Ortodoxiei, o coborâre în concret a adevărului ortodox”.38 În acest sens, conglăsuiesc, de 
altfel, istoria şi cultura neamului românesc. 

Textele părintelui Dumitru Stăniloae despre naţiune, românism şi 
Ortodoxie îşi află locul şi rostul în întreg ansamblul gândirii şi scrierilor sale. Cu 
toate acestea, „[...] Părintele Stăniloae a fost criticat, fiind acuzat că a încurajat o teologie 
etnică, un naţionalism care diverge întrucâtva cu spiritul Evangheliei. I s-a reproşat că a scris 
articole pe această linie pentru a se alinia spiritului vremurilor. Dacă însă se cercetează cu 
onestitate lucrările teologului român, se poate observa în fapt o raportare şi o atitudine creştină a 
Părintelui exprimate în raport cu anumite doctrine. Părintele nu fabrică un discurs persuasiv de 
tip ideologic, ci caută să privească realităţile istoriei româneşti cu ochii credinţei ortodoxe”.39 
Subliniem, ca şi concluzie, faptul că părintele Dumitru Stăniloae a înţeles 
Ortodoxia ca pe o componentă determinantă a spiritualităţii româneşti, iar prin 
temele abordate în cadrul discursului teologic al perioadei interbelice, a contribuit 
la dezvoltarea teologiei româneşti, a înţelegerii importanţei ethosului creştin şi 
românesc în cadrul vieţii şi al culturii autentice care îşi descoperă sensul în lumina 
spiritualităţii creştine, devenind astfel, un adevărat mărturisitor al Ortodoxiei 
româneşti. 
 

The Nation and its Expression in History. The Marginals 
at the Interwar Writings of Father Dumitru Stăniloae 

 
(Abstract) 

 
Among the themes of great theological and historical impact of the interwar period are 

those that tried to define the nation, nationalism, Orthodoxy and Romanianism in the context of 
Christian spirituality. The priest professor Dumitru Stăniloae was the Romanian theologian who 
argued patristically and dogmatically the concept of nation and who exploited historically-
theologically the becoming of the Romanian nation. His dissertations are very current today, 
especially since their central idea is the uniqueness of the nation and the communion between 
nations on the common background of Christianity. Without the religious link, the nation and its 
relationship with other nations lose their consistency and become a simple theory that 
disintegrates over time. 

Keywords: Nation, nationalism, orthodox spirituality, interwar period, Dumitru Stăniloae. 

 

 
37 Ibidem. 
38 Dumitru Stăniloae, „Ortodoxia, lumina lumii şi inima neamului nostru”, în Cultură şi duhovnicie, 
volum II, p. 584. Pentru prima dată articolul a apărut în Telegraful Român, an LXXXVIII, număr 
10, 1940, p. 1. 
39 Adrian Lemeni (coordonator), Apologetică Ortodoxă, volum II, Bucureşti, Editura Basilica, 2014, 
p. 61. 
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În istoria poporului român, Biserica a reprezentat centrul universului 
lăuntric al fiecărui credincios, un „axis mundi” în afara căruia s-ar fi pierdut atât 
identitatea naţională, cât şi cea individuală; cu alte cuvinte, noţiunile, deloc 
abstracte, de Dumnezeu şi de Biserică au constituit înseşi coordonatele esenţiale 
ale vieţii ţăranului român, participarea la Sfânta Liturghie şi la slujbele bisericeşti 
din duminicile şi din sărbătorile anului, precum şi respectarea cu stricteţe a 
posturilor rânduite, a datinilor şi a tradiţiilor religioase, făcând parte din 
„cotidian”. Acest fapt îl constata, la începutul secolului al XVIII-lea, şi iezuitul 
Andreas Freyberger, care îi descria pe românii ardeleni contemporani lui, ca 
având „[...] posturi dese […] în care se abţin de la lactate, iar bucatele, în timpul posturilor, le 
gătesc cu ulei de in. Este mare credinţa în aceste posturi, iar faptul de a nu respecta vreunul din 
ele atrage o penitenţă abia inferioară omuciderii. Venerarea crucii este, de asemenea, foarte 
mare. O plantează la intrarea în sate şi în faţa bisericilor şi i se închină când trec pe lângă ea. 
Chiar şi pentru Maica Fecioară şi pentru icoanele ei au un respect foarte mare. Cu alte cuvinte, 
îi cinstesc cu râvnă pe sfinţi, mai ales pe Apostoli şi pe cei care au trecut întru glorie din Biserica 
Grecească [Ortodoxă n. n.]: Nicolae, Chrisostomul [Ioan Gură de Aur n. n.], Vasile [cel 
Mare], Atanasie [cel Mare] şi mulţi alţii”.1 

Instituiţi prin „[...] punerea mâinilor mai-marilor preoţilor” (I Timotei 4, 14), 
păstorii sufleteşti ai obştilor creştin-ortodoxe ardelene, atestaţi în documentele 
vremii, mai ales în părţile Haţegului, încă din secolul al XIV-lea,2 au dus de-a 
lungul timpului, cu rare excepţii, o viaţă duhovnicească pilduitoare; recomandaţi 
spre hirotonire nu atât pentru învăţătura lor, cât mai cu seamă pentru nobilele 
însuşiri sufleteşti, aceştia au propovăduit adevărurile mântuitoare ale Evangheliei 
lui Hristos îndeosebi prin faptă, postul şi rugăciunea, poveţele date în predici şi în 
scaunul Sfintei Spovedanii apropiindu-i de credincioşi şi conferindu-le apelativul 
firesc de „părinte”.3 Ei au fost cei dintâi dascăli, ei au ctitorit o mulţime de 
biserici, zugrăvindu-le şi înzestrându-le adesea din propria agoniseală cu toate 

 
1 Andreas Freyberger, Historica relatio unionis Walachicae cum Romana Ecclesia factae a. 1701 eourumque, 
quae in unionis negotia subseata sunt usque ad novembre anni 1702 di/Relatare istorică despre unirea Bisericii 
Româneşti cu Biserica Romei făcută în anul 1701 şi despre cele ce au urmat în problema unirii până în noiembrie 
1702, versiune românească şi studiu introductiv de Ioan Chindriş, Cluj-Napoca, Editura Clusium, 
1996, pp. 34-37. 
2 Silviu Dragomir, „Cei mai vechi protopopi români”, în Revista Teologică, an V, număr 19-20, 
1911, pp. 531-534; Adrian Andrei Rusu, „Preoţi români ortodocşi din districtul Haţegului în 
secolul al XV-lea”, în Mitropolia Banatului, an XXXII, număr 10-12, 1982, pp. 644-653. 
3 Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, ediţia a III-a, Iaşi, Editura Trinitas, volum I, 
2004, p. 532 şi volum II, 2006, p. 217. 
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cele necesare slujirii; dintre preoţii de mir, s-au ales protopopii, iar uneori chiar 
arhipăstorii sufleteşti. Şi, nu în ultimul rând, tot ei, preoţii lui Hristos, s-au 
identificat întru totul cu aspiraţiile, cu nevoile şi cu suferinţele păstoriţilor, 
conducând-i în lupte şi îmbărbătându-i în ceasuri de grele încercări.4 

Între cei care au slujit, cu timp şi fără timp, Biserica lui Hristos, săvârşind 
rânduielile bisericeşti, propovăduind cuvântul Evangheliei, învăţând de la 
modestele catedre ale şcolilor vremii şi, mai ales, făcându-se purtători ai ştafetei 
luptei pentru libertate, unitate şi demnitate naţională, s-au aflat şi păstorii 
sufleteşti ai Dobrei (judeţul Hunedoara), străvechi scaun protopopesc,5 târg, 
sediu de district şi de plasă aflat la „graniţa” Ardealului cu Banatul, un important 
centru naţional-politic românesc, cu un bogat trecut istoric,6 ale căror medalioane 
biografice, dimpreună cu prezentarea unor succinte înfăptuiri în plan pastoral-
misionar, cultural-educaţional, administrativ-gospodăresc şi, nu în ultimul rând, 
naţional-patriotic, se încearcă a fi creionate în paragrafele de mai jos. 

Cele dintâi menţiuni explicite privitoare la păstorii sufleteşti de odinioară ai 
Dobrei aparţin secolului al XVII-lea. Astfel, din câteva însemnări olografe din 
anii 1652, 1655 şi 1659, făcute pe filele a două Cazanii ale mitropolitului Varlaam 
al Moldovei (Iaşi, 1643), aflăm că un preot şi protopop al Iliei, pe nume Daniil, 
„[...] venit în pământul Ardealului în zilele lui Io Mihai Voievodu [Mihai Viteazul (1593-
1601) n. n.], cu fratele Vasile (Rufa) Danilie”,7 la începuturile lungii sale păstoriri, 
anume pe la 1600, se stabilise iniţial în Dobra, unde şi-a cumpărat o casă, 
îngăduindu-i-se a sluji; „[...] ceva mai târziu, trece la Ilia, unde îl aflăm şi la anul 1659, la 
adânci bătrâneţe”.8 

Potrivit informaţiilor, de altfel destul de confuze, care se desprind dintr-un 
„[...] proces-verbal de judecată”, întocmit la Dobra în anul 1775, fiul acestuia, Dănilă, 
urmaş în parohia şi pe scaunul protopopesc al Iliei, ar fi slujit şi el, o vreme, în 
parohia dobreană;9 însă, „[...] izbucnind război [se face trimitere, cu probabilitate, la 
confruntările din Transilvania din anii 1658-1661 dintre imperiali şi otomani n. n.], a plecat 

 
4 Ioan Vasile Leb, Biserica în acţiune, Cluj-Napoca, Editura Limes, 2001, p. 85. 
5 Florin Dobrei, Istoria bisericească a românilor hunedoreni, Reşiţa, Editura Eftimie Murgu, 2010, pp. 
445-460. 
6 Despre însemnătatea acestei foste localităţi grănicereşti, sediu de reşedinţă al districtului medieval 
Dobra, precum şi al cercului, respectiv al plasei omonime de mai târziu, a se vedea, pe larg: Viorel 
Vânătoru, Dobra, volum I, District, oraş, târg (1387-1918). Coordonate istorice privind evoluţia unui târg 
hunedorean, Deva, Editura Corvin, 2006; volum II: 1919-1950. Repere istorice în lumina izvoarelor 
documentare, Deva, Editura Corvin, 2008. 
7 Florian Dudaş, „Mihai Viteazul în conştiinţa românilor din Transilvania. Mărturii istorice”, în 
Mitropolia Banatului, an XXIV, număr 4-6, 1975, p. 217; Ana Dumitran, Religie ortodoxă-Religie 
reformată. Ipostaze ale identităţii confesionale a românilor din Transilvania în secolele XVI-XVII, Cluj-
Napoca, Editura Nereamia Napocae, 2004, pp. 291-292. 
8 Victor I. Şuiaga, Romulus Iacob, Albumul protopopilor Devei, Hunedoarei, Dobrei şi Iliei din secolele 
XVI-XX (ms. dact. în Biblioteca Protopopiatului Ortodox Deva), Deva, 1983, pp. 41-43, 48, 50. 
9 Ibidem, pp. 44, 52-53. 
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din Dobra şi a stat pe unde a putut”. În locul acestuia, s-a încercat aducerea unui 
preot din Lugoj, „popa Ion”, dar fără sorţi de izbândă.10  

Prin urmare, un alt păstor sufletesc, „[...] popa Petru din Coşava [judeţul 
Timiş n. n.], a intrat în legătură cu dobrenii şi l-au angajat pe el preot”. Nerespectând însă 
„convenţia de salarizare”, deşi păstorea de decenii bune în Dobra, „[...] a fost demis 
şi el s-a dus în satul Cristur [de] lângă Deva, iar în loc dobrenii l-au adus pe popa Dănilă” 
din Ilia (nepotul protopopului Daniil şi fiu al preotului Dănilă senior, anterior 
amintiţi), născut în 1694; a locuit în casa moştenită de la tatăl său. Dar, „[...] peste 
alt timp, au abzis şi lui popa Dănilă şi au adus iar pe popa Petru”.11 

Succesorul celui din urmă a fost Iosif Pop, paroh şi protopop al Dobrei 
de dinainte de 1714, când este amintit într-o însemnare de danie făcută pe filele 
unui Nou Testament de la Bălgrad (1648),12 şi până către 1738, an în care, la un 
sobor convocat la Blaj, participa fiul său, George Pop;13 era proprietarul unei 
mori, ridicate însă „[...] nu pe locul celei vechi”, arse în timpul „răscoalei curuţilor” 
(1703-1711), ci „[...] în sus, pe apă”, înspre Mihăieşti.14 Acest cleric este pomenit şi 
în 1733, ca păstor sufletesc unit, în tabelele conscripţiei generale a parohiilor 
româneşti din Ardeal, iniţiate de episcopul Inochentie Micu.15 

Următorul preot şi protopop al Dobrei a fost George Pop, nepot al 
preotului Petru Pop şi fiu al lui Iosif Pop (anterior amintiţi),16 menţionat în 
tabelele conscripţiilor bisericeşti din 1733,17 175018 şi 1761-1762,19 precum şi în 
câteva documente de natură administrativă ale Diecezei Unite a Făgăraşului (cu 
reşedinţa la Blaj) din anii 1742, 1764-1767 şi 1769;20 după exilarea episcopului 

 
10 Victor I. Şuiaga, Dobra, judeţul Hunedoara. Culegere de material informativ şi documentar (ms. dact.), 
1984, p. 34. 
11 Ibidem. 
12 Maria Basarab, Carte românească veche în Muzeul din Deva. Catalog, Deva, Editura Acta Musei 
Devensis, 1998, p. 57. 
13 Zenovie Pâclişanu, Luptele politice ale românilor ardeleni din 1790-1792, Bucureşti, Editura Cultura 
Română, 1923, p. 330. 
14 Victor I. Şuiaga, Dobra, judeţul Hunedoara, p. 34. 
15 Nicolae Togan, „Statistica românilor din Transilvania în 1733”, în Transilvania, an XXIX, număr 
9-10, 1898, p. 188; Augustin Bunea, Din istoria românilor: episcopul Ioan Inocenţiu Klein (1728-1751), 
Blaj, 1900, p. 350. 
16 Victor I. Şuiaga, Dobra, judeţul Hunedoara, p. 34. 
17 Nicolae Togan, „Statistica românilor din Transilvania în 1733”, p. 188; Augustin Bunea, Din 
istoria românilor, p. 350. 
18 Augustin Bunea, „Statistica românilor din Transilvania în anul 1750, făcută de vicariul 
episcopesc Petru Aron”, în Transilvania, an XXX, număr 9, 1901, p. 277. 
19 Virgil Ciobanu, „Statistica românilor ardeleni din anii 1760-1762”, în Anuarul Institutului de Istorie 
Naţională, număr 3, 1926, p. 653. 
20 Greta Monica Miron, „... porunceşte, scoale-te, du-te propovedueşte”. Biserica greco-catolică din Transilvania. 
Cler şi enoriaşi (1697-1782), Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2004, p. 460, 503, 505, 519; 
Daniel Dumitran, Ana Dumitran, Florean-Adrian Laslo (editori), „... virtuti decreti tollerantiae beneficia 
clero Graeci restituenda ...”. Biserica românească din Transilvania în izvoarele statistice ale anului 1767, Alba-
Iulia, Editura Altip, 2009, p. 71. 
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Inochentie Micu la Roma s-a numărat printre corespondenţii acestuia.21 A fost 
hirotonit anterior anului 1733. Ajuns protopop şi asesor consistorial, a participat 
la toate soboarele bisericeşti ale vremii; hotărârile celui din 15 martie 1748, 
convocat la Sibiu, în prezenţa episcopului Manuil Olsavszky al Muncaciului, au 
fost înaintate Curţii de la Viena (sub forma unui memoriu) de către o delegaţie 
din care a făcut parte (alături de călugării basilitani Silvestru Caliani şi Grigorie 
Maior de la Blaj) şi clericul dobrean.22 Numele său se leagă şi de cel al Sfântului 
Cuvios Visarion Sarai, pe care a refuzat să îl „[...] întâmpine la porţile Dobrei” în 
seara zilei de 11 martie 1744, în pofida solicitării venite din partea primarului 
Petco din Căpâlnaş (judeţul Arad).23 De altfel, preotul şi protopopul George Pop 
s-a numărat, potrivit plângerii călugărului Nicodim şi a preotului „greco-
răsăritean” Ion Avramovici din Aciliu (judeţul Sibiu) din noiembrie 1750, printre 
sprijinitorii zeloşi ai unirii cu Biserica Romei,24 contribuţie subliniată şi într-o 
recomandare a nobilului Ladislau Gyulalfi din 22 decembrie 1753, pe baza căreia 
împărăteasa Maria Tereza i-a conferit, la 24 octombrie 1754, atât lui, cât şi 
urmaşilor săi, particula nobiliară „de Pazis”, respectiv recunoaşterea, pe durata a 
trei generaţii, a proprietăţii asupra satului Ungureni din comitatul Solnocul 
Interior, cumpărat de la fisc cu suma de 1771 de florini. A trecut la cele veşnice 
în toamna anului 1781.25 

În locul său a fost ales, ca preot-paroh şi protopop unit al Dobrei, 
Zaharia Pop, notar al sinodului general al Diecezei Unite a Făgăraşului, cu 
reşedinţa la Blaj.26 Alte date despre acesta însă nu deţinem; s-a aflat, cu 
probabilitate, în fruntea unei parohii şi a unui protopopiat păstrate doar la nivel 
nominal (poate nici nu a rezidat defel aici, fiind numit doar protopop onorific al 
vechiului scaun protopopesc al Dobrei), dispărute din scriptele oficiale în aceeaşi 

 
21 A se vedea, pe larg: Zenovie Pâclişanu, Corespondenţa din exil a episcopului Inochentie Micu Klein, 
Bucureşti, Editura Cultura Naţională, 1924, passim; Francisc Pall, Inochentie Micu Klein. Exilul la 
Roma (1745-1768), volum I-III, ediţie îngrijită de Ladislau Gyémánt, Cluj-Napoca, Centrul de 
Studii Transilvane, 1997, passim. 
22 Augustin Bunea, Din istoria românilor, p. 216, 231, 255-265; Greta Monica Miron, „... porunceşte, 
scoale-te, du-te propovedueşte”, p. 460. 
23 Gheorghe Bogdan-Duică, Călugărul Visarion Sarai (1744). Studiu istoric din istoria Transilvaniei, 
Caransebeş, Tipariul Diecesan, 1890, pp. 15-19; Silviu Dragomir, Istoria dezrobirii religioase a 
românilor din Ardeal în secolul XVIII, ediţie îngrijită de Emanuil Rus, volum I, Cluj-Napoca, Editura 
Dacia, 2002, pp. 197-203; Teodor V. Damşa, Biserica Greco-Catolică din România în perspectivă istorică, 
Timişoara, Editura de Vest, 1994, pp. 61-63; Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, 
volum II, pp. 326-327. 
24 Laura Stanciu, Keith Hitchins, Daniel Dumitran (editori), Despre Biserica românilor din Transilvania. 
Documente externe (1744-1754), Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2009, pp. 222-223. 
25 Greta Monica Miron, „Confesiune şi nobilitate în Transilvania secolului al XVIII-lea”, în 
Constantin Bărbulescu et alii (coordonatori), Biserică. Societate. Identitate. In honorem Nicolae Bocşan, 
Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2007, pp. 373-374; Idem, „... porunceşte, scoale-te, du-te 
propovedueşte”, pp. 460-461; Ovidiu Halas, „Istoria monahismului din judeţul Bistriţa-Năsăud. Vetre 
monahale din secolele XV-XVIII”, în Astra Salvensis, an I, număr 2, 2013, p. 21. 
26 Greta Monica Miron, „... porunceşte, scoale-te, du-te propovedueşte”, p. 461. 



Nr. 6, 2020  

195 

perioadă, de vreme ce Calendarium-ul blăjean editat în 1787 nici nu le mai 
aminteşte.27 

În ceea ce priveşte păstorirea obştii parohiale rămasă fidelă „legii 
răsăritene”, întâiul preot cert ortodox din secolul al XVIII-lea, cunoscut cu 
numele, a fost George Bugariu, născut în Dobra şi „confirmat” de autorităţi ca 
păstor sufletesc al acesteia; informaţia ne parvine dintr-o conscripţie a clerului 
ardelean „neunit”, întocmită în anul 1767.28 

În procesul-verbal al „visitaţiunii canonice” întreprinse pe Valea Mureşului 
de către episcopul Ghedeon Nichitici, încheiat la Dobra în ziua de 10/21 iunie 
1787, sunt amintiţi alţi doi preoţi, ambii cu „singhelie”. Cel dintâi este George 
Ciutor,29 amintit doar în această sursă istoriografică; nu este exclus ca el să fie 
identic cu preotul George Bugariu din conscripţia anterioară (acest nume de 
familie este întâlnit şi ulterior în Dobra,30 pe când cel de Ciutor, poate o poreclă, 
poate o transliterare greşită, nu mai apare).  

Cel de al doilea este Iosif Nemeş, hirotonit în 1785,31 numit 
viceprotopop al Dobrei cu prilejul „visitaţiunii canonice” a episcopului Ghedeon 
Nichitici din vara anului 1787,32 numărându-se, în această calitate, printre 
semnatarii „plenipotenţei” de împuternicire a ierarhului sibian în misiunea 
acestuia de reprezentare a doleanţelor românilor ardeleni în faţa Curţii de la 
Viena, document întocmit în cadrul „soborului” de la Sibiu din 14-16 septembrie 
1791;33 cândva după 1793 a fost înscăunat ca protopop propriu-zis.34 Bolnav 

 
27 Daniel Dumitran, Un timp al reformelor. Biserica Greco-Catolică din Transilvania sub conducerea 
episcopului Ioan Bob (1782-1830), Bucureşti, Editura Scriptorium, 2005, p. 353, 362-368. 
28 Ion Beju, „Conscripţia clerului ortodox transilvan din 1767”, în Mitropolia Ardealului, an XXIX, 
număr 7-8, 1984, p. 553. 
29 Ilarion Puşcariu, Documente pentru limbă şi istorie, volum I, Sibiu, Tipografia Archidiecesană, 1889, 
p. 110. 
30 Arhiva Parohiei Ortodoxe Dobra, Chronica bisericei din Dobra (ms.), Dobra, 1900-2020, f. 12v (în 
continuare A. P. O. D.). 
31 Petru Căta, „Vizitaţiunea episcopului Ghedeon Nichitici în ţinutul Hunedoarei (1787)”, în 
Mitropolia Banatului, an XXXVII, număr 1, 1987, p. 74; Eugen Gagyi de Etéd, „Regulatio Diocesis 
Transilvanicae Disunitae anno 1805”, în Transilvania, an XLII, număr 2, 1911, p. 161; Matei 
Voileanu, Contribuţiune la istoria bisericească din Ardeal, Sibiu, Tipografia Tiparului Arhidiecezan, 
1928, p. 67. 
32 Ilarion Puşcariu, Documente pentru limbă şi istorie, volum I, pp. 113-114. 
33 George Bariţiu, Părţi alese din Istoria Transilvaniei. Pre doue sute de ani din urmă, volum I, Sibiu, 1889, 
pp. 535-545; Silviu Dragomir, „Corespondenţa episcopului Gherasim Adamovici şi mişcarea de 
emancipare a clerului şi poporului românesc în a. 1791”, în Revista Teologică, an V, număr 14-19, 
1911, pp. 400-423; Ioan Lupaş, Misiunea episcopilor Gherasim Adamovici şi Ioan Bob la Curtea din Viena 
în anul 1792, Sibiu, Tipografia Archidiecesană, 1912, pp. 10-44; Idem, „Contribuţii la istoria 
românilor ardeleni (1780-1792) cu 84 acte şi documente inedite, culese din arhivele din Viena, 
Budapesta, Sibiu şi Braşov”, în Analele Academiei Române. Memoriile Secţiunii Istorice, seria II, tom 
XXXVII, 1915, pp. 708-710; Zenovie Pâclişanu, Luptele politice ale românilor ardeleni din 1790-1792, 
pp. 12-78. 
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fiind, în anul 1804, i s-a rânduit şi lui un „namesnic” (viceprotopop), în persoana 
preotului Alexandru Petrovici din Teiu.35 Însănătoşit, este pomenit apoi (ca preot 
şi protopop), în anii 1807-1808 şi 1819-1820, pe filele unor Mineie de la Buda din 
1804-1805 (însemnările îi aparţin)36 şi a unui Chiriacodromion (Bălgrad, 1699),37 
respectiv în pisania de la parterul turnului-clopotniţă, aşezată în 1815 deasupra 
intrării apusene a bisericii din Dobra, de a cărei construcţie s-a şi îngrijit. A 
păstorit vreme de o jumătate de secol, anume până prin 1835; dar, potrivit 
Chronicii bisericei din Dobra, „[...] anul esact al răposării” sale „[...] nu să ştie, din lipsa 
matricolelor şi [a] altor documente”.38 

I-a urmat, pe la 1835, preotul şi protopopul de vrednică amintire Nicolae 
Crainic, născut în localitatea Dobra în jurul anului 1800, într-o familie înstărită 
de bravi grăniceri români (urmaşi ai „crainicilor” de odinioară, după cum o arată 
şi particula de nobleţe, „de Crainic”, folosită pentru semnarea documentelor). 
Absolvent al şcolii germane din târgul natal, apoi al gimnaziului şi al şcolii 
clericale din Sibiu, el a fost preot-paroh şi protopop al Dobrei vreme de trei 
decenii şi jumătate, anume de prin 1835 şi până la moartea sa, survenită în 1869; 
în anii Revoluţiei de la 1848-1849 a administrat şi scaunul protopopesc vacant al 
Devei. Atât în cursul acesteia, cât şi în deceniile următoare, s-a distins ca un mare 
luptător pentru apărarea drepturilor românilor ardeleni. Astfel, el a participat la 
marile adunări naţionale de la Blaj din 30 aprilie şi 15 mai 1848, votând în 
favoarea păstrării independenţei Transilvaniei; a fost desemnat membru al 
delegaţiei însărcinate cu prezentarea la 30 mai, în faţa Dietei maghiare de la Cluj, 
a deciziilor luate. Într-o altă adunare, de la Deva, din 10 iunie 1848, convocată de 
autorităţile comitatense maghiare pentru alegerea de deputaţi în Dieta de la Pesta, 
a solicitat ca dezbaterile să se poarte şi în limba română, „îndrăzneală” pentru 
care a fost batjocorit şi maltratat de „solgăbirăul” Horváth János. Se implică apoi 
activ în acţiunea de organizare a administraţiei româneşti în comitatul 
Hunedoara, administraţie introdusă la 12 ianuarie 1849, fiind numit „asesor 
onorar comitatens”. De asemenea, a participat la conferinţa de la Deva din 22 
iulie 1860, fiind împuternicit spre a conduce la Viena o delegaţie a românilor din 
Prefectura Orăştie. La 24 iunie 1861 solicita din nou forurilor comitatense să 
binevoiască „[...] a nu-i mai împărtăşi hotărâri şi corespondenţă în limba maghiară”; alte 
proteste de acest fel, în vederea impunerii limbii române în administraţie, alături 
de cea germană şi de cea maghiară, au fost întocmite la 29 iunie 1861 şi la 26 

 
34 Maria Basarab, Cuvinte mărturisitoare. Însemnări de pe cărţi româneşti vechi din judeţul Hunedoara, Deva, 
Editura Acta Musei Devensis, 2001, p. 56. 
35 Matei Voileanu, Icoane din viaţa Bisericii. Anul 1804, Sibiu, Tiparul Tipografiei Arhidiecezane, 
1926, pp. 37-39. 
36 Nicolae Iorga, Scrisori şi inscripţii ardelene şi maramureşene, volum II, Inscripţii şi însemnări, Bucureşti, 
Atelierele Grafice Socec&Comp., 1906, pp. 90-91; Maria Basarab, Carte românească veche în Muzeul 
din Deva, p. 60, 62, 67. 
37 Maria Basarab, Carte românească veche în Muzeul din Deva, p. 57. 
38 A. P. O. D., Chronica bisericei din Dobra, f. 9. 
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aprilie 1867. La 11 octombrie 1862, acelaşi protopop hunedorean se apăra în faţa 
acuzelor nedrepte aduse de judele suprem al comitatului, Dominic Iordan, 
declarând româna drept „limbă oficială” în Transilvania. Pe tărâm cultural, din 
iniţiativa sa şi a căpitanului Alexandru Crainic, „[...] la anul 1860/61 s-a pus bază 
şcoalei (triviale) capitale confesionale din Dobra”; la 13 noiembrie 1861, în cuvântul 
festiv rostit în „[...] deschiderea nou-înfiinţatei şcoale române greco-orientale capitale cu patru 
clase a tractului protopresbiterial al Dobrei”, protopopul aprecia jertfelnicia păstoriţilor 
săi de „[...] realizare a unui aşezământ de cea mai neapărată lipsă, fără a fi simţit necesitatea 
de graţie străină, decât numai a lui Dumnezeu şi influinţia Excelenţei Sale, Părintelui Episcop 
Andrei, Baron de Şaguna”. La 10 decembrie 1861, vrednicul protopop hunedorean 
figura pe lista celor zece „colectori” însărcinaţi cu popularizarea scopului nou-
înfiinţatei Asociaţiunii Transilvane pentru Literatura Română şi Cultura 
Poporului Român-ASTRA şi cu sporirea numărului membrilor acesteia. A trecut 
la cele veşnice în anul 1869,39 arhipăstorul sibian aflat în fruntea Mitropoliei 
Ardealului pierzând astfel un colaborator de nădejde. 

Din vara anului 1869 şi până în noiembrie 1870, la cârma provizorie a 
obştii parohiale s-a aflat preotul George Oprean, originar din Cărmăzăneşti, 
absolvent al secţiei de pedagogie a Institutului Teologic-Pedagogic Diecezan din 
Sibiu (1852-1854), păstor sufletesc în parohiile Cărmăzăneşti (1854-1877) şi 
Vorţa (1877-1886); stabilit ulterior în Gura Dobrii, a slujit în filiile Abucea şi 
Gura Dobrii ale parohiei Dobra în perioada anilor 1886-1909, ca ajutor al 
preoţilor Romul Crainic, Avram S. Păcurariu şi Iosif Morariu.40 

Următorul preot-paroh şi protopop a fost Romul Crainic, fiul 
neînfricatului păstor sufletesc paşoptist Nicolae Crainic. S-a născut în Dobra, în 
anul 1848. Absolvent al Institutului Teologic-Pedagogic Diecezan din Sibiu în 
anul 1868, a fost hirotonit preot pe seama parohiei Dobra doi ani mai târziu 

 
39 Ibidem, f. 3-v, 9-10v; Victor I. Şuiaga, Romulus Iacob, Albumul protopopilor Devei, Hunedoarei, 
Dobrei şi Iliei, pp. 56-57, 93; Victor I. Şuiaga, „Protopopii Devei şi ai Dobrei la 1848 şi 1918”, în 
Telegraful Român, an CXXVI, număr 45-46, 1979, p. 2; Mihai Cerghedean, Ştefan Marinescu, 
„Contribuţii privind desfăşurarea Revoluţiei de la 1848-1849 în comitatele Hunedoara şi Zarand”, 
în Sargetia. Acta Musei Devensis, număr XIV, 1979, pp. 394-397; Mircea Păcurariu, „Un preot 
cronicar la mijlocul secolului trecut: Nistor Socaciu din Biscaria”, în Mitropolia Banatului, an 
XXXVII, număr 2, 1988, pp. 41-44; Ion Frăţilă, Vasile Ionaş, Dumitru Barna, Viorel Vânătoru 
(editori), Pentru libertate şi unitate naţională. Documente hunedorene (1848-1920), Bucureşti, 1990, pp. 
128-129, 138-142, 150-156, 183-184; Ciprian Drăgan, „Mişcările naţionale ale românilor din 
Hunedoara între 1849-1867”, în Sargetia. Acta Musei Devensis, număr XXXII, 2004, pp. 217-226; 
Viorel Vânătoru, Dobra, volum I, pp. 83-87; Florin Dobrei, „Doi precursori ai Marii Uniri din 1 
Decembrie 1918: protopopii hunedoreni Nicolae Crainic şi Romul Crainic ai Dobrei”, în Alin 
Albu, Valer Moga, Adrian Nicolae Petcu, Dragoş Ursu (coordonatori), Centenarul Unirii românilor şi 
Europa de azi. Religie şi Geopolitică, Cluj-Napoca/Alba-Iulia, Presa Universitară Clujeană/Editura 
Reîntregirea, 2018, pp. 260-268. 
40 A. P. O. D., Chronica bisericei din Dobra, f. 9, 10; Eusebiu Roşca, Monografia Institutului pedagogico-
teologic „Andreianu” al Arhidiecezei Ortodoxe Române din Transilvania, Sibiu, Tipografia Archidiecesană, 
1911, p. 174; Victor I. Şuiaga, Romulus Iacob, Albumul protopopilor Devei, Hunedoarei, Dobrei şi Iliei, p. 
9. A se vedea şi: Calendarul Bunului Creştin de la Sibiu pe anii 1886-1909, passim. 
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(1870-1894), deţinând, timp de un deceniu, şi înalta demnitate de protopop al 
„scaunului protopresbiteral” omonim (1884-1894), timp în care s-a distins, la fel 
ca şi părintele său, ca un mare apărător al drepturilor conaţionalilor. A fost unul 
dintre coordonatorii subscripţiilor locale în timpul Războiul de Independenţă 
(1877-1878), organizând colecte în bani, alimente, medicamente şi îmbrăcăminte 
pentru soldaţii români de dincolo de Carpaţi; într-o scrisoare trimisă redacţiei 
„Telegrafului Român”, la 6/18 iulie 1877, arăta neplăcerile suferite de pe urma 
acestei iniţiative. În spiritul Conferinţei Naţionale de la Sibiu din 12/24 mai 1881, 
a organizat la Dobra, în ziua de 2/14 iunie 1881, o amplă adunare românească, în 
scopul „educării” electorale a alegătorilor. S-a numărat şi printre inculpaţii 
ardeleni din timpul desfăşurării amplului proces al cunoscutului „Memorandum” 
românesc. Anchetat de către Judecătoria de Ocol Ilia în zilele de 19 iunie şi 18 
septembrie 1893, pentru „delictul” de a fi răspândit o parte din exemplarele 
acestui cunoscut manifest politic, a declarat că răspunde la întrebări numai dacă 
„[...] audierea se va face în limba română”; din acelaşi motiv, a refuzat apoi să semneze 
procesele-verbale, făcând recurs împotriva procedurii. La procesul de la Cluj, 
desfăşurat în zilele de 7-25 mai 1894, nu a putut participa din cauza „morbului de 
plămâni” (tuberculoză), urmărirea penală suspendându-se din pricina trecerii sale 
la cele veşnice la 24 aprilie 1894, la doar 46 de ani; slujba înmormântării a fost 
oficiată la 26 aprilie de „[...] Nicolae Ivan, protopopul Albii Iulii, [de] Vasilie Damian, 
protopopul Bradului, şi [de] Avram [P.] Păcurar[iu], protopopul Iliei”. Este înhumat în 
cavoul familiei Crainic din cimitirul central al Dobrei.41 

Vreme de „[...] câteva luni, tractul şi par[ohia] Dobra s-au administrat prin parochul 
din Roşcani”, Ioan Sârbu, absolvent al Institutului Teologic-Pedagogic Diecezan 
din Sibiu (1872-1875), dascăl confesional în Deva (1875-1876) şi apoi preot în 

 
41 A. P. O. D., Chronica bisericei din Dobra, f. 3-4, 9-10v, 12; Eusebiu Roşca, Monografia Institutului 
pedagogico-teologic „Andreianu”, p. 149; Liviu Maior, Transilvania şi Războiul pentru Independenţă (1877-
1878), Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1977, p. 48, 175; Mircea Păcurariu, „Războiul de 
Independenţă şi românii transilvăneni”, în Biserica Ortodoxă Română, an XCV, număr 5-6, 1977, pp. 
481-484; Idem, Politica statului ungar faţă de Biserica românească din Transilvania în perioada dualismului 
(1867-1918), Sibiu, Editura Mitropoliei Ardealului, 1986, pp. 82-83; Victor I. Şuiaga, Romulus 
Iacob, Albumul protopopilor Devei, Hunedoarei, Dobrei şi Iliei, pp. 19-21, 96-97; Ion Frăţilă, Vasile 
Ionaş, Dumitru Barna, Viorel Vânătoru (editori), Pentru libertate şi unitate naţională, pp. 234-243; 
Ioachim Lazăr, „Inculpaţi şi apărători hunedoreni în procesul Memorandului din 1892”, în 
Ziridava, număr XVIII, 1993, pp. 189-194; Ion Frăţilă, „Biserica şi slujitorii ei în apărarea vieţii 
social-politice a românilor hunedoreni”, în Sargetia. Acta Musei Devensis, număr XXV, 1992-1994, 
pp. 379-380; Gelu Neamţu, Momente zbuciumate din lupta românilor pentru realizarea Dacoromâniei 
(1848-1918), Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2005, pp. 292-296; Viorel Vânătoru, Dobra, volum I, 
pp. 91-95, 97, 241-248; Roxana-Gabriela Nicola, Despărţămintele Astrei în comitatele Hunedoara şi 
Zarand (1873-1918), Sibiu, Editura Tehno-Media, 2009, p. 16; Florin Dobrei, Istoria bisericească a 
românilor hunedoreni, pp. 268-273. 
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Roşcani (1876-1922), administrator parohial şi protopopesc între 24 aprilie şi 31 
august 1894.42 

Timp de patru ani, anume între 25 septembrie 1894 şi 19 noiembrie 1898, 
administrator parohial şi administrator protopopesc a fost preotul Avram S. 
Păcurariu, născut în Lancrăm (judeţul Alba), la 28 decembrie 1855, absolvent al 
Institutului Teologic-Pedagogic Diecezan din Sibiu (1875-1878), anterior venirii 
în părţile Hunedoarei preot-paroh în localitatea natală (1884-1894; 1898-1902) 
unde, alături de preotul Izidor Blaga, se îngrijise de extinderea bisericii şi de 
realizarea catapeteasmei, iar ulterior, preot şi protopop în Miercurea Sibiului 
(1903-?); acolo a coordonat lucrările de construcţie a unei clădiri noi pentru 
şcoala confesională (1906), a sprijinit înfiinţarea unei Reuniuni de Înmormântare 
şi a unei instituţii bancare româneşti, numită „Cassa de păstrare” (1908), a fost 
preşedinte al Despărţământului Miercurea al Asociaţiunii ASTRA şi copreşedinte 
(împreună cu avocatul George Măcelaru) al filialei locale a Reuniunii Meseriaşilor 
Români (organizaţie care funcţiona în strânsă legătură cu Reuniunea 
Românească pentru Agricultură a comitatului Sibiu), participând, ca delegat de 
drept, la Marea Adunare Naţională de la Alba-Iulia din 1 Decembrie 1918; în 
timpul Primului Război Mondial, de teama arestării, a luat drumul pribegiei la 
Sud de Carpaţi, înrolându-se, ca preot militar, în armata română.43 

Cel mai longeviv preot şi protopop al Dobrei a fost Iosif Morariu, păstor 
sufletesc al acestei obşti vreme de aproape jumătate de secol. S-a născut în anul 
1865, în localitatea Feldioara (judeţul Braşov), într-o familie preoţească. A urmat 
cursurile Gimnaziului Superior Românesc „Andrei Şaguna” din Braşov şi pe cele 
ale Institutului Teologic-Pedagogic Diecezan din Sibiu (1884-1887), ajungând 
dascăl la „şcoala tractuală” din Dobra (1887-1890), păstor sufletesc în parohiile 
Cuvin (1890-1898) şi Dobra (1898-1940), respectiv protopop al Dobrei (1898-
1940); în paralel, a administrat şi protopopiatele vacante ale Iliei (1902; 1918-
1919) şi Devei (1908-1909; 1931-1938). Iniţiator şi coautor al Chronicii bisericei din 
Dobra, în răstimpul păstoririi sale s-a dovedit a fi un „[...] activ şi însufleţit susţinător al 
şcolilor confesionale, un bun organizator al Despărţământului ASTRA din Dobra, cu cercuri 

 
42 A. P. O. D., Chronica bisericei din Dobra, f. 9v; Eusebiu Roşca, Monografia Institutului pedagogico-
teologic „Andreianu”, p. 141. A se vedea şi Calendarul Bunului Creştin de la Sibiu pe anii 1881-1922, 
passim. 
43 A. P. O. D, Chronica bisericei din Dobra, f. 10; Eusebiu Roşca, Monografia Institutului pedagogico-teologic 
„Andreianu”, p. 154; Dorin Ovidiu Dan, Lancrăm. Veşnicia s-a născut la sat, Alba-Iulia, Editura Altip, 
2000, p. 15; Ioana Rustoiu, „Preoţii Protopopiatului Ortodox Sebeş, din a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea, consemnaţi în trei rapoarte anuale”, în Studia Universitas Cibiniensis. Series 
Historica, număr II, 2005, p. 195; Dacian Gane, Parohia Ortodoxă Lancrăm (ms. dact.), Lancrăm, 
2016, p. 2; Valeria Soroştineanu, „Protopopiatul Miercurea. O anchetă în anul 1915”, în Astra 
Sabesiensis, număr III, 2017, p. 30; Cosmin Cosmuţa, Andreea Dăncilă-Ineoan, Emanuil Ineoan, 
Bogdan Ivanov, Prezenţe clericale transilvănene la Marea Unire de la Alba-Iulia (1 Decembrie 1918), Cluj-
Napoca, Editura Renaşterea, 2018, p. 499; Dragoş Ursu, Tudor Roşu (coordonatori), Dicţionarul 
personalităţilor Unirii. Delegaţii Adunării Naţionale de la Alba-Iulia, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2019, 
p. 566. 
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culturale la sate, în care s-au înfiinţat biblioteci, s-au ţinut conferinţe şi şezători”; 
documentele vremii semnalează, de altfel, multe dintre iniţiativele sale cultural-
educaţionale şi economico-agrare, în calitate de director al comitetului local al 
Asociaţiunii ASTRA. Tot lui i se datorează şi înfiinţarea unui „cor al plugarilor şi 
al meseriaşilor” din Dobra (în 1887, reorganizat în 1898), a filialei „Caritatea” a 
Reuniunii Femeilor Ortodoxe Române din Dobra (în 1922), a filialelor locale ale 
Societăţii Tinerimii Ortodoxe „Sfântul Gheorghe” şi ale Oastei Domnului 
(ambele în 1929), respectiv a secţiei Frăţiei Ortodoxe Române a Protopopiatului 
Dobra (în 1933). În plan gospodăresc, amintim coordonarea lucrărilor de 
renovare a bisericii din Dobra între anii 1924-1925 şi înzestrarea acestuia, prin 
donaţiile credincioşilor, cu toate cele necesare săvârşirii cultului. Pe linie naţional-
politică a fost un „[...] aprig luptător pentru libertatea naţională şi dreptatea socială, 
remarcându-se ca unul din principalii făuritori ai biruinţei româneşti în istorica alegere de 
deputaţi din 1903, la Dobra [...] În anul 1918 a fost sufletul organizatoric al înfiinţării 
consiliilor şi gărzilor naţionale, cât şi a tuturor lucrărilor în cercul electoral al Dobrei, în legătură 
cu Adunarea Naţională de la Alba-Iulia”, la care a participat ca membru de drept 
votând, alături de ceilalţi reprezentanţi dobreni, unirea Transilvaniei cu „Patria 
Mamă”. Amintim şi faptul că în perioada interbelică a făcut parte, ca senator, din 
primul Parlament al României Mari. A păstorit în Dobra, în calitate de preot-
paroh, între 20 noiembrie 1898 şi 31 decembrie 1940. A trecut în veşnicia cea 
cerească la 16 aprilie 1948; „[...] în ziua de 18 aprilie, când s-a făcut slujba înmormântării, 
toată regiunea a fost în coloana mortuară, care era aşa de mare încât, în rânduri de câte 6, era 
din piaţă până în Gura Dobra”. Îşi doarme somnul de veci, alături de soţia sa 
Olimpia (1871-1944), într-un mormânt amenajat la intrarea în cimitirul central 
din Dobra.44 

I-a urmat, în calitate de administrator parohial şi protopopesc, preotul 
Ioan Rafiroiu, născut în Araci (judeţul Covasna), în anul 1882. A absolvit 
Gimnaziul Superior Românesc „Andrei Şaguna” din Braşov (1894-1902) şi 
Institutul Teologic-Pedagogic Diecezan din Sibiu (1902-1905) slujind, ca preot-
paroh, în parohiile covăsnene Cernatu de Jos (1905-1913) şi Poiana Sărată (1913-
1916, 1921-1940); în cea din urmă, a coordonat lucrările de construcţie a unui 
lăcaş de cult impunător, cunoscut ca „Biserica Neamului” (1922-1930). În 
paralel, a îndeplinit şi funcţia de protopop al Oituzului (1926-1940). Înrolat ca 
preot-militar voluntar în armata română în timpul Primului Război Mondial 

 
44 A. P. O. D., Chronica bisericei din Dobra, f. 4-7v, 10, 11v, 27, 28-v, 36v; Eusebiu Roşca, Monografia 
Institutului pedagogico-teologic „Andreianu”, p. 158; Victor I. Şuiaga, Hunedorenii la Marea Unire. 1 
Decembrie 1918, Deva, Editura Călăuza, 1993, pp. 62-63; Victor I. Şuiaga, Romulus Iacob, Albumul 
protopopilor Devei, Hunedoarei, Dobrei şi Iliei, p. 63, 98-99; Viorel Vânătoru, Dobra, volum I, pp. 99-
102; Roxana-Gabriela Nicola, Despărţămintele Astrei în comitatele Hunedoara şi Zarand, p. 22; Cosmin 
Cosmuţa, Andreea Dăncilă-Ineoan, Emanuil Ineoan, Bogdan Ivanov, Prezenţe clericale transilvănene 
la Marea Unire de la Alba-Iulia, pp. 447-449; Florin Dobrei, „În slujba lui Dumnezeu şi a neamului-
protopopul Iosif Morariu al Dobrei (1865-1948)”, în Nicolae Chifăr, Aurel Pavel (coordonator), 
Teologi ardeleni şi Marea Unire, Sibiu, Editura Andreiana, 2019, pp. 96-115. 
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(1916-1919), fiind decorat ca atare cu medaliile „Coroana României cu spade”, 
„Crucea comemorativă Ferdinand cu spade” şi „Gradaţia de Război”, şi-a slujt 
apoi semenii în calitate de preot-confesor la spitalul „Beldiman” din Bârlad 
(1919-1920) şi de preot-misionar în Chişinău (1920-1921). Revenit în parohie, în 
toamna anului 1940 a fost maltratat, umilit şi apoi expulzat de către autorităţile 
horthyste, găsindu-şi refugiul în Dobra, unde i s-a făcut instalarea la 1 ianuarie 
1941; la finele aceluiaşi an, bolnav fiind, îşi îndrepta însă paşii spre Săcele (judeţul 
Braşov); în mod oficial, a fost pensionat abia în anul 1943. Retras apoi în satul 
natal, a trecut în veşnicia lui Dumnezeu la 21 februarie 1948.45 

Până la numirea unui alt păstor sufletesc, administrarea parohiei a revenit 
fostului paroh Iosif Morariu, la acea dată preot pensionar, cel care a vegheat din 
nou la propăşirea duhovnicească a obştii încredinţate din decembrie 1941 şi până 
în februarie 1944.46 

Din 15 februarie 1944, când a fost instalat întâi ca administrator, respectiv 
din 26 iunie acelaşi an, când a fost ales paroh, şi până la 31 octombrie 1949, 
păstor sufletesc al Dobrei, deopotrivă şi protopop, a fost Alexandru Florea, 
născut la 6 aprilie 1906 în satul zărăndean Cărăstău, absolvent al Gimnaziului 
Inferior din Brad, al Şcolii Normale din Deva şi al Academiei Teologice 
„Andreiane” din Sibiu (1924-1928), fost învăţător în satul Rişculiţa (1922-1923), 
apoi preot-paroh în parohia braşoveană Vlădeni (1928-1944); în acea perioadă 
întocmeşte Monografia comunei Vlădeni, precum şi numeroase articole publicate în 
„Gazeta Transilvaniei”, „Telegraful Român”, „Lumina Satelor” etc. La Dobra, 
dincolo de activitatea pastoral-misionară şi administrativ-gospodărească 
desfăşurată, a elaborat o Monografie a Protopopiatului Dobra, o Hartă geografică şi 
statistică a Protopopiatului Dobra şi o Hartă şematică a protopopiatelor judeţului 
Hunedoara, neidentificată însă. Plecat de pe meleagurile hunedorene în toamna 
anului 1949, a slujit întâi la Catedrala „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din 
municipiul Mediaş (1949-1954), apoi la Biserica „Înălţarea Domnului” din 
aceeaşi localitate (1954-1977), fiind ridicat în 1969, prin hirotesie, la rangul 
onorific de „iconom stavrofor”.47 S-a strămutat în veşnicia lui Dumnezeu în anul 
1987, fiind înmormântat în Mediaş.48 

Rămasă din nou vacantă, parohia este administrată, de la 1 noiembrie 1949 
şi până la 28 februarie 1950, de preotul Remus Haneş din Lăpuşnic, născut la 

 
45 A. P. O. D., Chronica bisericei din Dobra, f. 28; Eusebiu Roşca, Monografia Institutului pedagogico-
teologic „Andreianu”, p. 165; Victor I. Şuiaga, Romulus Iacob, Albumul protopopilor Devei, Hunedoarei, 
Dobrei şi Iliei, pp. 99-100; Viorel Vânătoru, Dobra, volum II, p. 213; Erich-Mihail Broanăr, Ioan 
Lăcătuşu, Sebastian Pârvu, „Păstori sufleteşti ai Sfintelor Altare din Eparhia Covasnei şi 
Harghitei” (XXIII), în Mesagerul de Covasna, număr 130, 10 mai 2019. 
46 A. P. O. D., Chronica bisericei din Dobra, f. 27-28v. 
47 Ibidem, f. 29-30, 38v, 39v; Victor I. Şuiaga, Romulus Iacob, Albumul protopopilor Devei, Hunedoarei, 
Dobrei şi Iliei, pp. 103-104; Achim Sărăşan, Mediaş. De la Media Colonia până astăzi, Mediaş, Editura 
Crisserv, 2018, p. 183. 
48 Informaţii obţinute prin amabilitatea pr. dr. Achim Sărăşan din Mediaş, în iulie 2020. 
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11 martie 1906 în Hărţăgani, absolvent al Liceului „Avram Iancu” din Brad 
(1919-1928) şi al Academiei Teologice „Andreiane” din Sibiu (1928-1932); a 
păstorit în parohiile hunedorene Fintoag (1933-1942) şi Lăpuşnic (1942-1976).49 

Timp de două decenii, la cârma duhovnicească a obştii parohiale a Dobrei 
s-a aflat apoi, preotul pătimitor în temniţele comuniste Alexandru Micu. Născut 
la 15 aprilie 1907 în Corbasca (judeţul Galaţi), absolvent al Seminarului Teologic 
„Sfântul Andrei” din Galaţi (1919-1927) şi al Facultăţii de Teologie Ortodoxă 
din Bucureşti (1930-1934), apoi preot-paroh în Tecuci (1935-1949), a fost 
anchetat şi privat de libertate, sub acuza de aderare la Mişcarea Legionară, în mai 
multe rânduri şi sub regimuri politice diferite: între lunile mai şi decembrie ale 
anului 1938 (arestat, anchetat şi trimis în lagărele de muncă de la Miercurea Ciuc 
şi Sadaclia), în iulie 1942 (anchetat, în stare de arest, la Galaţi), în anii 1948-1949 
(anchetat la Galaţi, eliberat la 29 aprilie 1949) şi 1953-1956 (arestat la 20 august 
1953, sub acuza de „[...] fost şef al organizaţiei judeţene legionare Tecuci în 1937”, fiind 
trimis, prin Decizia număr 625, din 20 octombrie 1953, într-o colonie de muncă 
pe o perioadă de 60 luni); a trecut prin penitenciarele din Piteşti şi Deva, 
stabilindu-i-se apoi, domiciliul obligatoriu în localităţile brăilene Brateşu şi Zagna 
(restricţiile domiciliare îi sunt ridicate abia la 20 iunie 1956). La Dobra a păstorit 
între 1 martie 1950 (a fost instalat oficial la 25 martie) şi 20 august 1953, 
respectiv între 7 iulie 1956 (a fost reîncadrat oficial doar la 15 septembrie) şi 31 
august 1970; în timpul păstoririi sale s-a reuşit renovarea interiorului bisericii 
(1965) şi construcţia actualei case parohiale (1950-1951; 1956-1959). După 
pensionare, alţi trei ani a slujit la cerere, ca preot „îmbisericit”, la „biserica 
bulgărească” din Brăila. A trecut în veşnicia lui Dumnezeu la 17 martie 1973, 
măcinat de o ciroză galopantă (cauzată de loviturile din zona ficatului încasate în 
timpul anchetelor), în Brăila.50 

Din august 1953 şi până în iulie 1956, anume pe perioada detenţiei şi a 
domiciliului forţat impus de către autorităţile comuniste lui Alexandru Micu, 
administrator parohial a fost preotul pensionar Aurelian Oprean, născut în 
Dobra, în 1881, absolvent al Institutului Teologic-Pedagogic Diecezan din Sibiu 
(1900-1904), fost „[...] catihet la Şcoala primară şi la Şcoala de Arte şi Meserii, apoi 
Liceul-Gimnaz[iu] unificat din Dobra, timp de 22 de ani, din 24 ani cât a ţinut catihizaţia 
în şcoli” (1926-1948), apoi păstor sufletesc în Mihăieşti (1904-1950), iar după 
pensionare, slujitor în filia Abucea a nou-înfiinţatei, pe atunci, parohii Stretea. 

 
49 A. P. O. D., Chronica bisericei din Dobra, f. 39v-40v; Victor I. Şuiaga, Satul Lăpuşnic-Dobra, jud. 
Hunedoara. Contribuţii monografice (ms. dact. cu adnotări de pr. Remus Haneş), Deva, 1973, pp. 39-
40. 
50 A. P. O. D., Chronica bisericei din Dobra, f. 39v-40, 53-55, 61, 65-v, 69v; Adrian Nicolae Petcu, 
Preoţi hunedoreni pătimitori în temniţele comuniste, Cluj-Napoca/Deva, Editura Argonaut/Editura 
Episcopiei Devei şi Hunedoarei, 2016, pp. 79-81; Florin Dobrei, „Jertfă, mărturisire şi pătimire-
preotul Alexandru Micu din Dobra (jud. Hunedoara)”, în Casian Ruşeţ (coordonator), Jertfă şi 
mărturisire, Cluj-Napoca/Caransebeş, Presa Universitară Clujeană/Editura Episcopiei 
Caransebeşului, 2017, pp. 547-568. 
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Protopop onorific, a trecut în veşnicia lui Dumnezeu în anul 1965, fiind 
înmormântat în cimitirul central din Dobra.51 

La 1 septembrie 1970, a fost numit paroh în Dobra, prin transferarea din 
parohia Baştea, unde slujise „[...] timp de 25 ani şi 4 luni”, preotul Simion Ganţa; 
născut în anul 1916, în localitatea Nicolaevca, din fostul judeţ Orhei, absolvent al 
Facultăţii de Teologie din Cernăuţi, care a păstorit întâi în Basarabia, iar după 
ocuparea acesteia de către armata sovietică a fost reîncadrat în parohia Baştea, cu 
filiile Coşeşti, Holdea şi Ohaba (1945-1970). În Dobra, a păstorit până la 31 
octombrie 1978, când i s-a aprobat, la cerere, ieşirea la pensie; s-a stabilit la 
Braşov, la fiica sa, unde a şi trecut la cele veşnice. Pentru întreaga sa activitate, în 
Dobra (de numele său se leagă îndeosebi coordonarea lucrărilor de renovare 
exterioară a bisericii în intervalul 1972-1973), a fost distins, în anul 1978, cu 
rangul bisericesc onorific de „iconom stavrofor”.52 

Vreme de trei decenii şi jumătate, preot-paroh în Dobra a fost părintele 
Dumitru Popa, născut la 3 martie 1948 în satul Vorţa. Absolvent al Institutului 
Teologic de Grad Universitar din Sibiu (1968-1972), a fost hirotonit diacon la 24 
octombrie 1971, iar preot la 26 octombrie acelaşi an, păstorind întâi în parohia 
Vorţa, cu filiile Certeju de Jos şi Coaja (1971-1978), iar din 1 noiembrie 1978 
(instalarea s-a făcut la 5 noiembrie 1978) şi până la 30 noiembrie 2012, în parohia 
Dobra; de-a lungul celor peste patru decenii de slujire a administrat, pe perioada 
vacantării acestora, şi parohiile Bacea, cu filiile Cuieş şi Ulieş (1976-1977), Visca, 
cu filiile Dumeşti şi Valea Poienii (1976-1978), Furcşoara, cu filiile Bărăştii Iliei, 
Căbeşti şi Gialacuta (1977-1978), respectiv Stretea, cu filiile Abucea şi Făgeţel 
(1978-1979).53 

Din 21 noiembrie 2012, instalarea s-a făcut la 1 decembrie acelaşi an, şi 
până în prezent, preot-paroh este părintele Emanuel Inişca, născut în Dobra la 
4 mai 1983, absolvent al Seminarului Teologic-Liceal „Episcop Ioan Popasu” 
din Caransebeş (1997-2002) şi al Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. 
Felea” din Arad (2002-2006), anterior păstor sufletesc în parohia Glodghileşti 
(2004-2012), cu filiile Brădăţel şi Petreşti, hirotonit diacon la 28 noiembrie 2004, 
iar preot în 5 decembrie acelaşi an, de actualul arhiepiscop Timotei Seviciu al 
Aradului, pe atunci arhipăstor şi al preoţilor şi al credincioşilor hunedoreni.54 

În timp, în Dobra au locuit, unii locuiesc şi în prezent, şi alţi preoţi 
ortodocşi, fie păstori sufleteşti ai unor parohii învecinate, fie preoţi-slujitori 
(ajutători) în filiile parohiei dobrene, după retragerea la pensie, precum George 
Oprean (fost paroh în Cărmăzăneşti şi Vorţa, amintit ca preot-slujitor în Abucea 

 
51 A. P. O. D., Chronica bisericei din Dobra, f. 53, 54v-55; Victor I. Şuiaga, Romulus Iacob, Albumul 
protopopilor Devei, Hunedoarei, Dobrei şi Iliei, p. 38; Calendarul Bunului Creştin pe anul comun de la Hristos 
1949, Sibiu, 1948, p. 69. 
52 A. P. O. D., Chronica bisericei din Dobra, f. 65v, 75-v; [Redacţia], „Hirotesii”, în Mitropolia Banatului, 
an XXVIII, număr 1-3, 1979, p. 198. 
53 A. P. O. D., Chronica bisericei din Dobra, f. 75v, 84v. 
54 Ibidem, f. 85-v. 
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şi în Gura Dobrii în perioada 1886-1909),55 Aurelian Oprean (fost paroh în 
Mihăieşti şi „[...] catihet la Şcoala primară şi la Şcoala de Arte şi Meserii, apoi Liceul-
Gimnaz[iu] unificat din Dobra, timp de 22 de ani”, slujitor în Abucea în perioada 
1950-c. 195656 (fost preot-paroh în Bonţida, respectiv preot administrator al filiei 
Gherla a parohiei Dej şi preot „[...] spiritual al Institutului corecţional de stat” din 
Gherla, apoi funcţionar civil, stabilit la pensie în Dobra, de unde activa, prin anii 
1950-1952, ca preot-slujitor în filia Stretea),57 Iosif Ţigu (fost paroh în Mihăieşti, 
Lăpugiu de Jos şi Bacea, apoi administrator în fosta parohie Stretea),58 Ovidiu 
Stretean (preot-paroh în Gurasada din 1989 şi până în prezent; anterior, paroh în 
Leşnic) etc.; referitor la preotul George Oprean, dintr-un extras de „carte 
funduară” din anul 1876, cunoaştem că poseda „[...] 7 iugăre şi 1371 stânjeni pătraţi, 
o casă de piatră cu una chilie şi curte, o moară cu două pietre şi grădini la... [scris ilizibil n. n.] 
şi Bălşeşti”.59 Tot astfel, în cimitirul central din Dobra se păstrează şi mormintele 
altor clerici, precum George Gârbacea, fost paroh în Brăneşti, judeţul Timiş († 
1932), Dionisie Frunză, fost paroh în Panc († 1947) şi Toma Neamţu, fost paroh 
în Roşcani († 1955). 

Cei mai mulţi dintre clericii amintiţi s-au format pe băncile prestigioasei 
instituţii de învăţământ teologic superior din Sibiu (din ceea ce se cunoaşte, este 
vorba de preoţii Nicolae Crainic, Romul Crainic, Avram S. Păcurariu, Iosif 
Morariu, Ioan Rafiroiu, Alexandru Florea şi Dumitru Popa); şi nu doar ei, 
întrucât din Dobra proveniseră şi alţi absolvenţi ai aceleiaşi „secţiuni teologice 
andreiane”, anume Ştefan Crainic (absolvent în 1857), Toma Cristea (absolvent 
în 1867; ulterior preot în parohiile Panc şi Mihăieşti), Iuliu Neamţ (absolvent în 
1900), Aurelian Oprean (absolvent în 1904; ulterior preot în parohia Mihăieşti şi 
administrator al parohiei Dobra), Emanuil Simce (absolvent în 1910; ulterior 
preot în parohia Zam) etc.60 Alţi păstori sufleteşti s-au pregătit dincolo de 
Carpaţi, anume la Bucureşti (preotul Alexandru Micu) şi la Cernăuţi (preotul 
Simion Ganţa), iar preotul-paroh actual, Emanuel Inişca, la Facultatea de 
Teologie din Arad; un alt absolvent dobrean al teologiei arădene fusese, în 

 
55 Ibidem, f. 9, 10; Eusebiu Roşca, Monografia Institutului pedagogico-teologic „Andreianu”, p. 174. A se 
vedea şi: Calendarul Bunului Creştin de la Sibiu pe anii 1886-1909, passim. 
56 A. P. O. D., Chronica bisericei din Dobra, f. 53, 54v-55; Victor I. Şuiaga, Romulus Iacob, Albumul 
protopopilor Devei, Hunedoarei, Dobrei şi Iliei, p. 38. A se vedea şi: Calendarul Bunului Creştin pe anul 
comun de la Hristos 1949, Sibiu, 1948, p. 69. 
57 [Redacţia], „Viaţa în Eparhie”, în Episcopia Ortodoxă Română a Aradului. Buletin Eparhial, an III, 
număr 1-3, 1951, p. 19; Ioan I. Şerban, Dorin Giurgiu, Ionela Mircea, Nicolae Josan, Dicţionarul 
personalităţilor Unirii, Alba-Iulia, Editura Altip, 2003, p. 169; Cosmin Cosmuţa, Andreea Dăncilă-
Ineoan, Emanuil Ineoan, Bogdan Ivanov, Prezenţe clericale transilvănene la Marea Unire de la Alba-Iulia, 
pp. 239-240. 
58 A. P. O. D., Chronica bisericei din Dobra, f.53-v. A se vedea şi: Calendarul Bunului Creştin de la Sibiu 
pe anii 1937-1948, passim. 
59 Viorel Vânătoru, Dobra, volum I, p. 88. 
60 Eusebiu Roşca, Monografia Institutului pedagogico-teologic „Andreianu”, p. 144, 148, 163-164, 168. A 
se vedea şi: Calendarul Bunului Creştin de la Sibiu pe anii 1881-1949, passim. 
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perioada interbelică, Viorel Bembea (1934-1938),61 neidentificat însă, ca loc şi ca 
perioadă de slujire ulterioare.  

Veacuri de-a rândul, aceşti preoţi au fost adevărate faruri călăuzitoare 
pentru obştea dobreană în fruntea căreia au fost rânduiţi, identificându-se cu 
toate greutăţile, bucuriile şi aspiraţiile credincioşilor; este suficient să reamintim, 
pe linie naţional-patriotică, doar activitatea protopopilor Nicolae Crainic, Romul 
Crainic şi Iosif Morariu din anii dualismului austro-ungar, opoziţia lor faţă de 
întreaga paletă de măsuri deznaţionalizatoare ale autorităţilor maghiare ale vremii, 
implicarea în configurarea ulterioară a evenimentului Marii Uniri, respectiv 
misiunea lor culturalizatoare, în calitate de iniţiatori şi de sprijitori ai „şcolii 
capitale” din Dobra, de preşedinţi ai despărţământului interbelic al ASTREI 
(înfiinţat în anul 1906), ulterior de membri ai Casei Culturale (înfiinţată în anul 
1921) etc.62 

Pilduitoare ca implicare, vieţile tuturor acestor clerici dobreni au fost 
străbătute aşadar, ca un fir roşu, de iubirea faţă de Dumnezeu, de semeni şi, nu în 
ultimul rând, de ţară. Ca atare, în loc de încheiere, socotim potrivită reiterarea 
câtorva cuvinte de adevărat „testament”, însemnate pentru posteritate de 
vrednicul de pomenire protopop Iosif Morariu într-o cronică parohială (din care, 
în bună parte, s-a şi citat mai sus), redată pe filele finale ale unui Tetraevangheliar 
şagunian (Sibiu, 1859), păstrat cu multă grijă în arhiva parohială:63 „[...] Cea mai 
însemnată jertfă ce o poate da cineva pentru ţară sau pentru neam este, fără îndoială, viaţa, 
apoi sănătatea!”.64 
 

Servants of God and Church Service 
on the Lands of Dobra (Hunedoara County) 

 
(Abstract) 

 
From the beginning of the Church, the pastors of the soul, through the threefold mission 

received, that of sanctifying, teaching and leading to salvation the flock entrusted to them by 
ordination, identified with the aspirations, needs and sufferings of the faithful, finding is in the 
midst of all the significant events in their lives; they shared with them the hardships of life, the 
joys and sorrows, for centuries in turn differing from them in nothing but their exemplary life. 

 
61 Mihai Săsăujan, Academia de teologie ortodoxă din Arad în perioada interbelică. Contribuţii la istoria 
învăţământului teologic românesc, Arad, Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”, 2004, pp. 181-201; Pavel 
Vesa, Învăţământul teologic de la Arad, Deva, Editura Episcopiei Devei şi Hunedoarei, 2013, p. 528. 
62 A. P. O. D., Chronica bisericei din Dobra, passim; Viorel Vânătoru, Dobra, volum I-II, passim; 
Idem, „Viaţa culturală în Dobra (1919-1950)”, în Mioriţa. Revistă de Etnografie şi Folclor, număr 24, 
2018, pp. 12-14. 
63 Însumând 95 de file (190 de pagini), nepreţuitul izvor istoriografic iniţiat de preotul şi 
protopopul Iosif Morariu în anul 1900 şi continuat apoi, de către toţi cei care i s-au succedat la 
cârma duhovnicească a parohiei Dobra, a fost intitulat Chronica bisericei din Dobra şi se află, 
actualmente, în curs de publicare: Florin Dobrei, Dobra (jud. Hunedoara)-file de cronică bisericească, 
Deva, Editura Episcopiei Devei şi Hunedoarei, 2020. 
64 A. P. O. D., Chronica bisericei din Dobra, f. 17v. 
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Among those who served the Church of Christ, performing church ordinances, preaching the 
word of the Gospel, learning from the modest chairs of the schools of the time and, especially, 
becoming bearers of the relay of the struggle for freedom, unity and national dignity, were the 
priests from Dobra (Hunedoara County), an ancient archdiocesan seat, a fair and a former 
Romanian district headquarters, a national-political center with a rich historical past, located on 
the „border” of Transylvania with Banat. 

Keywords: Dobra Orthodox Parish, Hunedoara County, Orthodox priests, pastoral care 
and mission, administrative-household activity.  
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INTERNAREA EVREILOR ÎN LAGĂRE ŞI FENOMENUL 
LUĂRII OSTATICILOR ÎN TIMPUL GUVERNĂRII ANTONESCU 

(1940-1944) 
 

Emanuel Bălan 
Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava 

 
După înăbuşirea rebeliunii legionare, în ianuarie 1941, Ion Antonescu a 

precizat ideile sale politice în privinţa evreilor din România, în graniţele 
rezultate după rapturile din anul 1940. Aceste idei enunţate, care se bazau pe 
un naţionalism radical, au fost aplicate până la declanşarea „Operaţiunii 
Barbarosa”, în iunie 1941.1 Antonescu dorea ca operaţiunea de românizare să 
continue, evreii să fie excluşi din viaţa statului însă, cu toate acestea, poziţia sa 
a fost una precaută, declarând că: „[...] Eu voi rezolva problema evreiască în cursul 
reorganizarii Statului substituind încetul cu încetul pe evrei cu români, şi în primul rând 
cu legionari care între timp se vor pregăti. Bunurile evreilor vor fi în mare parte expropriate 
în schimbul unor indemnizaţii. Evreii care au venit în ţară după 1913, cu alte cuvinte 
după a doua parte a războiului balcanic, vor fi înlăturaţi de îndată ce aceasta va fi cu 
putinţă, chiar dacă au devenit cetăţeni români, în vreme ce ceilalţi, o repet, vor fi substituiţi 
încetul cu încetul. Evreii vor putea trăi, dar nu vor putea fi beneficiarii resurselor şi 
bogăţiilor acestei ţări. În România trebuie să trăiască şi să fie puşi în valoare mai întâi 
românii. Ceilalţi, dacă rămân locuri libere vin după ei”.2  

După declanşarea războiului împotriva Uniunii Sovietice, poziţia lui 
Ion Antonescu faţă de evrei se schimbă radical, aceştia fiind asociaţi cu 
inamicul şi consideraţi „[...] mai vătămători decât duşmanii externi pentru că de la 
duşmanii din afară ne poate veni ciuntirea trupului ţării, spunea mareşalul Antonescu, dar 
de la cei dinăuntru, otrăvirea şi ticăloşirea sufletului neamului nostru”.3 În viziunea lui 
Antonescu, evreii erau cu toţii spioni şi agenţi ai bolşevismului, astfel fiind 
luate măsuri legislative, emise ordonanţe şi ordine, prin care evreii erau supuşi 
unor măsuri dure, unele dintre aceste măsuri fiind şi cele de internare în 
lagăre. 

Momentul care a declanşat această măsură a fost emiterea Ordinului 
4147, prin care Ministerul Afacerilor Interne transmitea în teritoriu ca toţi 
evreii valizi, cu vârste între 18 şi 60 de ani, din satele situate între Siret şi Prut, 
să fie trimişi în lagărul de la Târgu-Jiu şi în satele din jurul acestuia. Celelalte 
familii evreieşti din restul ţării urmau a fi evacuate în comunele urbane de pe 
teritoriul judeţelor.4 Acest ordin a fost comunicat tuturor prefecturilor din 

 
1 Timpul, 20 februarie 1941, p. 1. 
2 Ibidem, 30 septembrie 1940, p. 2. 
3 A se vedea interviul acordat de mareşalul Antonescu scriitorului Ion Alexandru Brătescu-
Voineşti (martie 1943), publicat în Porunca Vremii, 5 martie, 1943, p. 1. 
4 Ion Şerbănescu (coordonator), Evreii din România între anii 1940-1944, volum III, 1940-1942: 
Perioada unei mari restrişti, partea I, Bucureşti, Editura Hasefer, 1997, document 152, pp. 218-219. 
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Moldova, Poliţiei Capitalei, dar şi Inspectoratului General al Jandarmeriei, cel 
care trebuia să organizeze evacuarea. În lagărul de la Teiş-Târgovişte au fost 
internaţi bărbaţii din Ploieşti, Câmpina şi Sinaia. Evreii evacuaţi din Dorohoi, 
Rădăuţi şi Siret, supravieţuitori ai trenurilor morţii, au fost internaţi în lagărele 
de la Romanaţi, Dolj, Vlaşca, respectiv Călăraşi-Ialomiţa. 

La 30 iunie 1941, subsecretarul de Stat din Ministerul Afacerilor 
Interne, generalul Ioan Popescu,5 transmitea Ordinul 4599, prin care făcea 
cunoscut tuturor prefecturilor, ordinul generalului Antonescu prin care, sub 
pretextul că bolşevicii urmăresc producerea de diversiuni în spatele frontului 
prin intermediul agenţilor şi populaţiei evreo-comuniste, toţi „[...] evreii bărbaţi 
de la 18 la 60 de ani din oraşul d[umnea]v[oa]s[tră] să fie adunaţi în cartierele evreeşti, 
de preferinţă în şcolile evreeşti şi în clădirile mai mari [...] între orele 20-7 circulaţia 
evreilor să fie oprită [...] să se ia ostatici dintre conducătorii cunoscuţi ai evreilor (rabini, 
hahami etc.), comuniştilor şi legionarilor comunişti, care să fie cazaţi într-o clădire aparte şi 
în cazul când se va produce vreun act de rebeliune sau terorism, să fie împuşcaţi”.6  

Prefectul poliţiei capitalei a convocat, la 4 iulie 1941, 30 de lideri evrei, 
în frunte cu Filderman, şi le-a adus la cunoştinţă că ei şi alţi 54 de lideri au 
fost desemnaţi „ostatici morali” şi că vor fi arestaţi dacă se vor comite acte de 
sabotaj din partea evreilor. La Botoşani, prefectul considera, în circulara 
emisă, că luarea de ostatici este în interesul siguranţei naţionale, aceştia 
urmând a fi închişi în închisorile poliţiei, fiind luaţi din rândul rabinilor, 
hahamilor şi meseriaşilor.7 În cele mai multe cazuri, ostaticii erau ţinuţi în 
sinagogi, şcoli, imobile particulare; aceştia erau traşi la sorţi, numărul lor fiind 
de 20-30 de persoane, care se schimbau lunar.8 

În urma aplicării ordinului din iunie 1941, generalul Ioan Popescu 
informa conducerea consiliului de miniştri că, în urma evacuărilor, se găsea în 
teritoriu, la dispoziţia prefecturilor, următorul număr de evrei: 1100 de evrei 
la dispoziţia Prefecturii Ialomiţa, evrei evacuaţi cu trenurile morţii de la Iaşi şi 
folosiţi la munci agricole; 800 de evrei la dispoziţia Prefecturii Vlaşca, 
evacuaţi din Basarabia; 1500 de evrei la dispoziţia Prefecturii Romanaţi, 
evacuaţi din Dorohoi; 1833 de evrei la dispoziţia Prefecturii Dolj, aflaţi la 

 
5 Ioan (Jack) St. Popescu (1885-1942), militar de carieră, absolvent al Şcolii Militare de Ofiţeri de 
Infanterie şi al Şcolii Superioare de Război. Urcă treptat în cariera militară de la gradul de 
sublocotenent în 1907, la cea de general de divizie în 1940. Comandant al Diviziei 6 Infanterie, 
este numit, în februarie 1941, subsecretar de stat la Ministerul de Interne, pentru Poliţie şi 
Siguranţa Statului, până în ianuarie 1942, când este numit şef al Comandamentului General al 
Teritoriului (Ottmar Traşcă, Chestiunea evreiască în documente militare române (1941-1944), Iaşi, Editura 
Institutului European, 2010, p. 121). 
6 Alesandru Duţu, Constantin Botoran (coordonatori), Situaţia evreilor din România, volum I (1939-
1941), partea întâi, Bucureşti, Editura Ţara Noastră, Uniunea Vatra Românească, 2003, document 
95, pp. 339-340. 
7 Jean Ancel, Contribuţii la istoria României. Problema evreiască. 1933-1944, volum II, Partea a doua, 
Bucureşti, Editura Hasefer, 2003, p. 286. 
8 Ordonanţa 19935 a Ministerului Afacerilor Interne din 16 octombrie 1941. 
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Craiova şi Calafat, toţi evacuaţi din Rădăuţi, iar 2300 de evrei evacuaţi din 
Dorohoi se aflau la Turnu-Severin, Lugoj şi Târgu-Jiu.9 

După îndepărtarea frontului de graniţele ţării, prin eliberarea Nordului 
Bucovinei şi a Basarabiei, Marele Cartier General a considerat că evreii 
evacuaţi din localităţile din Moldova se pot reîntoarce în localităţile de 
domiciliu pentru a fi puşi la dispoziţia prefecturilor, spre a fi folosiţi la 
muncile de folos obştesc. Astfel se întâmpla cu cei 1200 evrei din Ploieşti, 
aflaţi în lagărul de la Teiş-Târgovişte şi folosiţi de către Prefectura Târgovişte 
la diverse munci de folos obştesc şi care se puteau reîntoarce la Ploieşti.10 
Urmau să rămână în lagăre doar cei mai periculoşi evrei, închişi la Târgu-Jiu.  

Înfiinţarea lagărelor pentru evrei, unde aceştia urmau a presta şi muncă 
obligatorie, a fost discutată în şedinţele consiliului de miniştri din 22 iulie, 
respectiv 5 august 1941, iar cel care trebuia să pună în aplicare această măsură 
a fost ministrul de război, generalul Iosif Iacobici.11  

Conform ordinului dat de Ion Antonescu, au fost luaţi ostatici dintre 
evrei, aceştia reprezentând toate clasele sociale şi mai ales tinerii care, în 
opinia autorităţilor, erau capabili să execute acte contra siguranţei naţionale. 
Însă, cele mai multe autorităţi au luat ostatici din rândul evreilor bogaţi.12 

Prefectul de Tecuci emitea, la 1 iulie 1941, o ordonanţă prin care, în 
termen de 72 de ore, toţi evreii din oraş trebuiau evacuaţi într-o anumită zonă 
a oraşului, denumită „cartier evreesc”, circulaţia acestora fiind interzisă între 
orele 20:00-07:00, fiind luaţi 20 de ostatici din rândul fruntaşilor care „[...] în 
cazul când evreii comunişti, legionari comunişti etc. se vor deda la acte de sabotaj, terorism, 
agresiune etc. vor fi împuşcaţi”.13 

Conform informării făcute de către generalul Ioan Popescu în cadrul 
şedinţei de guvern din 9 iulie 1941, la Târgu-Jiu se aflau 20.000 de evrei din 
Iaşi şi zona operaţiilor militare.14 

În privinţa lagărului de la Teiş-Târgovişte, Prefectura Dâmboviţa 
înştiinţa Ministerul Afacerilor Interne, la 16 iulie 1941, că toţi evreii din 

 
9 Florin Stan, Situaţia evreilor din România între 1940-1944, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2012, p. 
360. 
10 Ibidem. 
11 Iosif Iacobici (1884-1952), militar de carieră, absolvent al Şcolii Superioare de Război din Viena, 
intrat în armata austro-ungară în anul 1903. Integrat în armata română în anul 1917, cu gradul de 
locotenent-colonel; este avansat general de brigadă în anul 1931, pentru ca în iunie 1940 să 
primească gradul de general de corp de armată. Ministru al apărării între ianuarie-septembrie 1941, 
este numit comandant al Armatei a IV-a (septembrie-noiembrie 1941), apoi şef al Marelui Stat 
Major până în ianuarie 1942 când, în urma unui conflict cu Ion Antonescu, este trecut în rezervă. 
Arestat în august 1948, este condamnat la opt ani temniţă grea. Moare la Aiud, în anul 1952 
(Ottmar Traşcă, Chestiunea evreiască în documente militare române, p. 154). 
12 Ibidem, document 65, p. 208. 
13 Ion Şerbănescu, Evreii din România între anii 1940-1944, document 190, pp. 291-292. 
14 Şerban Milcoveanu, Vârf de lance. Secolul XX. Depoziţii de martor al epocii şi relatări de participant la 
evenimente, Bucureşti, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, 2006, p. 224. 
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Ploieşti (la 23 iulie erau 1190) au fost cazaţi în şase barăci, construite în faţa 
cazărmii Regimentului 22 Infanterie, urmând a fi întrebuinţaţi la munca 
câmpului, serviciul tehnic al judeţului şi la întreţinerea drumurilor din oraş.15  

La Galaţi, au fost internaţi, în perioada iulie-noiembrie 1941, între 2706 
şi 3305 evrei, în 22 de spaţii.16 Poliţia Huşi transmitea, la 8 iulie 1941, că 412 
evrei, cu vârste între 15-50 ani, au fost evacuaţi în comuna Bogdana, Tutova, 
iar la Huşi erau ţinuţi într-o şcoală, sub pază, 163 de evrei, cu vârsta între 18 
şi 60 ani, dintre care 15 sunt luaţi ostatici şi ţinuti separat.17 

La 18 iulie 1941, Ion Antonescu a ordonat ca toţi evreii care se află în 
lagărele de muncă şi de prizonieri să fie obligaţi să muncească, iar dacă vor 
fugi să fie împuşcat unul din zece, iar dacă nu muncesc cum trebuie să nu li 
se dea de mâncare.18 Mai mult, la 22 iulie 1941, viceprim-ministrul Mihai 
Antonescu a cerut miniştrilor comunicaţiilor, apărării naţionale, internelor şi 
muncii să rezolve problema organizării taberelor de muncă.19 

Inspectoratul Regional de Poliţie Galaţi transmitea, la 19 iulie 1941, 
măsurile luate împotriva evreilor. La Galaţi, 3328 de evrei au fost internaţi în 
15 lagăre păzite de către jandarmi, fiind luaţi şi 15 ostatici, în timp ce, la 
Râmnicu-Sărat, 242 de evrei au fost adunaţi într-un aşa-zis cartier evreiesc, 
păzit de „[...] patrule de gardieni publici şi patrule militare”, iar 15 evrei au fost luaţi 
ostatici şi obligaţi să locuiască toţi într-o singură locuinţă. La Focşani, deşi 
iniţial, la 1 iulie 1941, au fost adunaţi toţi evreii şi internaţi în câteva clădiri, 
după câteva zile au fost eliberaţi, fiind reţinuţi ca ostatici 65 de evrei. La 
Tecuci, au fost luaţi ostatici 15 evrei, iar la Bârlad toţi evreii din oraş şi din 
judeţul Tutova au fost adunaţi într-un ghetou, iar 10 evrei au fost luaţi ostatici 
şi închişi într-o sinagogă. La Buzău, cei 353 de evrei au fost internaţi în 
clădirea Liceului „Bogdan Petriceicu Haşdeu”, iar 14 evrei au fost luaţi 
ostatici.20 

În data de 6 iulie 1941, la ora 15, soseau la Călăraşi evreii din Iaşi, fiind 
internaţi în Garnizoana Regimentului 23 Infanterie. Din cei 2500 de evrei 
îmbarcaţi la Iaşi, au ajuns la destinaţie 1111 evrei. Ca urmare a intervenţiei 
reprezentanţilor Federaţiei Uniunilor de Comunităţi Evreieşti, o parte dintre 
aceştia sunt cazaţi în două sinagogi din oraş (180 de evrei), iar o parte din cei 
800 de evrei cazaţi în clădirea regimentului, au fost cazaţi în câteva clădiri din 
zonă. Statistica acestora de la sfârşitul lunii iulie arată că 343 de evrei se 
găseau în cazarma regimentului, 420 la Magaziile „Finţi”, 205 în cele două 

 
15 Ion Şerbănescu, Evreii din România între anii 1940-1944, document 198, pp. 300-301. 
16 Laura Degeratu, „Tipuri de ghetouri. Studiu comparativ”, în Holocaust. Studii şi cercetări, volum 
III, număr 1 (4), 2011, p. 95. 
17 Ottmar Traşcă, Chestiunea evreiască în documente militare române, document 27, p. 152. 
18 Ion Şerbănescu, Evreii din România între anii 1940-1944, document 285, p. 396. 
19 Jean Ancel, Contribuţii la istoria României, p. 296. 
20 Ottmar Traşcă, Chestiunea evreiască în documente militare române, document 46, pp. 180-182. 
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sinagogi, 30 în spital şi 7 aveau domiciliu obligatoriu.21 Aceştia au prestat 
muncă obligatorie în port, dar şi la cazărmile armatei române şi germane. La 
sfârşitul lunii august, lagărul este desfiinţat iar evreii readuşi la Iaşi.  

La 31 iulie 1941, numărul celor evacuaţi şi aflaţi în lagăre însuma 
40.000 de persoane.22 
 

 
 

Figura 1: Fotografie din 6 iulie 1940, din momentul sosirii trenului morţii la Călăraşi 
(Sursă: Fototeca Centrului pentru Studierea Istoriei Evreilor din România) 

 
La 1 august, Corpul III Armată propunea ca evreii din oraşul Vaslui, în 

număr de 770, să fie internaţi în lagăre şi folosiţi la muncă obligatorie.23 Şi la 
Buzău se aflau internaţi în lagărul de la Liceul „Bogdan Petriceicu Haşdeu”, 
363 de evrei, din care 250 de evrei au fost trimişi, începând cu data de 5 mai, 
la detaşamentul de muncă C. F. R. de la Rosetti-Făurei.24 Într-o situaţie a 
Ministerului Afacerilor Interne, din 6 august 1941, este prezentată distribuţia 
evreilor în principalele lagăre de internare. În lagărele de la Craiova, Calafat, 
Urziceni, Turnu-Severin, Caracal, Videle, Turnu-Măgurele, Lugoj, Târgu-Jiu, 
Călăraşi, Târgovişte (Teiş), Giurgiu, se aflau internaţi cel puţin 8421 de evrei, 
din care 5740 bărbaţi, 1622 femei şi 1059 copii.25 Într-un document al 
Ministerului de Externe maghiar, din 27 august 1941, în fapt un raport 
diplomatic al legaţiei maghiare din Bucureşti asupra situaţiei evreilor din 
România erau enumerate lagărele de internare a evreilor din ţară, astfel: „[...] 
în lagărul de internare de la Alba-Iulia se află 1250 de evrei proveniţi de pe teritoriul 
judeţului; în lagărul de internare Băileşti se află 400 de evrei din judeţul Argeş; în lagărul 

 
21 https://www.scena9.ro/article/lagarul-uitat-de-la-calarasi, accesat la data de 6 mai 2020. 
22 Jean Ancel, Contribuţii la istoria României, p. 298. 
23 Ion Şerbănescu, Evreii din România între anii 1940-1944, document 215, p. 320. 
24 Ibidem, document 219, p. 324. 
25 Jean Ancel, Contribuţii la istoria României, p. 297. 

https://www.scena9.ro/article/lagarul-uitat-de-la-calarasi
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de internare din Bacău se află 1475 de evrei din oraşele Târgu-Ocna, Moineşti şi Bacău; 
în lagărul de internare din Fălticeni se află 734 de evrei din oraşele Lespezi şi Liteni; în 
lagărul de internare din Beiuş se află 1600 de evrei din Transilvania; în lagărul de 
internare din Buzău se află 960 de evrei, strânşi de pe teritoriul judeţului; în lagărul de 
internare din Orăştie se află 283 de evrei, strânşi de pe teritoriul judeţului; în lagărul de 
internare din Constanţa se află 1560 de evrei din comunele Ciobăneşti, Mereni şi 
Osmancea şi din judeţ; în lagărul de internare din Galaţi se află 2500 de evrei din Galaţi 
şi comunele Bereşti şi Bujor şi din judeţ; în lagărul de internare din Teiş se află 1864 de 
evrei din Ploieşti şi din judeţ; în lagărul de internare din Dolj (o confuzie a autorului, fiind 
vorba de lagărul de la Craiova) se află 1939 de evrei din oraşele Craiova, Dărăbani, 
Dorohoi şi Rădăuţi; în lagărul de internare din Calafat se află 875 de evrei din judeţul 
Siret; în lagărul de internare din Târgu-Jiu se află 1500 de evrei din diferite localităţi ale 
ţării, elementele cele mai dubioase; în lagărul de internare din Hunedoara se află 1574 de 
evrei din oraşul Deva şi comunele Ilia şi Haţeg; în lagărul de internare din Iaşi se află 
840 de ostatici, strânşi de pe teritoriul judeţului Iaşi; în lagărul de internare din Călăraşi 
se află 933 de evrei din oraşul Iaşi; în lagărul de internare din Turnu Severin se află 650 
de evrei, femei şi copii; în lagărul de internare din Piatra Neamţ se află 1630 de evrei din 
judeţul Neamţ, printre care 230 de muncitori din fabrica din Buhuşi; în lagărul de 
internare din Slatina se află 80 de evrei, îndeosebi elemente suspecte; în lagărul de 
internare din Focşani se află 400 de evrei, din judeţ; în lagărul de internare din Romanaţi 
se află 1800 de evrei din judeţ; în lagărul de internare din Severin (aceiaşi confuzie, este 
vorba de Oraviţa) se află 1750 de evrei din oraşele Lugoj, Caransebeş şi Orşova; în 
lagărul de internare din Sibiu, se află 57 de evrei din judeţ; în lagărul de internare din 
Târnava Mare se află 137 de evrei din Sighişoara şi Homorod; în lagărul de internare din 
Târnava Mică se află 1000 de evrei din Blaj; în lagărul de internare din Tecuci se află 
460 de evrei din oraşul Tecuci; în lagărul de internare din Timişoara se află 3800 de evrei 
din judeţ; în lagărul de internare din Turda se află 2070 de evrei din regiune; în lagărul de 
internare din Giurgiu se află 973 de evrei din judeţul Bălţi; în lagărul de internare din 
Vaslui se află 2500 de evrei; în lagărul de internare din Râmnicu Vâlcea se află 500 de 
evrei din oraş; în lagărele de internare din Băneasa, Otopeni, Militari, Fundeni, Popeşti-
Leordeni se află 319 evrei proveniţi din suburbiile Bucureştiului”.26 

 
  

 
26 Ottmar Traşcă, „Situaţia evreilor din România în vara anului 1941. Un raport diplomatic inedit 
al Legaţiei maghiare din Bucureşti”, în Horia Dumitrescu (editor), Omagiu istoricului Florin 
Constantiniu, Focşani, Editura Pallas, 2003, pp. 403-405. 
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Tabel 1: Situaţia lagărelor în august 1941 
 

Localitatea Numărul evreilor 
internaţi 

Zona de provenienţă 

Alba-Iulia 1250 din judeţ 

Băileşti  400 din Argeş 

Bacău  1475 Târgu-Ocna, Moineşti şi Bacău 

Fălticeni  734 Lespezi şi Liteni 

Beiuş  1600 din Transilvania 

Buzău  960 din judeţ 

Orăştie  283 din judeţ 

Constanţa  1560 Ciobăneşti, Mereni şi Osmancea şi din judeţ 

Galaţi  2500 Galaţi, comunele Bereşti şi Bujor şi din judeţ 

Teiş  1864 din Ploieşti şi din judeţ 

Dolj (o confuzie a 
autorului, fiind vorba 
de lagărul de la 
Craiova) 

1939 (din care 464 
femei şi 289 copii) 

Craiova, Dărăbani, Dorohoi şi Rădăuţi 

Calafat  875 (din care 295 
femei şi 206 copii) 

din judeţul Siret 

Târgu-Jiu  1500 din Moldova 

Hunedoara 1574 Deva şi comunele Ilia şi Haţeg 

Iaşi  840 din judeţ 

Călăraşi  933 din Iaşi 

Turnu Severin  650 (din care 518 
femei şi 108 copii) 

din Dorohoi 

Piatra Neamţ  1630 din judeţ  

Slatina  80 - 

Focşani  400 din judeţ 

Romanaţi  1800 din judeţ 

Severin  1750 Lugoj, Caransebeş şi Orşova 

Sibiu 57 din judeţ 

Târnava Mare  137 Sighişoara şi Homorod 

Târnava Mică  1000 Blaj 

Tecuci  460 Tecuci 

Timişoara  3800 din judeţ 

Turda  2070 din regiune 

Giurgiu  973 (din care 345 
femei şi 218 copii) 

din judeţul Bălţi 

Lugoj 238 copii - 

Vaslui 2500 - 

Râmnicu Vâlcea  500 din oraş 

Băneasa, Otopeni, 
Militari, Fundeni, 
Popeşti-Leordeni  

319 din suburbiile Bucureştiului 

 
La 14 august, comandamentele militare au ordonat prefecturilor să-i pună 

la muncă pe toţi evreii internaţi în lagăre, ordin emis în baza hotărârii consiliului 
de miniştri care stabilea că toţi evreii din lagăre sunt obligaţi la muncă de folosesc 
obştesc. În acest sens, Ministerul Afacerilor Interne a emis directive lagărelor 
aflate sub administraţia sa, cele de la Târgu-Jiu, Târgovişte-Teiş, Romanaţi, 
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Călăraşi-Ialomiţa, Dolj şi Vlaşca; evreii închişi în alte lagăre urmau a fi folosiţi de 
către comandamentele locale şi cercurilor de recrutare.27 Printr-o telegramă 
urgentă a Ministerului Afacerilor Interne, din august 1941, se cerea tuturor 
prefecturilor, cu excepţia celor din Bucovina şi Basarabia, să fie eliberaţi din 
lagăre rabinii şi preşedinţii comunităţilor pentru a merge în comunităţi şi a face 
„[...] propagandă pentru împrumutul intern”.28 

Despre condiţiile de viaţă probează un document referitor la lagărul din 
Craiova: „[...] 1. Nici un internat nu are voie să părăsească curtea lagărului decât însoţit de 
un agent poliţienesc sau pe baza unui bilet de voie eliberat de către Chestura Poliţiei Craiova. 2. 
Chestura Poliţiei nu va elibera bilete de voie decât în cazuri de forţă majoră, iar în oraş nu se va 
circula decât între orele 8-9 şi 16-17. 3. Nici un locuitor din Craiova sau împrejurimi nu are 
voie să staţioneze în jurul lagărului pe o rază de 200 metri. 4. De la ora 21 până la ora 5 
dimineaţa este interzis total să se facă focuri sau să se aprindă lumânări. 5. Toate murdăriile se 
vor depozita în locurile indicate de către agenţii poliţieneşti, fiindcă în curtea lagărului şi 
dormitoare trebuie să se păstreze o curăţenie perfectă sub controlul organelor poliţieneşti. 6. 
Vizitele medicale generale se vor face de două ori pe săptămână, adică marţea şi vinerea după-
masă de către medicii municipali. 7. Bărbaţii îşi vor tunde părul cu maşina n[umă]r 3. 8. Ca 
hrană se permite pentru fiecare individ următoarele cantităţi: a) 500 gr[ame] mămăligă pe zi; 
b) un castron de ciorbă sau mâncare, făcută din tot felul de zarzavaturi (unul la prânz, unul 
seara); c) 20 gr[ame] zahăr, d) ceai de tei. 9. Se interzice total cumpărarea şi aprovizionarea cu 
ouă, lapte, pâine şi păsări, întrucât toate acestea lipsesc sau se găsesc în cantităţi mici, 
insuficiente pentru populaţia locală”.29 

La începutul lunii septembrie, Ministerul Afacerilor Interne a ordonat 
legiunilor de jandarmi să raporteze dacă în raza lor de responsabilitate există 
lagăre de evrei şi care este purtarea acestora, rezultatul fiind acela că pe teritoriul 
ţării existau zeci de lagăre de diverse feluri şi condiţii de trai şi muncă.30 Cum în 
aceste lagăre erau internaţi şi evrei calificaţi, au existat numeroase cereri, 
intervenţii ale diferitelor societăţi pe lângă autorităţi, pentru eliberarea acestora. 
În urma acestor situaţii, Mihai Antonescu trimite, la 22 septembrie 1941, o 
adresă urgentă către generalul Nicolae Mazarini,31 prin care se cerea ca Cercurile 

 
27 Ottmar Traşcă, Chestiunea evreiască în documente militare române, document 77, pp. 229-230. 
28 Ana Bărbulescu, Alexandru Florian, Alexandru Climescu, Laura Degeratu (editori), Munca 
obligatorie a evreilor din România, Iaşi, Editura Polirom, 2013, document 18, p. 103. 
29 Ion Şerbănescu, Evreii din România între anii 1940-1944, p. 296 
30 Jean Ancel, Contribuţii la istoria României, p. 302. 
31 Nicolae Mazarini (1889-1955), militar de carieră, absolvent al Şcolii de Ofiţeri de Artilerie şi 
Geniu şi al Şcolii Superioare de Război; intrat în armată în anul 1910, cu gradul de sublocotenent, 
participând activ la Primul Război Mondial. Urcă treptele militare până la gradul de general de 
divizie (1942). Între ianuarie 1941 şi februarie 1942 este subşef al Marelui Stat Major, după care 
este numit comandant al Diviziei 5 Infanterie, fiind luat prizonier în cursul bătăliei de la Cotul 
Donului; se întoarce din prizonierat în iulie 1948, când este trecut în rezervă (Ottmar Traşcă, 
Chestiunea evreiască în documente militare române, p. 221). 
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Teritoriale de Recrutare „[...] să nu ridice în mod abuziv pe toţi fără să se ţină seama că 
paralizăm industria şi comerţul”.32 

La 1 octombrie 1941, comisia constituită în baza Ordinului 19048/24 
septembrie 1941 al Ministerului Afacerilor Interne pentru verificarea internaţilor 
din lagărele Teiş-Dâmboviţa şi Găeşti, a propus eliberarea celor 1225 de evrei, cu 
condiţia de a nu se înapoia în Regiunea Petroliferă Ploieşti şi zona Bucureşti.33 La 
18 noiembrie 1941, prin decizia Marelui Cartier General al Armatei, lagărul de 
Teiş era desfiinţat, 213 evrei rămâneau la Găieşti pentru munca de folos obşesc, 
iar 235 eliberaţi, care îşi vor alege un domiciliu „[...] într-un oraş, capitală de judeţ, în 
afară de regiunea petroliferă şi Bucureşti”.34 

Ministerul Afacerilor Interne, prin Ordinele 21535 şi 21638/23 octombrie 
1941, adresate prefecturilor din ţară, cerea situaţiile evreilor internaţi în lagăre şi 
penitenciare; cele mai multe prefecturi au transmis imediat ministerului situaţia 
evreilor de pe teritoriul judeţului acestora. Astfel, Prefectura Brăila raporta că, la 
detaşamentele de muncă de pe teritoriul judeţului, se găsesc 2127 de evrei; 
Prefectura Vâlcea raporta că nu are lagăre de internare, ci doar de muncă, unde 
se găsesc 1245 de evrei; Prefectura Sibiu raporta că are tabere de muncă, cu 506 
evrei; Prefectura Tulcea raporta detaşamente de muncă, cu 50 de evrei şi 8 evrei 
ostatici; Prefectura Târnava Mare raporta patru lagăre de muncă la Axente Sever, 
Buia, Borta şi Sighişoara, cu 647 de evrei; Prefectura Bacău raporta 26 de evrei 
ostatici; Prefectura Neamţ raporta 200 de evrei ostatici; Prefectura Tutova 
raporta 10 evrei ostatici; Prefectura Botoşani raporta 37 de ostatici; Prefectura 
Vaslui raporta 20 de evrei ostatici; Prefectura Caraş raporta 32 de evrei, în 
detaşamente de muncă; Prefectura Hunedoara raporta 159 de evrei, în tabăra de 
concentrare de la Ilia; Prefectura Constanţa raporta 572 de evrei, în lagărul de la 
Osmancea.35  

Dintr-un studiu asupra situaţiei evreilor de pe teritoriul Comandamentului 
3 Teritorial, din octombrie 1941, rezultă că, în Tecuci, Bărlad şi Vaslui, evreii 
erau adunaţi în ghetouri, iar la Galaţi şi Huşi evreii între 18 şi 50 ani erau strânşi 
în lagăre „[...] cu organizare şi pază militară”.36 

În conformitate cu ordinele Ministerului Afacerilor Interne număr 20.369 
şi 20.376, ambele din 22 octombrie 1941, se reţineau ostatici din rândul evreilor, 
un număr de 20-30 de evrei, fiind schimbaţi lunar, prin alternanţă.37 

În lagărul de la Târgu-Jiu se aflau, în noiembrie 1941, 710 evrei, dintre care 
346 lucrau pe Valea Jiului, la tunelurile de cale ferată Bumbeşti-Livezeni, iar 85 

 
32 Florin Stan, Situaţia evreilor din România între 1940-1944, p. 361. 
33 Ion Şerbănescu, Evreii din România între anii 1940-1944, document 200, pp. 303-304. 
34 Ibidem, document 201, p. 305. 
35 Ibidem, document 327, p. 439. 
36 Ana Bărbulescu, Alexandru Florian, Alexandru Climescu, Laura Degeratu (editori), Munca 
obligatorie a evreilor din România, document 25, p. 116. 
37 Ion Şerbănescu, Evreii din România între anii 1940-1944, document 342, p. 463. 
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de evrei lucrau în atelierele lagărului. Se mai aflau 152 de evrei „[...] improprii pentru 
muncă” şi 127 scutiţi de muncă.38 

La 9 februarie 1942, prin hotărărea Ministerului Afacerilor Interne, lagărele 
de ostatici erau desfiinţate, o măsură provizorie aşa cum se specifica în ordinul 
transmis prefecturilor, pentru că „[...] în cazul când s-ar constata printre evrei o stare de 
spirit care cere luarea de măsuri, în interesul ordinii şi siguranţei publice pentru reînfiinţarea 
lagărelor chiar şi în oraşele unde n-au existat până acum” (Ordonanţa 37.215 a 
Ministerului Afacerilor Interne).39 

În cadrul şedinţei Consiliului de Miniştri din 22 aprilie 1944, Ion 
Antonescu ridică problema ghetoizării evreilor din Moldova în condiţiile în care 
frontul se afla pe teritoriul ţării. Propune trei soluţii în acest sens: scoaterea lor 
din oraşele şi târgurile Moldovei şi plasarea „[...] în unul, două târguri, ca la Buhuşi... 
a doua soluţie este să-i strângem în ghetou, în fiecare oraş... a treia soluţie este să-i luăm de acolo 
şi să-i ducem către ţară”,40 însărcinând cu rezolvarea problemei pe generalul C. 
Vasiliu, subsecretarul de stat de la interne. Această problemă a fost reluată în 
şedinţa din 24 mai a consiliului de miniştri, pe baza studiului Marelui Stat Major, 
soluţia fiind ghetoizarea evreilor în cadrul localităţilor unde trăiesc, prin cazarea 
acestora în barăci tip militar, înconjurate cu sârmă ghimpată, acestea urmând a fi 
amenajate într-o primă fază în judeţele Fălciu, Vaslui, Roman, Neamţ, Bacău şi 
Covurlui.41 Din fericire, aceste măsuri nu au mai fost aplicate. 

Evacuarea evreilor din sate şi îngrămădirea lor în oraşele reşedinţă de judeţ 
sau internarea acestora în lagăre, a fost una dintre măsurile luate împotriva 
evreilor în perioada octombrie 1940-iulie 1941. Aceste lagăre au fost create 
special pentru evreii evacuaţi din Moldova, apoi măsura a fost extinsă şi pentru 
evreii din celelalte zone ale ţării, evreul fiind considerat unul dintre principalii 
inamici interni ai statului şi al naţiunii. Pentru că lagărele au fost organizate în 
grabă, s-a renunţat treptat la acestea şi s-a optat pentru tabere de muncă 
obligatorie, unde evreii prestau munci, în special pentru armată şi diverse 
instituţii ale statului. 
 
 
  

 
38 Ana Bărbulescu, Alexandru Florian, Alexandru Climescu, Laura Degeratu (editori), Munca 
obligatorie a evreilor din România, document 38, pp. 169-170. 
39 Ion Şerbănescu, Evreii din România între anii 1940-1944, document 435, p. 134. 
40 Lya Benjamin (coordonator), Evreii din România între anii 1940-1944, volum II, Problema evreiască în 
stenogramele Consiliului de Miniştri, Bucureşti, Editura Hasefer, 1996, document 186, pp. 551-553. 
41 Ibidem, document 189, pp. 559-560. 
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The Admission of the Jews in the Camps and the Phenomenon 
of taking Hostages during the Antonescu Government (1940-1944) 

 
(Abstract) 

 
The evacuation of Jews from the villages and their accumulation in the county seat cities 

or their internment in camps was one of the measures taken against the Jews between October 
1940 and July 1941. These camps were created especially for Jews evacuated from Moldova, then 
the measure was extended for Jews in other parts of the country, these ones being considered one 
of the main internal enemies of the state and the nation. Because they were organized in a hurry, 
they were gradually abandoned and opted for compulsory labor camps, where Jews worked 
mainly for the army and various state institutions. The moment that triggered this measure was 
the issuance of Order 4147 by which the Ministry of Interior transmitted in the territory that all 
valid Jews aged between 18 and 60 from the villages between Siret and Prut to be sent to the 
Târgu-Jiu camp and to the villages around it. According to Antonescu’s order, hostages were 
taken among the Jews, representing all social classes and especially young people, who in the 
opinion of the authorities were able to execute acts against national security. On February 9, 1942, 
by decision of the Ministry of the Interior, hostage camps were disbanded, a temporary measure 
as specified in the order sent to the prefectures. In the spring of 1944, the issue of Jewish 
ghettoization was raised again, but this measure was never applied. 

Keywords: Holocaust, forced domicile, compulsory work, ghettos, extermination. 
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VIRGIL GHEORGHIU’S WAR NOTES 
REFLECTED IN SECURITATE DOCUMENTS 

 
PhD. Iuliu-Marius Morariu 

„Babeş-Bolyai” University, Cluj-Napoca 
Angelicum Pontifical University, Rome  

 
Virgil Gheorghiu (1916-1992) was both an important and a controversial 

personality of Romanian diaspora from Paris. Even today he is often a topic for 
radio magasines,1 articles and studies2 or monographs.3 His conflict with Monica 
Lovinescu will make him to be neglected, both before 1989 and even after that 
date, in the Romanian space, to not be restituted as expected. For this reason, 
the present research is part of a bigger demarche that aims to bring him again 
into attention and to see how his work influenced the history of the world and 
contributed to its change.  

Born in Războieni village, Neamţ county, he will graduate the millitary 
college from Chişinău and then the Faculty of Letters from Bucharest.4 Already 
as a student, he will publish his first poetry book.5 Later, he wil publish other 
ones (Caligrafie pe zăpadă-1940 and Armand Călinescu-1940) and will also receive a 

 
1 For example: https://radiorenasterea.ro/parintele-virgil-gheorghiu/, accessed on 12.09.2020. 
2 For more details, see: Iuliu-Marius Morariu, „Conflictul dintre Constantin Virgil Gheorghiu şi 
Monica Lovinescu, reflectat în memorialistica exilului parizian”, in Crisia, no. XLVII, 2017, pp. 
183-188; Iuliu-Marius Morariu, Ştefan Josan, „Elements of spiritual autobiography in the literary 
works of Virgil Gheorghiu”, in Research and Science Today, no. 1 (11), 2016, pp. 83-88; Iuliu-Marius 
Morariu, „Omul din spatele Orei 25. Constantin Virgil Gheorghiu în dosarele Securităţii”, in 
Sargetia. Acta Musei Devensis, no. VIII (XLIV), 2017, pp. 373-381; Iuliu-Marius Morariu, „Virgil 
Gheorghiu’s Literary Activity Reflected in Securitate Archives”, in Astra Salvensis, year VI, no. 12, 
2018, pp. 149-155. 
3 See, for example: Gylliboeuf Thierry, Constantin Virgil Gheorghiu-scriitorul calomniat, translated by 
Maxim (Iuliu-Marius) Morariu, Bucharest, Sophia Printing Press, 2019; Amaury d’Esneval, 
Gheorghiu, Pardes, Les Editions Puiseaux, 2003; Mirela Drăgoi, Constantin Virgil Gheorghiu: între lume 
şi text, Galaţi, Galaţi University Press, 2009; Rodica Ioana Olah (Marian), Constantin Virgil 
Gheorghiu. Studiu monografic, manuscript, doctoral thesis, Alba-Iulia, 2012; Afif Hadam, Harmonies et 
conflicts de valeurs chez Constant Virgil Gheorghiu, Bucharest, Bucharest University Press, 1996; 
Constantin Cubleşan, Escale în croazieră. Constantin Virgil Gheorghiu, Cluj-Napoca, Grinta Printing 
Press, 2011. 
4 For more information about his life and biography, see also: Iuliu-Marius Morariu, 
„Hervorragende Rümanen. Constantin Virgil Gheorghiu”, in Der Unterwald. Zweisprachige Kultur-
und Informationszeitschrift, no. 28, 2017, pp. 11-14; Idem, „Opera lui Virgil Gheorghiu, între 
literatură şi autobiografie”, in Anuarul Colegiului Studenţesc de Performanţă Academică, no. 3, 2015-
2016, pp. 263-271; Idem, „Corespondenţa lui Constantin Virgil Gheorghiu cu părinţii săi, 
reflectată în documentele Securităţii”, in Tabor, year XI, no. 3, 2018, pp. 72-76; Traian Cicoare, 
„Constantin Virgil Gheorghiu, la trei lustre de postumitate”, in Symposium, year V, no. 9, 2007, pp. 
369-375. 
5 Virgil Gheorghiu, Viaţa de toate zilele a poetului, Bucharest, Cartea Românească Printing Press, 
1937. 
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prize from the Royal Foundations in 1940 for his literary work. During the 
Second World War, he will be sent on the battlefield as a reporter. In this 
context, he will publish a few books describing the activity of the Romanian 
army in spaces like Crimeea (Am luptat în Crimeea-1942), Bessarabia (Ard malurile 
Nistrului: mare reportaj de război din teritoriile dezrobite-1941) or from Sevastopol (Cu 
submarinul la asediul Sevastopolului-1942). Used with propagandist purposes, these 
books will bring him a certain notoriety in the Romanian literary landscape of 
the time. Later, after his conflict with Monica Lovinescu,6 they will be used by 
her husband, Virgil Ierunca, as accusation proofs. 

As it was expected, after he became famous in France (because after 1944 
he refused to turn back from Zagreb in Romania and preferred to go to 
Heidelberg in the lager and later to pass in France, where he become famous due 
to his book entitled the 25th Hour7 that will be later screened),8 Romanian 
Securitate also became interested in his life and activity. For this reason, in the 
archive of the former Securitate there are kept today six dossiers dedicated to 
him and to his work.9 Among the topics approached by the officers sent to take 
him into surveillance, there will be also his writings from the war, that will 
constitute, due to Ierunca’s work, the starting point of a big scandal with 
Gheorghiu as a main character.  

For his biography in exile, these books, that were part of a complex part 
defined by Monica Lovinescu as the main parts of the „deflation process”: „[…] But 
I can only read this disgusting book after my marriage to Virgil Ierunca, who was the one who 
initiated the deflation of the myth of the Supreme Witness. This myth is all the more dangerous 
as the Witness will appear in later books as the only resistant and anti-fascist Romanian, the 
rest of the country oscillating-not only during the war, but also in the interwar period-between 
camps and pogroms”.10 Some paragraphs of the notes from the war, cut out from 

 
6 For more information regarding this topic, see also: Mircea Eliade, Europa, Asia, America... 
Corespondenţă, volume III-„R-Z”, Bucharest, Humanitas Printing Press, 1999, pp. 545-546; Monica 
Lovinescu, La apa Vavilonului, Bucharest, Humanitas Printing Press, 1999, pp. 65-67; Virgil 
Ierunca, Trecut-au anii... Fragmente de jurnal. Întâmplări şi accidente. Scrisori nepierdute, Bucharest, 
Humanitas Printing Press, 2000, pp. 338-339; Sanda Stolojan, Nori peste balcoane. Jurnal din exilul 
parizian, Bucharest, Humanitas Printing Press, 1996, pp. 22-23. 
7 Virgil Gheorghiu, La vingt-cinquieme heure, translated by Monique Saint-Come, Paris, Librairie 
Plon, 1949. 
8 https://www.youtube.com/watch?v=Q_cH0zvDGJ4&t=62s, accessed on 12.09.2020. 
9 Namely: Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, Fund M. F. I./Neamţ, role 356; 
Fund Serviciul de Informaţii Externe (S. I. E), dossier no. 4408/2; Fund Serviciul de Informaţii Externe (S. 
I. E), dossier no. 4408; Fund Serviciul de Informaţii Externe (S. I. E), dossier no. 349; Fund Informativ, 
no. I-185086, „Dosar Gheorghiu Virgil”; Fund Informativ, no. I-234624, „Dosar Gheorghiu Virgil” 
12 (forward A. C. N. S. A. S.). 
10 Monica Lovinescu, Posteritatea contemporană-unde scurte, volume III, Bucharest, Humanitas 
Printing Press, 1994, p. 66; Traian Cicoare, „Constantin Virgil Gheorghiu, la trei lustre de 
postumitate”, p. 369; Sanda Stolojan, Nori peste balcoane. Jurnal din exilul parizian, p. 23. See: Dumitru 
Dobre, Iulia Huiu, Mihaela Toader (editors), Sursele Securităţii informează, Bucharest, Humanitas 
Printing Press, 2008, p. 84. In another book of memoirs, she says about their meet before she 
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the context, translated by Virgil Ierunca and sent to Gabriel Marcel, who 
foreworded Gheorghiu’s masterpiece, The 25th Hour,11 will make the Romanian 
writer to become one of the most hated and criticised people in the French 
space. The writer will refuse to answer to the accuses at that moment. A few 
years later, he will describe his drama in „Le sceau de l’infamie”, one appendix to 
his book La Cravache12 and in a novel entitled The man who was travelling alone,13 
considered by some of his biographers as the 3rd part of his autobiography.14 His 
meeting with Gabriel Marcel will be described as it follows: „[…] The master took 
a few sheets from a file. It was the French translation of a few sentences from „Reporter on the 
banks of the Dniester”. Read them aloud. Trajan remembered the passage in which he spoke 
sympathetically of the liberating German soldiers of his homeland, whom he had met at Balti 
and whom he had asked for an ausweiss, so that he could go with the military trucks he met. It 
was Trajan’s first and last contact with the Germans. The Germans he had known and talked 
about in his book were the Germans from the Balti Traffic Service... Trajan had kept these 
people very grateful. That night, in Bălţi, they had been extremely kind”.15  

A few years later, after different attacks from all sides,16 the Occident will 
get calm and will stop to accuse him. Still, the Romanian surveillance services 
will continue to be interested in him and his war notes. Sometimes, they will be 
presented just as a part of his biography. Such an example can be considered the 
note from 24th of February 1963, when Neamţ Departmental Office requests for 
a note regarding his life and activity. It will be part of an evaluation of the activity 
of following the writer in the Romanian space (following on the country), 
because the authorities were convinced at the moment that he was there. It will 
be mentioned there that: „[…] GHEORGHIU C. Virgil, after graduating from high 
school, he attended the Faculty of Philosophy in Bucharest, during which time he dealt with 
journalism and especially during the Second World War, where, following his activity, he was 
characterized as, praise because he was worthy in the accomplishment of this task. During this 

 
decided to translate 25th Hour: „[…] Smerdiakov’s image, overlapping the author’s as he knelt in front of me, 
should have sheltered me from any disappointment. I had no idea, however, that this easy-going apocalypse maker 
could be one and the same with the journalist who had published a rough report, „Ard Malurile Nistrului” (with a 
preface by Tudor Arghezi), during the war, in a Bucharest where, I like those around me, I didn’t read that”. 
Monica Lovinescu, La apa Vavilonului, p. 66. 
11 Gabriel Marcel, „Preface”, în Virgil Gheorghiu, La vingt-cinquieme heure, pp. I-IX. 
12 Virgil Gheorghiu, „Le sceau de l’infamie (Journal intime)”, in Virgil Gheorghiu, La cravache, 
Paris, Librairie Plon, 1960, pp. 219-237. 
13 Virgil Gheorghiu, Omul care călătorea singur, Bucharest, Sophia Printing Press, 2010. 
14 Thierry Gilliboeuf, „Cel de-al treilea volum al memoriilor”, in Ibidem, pp. 5-11. 
15 Virgil Gheorghiu, Omul care călătorea singur, p. 240. 
16 „[...] I have never seen such a campaign launched against a writer-the editor continues-For the first time, the left-
wing press writes exactly the same articles as the bourgeois press, as does the clerical press and the right-wing press. 
Usually, when the communists cling to someone in their diaries, the center press, the right-wing press or the clerical 
press systematically defend them. But they all insult you. For four months, no day off. It seems out of the ordinary. 
I’m afraid you won’t be able to resist here anymore”. Ibidem, p. 249. See: Iuliu-Marius Morariu, „Omul din 
spatele Orei 25”, pp. 373-381. 
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period he collaborated with the newspapers „Curentul” and „România”, writing for these 
newspapers, reports and sketches from the anti-Soviet front. Among the publications written 
during this period are: The Submarine at Sevastopol, Burning the banks of the Dniester, The 
Last Hour and poems entitled: The Hour of Prayer”.17 

As it can be seen there will not be any critical evaluation of the value of his 
works, but only a few insinuations regarding their political content.18 Later on, 
on 12th of July 1967, another report, that will offer details about the different 
attempts of Romanian Securitate to get in contact with the writer will also speak 
about the aforementioned books, linking them with his activity of cooperation 
with Ion Antonescu’s regime: „[…] In 1930 he won the prize of the Romanian Writers’ 
Society for the volume of poems „Calligraphy on Snow”. In 1940, „hungry”, as he personally 
stated, he put himself in Antonescu’s service. He was a war reporter on the anti-Soviet front, 
publishing the books „Burning the banks of the Dniester”, „I fought in the Crimea” and 
„With the submarine at the siege of Sevastopol”. In 1943 he was recruited by the S. S. I. and 
sent as a resident to Zagreb under the cover of a press adviser. August 23, 1944 caught him 
there. He was interned by the Germans and then by the Americans in the camp. „The 25th 
Hour”, recounts many of the feelings and situations experienced in these circumstances. Released 
around 1946, he settled in Paris, where he published a short „The 25th Hour”. It was a huge 
bookstore success. The book has been translated into 24 languages and is published in mass 
circulation in France (140.000 copies) and Spain. Spain printed his complete works, bound in 
leather. He has published over 24 novels and fiction. In France, he is the best-known 
Romanian-language writer after Panait Istrati, having a fame equal to that of Cioran and 
Eugen Ionesco”.19 

Although it contains a kind of summary of his biographical activity, the 
note has also some errors. For example, his poetry book, that received the prize 
of Royal Foundations, was published in 1940 and the regarding the „hunger” that 
determined him to do that it is not even mentioned in his first volume of 
memoirs.20 

An analysis of all the notes kept about Virgil Gheorghiu and his activity, 
will also reveal other few notes that mention Ard malurile Nistrului, Cu submarinul 
la asediul Sevastopolului and Am luptat în Crimeea21 together with the information 
offered by different informers of Securitate Archives. Still, none of them seems 
to know exactly neither their content nor the real impact the discovering of these 
notes in the France space had on their author. They limit to say that it was 

 
17 A. C. N. S. A. S., Fund Informativ, no. I -234624, „Dosar Gheorghiu Virgil”, f. 18. 
18 Iuliu-Marius Morariu, „Virgil Gheorghiu’s Literary Activity”, p. 152. 
19 A. C. N. S. A. S, Fund Serviciul de Informaţii Externe (S. I. E), dossier no. 4408/2, f. 188. 
20 Cf. Virgil Gheorghiu, Memorii-Martorul orei 25, Bucharest, Sophia Printing Press, 2017. In fact, 
the author also avoids to speak about it in the second one: Constantin Virgil Gheorghiu, Ispita 
libertăţii-Memorii, Bucharest, Sophia Printing Press, 2019, and only presents it in The man who was 
travelling alone and in „Le sceau de l’infamie”. 
21 Brought together in one book in 2008 by fr. Ioan Neculoiu. See: Virgil Gheorghiu, Reportaje de 
război, edition cared by Ioan Neculoiu, Făgăraş, Agaton Printing Press, 2008. 
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related with his cooperation with Antonescu and it is a valuable proof in the 
incrimination of the author as being a legionary and a fascist. People like Mircea 
Eliade, jealous on the success of the 25th Hour, which was bigger than the one of 
his La Nuit Bengali, was better informed than the Securitate organs and offered in 
his memoirs a deeper presentation of their content and of its impact. He will 
write about it the following manner: „[...] Here, the only Romanian novelty was 
provoked by C[onstantin] V[irgil] G[heorghiu]. La Seconde chance evokes the massacres of the 
Romanian Jews in such a way that you would think that it’s nothing. But newspapers 
discovered and published violent anti-Semitic pages from the banks of the Dniester. In order to 
redeem himself, this channel pushed philosophism to the point of denigrating his own homeland. 
When I think that this novel will also be translated into fifteen languages and read by hundreds 
of thousands of people, I despair. We are truly an unlucky nation. Our only global success 
returns to our sister-in-law. Romanians deserved their fate, think people of good faith after 
reading the „fascist horrors” described by Gheorghiu. I have many sins, but the hardest part is 
to have „discovered” Gheorghiu and helped him to But how could I suspect that he is a 
demented scoundrel who, in order to sell another 10.000 copies, is willing to swear at his 
mother? I haven’t seen him in three years. I broke off all relations with him. France, where any 
success is ephemeral, this specialist in the Drama of Humanity in the Age of Machinism is 
taken seriously”.22 

Therefore, as a conclusion of this approach, it can be said that although 
the Romanian surveillance organs where conscious about the existence of these 
books regarding the Second World War and about the fact that their content 
could be used against the writer, nobody from the agents sent to find more 
about him and his activity read them and make a summary presenting the way 
how they reflect his attitude towards a certain political ideology. Moreover, none 
of the agents was capable to understand the impact that some fragments of these 
books, translated by Virgil Ierunca and offered to Gabriel Marcel and later to the 
French newspapers had on Virgil Gheorghiu’s image or about how they 
contributed to the discredit of a Romanian masterpiece of literature, that 
denounced totalitarianisms by making its author look as an impostor and the 
Romanian intellectuals from French diaspora lose their credibility in front of the 
international cultural area. 
 

Virgil Gheorghiu’s War Notes reflected in Securitate Documents 
 

(Abstract) 
 

Using unpublished information from Securitate Archive (where there are kept six dossiers 
on Virgil Gheorghiu’s name, all of them containing information regarding his family, life activity, 
preferences, friends, his relationship with the Romanian Orthodox Church and its head, Patriarch 
Justinian Marina and other relevant aspects that could be used in a certain moment to convince 
him to cooperate with Bucharest regime), this research brings into attention Virgil Gheorghiu’s 
war notes, published during the Second World War in the books: The banks of Dniester are burning, I 

 
22 Mircea Eliade, Europa, Asia, America..., volume 1-„A-H”, p. 459. 
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fought in Crimeea and With the submarine at the siege of Sevastopol (containing his impressions from the 
battlefield, interviews or descriptions of certain episodes lived by him), that will also influence his 
life in Paris and the one as a writer in Romanian French diaspora. Fragments of those books, 
chosen by Virgil Ierunca, translated into French language and cutted out from the context will 
make Gabriel Marcel (who foreworded his masterpiece, The 25th Hour) and all his friends and 
supporters to consider him as a Nazist and an anti-Semite (nobody took into attention at that 
time the fact that he married a Jew lady). Noticing the impact of this book in the French space, 
we have tried to see there how they were seen by Securitate Agents and if they can be found in 
their information reports. 

Keywords: Securitate, Nazist, Legionary Movement, Anti-Semite, scandal, Romanian 
exile from France. 
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ROLUL SINOCENTRISMULUI ÎN POLITICA EXTERNĂ 
PROMOVATĂ DE CHINA ÎN MAREA CHINEI DE SUD 

 
Tudor Cherhaţ 

Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca 
 

Odată cu sfârşitul Războiului Rece, Marea Chinei de Sud a devenit o zonă 
cu multiple oportunităţi strategice pentru dezvoltarea influenţei economice, 
diplomatice şi militare a Chinei. Totodată, contextul geopolitic regional a prilejuit 
consolidarea stabilităţii interne a statului chinez, prin reducerea disparităţilor 
economice şi îmbunătăţirea imaginii Partidului Comunist Chinez în rândul 
cetăţenilor.1 Un rol primordial în acest proces l-a deţinut construcţia internă a 
poporului chinez care, prin prisma moştenirii sale istorice, şi-a constrâns liderii 
post-maoişti să racordeze politica externă a statului la nevoile socio-culturale ale 
populaţiei.  

China a pătruns astfel, în arena internaţională cu un bagaj istoric, geografic 
şi cultural unic. În pofida politicii sale de deschidere şi a reformelor interne, a 
menţinut un regim autoritar puternic angrenat în controlul ţării. Prin urmare, 
statul chinez a propus un pachet eterogen de valori sociale şi trăsături politice: un 
sistem monopartid şi multiple represiuni politice, dezvoltare economică şi 
disparităţi regionale, deschidere spre comerţ global şi anti-occidentalism, 
capitalism autocratic şi cenzură.2 

Toate aceste provocări domestice au reconfigurat interesul naţional al 
statului chinez şi implicit politica sa regională. Cele mai vizibile schimbări au 
putut fi observate la nivelul Mării Chinei de Sud, unde prezenţa forţelor navale a 
generat tensiuni constante în ultimele trei decenii, finalizate deseori cu încleştări 
militare. Indiferent că a fost vorba de adversari cu alonjă inferioară precum 
Filipine şi Vietnam sau de puteri cu capabilităţi superioare precum Statele Unite 
ale Americii, statul chinez nu a ezitat să utilizeze forţa fizică pentru a-şi extinde 
controlul maritim.3  

Pentru a înţelege poziţia asertivă a Chinei în problematica Mării Chinei de 
Sud, articolul de faţă va urmări evoluţia istorico-culturală a statului chinez. În 

 
1 United States of America Department of Defense, Assessment on U. S. Defense Implications of 
China’s Expanding Global Access, National Defense Authorization Act For Fiscal Year 2018, Public 
Law 115-91, 2018, pp. 1-3. 
2 Xinning Song, „The Impact of Domestic Politics on Chinese Foreign Policy”, în Weixing Chen, 
Yang Zhong, Leadership in a Changing China, New York, Palgrave Macmillan, 2005, p. 147. 
3 Yasushiro Matsuda, „How to understand China’s Assertiveness since 2009: Hypotheses and 
Policy Implications”, Center for Strategies and International Studies, Research Paper, 2014, p. 1; Taylor 
M. Fravel, „Threading the Needle: The South China Sea Disputes and U. S.-China Relations”, 
MIT Political Science Department, Research Paper, număr 23, 2016, p. 2. 
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acest mod poate fi identificată cultura strategică a naţiunii chineze,4 necesară 
pentru evidenţierea modului în care poporul chinez se autopercepe în cadrul 
sistemului internaţional. Această abordare analitică specifică realismului 
neoclasic5 oferă posibilitatea de a înţelege cum presiunile sistemice ale mediului 
exterior sunt percepute la nivel domestic şi cum sunt transmise la nivelul 
Partidului Comunist Chinez. 
 

 
 

Figura 1: Politica externă a statelor, conform teoriei realismului neoclasic 
(Sursă: Norrin M. Ripsman, Jeffrey W. Taliaferro, Steven E. Lobell, Neoclassical Realist Theory of 

International Politics, Oxford, Oxford University Press, 2016, p. 59) 

 
Resorturi teoretice existente în mediul academic internaţional 

 
Racordarea istoriei chineze la evoluţia politicii sale externe a constituit un 

subiect de analiză încă din anii ’70. Cercetători precum Samuel Kim, John 
Fairbank, Alastair Iain Johnston, David Kang sau Henry Kissinger au ilustrat 
posibilitatea ca trecutul sinocentrist să influenţeze atitudinea Chinei faţă de 
sistemul internaţional şi arhitectura de securitate contemporană.6 Aceştia au 
propus o abordare exhaustivă a paradigmei geopolitice chineze, din perspectiva 
istorico-culturală. 

Una din cele mai ferme poziţii a fost a academicianului britanic Martin 
Jacques, care a catalogat China drept stat-civilizaţional, modelat de propria istorie 
şi cultură, în loc de tradiţionalul stat-naţiune.7 La rândul său, Samuel Huntington 
a considerat că factorul cultural va modela curentele ideologice prezente şi va 

 
4 Huiyun Feng, Kai He, „A Dynamic Strategic Culture Model and China’s Behaviour in the South 
China Sea”, în Cambridge Review of International Affairs, 2019, pp. 2-4. 
5 Ibidem, p. 6. 
6 Allen Carlson, „Moving Beyond Sovereignty? A Brief Consideration of Recent Changes in 
China’s Approach to International Order and the Emergence of the Tianxia Concept”, în Journal 
of Contemporary China, volum 20, număr 68, 2011, p. 96. 
7 Martin Jacques, When China Rules the World: The End of Western World and the Rise of the Middle 
Kingdom, New York, Penguin Random House, 2009, p. 243. 
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reorienta comportamentul politic al statelor. Această situaţie va fi prezentă, în 
special, în cazul civilizaţiilor orientale, unde influenţa Chinei îi va permite 
instaurarea unei hegemonii regionale.8 

Consideraţiile acestor autori consacraţi oferă, aşadar, un fundal teoretic 
solid pentru identificarea relaţiei de cauzalitate dintre politica externă chineză din 
Marea Chinei de Sud şi constrângerile sale domestice. 
 

Repere socio-culturale premoderne: 
de la „Regatul de Mijloc”, la sinocentrism 

 
Natura puterii în China antică s-a materializat sub forma legitimităţii şi 

autorităţii împăratului. Înzestrat cu puteri divine în percepţia populară, acesta era 
acreditat cu un mandat celest pentru a conduce imperiul, obţinut şi respectat pe 
tot parcursul vieţii sale. În cazul în care conducătorul era răsturnat prin revolte, 
acestea erau considerate valide apreciindu-se că respectivul lider nu îşi îndeplinise 
îndatoririle divine.9 Această formă de legitimitate tradiţională s-a perpetuat de-a 
lungul dinastiilor şi a creat un sistem socio-politic în care poporul chinez de etnie 
Han alcătuia „Regatul Mijlociu”, iar populaţiile arondate curţii existau sub forma 
sistemului de vasalitate „tianxia” („toate câte sunt sub cer”). Denumit simbolic în 
acest fel, pentru a reprezenta universalitatea regatului, sistemul reprezenta un 
tribut adus suveranităţii împăratului care, prin bunăvoinţa sa, proteja şi permitea 
comunităţilor inferioare, dispuse sub forma unor cercuri concentrice, să se 
dezvolte şi să prospere.10 

Filosofia politică chineză a putut fi în detaliu studiată prin modul de 
raportare al imperiului la vecinii săi. Comunităţile tributare împăratului erau 
împărţite în statele sinizate care îmbrăţişaseră cultura şi tradiţiile chineze, respectiv 
barbarii care înglobau populaţiile nesupuse ordinii imperiale. Din prima categorie 
au făcut parte Vietnam, Coreea, Thailanda sau Japonia, ţări care au acceptat 
cultura confucianistă şi sistemul tributar. A doua categorie a inclus popoarele 
nomade din Nord-Vest precum manciurienii, hunii, mongolii sau uigurii, 
caracterizate de interacţiuni predominant conflictuale cu Imperiul Chinez. 
Popoarele care au adoptat cultura şi tradiţiile chinezeşti, au beneficiat de 
tratamente preferenţiale. De cealaltă parte, relaţiile au alternat între confruntări 
armate şi negocieri cu privire la condiţiile de supunere ale barbarilor.11 

Nucleul imperiului nu beneficia de capabilităţi militare însemnate. El era 
nevoit să prevină coaliţiile între aceste minorităţi şi să menţină divizarea lor, prin 

 
8 Samuel Huntington, Clash of Civilizations, New York, Simon&Shuster, 1996, pp. 214-215. 
9 Dingxin Zhao, „The Mandate of Heaven and Performance Legitimation in Historical and 
Contemporary China”, în American Behavioral Scientist, volum 53, număr 3, 2009, pp. 419-420. 
10 Şerban Filip Cioculescu, China, de la strălucirea ascunsă, la expansiunea globală, Târgovişte, Editura 
Cetatea de Scaun, 2018, p. 24, 33, 41. 
11 Ibidem, pp. 38, 48-49; David C. Kang, China Rising: Peace, Power and Order in East Asia, Princeton, 
Princeton University Press, 2007, pp. 27, 31-32, 35, 41-46. 
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rotirea permanentă a favorurilor oferite. Astfel, China a ajuns să deţină un fel de 
minister al teritoriilor supuse, dar necucerite, prin care ofereau diverse titluri 
conducătorilor respectivelor triburi, cu scopul menţinerii păcii. Stimulentele 
comerciale şi politice înglobau, după cum remarcă Kissinger, un caracter 
defensiv al Imperiului Chinez, mascat sub arta diplomaţiei raţionale.12 

Superioritatea culturală a Chinei era promovată şi cu prilejul vizitelor 
diplomatice, în care emisarii împăratului erau consideraţi reprezentanţi ai 
divinităţii celeste şi necesitau condiţii speciale de primire. De altfel, relaţiile sale 
cu civilizaţiile occidentale erau slab dezvoltate întrucât niciuna nu era considerată 
suficient de evoluată încât să adere la valorile chinezeşti. Primele contacte sino-
europene s-au desfăşurat sub egida sistemului tributar, prin care occidentalii erau 
consideraţi barbari inferiori şi aveau numeroase limite în interacţiunea cu 
populaţia autohtonă.13  

Popoarele care voiau să cunoscă excepţionalismul chinezesc trebuiau să 
realizeze eforturi în acest sens, pentru a dovedi că au câştigat acest privilegiu. 
Prin urmare, deşi Imperiul Chinez a avut o suprafaţă apropiată ca mărime de 
Europa continentală, nu a fost expansionist prin excelenţă şi nu a avut colonii 
dincolo de mări.14 S-a limitat la o hegemonie regională în care pacea şi unitatea 
confucianistă să fie împărtăşită perimetrelor limitrofe. 

Modelat şi de lecturile filosofice ale lui Confucius sau Mencius,15 sistemul 
tributar a condus în timp la apariţia sinocentrismului, principalul curent ideologic al 
Chinei premoderne. Bazat pe superioritatea culturală şi spirituală, imperiul era 
centrul civilizaţional, iar restul popoarelor trebuiau să evoce gratitudine şi 
deferenţă pentru posibilitatea interacţiunii cu o societate atât de evoluată. Cultura 
sinocentristă promova corectitudinea, onestitatea şi moralitatea în echilibru cu 
respectarea autorităţii statale şi a legăturilor politice paternale.16 Imaginea 
armoniei a fost conectată cu cea a ordinii ierarhice universale, în care fiecare 
individ avea locul prestabilit în societate.17 

Pe lângă aceste valori necuantificabile, superioritatea chineză a fost 
dovedită prin măiestria sa comercială. După cum notează Kissinger, în 
optsprezece din cele douăzeci de secole, China a fost cea mai productivă 
economie a lumii, ajungând să acopere, în 1820, peste 30% din PIB-ul global şi 
să depăşească economiile cumulate ale Europei şi Statelor Unite ale Americii.18 

 
12 Henry Kissinger, Despre China, Bucureşti, Editura Comunicare.ro, 2018, pp. 35-38. 
13 Ibidem, pp. 50-51. 
14 Ibidem, pp. 25-26. 
15 Ibidem, pp. 31-32; Dingxin Zhao, „The Mandate of Heaven and Performance Legitimation in 
Historical and Contemporary China”, p. 421. 
16 Şerban Filip Cioculescu, China, de la strălucirea ascunsă, la expansiunea globală, p. 40. 
17 Milan Lajciak, „China’s Cultural Fundamentals behind Current Foreign Policy Views: Heritage 
of Old thinking Habits in Chinese Modern Thoughts”, în Journal of International Studies, volum 10, 
număr 2, 2017, p. 11. 
18 Henry Kissinger, Despre China, p. 29. 
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Astfel, China s-a perceput nu doar ca un centru cultural, ci şi ca unul financiar, 
motiv pentru care accesul popoareleor străine la aceste avuţii constituia o onoare 
adusă superiorităţii chineze. 

Filosofia militară a constituit, la rândul, ei o trăsătură unică a imperiului, 
acelaşi Kissinger considerând China antică o practicantă a realpolitik-ului bazat pe 
obţinerea avantajelor relative. Pornind de la lecturile lui Sun Tzu, acesta a 
subliniat aplecarea conducătorilor chinezi spre strategie, psihologie şi diplomaţie 
în detrimentul războiului direct şi total.19 Aplicând aceste învăţături, China a 
preferat asimilarea şi supunerea celorlalte popoare prin intermediul dominaţiei 
psihologice şi mai puţin a celei coercitive. 

Incursiunea în trecutul imperial al Chinei a ilustrat o serie de consideraţii 
istorice şi culturale, care au tendinţa de a fi replicate în actualul context geopolitic 
regional. În primul rând, cultura şi spiritualitatea confucianistă au redevenit 
repere ale societăţii post-maoiste, vizibilitatea lor crescând, mai ales în mandatul 
actualului lider. Mesajul redobândirii gloriei antice în manieră paşnică este 
prezent atât în doctrina oficială a lui Xi Jinping, cât şi în discursurile sale şi în 
propaganda partidului. Ordinea, disciplina şi respectul faţă de autoritate, prin 
apel la moştenirea confucianistă, sunt frecvent invocate şi în sectorul academic 
sau în audiovizual.20 Aceeaşi doctrină permite însă, şi utilizarea forţei în situaţia în 
care este întrebuinţată în scopuri morale sau defensive. Ea trebuie să fie de scurtă 
durată şi să se limiteze la a proteja interesele strategice şi menţinerea statu-quo-
ului.21  

China nu a făcut rabat de la aceste îndrumări şi a apelat la conflict de-a 
lungul ultimelor trei decenii, pentru dizolvarea ameninţărilor maritime. În acelaşi 
timp însă, prezenţa navelor străine în Marea Chinei de Sud a fost catalogată ca un 
atentat asupra suveranităţii chineze şi ca o lipsă de respect faţă de istoria sa.22 Pe 
cale de consecinţă, s-a indus ideea potrivit căreia revendicările Chinei nu au un 
substrat asertiv, ci unul reactiv, generat de acţiunile celorlalte state.  

După cum a remarcat jurnalistul Ian Johnson, confucianismul reprezintă 
nu doar ancora culturală, ci şi materializarea religioasă a spiritualităţii chineze. 
Filosofia confucianistă a călăuzit legătura poporului cu liderii şi a modelat 

 
19 Ibidem, pp. 42-47. 
20 The Economist, „Confucius says, Xi does”, 25.07.2015, disponibil la 
www.economist.com/china/2015/07/25/confucius-says-xi-does, accesat la data de 25 
septembrie 2019; Yuan-kang Wang, Harmony and War: Confucian Culture and Chinese Power Politics, 
New York, Columbia University Press, 2011, pp. 2-3; Kenneth J. Hammond, Jeffrey L. Richey, 
The Sage Returns: Confucian Revival in Contemporany China, New York, SUNY Press, 2015, pp. 65-66, 
87-89, 124-126, 138, 162-163, 174. 
21 Yuan-kang Wang, Harmony and War: Confucian Culture and Chinese Power Politics, pp. 18-19. 
22 Ibidem, pp. 191-192; Nguyen Hung Son, C. J. Jenner, „Domestic Politics: the Overlooked 
Undercurrent in the South China Sea”, în C. J. Jenner, Tran Truong Thuy, The South China Sea: A 
Crucible of Regional Cooperation or Conflict-making Sovereignty Claims?, Cambridge, Cambridge University 
Press, 2016, p. 136. 
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conceptele acestuia cu privire la reflexia societăţii.23 Pledoaria paşnică a Chinei 
devine, însă, failibilă dacă este raportată la incidentele maritime înregistrate în 
ultimele trei decenii. Niciunul dintre acestea nu a fost provocat de vreun adversar 
al Chinei, ci a fost declanşat de statul chinez pe fondul unor presupuse violări ale 
suveranităţii. 

În al doilea rând, reapariţia studiilor academice privind sistemul tributar 
tianxia a ilustrat interesul pentru o şcoală de gândire nealiniată uzanţelor 
occidentale. Accentul a fost pus asupra limitelor sistemului westfalian şi 
perspectivele modelării sale, în contextul prefiguratei hegemonii chineze din 
secolul XXI.24 Prin comparaţie, tianxia este privit ca un fenomen structural ce 
poate ierarhiza şi, în acelaşi timp, standardiza interesele naţionale într-un climat 
cosmopolit. Pentru îndeplinirea dezideratului ar fi necesară o nouă ordine 
globală, în care normele conceptuale (etică, guvernanţa elitelor) să primeze în faţa 
celor instituţionale (libertate, domnia legii). Această punte între culturi nu va fi 
impusă cu forţa, ci va atrage prin armonia dintre tradiţie şi modernitate, în 
aceeaşi manieră în care vechiul imperiu a coagulat numeroasele sale comunităţi.25 
Deşi implementarea sa reprezintă mai degrabă o utopie în actuala configuraţie 
contemporană, denotă un suspin al intelectualităţii chineze pentru măreţia 
imperială.  

Principalul mesaj care reiese însă, din aceste poziţii anti-occidentale, este că 
China a modelat destinul lumii premoderne şi e pregătită să o facă din nou, în 
calitate de membru responsabil al comunităţii internaţionale. Viziunea tributară 
este împărtăşită de convingerile paternaliste ale lui Xi Jinping cu privire la 
prezenţa altor state în teritoriile disputate din Marea Chinei de Sud. Întrucât 
această regiune a făcut parte din sfera de influenţă chineză, istoria nu 
îndreptăţeşte respectivele ţări să emită pretenţii teritoriale. Mai mult decât atât, 
nerespectarea suveranităţii maritime constituie, în opinia preşedintelui, un atentat 
la integritatea statului şi necesită implementarea unei defensive active.26 Politica 
regională chineză denotă, aşadar, elemente care o poziţionează sub renăscuta 
retorică sinocentristă, mascată de o poziţie diplomatică ce respinge ideea 
eventualelor ambiţii hegemonice. 

Nu în ultimul rând, am observat aceleaşi „tratamente preferenţiale” pentru 
o parte din statele regionale. Naţiunile mai puternice şi nesupuse voinţei Chinei, 
precum Vietnam, Filipine şi chiar Statele Unite ale Americii, sunt agresate fizic 

 
23 Ian D. Johnson, The souls of China: the return of religion after Mao, New York, Pantheon Books, 
2017, pp. 16-22. 
24 Nguyen Hung Son, C. J. Jenner, „Domestic Politics: the Overlooked Undercurrent in the 
South China Sea”, p. 135. 
25 William A. Callahan, „Chinese Visions of World Order: Post-Hegemonic or a New 
Hegemony?”, în International Studies Review, volum 10, 2008, pp. 750-753. 
26 Bradley A. Thayer, John M. Friend, „The World According to China”, în The Diplomat, 
03.08.2018, disponibil la www.thediplomat.com/2018/10/the-world-according-to-china/, accesat 
la data de 26 septembrie 2019. 
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asemenea barbarilor timpurii. Ţările cu pretenţii teritoriale modeste sunt supuse 
unui proces de sinizare contemporană, fie prin susţinerea politică a etnicilor han 
din Malaezia, fie prin favoruri economice în cazul Bruneiului. Considerentul ne 
îndreaptă să concluzionăm că politica externă chineză din Marea Chinei de Sud 
îmbină elemente ale neoconfucianismului narativ, cu acţiuni specifice spectrului 
realpolitik. Acest amestec eterogen de retorică şi practică le-a permis liderilor 
chinezi să penduleze în cooperare şi conflict în relaţia cu statele riverane.  

Legătura paradigmelor chinezeşti antice cu procesul decizional extern 
denotă astfel, o influenţă persistentă a acestor idei, impregnate atât în mentalul 
decidenţilor politici, cât şi în cel al societăţii. Bunăstarea colectivă rămâne un 
concept care cântăreşte mai mult decât legislaţia internaţională în politica externă 
chineză. 
 

Secolul de umilinţă 
 

Excepţionalismul chinezesc a presupus izolare şi autosuficienţă vizavi de 
influenţele occidentale. Ca urmare, un prim reper al declinului evolutiv a fost 
înregistrat la jumătatea secolului al XIV-lea, când expediţiile maritime au fost 
oprite, iar flota a fost dezmembrată într-o perioadă în care interesul occidental 
pentru navigaţie era în continuă creştere. Decizia împăratului a venit într-un 
moment în care avantajul tehnologic al flotei chinezeşti era superior oricărui 
adversar.27 Acest aspect s-a tradus în imposibilitatea racordării la evoluţiile 
industriale şi progresul tehnologic de care Vestul începuse să beneficieze. 
Totodată, China nu conştientizase că managementul conflictului reprezenta o 
ideologie puţin împărtăşită de principiile westfaliene şi că puterile occidentale 
priveau Asia ca pe o sursă de extindere a propriei puteri şi dominaţii culturale.28 
În momentul în care acestea au debarcat în regiune, ecartul tehnologic devenise 
atât de mare, încât China a pierdut principalele porturi şi artere de navigaţie. 
Ulterior a fost fragmentată de-a lungul unui secol (1839-1945) şi împărţită de 
statele occidentale şi Japonia, cu suport rusesc şi american, fiind obligată să ofere 
concesii comerciale sau teritoriale. Colapsul imperiului a condus totodată, la 
revolte interne pentru preluarea puterii, instaurându-se o stare de haos 
generalizat.29 Sfera de influenţă asupra Mării Chinei de Sud a fost şi ea pierdută 
pe parcursul acestor evenimente. 
 

 
27 Ibidem, p. 27; Şerban Filip Cioculescu, China, de la strălucirea ascunsă, la expansiunea globală, p. 51. 
28 Milan Lajciak, „China’s Cultural Fundamentals behind Current Foreign Policy Views”, pp. 10, 
12-13. 
29 Henry Kissinger, Despre China, pp. 63-66; David Scott, China and the International System, 1840-
1949: Power, Presence and Perception in a Century of Humiliation, New York, State University of New 
York, 2008, pp. 2-3; Şerban Filip Cioculescu, China, de la strălucirea ascunsă, la expansiunea globală, p. 
61; Alison Adcock Kaufman, „The Century of Humiliation, Then and Now: Chinese 
Perspectives of International Order”, în Pacific Focus, volum 25, număr 1, 2010, pp. 4-5. 
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Perioada Eveniment Adversar Rezultat Consecinţă 

1839-1842 Primul Război al Opiului Marea Britanie Înfrângere  
 
 

 
Tratatele 
inegale şi 

restrângerea 
frontierelor 

chineze 

1856-1860 Al Doilea Război al Opiului Marea Britanie şi 
Franţa, cu 
susţinerea SUA 

Înfrângere 

1884-1885 Războiul Sino-Francez Franţa Egalitate 

1894-1895 Primul Război Sino-Japonez Japonia Înfrângere 

1899-1901 Revolta Boxerilor Alianţa celor opt 
naţiuni 

Înfrângere 

1903-1904 Invadarea Tibetului Marea Britanie Înfrângere 

1931-1932 Invadarea Manchiuriei Japonia Înfrângere 

1937-1945 Al Doilea Război Sino-Japonez Japonia Înfrângere 

 
Tabel 1: Evenimentele incluse în „secolul de umilinţă” 

(Sursă: Contribuţia autorului, după datele prelucrate din David Scott,  
China and the International System, 1840-1949: Power, Presence and Perception in a Century of Humiliation, 

New York, State University of New York, 2008) 

 
Secolul de umilinţă a fost constant invocat în oratoria Partidului Comunist 

Chinez, care şi-a alocat meritele pentru alungarea invadatorilor străini şi 
reunificarea poporului sub stindardul Republicii Populare Chineze. Agenda 
externă a liderilor chinezi a propus reclădirea trecutului glorios prin raportare la 
nedreptăţile veacului de tristă amintire.30 Conform politologului William 
Callahan, există o amplă istoriografie dedicată respectivului secol, amintindu-se 
fiecare moment de umilinţă la care poporul chinez a fost supus de forţele 
occidentale.31 

În acest context, revendicările teritoriale au fost prezentate ca o 
continuitate a eforturilor de reîntregire naţională şi ca o reparaţie morală a 
istoriei. Marea Chinei de Sud a fost, în mod direct, implicată în acest demers 
naţional, existând percepţia generalizată potrivit căreia teritoriile au fost pierdute 
în contextul geopolitic de atunci. Lipsa unei forţe navale suficient de puternice a 
permis puterilor europene să pătrundă, în special, prin zonele de coastă situate 
de-a lungul Mării Chinei de Sud. Eliminarea acestei vulnerabilităţi strategice a 
presupus modernizarea armatei şi intensificarea prezenţei maritime regionale.  

Agenda regională a Chinei s-a concentrat astfel, asupra a trei obiective: 
„prosperitate”, „putere” şi „securitate”. A forţat ocuparea arhipelagurilor şi 

 
30 Alison Adcock Kaufman, „The Century of Humiliation, Then and Now”, pp. 2-3, 11; Idem, 
„China Navy holds Memorial Ceremony for Jiawu War”, în China Daily, 27.08.2014, disponibil la 
https://www.chinadaily.com.cn/china/2014-08/27/content_18498324.htm, accesat la data de 27 
septembrie 2019; Peng Yining, „Lesson from the past”, în The State Council of The People’s Republic of 
China, 24.09.2014, disponibil la english.www.gov.cn/news/top_news/2014/09/25/content_28 
1474989356751.htm, accesat la data de 27 septembrie 2019; Xi Jinping, Secure a Decisive Victory in 
Building a Moderately Prosperous Society in All Respects and Strive for the Great Success of Socialism with 
Chinese Characteristics for a New Era, Delivered at the 19th National Congress of the Communist 
Party of China October 18, 2017, p. 11. 
31 William A. Callahan, „National Insecurities: Humiliation, Salvation, and Chinese Nationalism”, 
în Alternatives, volum 29, număr 2, 2004, pp. 204-206. 

https://www.chinadaily.com.cn/china/2014-08/27/content_18498324.htm
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controlul traficului naval, în paralel cu intensificarea raporturilor comerciale 
regionale. Această „diplomaţie la două capete” a generat o apropiere economică de 
celelalte state implicate în disputele teritoriale însă, în acelaşi timp, a provocat o 
îndepărtare politică de acestea. 

În retorica aparatului de stat a fost integrată şi problematica legislaţiei 
internaţionale. Decizia din 2016 a Curţii Internaţionale din Haga cu privire la 
nelegalitatea revendicărilor Chinei a fost ignorată pentru că a respins argumentul 
istoric chinez şi a fost comparată cu tratatele inegale care au obligat-o să renunţe 
la propriile teritorii în secolul de umilinţă.32 

Statele Unite ale Americii sunt percepute la momentul actual ca puterea 
neoimperialistă ce poate împiedica redobândirea drepturilor maritime. De cel 
puţin două decenii, China a devenit principalul competitor economic al Statelor 
Unite ale Americii, iar recent s-a transformat şi într-unul militar. Prin urmare, 
secolul de umilinţă este transpus la nivelul Mării Chinei de Sud şi prin prisma 
relaţiei sino-americane şi a tentativei Beijingului de a-şi extinde influenţa 
regională.33 

Odată cu instalarea la conducerea ţării, Xi Jinping a reiterat necesitatea 
unei parităţi a puterii între Statele Unite ale Americii şi Republica Populară 
Chineză. Menţiunea a făcut referire, în mod special, la regiunea asiatică dominată 
de-a lungul timpului, în viziunea lui Xi, prin superioritatea culturală şi mai puţin 
prin conflict.34 Implicarea Statelor Unite ale Americii în disputele teritoriale este 
percepută ca o piedică în restabilirea sferei de influenţă chinezeşti şi, totodată, ca 
un amestec în treburile interne ale Chinei.35 

Astfel, în pofida numeroaselor asigurări pe care Beijingul le-a transmis cu 
privire la lipsa ambiţiilor hegemonice, păstrarea de către Statele Unite ale 
Americii a statu-quo-ului regional este pusă la încercare de emergenţa statului 
chinez.  

Urmărind evoluţia longitudinală a politicii sale interne, evenimentul care a 
influenţat în cea mai mare măsură China contemporană a fost deschiderea 
economică spre lumea occidentală, odată cu instalarea lui Deng Xiaoping în anul 
1978. Implicarea proactivă în mediul internaţional a transformat o China agrară 

 
32 Xinhua, „Full Text: China Adheres to the Position of Settling Through Negotiation the 
Relevant Disputes Between China and the Philippines in the South China Sea”, în The State Council 
of the People’s Republic of China, 13.07.2016, disponibil la english.www.gov.cn/state_council/ 
ministries/2016/07/13/content_281475392503075.htm, accesat la data de 29 septembrie 2019. 
33 Directorate of Intelligence, The Straits of Malacca and Singapore: Status of the Defense Buildup, Doc. 
No. CIA-RDP84S00554R000100160004-7, 1982, Approved for Release 05.08.2008, p. 1; Central 
Intelligence Agency, The Disputed Islands in the South China Sea, General CIA Records, No. CIA-
RDP08C01297R000300180017-4, Declassified and Approved for Release 17.10.2012. p. 1. 
34 Xinhua, SCMP Reporters, „Transcript: Xi Jinping’s speech at the unveiling of the new Chinese 
leadership (video)”, în South China Morning Post, 15.11.2012, disponibil la www.scmp.com/news/ 
18th-party-congress/article/1083153/transcript-xi-jinpings-speech-unveiling-new-chinese, accesat 
la data de 27 septembrie 2019. 
35 Şerban Filip Cioculescu, China, de la strălucirea ascunsă, la expansiunea globală, p. 73. 
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şi izolată, într-o putere financiară globală. Concomitent cu dezvoltarea 
economică însă, s-a reaprins şi orgoliul unui imperiu dezbinat de puterile 
occidentale şi condamnat la un secol de umilinţe. Prin urmare, forţa economică a 
fost corelată cu onoarea şi grandoarea politică. 

Menţinerea timp de două milenii a statutului imperial a format o cultură a 
superiorităţii etice şi morale, generând filosofia sinocentristă. Acest principiu al 
gândirii s-a extins la nivelul politic, unde China şi-a dezvoltat o sferă de influenţă 
regională bazată pe sistemul tributar „tianxia”. În cadrul ei, popoarele vecine 
aveau dreptul să se autoguverneze, cu condiţia respectării vasalităţii faţă de 
împărat.  

Urmărind firul narativ al istoriei, am ajuns de la excepţionalismul milenar, 
la umilinţa seculară care a contribuit, în viziunea Chinei, la destrămarea 
imperiului şi pierderea teritoriilor din Marea Chinei de Sud. Concepţia este 
puternic înrădăcinată în mentalul societăţii chineze, ca dovadă stând voluminoasa 
bibliografie focusată asupra acestei teme. 

Reemergenţa culturalităţii antice s-a petrecut odată cu sfârşitul erei 
maoiste, când valorile confucianiste au fost integrate în discursurile şi doctrinele 
noilor lideri. Referiri la respectarea suveranităţii şi măreţiei multimilenare au fost 
corelate, în special de actuala administraţie, cu vechile sfere de influenţă din 
Marea Chinei de Sud. S-a remarcat un comportament politic diferit al Beijingului 
faţă de statele nesupuse voinţei sale, asemenea separaţiei pe care imperiul 
obişnuia să o realizeze între statele sinizate şi cele considerate barbare. Vechea 
structură tributară a devenit, la rândul ei, subiect de studiu în cercurile elitiste, 
fiind exploatată de anumite voci academice pentru reaplicarea ei în perimetrul 
maritim.  

La nivel oficial, marota anti-imperialistă a conectat sentinţa din 2016 
privind legalitatea revendicărilor chineze, cu tratatele abuzive ale puterilor 
coloniale. Evenimentele de tristă amintire pentru mândria naţională a Chinei au 
condus la conştientizarea impactului pe care sfera maritimă a avut-o în 
destabilizarea ţării, având în vedere că majoritatea invaziilor occidentale s-au 
realizat prin porturile din Marea Chinei de Sud. Astfel, odată cu redresarea 
economică, China s-a focusat asupra dezvoltării capabilităţilor navale de luptă şi 
recuperării treptate a poziţiei regionale dominante.  

Totodată, am constatat că Statele Unite ale Americii au devenit principala 
ţintă a retoricii anti-occidentale, prin corelarea prezenţei militare americane în 
Marea Chinei de Sud cu cea a puterilor străine din secolul umilinţei. Cu toate că 
cele două state au evoluat spre o relaţie axată pe cooperare, nu au împărtăşit 
viziuni comune vizavi de noua ordine globală. Divergenţele ideologice au apărut 
la sfârşitul anilor 2000, odată cu rebalansarea politicii externe americane spre 
Asia-Pacific şi internaţionalizarea disputelor teritoriale de către celelalte state 
riverane, intensificându-se odată cu sosirea la putere a lui Xi Jinping. Acesta a 
solicitat respectarea prestigiului şi suveranităţii chineze şi delimitarea sferelor de 
influenţă regionale pentru a elimina posibilitatea unei îndiguiri maritime a Chinei. 
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Toate considerentele susmenţionate evidenţiază aşadar, rolul pe care 
filosofia sinocentristă îl deţine în structura decizională a Partidului Comunist 
Chinez. De asemenea, ele ilustrează modalităţile prin care aceasta este transpusă 
la nivel de politică externă în regiunea Mării Chinei de Sud. 
 

The Role of Sinocentrism in China’s Foreign Policy 
in the South China Sea 

 
(Abstract) 

 
This article examines how China’s imperial past influences its current foreign policy in the 

South China Sea. Considering the socio-cultural landmarks of Chinese civilization, we find that 
the Chinese state has built a sphere of regional influence since two millennia ago, which was later 
lost to Western powers. However, China’s economic and military re-emergence in recent decades 
has allowed it to reconsider the possibility of establishing a new regional hegemony. The 
hypothesis is all the more plausible as much of Chinese society is pressuring the Chinese 
Communist Party to take a firm stand on the issue of territorial claims in the South China Sea. 
Currently, China’s biggest dilemma is the American presence, which is trying to remove from the 
Asian landscape so as not to interfere with its national interest and strategic goals. 

Keywords: history, ideology, strategic culture, humiliation century, domestic challenges.  
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Valentin Ciorbea, Florin Stan (editori), Dobrogea în documente 
diplomatice româneşti (1878-1884), Bucureşti, Editura Academiei 
Oamenilor de Ştiinţă din România, 2019, 165 p.: 

 
Edificarea statului naţional unitar român a 

presupus mai multe etape, derulate între anii 1859 şi 
1918, între Mica şi Marea Unire, cum mai sunt 
cunoscute în istoriografie şi în mentalul colectiv 
românesc. Accentele s-au pus şi se pun pe Unirea 
Principatelor sub Alexandru Ioan Cuza, pe Războiul 
de Independenţă din 1877-1878 şi pe sfârşitul Primului 
Război Mondial, care a dus în anul 1918 la încheierea 
acestui proces politic. Congresul de la Berlin din vara 
anului 1878 a recunoscut independenţa României la 
nivel internaţional şi a prevăzut cedarea de către 
România a celor trei judeţe din Sudul Basarabiei în 
favoarea Rusiei, hotărând în schimb ca „Delta Dunării, 
precum şi Insula Şerpilor, sandgiacul Tulcei, cuprinzând districtele Chilia, Sulina, Mahmudia, 
Isaccea, Tulcea, Măcin, Babadag, Hârşova, Küstenge şi Medgidia să se unească cu România” 
(articolul 46 al Tratatului de la Berlin). Dobrogea se reunea politic cu statalitatea 
românească după patru secole şi jumătate de apartenenţă la Imperiul Otoman. 
Această unire a Dobrogei cu România, statutată de Tratatul de la Berlin şi 
asumată ca atare în epocă de factorii decizionali ai statului român, este astăzi mai 
puţin discutată în spaţiul public, accentul sărbătorilor naţionale căzând pe 
celelalte două uniri de la 24 Ianuarie 1859 şi de la 1 Decembrie 1918. 
Asemănătoare este situaţia şi în cazul istoriografiei, o radiografie sumară a 
acesteia descoperind o mult mai mică frecvenţă de discutare şi de analiză a 
chestiunii unirii Dobrogei cu România şi integrării provinciei în statul român, 
decât tema unirii Principatelor şi a unirii Transilvaniei cu România. 

Sesizând această realitate publică şi istoriografică, nouă istorici ai Dobrogei 
au întocmit recent un volum de studii, intitulat sugestiv 140 de ani de la unirea 
Dobrogei cu România. Studii istorice, publicat la Bucureşti, la editura Academiei 
Oamenilor de Ştiinţă din România, în anul 2018, sub coordonarea cunoscuţilor 
istorici Ştefan Coman, Valentin Ciorbea şi Constantin Daniel Arhire. Lansat la 
Tulcea în toamna anului 2018, volumul oferă o perspectivă complexă asupra 
istoriei moderne şi contemporane a Dobrogei, reprezentând o realizare 
istoriografică importantă a ostenitorilor muzei Clio din regiunea dintre Dunăre şi 
Marea Neagră. 

Conştient că înnoirea discursului istoriografic se face, mai ales, prin 
accesarea şi fructificarea izvoarelor documentare, profesorul universitar Valentin 
Ciorbea, reprezentant de seamă al şcolii istoriografice constănţene, a iniţiat şi 
publicat, în toamna anului 2019, un volum care restituie 73 de documente inedite 
referitoare la situaţia Dobrogei şi a locuitorilor ei între anii 1878 şi 1884, respectiv 
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1901 şi 1908. Culese din arhiva diplomatică a Ministerului Afacerilor Externe de 
la Bucureşti, sursele editate în acest volum aduc multe şi importante informaţii 
noi cu privire la starea regiunii, la realităţile demografice, etnice şi confesionale, la 
acordarea cetăţeniei noilor locuitori ai României, la emigraţie şi imigraţie, la 
situaţia trasării frontierei cu Bulgaria, la dificultăţile instalării administraţiei 
româneşti, la datele economice, financiare şi social-politice ale zonei etc.  

Argumentul profesorului Valentin Ciorbea şi nota asupra ediţiei a 
domnului doctor Florin Stan, consilier în cadrul Arhivei Diplomatice a 
Ministerului Afacerilor Externe, explică geneza şi justifică istoriografic apariţia 
volumului în această perioadă, subliniind noutăţile pe care documentele le aduc 
în atenţia specialiştilor şi a pasionaţilor de istorie a Dobrogei. Urmează lista 
documentelor şi regestul acestora, cu indicarea numărului paginii unde se 
regăsesc in extenso, abordarea editorilor plasând volumul din punct de vedere 
metodologic în zona tomurilor documentare clasice. Important de precizat este 
că documentele redactate în limba franceză sunt editate atât în original, cât şi în 
traducere românească.  

Documentele au fost elaborate de noile autorităţi civile şi militare instalate 
în Dobrogea, de cele guvernamentale de la Bucureşti, de cele regionale de la 
Galaţi, Tulcea şi Cernavodă, precum şi de cele consulare româneşti de la 
Constantinopol, Rusciuk-Varna, Turtucaia, Pera şi Odessa. Citite împreună sau 
doar în parte, acestea oferă perspective diverse asupra Dobrogei şi a locuitorilor 
ei, a primelor dispoziţii implementate de autorităţile române în regiune, dar mai 
ales a modului în care au perceput şi au cunoscut guvernele de la Bucureşti 
realităţile dobrogene şi starea noii provincii româneşti transdanubiene în 
intervalul 1878-1884. 

Cel mai amplu document reprezintă statistica populaţiei şi a localităţilor 
dobrogene (documentul 18), realizată de Ministerul de Război la sfârşitul anului 
1878 şi înaintată Ministerului de Externe în 3 ianuarie 1879. Statistica a fost 
efectuată pe structura vechilor unităţi administrative otomane şi înregistrează 
numărul populaţiei, naţionalitatea (români, bulgari, ruşi, greci, turci, nemţi, tătari) 
şi confesiunea (creştini sau musulmani) locuitorilor. De asemenea, un număr 
însemnat de documente discută chestiunea trasării şi delimitării frontierei între 
România şi Bulgaria, arătând cât de spinoasă a fost rezolvarea acestei probleme, 
care a depins atât de cele două ţări, cât şi de voinţa Marilor Puteri europene. 
Trebuie reţinut interesul autorităţilor române de a rezolva chestiunea graniţei 
ţinând cont nu atât de linia trasată la Congresul de la Berlin, cât mai ales de 
realităţile etnice din zonă, aspiraţiile guvernelor bucureştene fiind de a încorpora 
Silistra, Turtucaia şi alte localităţi locuite de români. Fixarea graniţei a generat o 
mişcare a populaţiei pe criterii etnice şi confesionale, autorităţile române 
constatând un exod al turcilor musulmani spre Imperiul Otoman, dar 
înregistrând şi o trecere continuă a Dunării de către românii din stânga fluviului 
spre noua provincie, precum şi o imigraţie a etnicilor germani din părţile bulgare 
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în aceeaşi regiune dintre Dunăre şi Marea Neagră, devenită parte integrantă a 
României. 

Din nefericire, volumul nu posedă un indice nominal, atât de util mai ales 
pentru cercetătorii profesionişti interesaţi de anumite chestiuni punctuale, acest 
neajuns putând fi îndreptat într-o ediţie viitoare sau în volumele documentare 
care vor urma şi pe care le întrezăreşte, de altfel, Florin Stan în nota asupra ediţiei 
(p. 15). Consider, totodată, că un rezumat în limba engleză ar fi fost de asemenea 
util şi binevenit.  

Dobrogea în documente diplomatice româneşti (1878-1884) este un volum valoros 
atât pentru istoria modernă a Dobrogei, cât şi pentru cea a statului român 
independent, care s-a unit cu această străveche regiune în urma Congresului de la 
Berlin din 1878. De aceea, îmi exprim speranţa că cei doi editori vor continua 
şantierul de cercetare, deschis în arhivele diplomatice ale Ministerului Afacerilor 
Externe, şi vor recidiva cu alte volume documentare îmbogăţind, în acest fel, 
istoriografia românească şi oferindu-i impulsuri de înnoire, dar mai ales 
contribuind la cunoaşterea istoriei Dobrogei în urma unirii acesteia cu România.  
 

CŞ III Dr. Mircea-Gheorghe ABRUDAN 
 
Sorana Maier, Constantin Necula, Chipuri feminine sibiene din alte 
veacuri, Bucureşti, Editura Eikon, 2019, 191 p.: 
 

Între numeroasele publicaţii apărute pe piaţa 
cărţii româneşti în anul Centenarului Marii Uniri s-au 
numărat două lucrări deosebite atât ca abordare 
istoriografică şi publicistică, cât şi ca realizare grafică şi 
editorială, dedicate istoriei multiseculare a oraşului 
Sibiu (a se vedea: Constantin Necula, Sorana Maier, 
Ipostazele unui oraş premiant. Sibiu-Capitala Premierelor, 
Bucureşti, Editura Eikon, 2018, 175 p.) şi a 
personalităţilor acestuia de altădată, care au contribuit 
decisiv la progresul culturii în general şi a celei române 
în particular (a se vedea: Constantin Necula, Sorana 
Maier, Case cu suflet la un Centenar de unitate, Bucureşti, 
Editura Eikon, 2018, 179 p.). Scrise cu vădită 
admiraţie faţă de istoria unui oraş „[...] cu o aură existenţială pentru Ţară, un punct de 
istorie şi geografie deopotrivă funciară şi metafizică” şi fructificând surse extrase din 
bogatele şi preţioasele arhive şi biblioteci sibiene, completate cu informaţii culese 
din presă, din literatura de specialitate şi de popularizare, cele două monografii 
album au fost publicate în limbile română, germană şi engleză, reprezentând o 
carte de vizită istorică excepţională a municipiului de pe Cibin, cum nu cred că 
alt oraş transilvănean mai are în momentul actual (a se vedea: Constantin Necula, 
Sorana Maier, Die vielfältigen Gesichter einer preisgekronten Stadt Hermannstadt-die 
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Hauptstadt der Premieren, Übersetzung aus dem Rumänischen Klaus M. Untch, 
Firenze, 2018, 175 p.; Constantin Necula, Sorana Maier, Facets of Award Winning 
City. Sibiu-Capital of the First Time Happenings, english translation by Maria Curtean, 
Firenze, 2018, 175 p.; Constantin Necula, Sorana Maier, Hermannstadt. „Häuser 
Mit Seele”. Nach Einem Jahrhundert unter dem Zeichen der Einheit, Übersetzung aus 
dem Rumänischen Klaus M. Untch, Firenze, 2018, 179 p.; Constantin Necula, 
Sorana Maier, Sibiu-Soul foul Houses at a Centenary of Unity, english translation Maria 
Curtean, Firenze, 2018, 179 p.). Mergând oarecum pe cărarea desţelenită de 
părintele academician Mircea Păcurariu prin volumul masiv, bine cunoscut, 
Cărturari sibieni de altădată, publicat în două ediţii la Cluj-Napoca (2002) şi la Sibiu 
(2015), monografiile album au fost supervizate de renumitul istoric şi magistru 
sibian în calitate de referent ştiinţific, creditând de la cea mai înaltă catedră 
universitară şi academică întreprinderea de succes a celor doi autori.  

Cine sunt ei? Sorana Maier este jurnalist şi istoric, cu preocupări şi 
contribuţii relevante despre istoria teatrului românesc din Sibiu, istoria culturii şi 
a elitelor sibiene, istoria presei româneşti din Transilvania şi evoluţia urbanistică a 
Sibiului în secolele XIX-XX. Constantin Necula este preot, conferenţiar 
universitar şi prodecan la Facultatea de Teologie „Sfântul Andrei Şaguna”, 
specialist în istoria pedagogiei, cateheticii şi omileticii româneşti din Transilvania, 
istoria elitelor, istoria culturii teologice şi istoria Sibiului. Iată, aşadar, cum 
întâlnirea fericită dintre o jurnalistă şi un teolog, amândoi cu pasiune pentru 
cercetarea trecutului şi restituirea profilului oamenilor „cari au fost”, devine una 
fecundă pe terenul istoriografiei.  

Tot din pana celor doi a apărut recent un al treilea volum referitor la 
istoria Sibiului dedicat, de această dată, chipurilor feminine „[...] trecute în sinaxarul 
de inimă al vieţilor noastre”, unor „Ilene Cosânzene”, cum plastic le caracterizează, din 
„[...] cetatea Sibiului şi din împrejurimi... poveşti de poveste” (p. 10).  

Volumul este structurat pe cinci capitole, precedate de Cuvântul înainte al 
primarului Sibiului, Astrid Cora Fodor şi de prefaţa autorilor, încheindu-se cu 
lista exhaustivă a bibliografiei utilizate. Cele 30 de „chipuri feminine sibiene” 
zugrăvite sunt grupate pe cinci capitole, în funcţie de particularităţile şi de vocaţia 
fiecărei doamne în parte. Primul capitol portretizează şapte femei ale jertfei, şi 
anume: „Viaţa unei mame, mama unei Vieţi-Fericita Anastasia Şaguna”; „Maria 
Cosma, exemplul dăruirii întru educarea femeii”; „Emilia Raţiu, mărturie de curaj 
şi demnitate”; „Iudita Măcelariu, grijă de rană a fraţilor români”; „Catinca 
Bârseanu, îngereasca strajă a orfanilor de război”; „Maica Mina Hociotă, semnul 
puterii lui Dumnezeu la vreme de Război” şi „Ioana Bădilă, sufletul caritabil al 
Sibiului”; alte şase dame (Maria Hannia, Ioanna Arsenie, Iustina Măcelariu, 
Catarina Manta, Maria Ivan şi Sofia David) fiind evocate pe scurt prin 
intermediul cuvântărilor funebre şi memoriale ale părintelui Zaharia Boiu, „fala 
amvonului românesc”, de unde şi subtitlul „Clasorul cu Icoane-din cuvintele lui 
Zaharia Boiu înapoi, în inima noastră”. 
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Capitolul al II-lea, „Dinamica emancipării în numele libertăţii”, deschis de 
subcapitolul introductiv „Curaj în slujba Tricolorului”, schiţează şase medalioane 
biografice: „Eleonora Lemény, politica conjugată la feminin absolut”; „Veturia 
Lapedatu, mamă studenţimii româneşti din Sibiu”; Ana Lazăr Florea, cuminţenia 
feminităţii”; „Therese Jikeli, cea dintâi educatoare”; „Eugenia Tordăşianu, inima 
Catedrei româneşti” şi „Selma von Hannenheim, o şcoală dedicată vieţii”. 
Următorul capitol, „Cuvintele vii ale Feminităţii”, restituie alte şapte profile: 
„Aurelia Goga Bratu, dăscăliţa cu vers de piatră”; „Adelina Maior-Olteanu 
Tăslăuanu, aripa de înger a Luceafărului”; „Maria Cunţan, mecanica poeziei într-
o iluzie de viaţă”; „Pauline Schullerus, Zâna dintâi a Basmului”; „Aurelia Pop-
Florian, vers de univers uitat”; „Anna Schuller-Schullerus, povestaşa zorilor de 
Basm” şi „O schijă de lumină a memoriei, Eleonora Slavici”. Capitolul IV, 
„Culorile din ochii de femei”, prezintă următoarele patru personalităţi: „Trude 
Schullerus, penelul vorbitor despre Sibiu”; „Coca Meţianu, un penel strecurat 
prin istorie”; „Kamilla Asbóth, ochiul magic al fotografiei feminine” şi „Anna 
Dörschlag”, când şevaletul este fereastră de suflet”. Ultimul capitol, „Cântarea 
cântărilor”, portretizează şase doamne care s-au îndeletnicit cu sunetele muzicii 
vocale şi instrumentale, şi anume: „Minerva Brote, stăpâna de lumină a 
claviaturii”; „Lucia Cosma, O Floare-de-colţ cântătoare”; „Ana Voileanu-
Nicoară, degetele de sticlă ale luminii”; „Veturia O. Ghibu, privighetoarea 
liedului ardelean”; „Maria Crişan, vocea Reuniunii Române de Muzică” şi 
„Dragă... Veturia lui Octavian Goga”, urmat de epilogul „Mamele de dincolo de 
Mame...”, redactat în urma vizitării cimitirului evreiesc din Sibiu şi dedicat 
mamelor, bunicilor, soţiilor şi fiicelor „[...] tuturor neamurilor ce alcătuiesc vibrantul 
podmol de lumină al Sibiului” (p. 174). 

Împodobită cu numeroase ilustraţii, desene, fotografii de epocă şi tablouri, 
care ilustrează atât personalităţile feminine evocate, cât şi diverse peisaje urbane 
sibiene, lucrarea Soranei Maier şi a părintelui Constantin Necula poate fi 
încadrată în categoria monografiilor-album, care se bucură de succes în rândul 
publicului larg, deoarece facilitează o reprivire mai profundă, mai accesibilă 
asupra trecutului, cum monografiile clasice mai greu o pot face. De altfel, cartea 
captează atenţia şi se poate parcurge uşor în orice clipă a zilei şi de către orice 
cititor, mai mult sau mai puţin avizat ori specializat, dar pasionat de istorie, 
fotografie, artă, muzică şi literatură. 

Chipuri feminine sibiene din alte veacuri se adaugă, în mod fericit şi inspirat, 
celorlalte două monografii-album similare ca abordare, Ipostazele unui oraş premiant. 
Sibiu-Capitala Premierelor şi Case cu suflet la un Centenar de unitate. Citite împreună, 
acestea formează o trilogie istorică unică a Sibiului, onorând deopotrivă istoria 
capitalei culturale europene din anul 2007 şi pe cetăţenii iluştrii de altădată ai 
acesteia, putând fi acum mult mai uşor redescoperiţi de contemporani, care se 
pot mândri cu antecesorii lor şi pot încerca să le urmeze pilda. 

Parcurgând cele trei volume mi-am amintit de poezia „Ex libris” a lui 
Tudor Arghezi, a cărui primă strofă se potriveşte foarte bine în a caracteriza 
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sentimentele trezite de trilogia istorică sibiană în inima şi în mintea cititorului: 
„Carte frumoasă cinste cui te-a scris/Încet gândită, gingaş cumpănită;/Eşti ca o floare, anume 
înflorită/Mâinilor mele, care te-au deschis”. Şi din acest motiv, nu-mi rămâne decât să-i 
felicit pe autori şi să le urez succes în realizarea unor viitoare proiecte comune. 
 

CŞ III Dr. Mircea-Gheorghe ABRUDAN 
 

Daniel Alic (coordonator), Duh şi Adevăr. Lucrările Simpozionului 
„Centenarul bănăţean. Un secol de administraţie românească la 
fruntariile României, 27-29 iulie 2019, Cluj-Napoca/Timişoara, Presa 
Universitară Clujeană/Editura Partoş, 2019, 325 p.: 

 
După ce, cu un an înainte, centenarul României 

Mari a fost marcat în felurite chipuri de către diferite 
instituţii sau prin încununarea demersurilor 
publicistice ale unor autori ce s-au străduit să aducă 
contribuţii noi în evaluarea istoriografică sau 
înţelegerea evenimentului, în anul 2019, intrarea 
Armatei Române în Banat şi încorporarea acestuia în 
structurile administrative româneşti a beneficiat, de 
asemenea, de un frumos moment aniversar, 
acompaniat de un demers publicistic aparte. Cele 
douăzeci şi trei de texte ce au urmat simpozionului 
dedicat acestui subiect restituie documente, chipuri şi 
efigii sau plasează acest areal geografic şi cultural 
aparte în contextul mai amplu al demersurilor făcute la finele Marelui Război în 
vederea adunării românilor din diferite teritorii ale fostei stăpâniri într-o singură 
ţară. 

Despre aceste elemente şi despre modul în care Banatul a ajuns să se 
alăture României un an mai târziu vorbeşte în cuvântul înainte (pp. 7-8), 
Înaltpreasfinţitul Ioan, Mitropolitul Banatului, care arată că: „[…] Regiunile istorice 
româneşti Basarabia, Bucovina şi Transilvania au fost integrate în Regatul României în cursul 
anului 1918, însă Banatul, teritoriu aflat între Mureş, Tisa şi Dunăre, a reprezentat obiectul 
unei medieri internaţionale încheiate doar pe la mijlocul anului 1919. În urma deciziei 
internaţionale, două treimi din teritoriul Banatului au intrat în componenţa României, fiind 
preluate în administrare de reprezentanţii românilor, iar o treime a rămas statului sârb şi este 
astăzi cunoscută sub denumirea de Banat sârbesc. Prin urmare, Banatul îşi serbează centenarul 
românesc în anul 2019” (p. 7). Ulterior, în textul următor, referindu-se la 
dimensiunea interculturală şi multietnică a acestor meleaguri, importantă nu doar 
pentru dezbaterile politice, ci şi pentru înţelegerea unor aspecte ce ţin de 
sociologie sau antropologie, dânsul va arăta că: „[…] În Banat nu s-a semănat cultură 
doar din exterior, pe un teren arid, ci aici a fost leagănul unei civilizaţii străvechi, 
multimilenare. Banatul a dat şi el, dar a şi asimilat şi sintetizat tot ce a venit din spaţiul 
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extracultural bănăţean. Banatul a primit, dar a şi dat din tezaurul culturii sale. Provincie 
imperială, a avut acces la cultura vest-europeană, dar au existat şi momente de stagnare, când a 
fost sub ocupaţie otomană. Însă Banatul a rămas creştin şi ancorat în valorile creştine şi 
europene. Aşezarea aici a numeroase etnii a făcut posibilă dezvoltarea unei culturi, unde fiecare 
etnie şi-a adus contribuţia sa. Această convieţuire a generat un caracter pluriconfesional” (p. 
11). 

Despre contextul istoric şi cel ideologic al Unirii şi locul Banatului în 
desăvârşirea acestui ideal vorbeşte istoricul Ioan-Aurel Pop, preşedintele în 
exerciţiu al Academiei Române, în paginile unui studiu amplu documentat (pp. 
15-25). Apoi, cu un text menit, de asemenea, să evidenţieze aspectele generale şi 
să le coreleze cu cele ale teritoriului investigat vine şi părintelr profesor Nicolae 
Chifăr de la Sibiu (pp. 26-35). 

Tranziţia înspre Banat şi cercetările de istorie locală o realizează domnii 
Lazăr Gruneanţu şi Vasile Dudaş (pp. 36-43), cu un material dedicat contribuţiei 
avocaţilor români la instaurarea administraţiei româneşti şi organizarea jurisdicţiei 
în Caraş-Severin şi Timiş-Torontal. Sunt urmaţi apoi, de profesorul Mircea 
Măran din Banatul Sârbesc, ce aduce în atenţie comunitatea din Sefcherin (pp. 
44-52) şi de părintele profesor Florin Dobrei, care vorbeşte despre parohiile 
Băuţari şi Banat şi activitatea lor în preajma Marii Uniri (pp. 53-76). Cunoscut 
istoric bisericesc, Mircea-Gheorghe Abrudan de la Institutul „George Bariţiu” al 
Academiei Române de la Cluj îi invită apoi, pe cititori să descopere aspecte ce 
privesc contribuţia Bisericii Ortodoxe de pe meleagurile bănăţene la realizarea şi 
consolidarea ulterioară a Marii Uniri (pp. 77-107).  

Urmează apoi, interesante prezentări ce aduc în atenţie integritatea 
teritorială a Banatului, insistând asupra modului în care diplomaţia românească a 
transformat acest aspect într-o cauză naţională (pp. 108-121), dar şi evocări ale 
chipurilor unor oameni care au adus contribuţii valoroase la realizarea 
evenimentului în cauză, precum preotul martir Atanasie Conciatu (pp. 122-127), 
Caius Brediceanu (pp. 128-138), Sebastian Olariu (pp. 139-156) sau 
compozitorul Ion Vidu (pp. 156-186).  

Tabloul este, ulterior, completat de textele unor cercetători de notorietate 
ai zonei, precum Corneliu Pădurean, care vorbeşte despre începuturile 
administraţiei militare franceze a Aradului (pp. 197-206) sau Radu Păiuşan (pp. 
207-218). Nici aspecte ce ţin de istoria educaţiei în timpurile premergătoare 
Unirii (pp. 219-323), istoria unor comunităţi locale, abordate ca studii de caz (pp. 
267-294), evoluţia administrativă ulterioară a bisericii bănăţene (pp. 206-315), 
biografiile unor oameni din zone învecinate, ce au avut şi ei contribuţii 
importante, precum preotul Ioan Simu din Sebeş, evocat cu profesionalism de 
către Mihai-Octavian Groza (pp. 294-305), sau prezenţele clericale româneşti la 
realizarea evenimentului, aduse în atenţie de părintele coordonator Daniel Aron 
Alic (pp. 316-325), nu sunt neglijate de către autorii ale căror texte sunt 
antologizate aici.  
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De aceea, putem cu certitudine afirma că, datorită vastului material 
documentar valorificat în paginile studiilor, a reevaluărilor istoriografice şi a 
modului în care evenimentul Unirii Banatului este plasat în contextul mai larg al 
celor care au marcat finele primei conflagraţii mondiale, lucrarea intitulată Duh şi 
Adevăr, apărută în duplex editorial la Cluj-Napoca şi Timişoara, se constituie atât 
într-o valoroasă contribuţie în ogorul cercetării istorice, cât şi într-un text ce 
spune multe teologului, filologului sau chiar românului simplu, fără cunoştinţe 
profunde de istorie, dornic totuşi să-şi cunoască mai bine trecutul şi să descopere 
lucruri noi despre naţiunea în care s-a născut şi despre jertfa unora dintre 
strămoşii săi. 
 

Dr. Iuliu-Marius MORARIU 
 
Lucreţiu Pătrăşcanu, Sub trei dictaturi, Bucureşti, Editura Paul Edition, 
2019, 255 p.: 

 
Personaj important al perioadei ilegaliste şi mai 

apoi, al debutului epocii comuniste din spaţiul 
românesc, Lucreţiu Pătrăşcanu (1900-1954), a fost un 
om ce a crezut, cu devotament, în idealurile politice pe 
care le-a susţinut, sfârşind prin a fi de-a dreptul 
„devorat” de implementarea unora dintre ele şi căzând 
victimă unora dintre cei pe care i-a susţinut şi 
promovat.  

Memoriile sale, intitulate Sub trei dictaturi şi 
republicate în anul 2019 la Bucureşti, din păcate într-o 
formă ce nu respectă metehnele ştiinţifice îndătinate 
(nu beneficiază de un editor, de un studiu introductiv 
sau de anumite texte însoţitoare care să ajute un cititor 
nefamiliarizat să cunoască mai bine epoca şi activitatea lui Lucreţiu Pătrăşcanu), 
se constituie totuşi într-o sursă importantă atât pentru înţelegerea unui om şi a 
ideilor lui, cât şi pentru a vedea percepţia unui om de stânga asupra unei epoci, 
după cum ţine să remarce autorul încă din prefaţa textului său: „Cartea de faţă este o 
încercare de a supune unei analize ştiinţifice întreaga evoluţie politică a României, în deceniul 
premergător actualului război. Evenimentele la care se referă studiul nostru s-au petrecut în 
special, între anii 1935 şi 1941” (p. 5). 

Evoluţia contextului românesc din cel de-al patrulea deceniu este apoi, 
descrisă prin lentilele unui comunist convins. Lupta de clasă, abuzurile „clasei 
burgheze” şi alte elemente care-i amintesc, cu siguranţă, cititorului născut înainte 
de 1989 de ceea ce în epocă era definit prin sintagma „limbaj de lemn”, sunt 
adevăraţi termeni-cheie ai demersului, alături de descrierile ce lasă parcă să se 
întrevadă că autorul se „răfuieşte” cu legionarii în memoriile sale (a căror 
guvernare o vede impusă datorită regelui Carol al II-lea şi eforturilor lui: „[…] 
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Nici mistica religioasă folosită în scopuri propagandistice, nici formulele şi parolele demagogic 
utilizate, nici întreaga aparatură de paradă menită să influenţeze mulţimile, nici chiar fondurile 
financiare care i-au fost puse la dispoziţie, n-ar fi putut crea gardismului şi întregii extreme 
drepte o bază de masă atât de largă, dacă n-ar fi existat o permanentă intervenţie a aparatului 
de stat-în frunte cu regele Craol al II-lea şi camarila lui-în sprijinul organizaţiilor ei”-p. 52). 
Analizele de natură politică conţin totuşi pasaje care, deşi se remarcă prin 
duritate, îşi au doza lor de obiectivitate. Iată un astfel de exemplu, ce porneşte de 
la politica regelui Carol al II-lea în contextul Dictatului de la Viena: „Regimul 
personal al lui Carol al II-lea suferi în acest chip o dublă pierdere de prestigiu: politic şi militar. 
Regele Carol care-şi asumase toate puterile în stat şi condusese efectiv politica externă a ţării, era 
ţinut direct răspunzător de situaţia în care se găsea România, a doua zi după Viena” (p. 
165). 

În ciuda relevanţei autorului şi a ideilor lui pentru istoria recentă a 
României, în lipsa unor aspecte fundamentale de natură editorială, cartea-şi 
ratează scopul şi îşi pierde utilitatea. Lipsa unor aspecte fundamentale precum un 
cuprins sau nişte indici, o fac neatractivă pentru cititori şi dezavantajează un 
cititor grăbit, interesat de o informaţie sau un capitol particular, ce nu-şi permite 
răgazul unei lecturi integrale. Lipsa unor note care să prezinte succint biografiile 
anumitor personaje pomenite, al căror nume nu mai spune astăzi mare lucru sau 
a unui studiu introductiv, care să permită înţelegerea ideilor şi a impactului 
personalităţii omagiate şi să evalueze critic aspectele fundamentale ale gândirii 
sale şi să treacă în revistă literatura ce-i fusese dedicată anterior (între textele 
recente, putând fi, cu certitudine, menţionate lucrări precum: Lavinia Betea, 
Lucreţiu Pătrăşcanu-moartea unui lider comunist, ediţia a III-a, Bucureşti, Editura 
Curtea Veche, 2011; Anton Raţiu, Cumplita odisee a grupului Lucreţiu Pătrăşcanu-
adevăruri dureroase, volum 1-2, Bucureşti, Editura Gestiunea, 1996; Marin C. 
Stănescu, Lucreţiu Pătrăşcanu-o personalitate controversată: texte selectate, Constanţa, 
Editura Tomis, 2006), constituie un mare hiatus al unui demers ce nu reuşeşte să 
fie nici anastatic, nici editorial în mod holistic. De aceea, astfel de demersuri se 
cer, din păcate, semnalate, însă ele trebuie în chip apodictic plasate sub egida: 
„aşa nu!”. 
 

Dr. Iuliu-Marius MORARIU 
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Niall Ferguson, Piaţa şi turnul. Reţele, ierarhii şi lupta pentru putere, Iaşi, 
Editura Polirom, 2018, 440 p.: 
 

Evreul Yuval Noah Harari, alături de britanicul 
Niall Ferguson, par în momentul actual a fi doi din cei 
mai apreciaţi şi „virali” istorici atât în breasla lor, cât şi 
în rândul publicului larg, dornic altminteri de cercetări 
la care să poată ajunge cu uşurinţă şi un cititor 
neavizat. Astfel, în cadrul unei lumi tot mai digitalizate 
în care lectura deseori se face fugitiv din lipsa timpului, 
cei doi se pliază excelent pe o stilistică simplă şi pe o 
capacitate sintetică remarcabilă, abordând, totodată, 
teme istorice puţin mai abstracte şi relativ necurtate 
până acum. De pildă, Harari propune o incursiune 
rapidă în trecutul omenirii pentru a releva capacităţile, 
dar şi principalele evenimente ce au condus la lumea 
construită de Homo sapiens, ca mai apoi să se folosească de contextul 
contemporan pentru a răspunde la întrebarea: „Cum va arăta viitorul?”. În 
contrapartidă, Niall Ferguson nu merge într-atât de departe din punct de vedere 
temporal dorind, în schimb, să pătrundă în tainele unor concepte de organizare 
social-politică ce au dominat lumea lui Homo Sapiens, dar care, fiindcă par deseori 
fireşti, au devenit aproape invizibile în spectrul cercetării de până acum. 

Astfel, Piaţa şi turnul. Reţele, ierarhii şi lupta pentru putere, apărută în anul 2018, 
este un excelent exemplu al unei astfel de cercetări ce doreşte să releve rolul 
crucial al reţelelor în istorie, aspect neglijat de cele mai multe ori chiar de către 
istorici, după cum remarcă Niall Ferguson încă din prefaţă. Titlul este şi el 
sugestiv pentru lupta continuă pe care au dat-o artizanii reţelelor şi ai ierarhiilor 
de-a lungul timpului pentru controlul puterii. Alegoria nu e deloc întâmplătoare. 
Se cunoaşte faptul că Agora era locul în care se făcea şi desfăcea ordinea politică 
în democraţia ateniană, această piaţă reprezentând esenţa acestui tip de 
guvernare. Argumentul care să susţină această afirmaţie e simplu şi se regăseşte 
în înţelesul unui singur termen, mai precis, al „relaţiilor”. Dincolo de rezultatul 
final al punerii unui anumit cetăţean prin vot la conducerea urbei, ceea ce i-a 
inspirat ulterior pe oameni să adopte sub o formă sau alta democraţia ca 
modalitate de conducere, Agora forma o serie de reţele sociale, economice şi 
culturale, „ţesute” precum o pânză de păianjen, ce se răspândeau pe tot cuprinsul 
cetăţii. În contrapartidă, puterea seculară era exemplificată prin masiva 
verticalitate a turnului, care poate umbri nestingherit piaţa în anumite momente 
ale zilei. Ei bine, această imagine alegorică exprimă exemplar continua încleştare 
dintre ierarhii şi reţele, descrisă în postfaţa cărţii de autor printr-o invitaţie la 
adresa cititorului de a-l însoţi în frumoasa piaţă Palazzo Pubblico din Siena. „[...] 
Nicăieri în altă parte”, conclude acesta, „[...] nu veţi vedea atât de elegant juxtapuse cele 
două forme de organizare umană descrise în această carte”. 
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În atare condiţii, laitmotivul cărţii devine evident. Istoricul britanic 
reliefează tensiunea dintre reţele şi ierarhii ca pe o luptă care se ascunde adânc în 
istoria umanităţii şi care alternează în funcţie de avantajele vremelnice pe care le 
obţin alternativ cele două moduri de organizare. Mai mult, pentru a-l captiva pe 
cititor încă din primele capitole, Ferguson se foloseşte de descrierea contextului 
societăţii contemporane, mult mai clar format şi înţeles în mintea cititorilor săi, 
pentru a scoate în evidenţă o lume dominată pentru moment de reţele. În cadrul 
ei totul este conectat, Joshua Ramo numind-o ca fiind „epoca puterii reţelelor”. 
Alături de motivaţia de a-şi „captura” şi „ancora” cititorul în „universul 
cercetării”, istoricul britanic încearcă să sădească în mintea cititorului câteva 
întrebări cheie precum: „Ce sunt reţelele?”, „Ce sunt ierarhiile?”, „Într-o 
perioadă de timp poate domina singular doar unul din aceste tipuri sau ele de 
fapt coexistă?” ori, poate cea mai relevantă dintre întrebări pentru contemporani, 
„Este bine că trăim astăzi o epocă dominată de reţele?”. Răspunsurile, 
bineînţeles, nu vor întârzia să apară. 

Cartea este concepută pe o structură simplă, alcătuită din nouă părţi cărora 
le sunt atribuite un număr inegal de scurte capitole. În fiecare capitol autorul 
încearcă să dezbată o singură secvenţă teoretică, un eveniment istoric, o aventură 
a vreunei personalităţi istorice ori o peliculă cinematografică cu scopul de a oferi 
răspunsuri mărunte, care odată unite, vor alcătui imaginea de ansamblu a 
conceptelor expuse în finalul cărţii. La rândul ei, separarea în părţi este necesară 
pentru a evidenţia anumite etape istorice şi momentele cheie din acestea, prin 
care trec cele două fenomene. Astfel, chiar structura cărţii este un exemplu de 
reţea, ea redând fapte din perioade istorice diferite, dar care reunite, pot releva o 
amplă şi concludentă imagine de ansamblu asupra acestor fenomene. Conţinutul 
divers al exemplelor din cât mai multe sfere ale cunoaşterii, de la ştiinţe, până la 
arta cinematografică ori sfera religioasă validează tezele sale, cu atât mai mult cu 
cât se pot găsi argumente solide din variate aspecte eterogene ale cotidianului. 
Referitor la stilistica pe care o abordează Ferguson, ea nu este profund 
academică, ci mai degrabă una familiară, apropiată de cititor prin utilizarea a 
numeroase verbe la persoana I plural. În acest fel, istoricul tinde să se transforme 
dintr-o călăuză a cititorului, într-un apropiat partener al acestuia în demersul 
cunoaşterii, accentuând sentimentul că cei doi nu sunt din sfere diferite ale lumii 
ci, împărtăşesc şi descoperă simultan aceleaşi realităţi şi dificultăţi. De altfel, 
sursele pe care autorul îşi fundamentează ideile sunt dintre cele mai variate. De la 
jurnale de sociologie ori studii de economie, la mari compedii de istorie sau chiar 
surse electronice, Ferguson preia idei din diferite arii de cunoaştere pentru 
ambiţioasa sa intreprindere de a arăta utilitatea, şi în fapt, felul în care viaţa 
noastră pendulează între reţele sau ierarhii. Acest fapt ne arată că istoria, de una 
singură, nu poate explica una din problematicile pe care Ferguson le expune şi 
susţine că au modelat-o într-atât de mult.  

Prin urmare, ideile principale captivează cititorul, ele regăsindu-se pe tot 
parcursul lecturii. Una din primele de acest fel se regăseşte încă din debutul cărţii 
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cu scopul de a seta dezbaterea şi de a-i conferi câteva precizări iniţiale ce trebuie 
făcute: „[...] Trăim într-o lume interconectată sau cel puţin aşa ni se spune mereu”. Mai 
apoi, Ferguson afirmă despre cercetarea sa faptul că: „[...] Cartea de faţă este despre 
suişurile şi coborâşurile istoriei. Face distincţie între, pe de o parte, lungile epoci în care anumite 
structuri ierarhice au dominat viaţa omului şi, pe de altă parte, perioadele mai rare, dar mai 
dinamice când reţelele au fost în avantaj, într-o anumită măsură datorită unor descoperiri 
tehnologice” (p. 17). În acest fel, Ferguson anticipează raritatea momentelor în care 
reţelele au fost în avantaj, conferind indiciul că ele au uzitat deseori de avantaje 
tehnologice pentru a domina ierarhia. Însă întrebarea este când au făcut-o şi cum 
au reuşit? Ori de ce au rezistat atât de puţin? 

Înainte de a intra în spectrul adânc al problematicii, Ferguson realizează o 
introducere teoretică cu privire la principiile prin care sunt alcătuite reţelele şi 
ierarhiile, din care reiese că ultimele sunt de fapt un tip de reţele puţin mai 
speciale. Astfel, contextualizând aceste reguli, Ferguson arată că în rarele 
momente când au ajuns la putere, reţelele au reuşit să schimbe sau chiar să 
revoluţioneze existenţa umanităţii, bazându-se pe o mai bună organizare şi pe un 
puternic dinamism al acestora ce nu permitea ierarhiei să restabilească cu 
uşurinţă ordinea. Apanajul inovării era atuul de necontestat al reţelelor ce a 
contribuit la scurtele perioade de măreţie, până în momentul în care acea 
tehnologie intra şi-n arsenalul ierarhiei. Interconectivitatea ridicată a oamenilor a 
arătat că niciunul dintre aceştia nu poate fi „o insulă pustie”, ci nevoia de a fi parte 
a unei comunităţi, deci a unei reţele, pentru fiinţa umană este una stringentă. 
Dezvoltând noi relaţii pe parcursul vieţii, conectându-se de altfel unii cu alţii, 
oamenii dezvoltă capacităţi de inovare ce nu pot fi deseori reglate de ierarhii. 
Homofilia joacă un rol esenţial în acest aspect, legea atracţiei guvernând aceste 
reţele ce se încheagă iniţial pe baza similitudinilor, care sunt unite apoi, prin aşa-
numite legături slabe care, de fapt, sunt punţi de legătură între diverse reţele mai 
mult sau mai puţin eterogene. Astfel, ele sunt profund dinamice, iar dacă ar fi să-l 
cităm pe autor, „[...] ele nu dorm niciodată” (p. 57). 

În schimb, ierarhiile sunt mai rigide, dar mult mai eficace sub aspectul 
controlului ori a capabilităţilor de a accesa diferite resurse ori a luării deciziilor. 
Ele s-au dezvoltat odată cu diviziunea muncii alături de preexistenţa unei ierarhii 
naturale puterii fizice şi a capacităţii intelectuale predefinită a indivizilor. Primele 
societăţi a căror obiectiv era să supravieţuiască şi să se apere de alte triburi 
duşmane aveau nevoie de o structură menită să reacţioneze unitar, rapid şi cu 
capabilităţi de a muta largi resurse pentru a fi distribuite acolo unde a fost nevoie. 
Acest tip de structură avea să se plieze perfect pe aceste cerinţe şi avea să domine 
o bună parte din istorie, tocmai pentru capacitatea sa extinsă de a exploata ceea 
ce a reprezentat a fi esenţialul pentru omenire până la revoluţia industrială, şi 
anume, pământul.  

Aceste caracteristici ale ierarhiei au scos în evidenţă anumite deficienţe ale 
reţelelor, dar criteriul se aplică şi viceversa. Următoarea idee principală ce rezultă 
din descrierea teoretică este că reţelele nu pot fi uşor de dirijat. Ele nu pot fi 
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concentrate în timp şi spaţiu către un obiectiv comun, precum organizaţiile ori 
structurile verticale ca armata sau birocraţiile. Deseori, când omenirea a fost în 
război, reţelele, chiar dacă au jucat un rol important (precum reţelele de 
criptografi sau cea de fizicieni atomici), nu puteau câştiga asemenea lupte ce 
implicau un efort imens de resurse, voinţă şi eficienţă. Ele sunt capabile să 
răspândească nu doar idei bune, ci şi idei mai puţin bune care, după cum o arată 
experienţa Marii Spaime din timpul Revoluţiei Franceze, se virilizează mult mai 
rapid. De altfel, nici ierarhiile nu duc lipsă de erori sau derapaje. Deseori, 
conducătorii lor alunecă pe panta „maniei puterii” ducând la direcţionarea 
discreţionară a resurselor către diverşi favoriţi şi a căderii multor conducători în 
meandrele despotismului, autoritarismului ori chiar în extrema totalitarismului. 

Altfel spus, după evidenţierea caracteristicilor celor două tipuri de 
organizare, cert este că Niall Ferguson pledează către o construcţie în care 
ierarhiile să se afle în fruntea statului, însă fără ca reţelelor să le fie ştirbită 
capacitatea de creaţie, ca unică soluţie a lumii de a nu sucomba. Astfel, 
argumentele istoricului britanic sunt solide în acest sens, cartea concentrându-se 
ulterior, pe evidenţierea nu puţinelor momente când reţelele au reuşit să domine 
ierarhiile, dar şi modalitatea în care acestea au produs o adevărată revoluţie 
politică, economică, culturală şi chiar religioasă. O lume condusă de reţele nu e 
una stabilă. Ele deschid, parcă, invariabil drumul nedorit către o formă de 
anarhie. Acestea profită nestingherit de vidul de putere ori de slăbiciunea 
ierarhiei de fiecare dată când au ocazia şi acţionează deseori malign în vederea 
acaparării mijloacelor de conducere. Polarizarea provocată de acestea în 
societăţile în care s-au manifestat virulent, au creat un număr nedorit de martiri 
în demersul înfăptuirii progresului.  

În aceste condiţii, Ferguson selectează câteva momente cheie din istorie, în 
care reţelele şi-au impus şi au creat o nouă ordine după aceea. Teza sa, conform 
căreia reţelele sociale au fost întotdeauna mult mai importante în istorie decât au 
admis majoritatea istoricilor, e completată de fapte sau evenimente din sfere de la 
economie, la sociologie, până la organizarea instituţională. Astfel, unele din 
momentele importante se regăsesc în: Reformă, Iluminism, Revoluţia Franceză, 
Revoluţia Americană, Revoluţiile industriale sau Revoluţia digitală, toate fiind 
produsul diverselor tipuri de reţele care au interacţionat, au schimbat idei, au 
polarizat şi au revoluţionat lumea. Cred că un exemplu relevant, pentru a 
remarca capacitatea reţelelor de a surclasa ierarhiile, este cel al Revoluţiei din 
Octombrie 1917, despre care Thierry Wolton afirmă că: „[...] Bolşevicii au câştigat 
nu în urma unei situaţii revoluţionare excepţionale, ci din cauza derivei procesului şi a 
slăbiciunii forţelor politice care răsturnaseră ţarismul în urmă cu opt luni. Pe parcursul acelei 
veritabile revoluţii din februarie 1917, partidul lui Lenin nu jucase niciun rol. În schimb, a 
ştiut să culeagă roadele pe care nu le semănase” (Thierry Wolton, O istorie a comunismului. 
Încercare de investigare istorică, volum I, Bucureşti, Editura Humanitas, 2018, p. 37.). 
Astfel, se relevă, fără echivoc, puterea nebănuită de modelare a vieţii exercitată 
de reţele într-un timp scurt. Însă, acest eveniment nu este unul izolat. După cum 
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se remarcă anterior, în istorie au avut loc o suită întreagă de astfel de evenimente 
ce i-au modificat parcursul „firesc”. Acestea sunt prezentate sumar ori mai în 
detaliu în funcţie de impactul pe care autorul crede că le-au avut în decursul 
timpului. Treptat, precum un lanţ trofic, reţelele s-au dezvoltat continuu: apariţia 
tiparniţei ce a ajutat răspândirea ideilor Reformei, la apariţia reţelelor culturale în 
cadrul Iluminismului ce a dus la răspândirea ideilor şi progresului ştiinţei. Ori 
apariţia incipientă a unor reţele înguste de comunicaţii, transporturi, medicale, 
financiare, teroriste, de energie electrică, a continuat cu extinderea lor 
nemărginită, peste care s-a suprapus, concomitent, formarea unor vaste reţele de 
sociabilitate odată cu proliferarea internetului. Întreaga evoluţie a acestui tip de 
organizare lasă astăzi impresia că totul depinde de apartenenţa de reţea, nimeni, 
neputând supravieţui fără a fi conectat la aceasta. De aici derivă şi dorinţa 
autorului de a evidenţia „haosul” care e provocat astăzi de o prea mare 
conectivitate a oamenilor prin oligopolurile (evidenţiind doar o faţetă a influenţei 
acestora, cea economică) care s-au reunit în FANG (Facebook, Amazon, Netflix 
şi Google), respectiv BAT (Baidu, Alibaba şi Tencent).  

Prin urmare, cartea lui Ferguson e relevantă în plan istoriografic pentru că 
se axează pe o tematică prea puţin abordată de către alţi istorici. Mai mult, el 
jonglează prin diferite momente ale istoriei dorind să arate importanţa acestor 
tipuri de legături ce au fost neglijate deseori în detrimentul studiului aprofundat 
al ierarhiilor. Avantajele şi dezavantajele prezentate îi vor nuanţa poziţia la finalul 
cărţii, el conturând dilema numeroşilor luptători care au avut o viaţa tulburătoare 
între 1790-1800, şi care după cum remarcă Ferguson: „[...] au învăţat o lecţie 
importantă pe care am face bine să ne-o amintim şi noi: dacă nu vrei să culegi numai furtuni 
revoluţionare, mai bine impui o oarecare ordine ierarhică asupra lumii şi îi conferi o oarecare 
legitimitate”. Exemplul pentarhiei impuse de Congresul de la Viena în 1815 denotă 
stabilitatea. Parcă tot demersul său are rolul de a explica omenirii că nu se află 
într-o situaţie nouă, dilema alegerii dintre ierarhie şi reţea a zguduit minţile a 
generaţii întregi de strămoşi ai umanităţii.  

Cred că o astfel de lucrare, pe lângă aprofundarea temei pe care o propune 
cu privire la reţele şi ierarhii, în subsidiar, are ca scop să obţină din partea 
cititorului un moment de reflecţie cu privire la necesitatea cunoaşterii realităţilor 
istorice şi, în fapt, a lumii prin care strămoşii noştri au trecut cu aceleaşi dileme, 
nelinişti sau incertitudini cu privire la viitor, precum noi. Astăzi, pare că vieţile 
altor oameni, scrise în paginile de istorie, sunt atât de îndepărtate, încât tindem să 
ne desprindem nemilos de acea lume. Tot astăzi pare că viaţa cotidiană e un 
continuu hazard, oamenii fiind în căutarea unui sens în fiecare zi. Astfel, 
Ferguson vine, prin lucrarea sa, să aşeze tiparele ce modelează cotidianul 
contemporan, transpunându-le pe două coordonate. Totodată, el arată că 
ierarhiile nu s-au născut odată cu totalitarismele secolului al XX-lea, astfel că nici 
reţelele nu au fost create în Silicon Valley, ci ele dăinuie de sute sau mii de ani, 
noi fiind puşi în aceleaşi situaţii de a alege calea pe care o vom urma. Autorul 
sugerează pentru ultima dată direcţia pe care o adoptă sub forma unei întrebări, 
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ce conţine intrinsec şi o doză de speranţă: „[...] Marea întrebare a vremurilor noastre 
este dacă aceste cinci mari puteri (din Consiliul de securitate ONU) pot face din nou cauză 
comună, la fel ca predecesoarele lor din secolul al XIX-lea?” (p. 331). Însă, răspunsul nu 
va aparţine doar lui, ci întregii lumi: va dori omenirea o lume guvernată de reţele 
sau de ierarhii? 
 

Andrei PETRUŞ 
 
Gerard V. Bradley, E. Christian Brugger (editors), Catholic Social 
Teaching. A Volume of Scholarly Essays, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2019, 644 p.: 
  

With Rerum novarum encyclical letter from 1891, 
Catholic Social Teaching has become not only an 
important topic for the research and the relationship 
of the Church with the world, but also a domain that 
changed and continues to change the way of thinking, 
interacting and adapting of the Church to the social 
realities.  

Since the release of this documents there are 
many other written on this topic. A long list of 
encyclical letters constitute the sources of the genre, 
and a number of consistent publications (books or 
journals) try to investigate different aspects of such a 
complex topic. Among them, an important one is for sure the Compendium of the 
Social Doctrine of the Church (2004) which summarizes the main aspects of the 
presented topic. Among the most recent books that try to see the actual 
dimension of the social doctrine and its potential outcomes, there can be surely 
mentioned the one coordinated by Gerard V. Bradley, E. Christian Brugger, 
published in 2019 by Cambridge University Press.  

Bringing together authors from different academic American 
backgrounds, the book brings together 23 studies dedicated to different actual 
topics. From the beginning (pp. 1-9), the two editors insist on the definition of 
the modern Catholic social teaching, showing that: „[…] Modern Catholic Social 
Teaching (CST; 1891-present) can be seen in a sense as the Church’s doctrinal pedagogical 
response to that evolving cupido for radical change constantly felt in the world since the 
Reformation, and at no time greater than the present; a response to its consequences, yes, but 
also to the desire itself. For it is an alloyed desire, an admixture of good and evil, stemming in 
the first place from natural inclinations to realize genuine forms of human fulfilment, but 
marred by a willingness to sacrifice innocence, trample salubrious traditions and dominate others 
rather than serve and befriend them. In as much as the desire drives action on behalf of true 
political liberty and social justice and fair participation in the political order, it needs nurturing 
and careful guidance. But in as much as it drives the destruction of toleration of the destruction 
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of human goods, a reckless resistance to rightful authority, rapacity and irreligion, it needs 
confrontation and correction. Modern CST endeavours to offer both. But as Leo makes clear, it 
concerns itself especially with the way the desire makes itself felt in the economic sphere” (p. 2).  

The definition is then followed by the articles, segmented in four 
important parts, namely: the first one dedicated to the historical background of 
the modern Catholic Social Teaching, the second one that investigates the main 
documents from Pope Leo XIII to pope Francis, a third one dedicated to the 
main themes in the debate and a conclusive one. Jon Finnis from University of 
Notre Dame offers in the beginning of the first mentioned part an approach 
dedicated to the ideas of Saint Thomas Aquinas as a primary source of Catholic 
Social Teaching (pp. 11-33), while Thomas C. Behr from University of Huston 
peaks about the historical and intellectual context of the nineteenth-century, 
where the modern form of the genre appeared (pp. 34-65). Then, the second 
part contains detailed analyses dedicated to every important encyclical, fact that 
makes the volume to be similar with the Compendium or other comments that use 
a diachronic presentation of the topic. The reader is invited there to discover 
fundamental texts like Rerum novarum, Quadragesimo anno, but also articles 
dedicated to topics like the conception of pope Pius XII on social issues (pp. 
108-135), the development of Catholic Social Teaching from pope John XXIII 
to pope Paul VI (pp. 136-165), the conception of popes like John Paul II (pp. 
166-187), Benedict the XVIth (pp. 188-216), or pope Francis (pp. 217-231). It 
must be for sure underlined the fact that the authors not only do they present 
the context and the content of the documents or the taught of the 
aforementioned Popes, but they also investigate the impact of their ideas or 
analyse in a critical way the literature that has been later dedicated to them.  

After presenting the historical aspects and the main documents and 
authors, the book offers in its 3rd section, an overview of the main topics that 
attract the attention of the Church. Topics like the common good (pp. 235-266), 

the universal destination of the worldʼs resources (pp. 267-300), that can be 
considered perennial topics, together with the re-discovered apostolate of the 
laity (since the Second Vatican Council, pp. 300-315) or the contemporary 
challenges brought by globalisation are part of the investigations offered by the 
writers.  

Interesting is also John Finnisʼs radical critique (pp. 548-584) of the 
Catholic Social Teaching that closes the anthology. Notes and accents on the 
fact that the aforementioned topic is not a doctrinaire aspect and therefore 
should not consist in a topic promoted by the bishops are part of this approach, 
that raises interesting question marks, but in the same time emphasizes the 
relevance of the Catholic Social Teaching for the development of the Church.  

Offering a deep and well-documented overview on the way how the 
Catholic Social Teaching appeared, developed and influenced the life of the 
Church, but in the same time bringing into attention the new challenges faced by 
it or the way how different popes managed to overcome potential important 
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crises, the book published by Cambridge University Press is not only an useful 
tool for a specialist on this topic that wants to see the evolution of the new 
tendencies, but it can be also a great lecture for a curious reader who wants to 
find more about the relationships of the Catholic Church with the world and its 

contributions to the improvements of peopleʼs way of life.  
 

Dr. Iuliu-Marius MORARIU 
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