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EDITORIAL 
 

Toamna anului 2019 marchează aniversarea celor cinci ani scurşi de la 
reluarea activităţii astriste la Sebeş, prin Despărţământul „Vasile Moga” Sebeş, 
eveniment dublat de apariţia celui de-al cincilea număr al anuarului „Astra 
Sabesiensis”, cel mai vizibil proiect cultural al asociaţiei amintite. Dintre 
proiectele derulate, de departe, cel mai important rămâne proiectul editorial 
„Astra Sabesiensis”, oarecum inedit în peisajul publicistic astrist, care, împreună 
cu sora mai mare, revista „Astra Salvensis”, asigură o vizibilitate naţională şi 
internaţională Asociaţiunii ASTRA. 

Cel de-al cincilea număr al anuarului „Astra Sabesiensis”, prin cele 15 
studii, abordează tematici din cele mai diverse, de la prezentarea modelelor de 
sanctitate în ultimele veacuri ale Evului Mediu, la recuperarea parcursului unor 
personalităţi, la evenimentele Primului Război Mondial sau premergătoare Marii 
Uniri, la perioada comunistă sau episoade din istoria recentă a lumii, cuprinsul 
acestuia respectând criteriul cronologic. Tabloul este completat prin secţiunea 
„recenzii”, în cadrul căreia au fost prezentate o serie de publicaţii apărute în 
contextul comemorării Primului Război Mondial şi celebrării centenarului Marii 
Uniri. 

Ajuns la cel de-al cincilea număr, anuarul „Astra Sabesiensis” se prezintă 
ca o publicaţie ştiinţifică serioasă, de ţinută, deschisă spre colaborarea cu mediul 
academic naţional şi internaţional, aspect reflectat în citările articolelor publicate 
şi indexarea în cele mai prestigioase baze de date internaţionale (actualmente, 
acesta aflându-se şi sub evaluare SCOPUS). Graţie acestor indexări, în format 
electronic, anuarul „Astra Sabesiensis” a ajuns să fie inclus în colecţiile celor mai 
prestigioase biblioteci universitare din lume (Chişinău, Budapesta, Viena, 
Leipzig, Hamburg, Vechta, Glasgow, Roma etc.), fapt ce a sporit vizibilitatea 
publicaţiei noastre. 

În încheiere, ne exprimăm gratitudinea faţă de autorii studiilor şi 
recenziilor redate în acest număr (cercetători din Sebeş, Alba-Iulia, Cluj-Napoca, 
Turda, Sibiu, Reşiţa, Arad), faţă de membrii colegiului ştiinţific care au asigurat 
procesul de recenzare (contribuind, prin aceasta, la calitatea materialelor trimise 
spre publicare), precum şi faţă de membrii colegiului editorial care s-au îngrijit 
cu mult profesionalism de pregătirea materialelor pentru tipar. 

Ca în fiecare an, proiectul „Astra Sabesiensis” a fost susţinut de Primăria 
şi Consiliul Local al Municipiului Sebeş, prin programul anual pentru acordarea 
de finanţări nerambursabile persoanelor fizice sau juridice fără scop patrimonial, 
pe anul 2019, motiv pentru care gândul nostru cel bun se îndreaptă şi spre 
autorităţile locale. Prin intermediul sprijinului amintit, am avut posibilitatea 
dezvoltării acestui proiect editorial şi diseminării rezultatelor prin varianta print 
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a anuarului „Astra Sabesiensis”, intrată în colecţiile bibliotecilor, muzeelor, 
instituţiilor de cultură sau colecţiile particulare. 

Nu în ultimul rând, mulţumirile noastre se cuvin şi colectivului din jurul 
editurii Argonaut, Cluj-Napoca, care şi în acest an s-a arătat interesat de 
colaborarea cu redacţia anuarului „Astra Sabesiensis” şi a asigurat editarea 
acestuia în condiţii grafice excepţionale. 

La ceas aniversar, dedicăm acest număr tuturor celor care au crezut în 
proiectul „Astra Sabesiensis” şi l-au sprijinit necondiţionat, convinşi de faptul că 
acesta va rămâne, peste ani, o componentă importantă a patrimoniului cultural 
local. 

Vivat, crescat, floreat ASTRA! 
 

Drd. Mihai-Octavian Groza 
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca 

Preşedintele Despărţământului ASTRA „Vasile Moga” Sebeş 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

Studii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





11 

 
 

CUM MULTIPLICATO FRUCTU DOMINO REPORTARE ET 
DIEM MESSIONIS EXTREMUM MISERICORDIAE OPERIBUS 

PRAEVENIRE. TENSIUNEA SALVĂRII SUFLETULUI ÎN 
TRANSILVANIA PRIMEI JUMĂTĂŢI A SECOLULUI AL XIV-LEA. 
MODELE DE SANCTITATE, SFINŢI INTERCESORI, PIETATE 

POPULARĂ 
  

Dr. Diana-Maria Dăian 
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca 

 
La 1320, biserica dedicată Fecioarei Maria din Oradea făcea obiectul unei 

indulgenţe papale1 al cărei conţinut era următorul: „[…] acela-din al cărui dar 
purcede ca să-i slujească lui credincioşii săi cu vrednicie şi cuviinţă-răsplăteşte din belşugul milei 
sale cu mult mai mult decât pot să merite slujbele celor ce i se roagă şi rugăciunile celor ce-i 
slujesc cu vrednicie […] iubitul fiu Chanadin prepozitul bisericii din Oradea […] însufleţit 
de râvna unei cucernice hotărâri, după cum ne-a arătat nouă, şi dorind să schimbe printr-un 
schimb fericit cele pământeşti cu cele cereşti şi cele trecătoare cu cele veşnice, a întemeiat spre 
lauda numelui domnului din bunurile sale moştenite şi din altele dobândite cu dreptate de el, 
cinci altare în acea biserică, înzestrându-le cu venituri îndestulătoare şi pe deasupra s-a îngrijit 
să rânduiască potrivit canoanelor, pe cheltuiala sa, şase canonici şi un al şaptelea ca prepozit 
al lor în biserica fericitei fecioare Maria din Oradea”.2 Fragmentul de mai sus ilustrează 
un pattern devoţional ce se dorea popularizat de Biserică în interiorul corpus-ului 
de credincioşi, un comportament „corect”, un mod „de a trăi bine” care odată 
urmat era menit să asigure graţia divină, făcând prin aceasta trimitere la una 
dintre constantele universului devoţional medieval: salvarea sufletului,3 facilitarea 

 
1 Indulgenţa, adică ştergerea parţială sau totală a timpului penitenţial ca urmare a păcatelor 
săvârşite, emisă de Sfântul Scaun sau de episcopi, reprezintă una dintre componentele cele mai 
importante ale religiozităţii medievale. Departe de a constitui în exclusivitate o practică intra-
ecleziastică relativă la experienţa penitenţială a singurului credincios, indulgenţa adună în sine o 
multitudine de dimensiuni cu repercusiuni de natură socială, culturală şi politică, greu de 
identificat în alte forme devoţionale sau liturgice ale Evului Mediu. Printre iniţiativele care au 
făcut obiectul indulgenţelor putem aminti cruciade, procese de canonizare, acţiuni caritabile şi 
manifestări devoţionale, încoronări ale papilor şi ale principilor seculari, precum şi numeroase 
campanii finalizate prin colectarea de fonduri pentru construirea şi întreţinerea diferitelor spaţii 
religioase (Etienne Doublier, Jochen Johrendt, Economia della salvezza e indulgenza nel Medioevo, 
Roma, Vita e Pensiero, 2017, passim; Andrea Camilleri, La bolla di componenda, Palermo, Sellerio 
Editore Palermo, 2012, passim). 
2 Documente privind istoria României (în continuare D. I. R.), seria C. Transilvania, volum I (1301-
1320), Bucureşti, Editura Academiei Republicii Populare Române, 1953, document 430 (1320), 
pp. 362-363. 
3 În sensul eliberării care permite depăşirea limitelor naturii umane reprezentate de păcat şi de 
moarte (a se vedea: www.treccani.it, accesat la data de 23.06.2019, ora 16:30). 
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obţinerii iertării şi a agonisirii fericirii eterne prin intermediul „faptelor bune”. 
Binomul salvare/condamnare delimitează discursul etic medieval, atribuindu-i 
un sens finalistic, deoarece fiecare act uman este gândit să asigure obţinerea 
mântuirii.4 Devenind o adevărată tensiune, lucrarea de salvare a sufletului a stat 
în prim-planul discursului clerical, dar şi al acţiunilor laicatului, canalizând 
energiile sale. Astfel, Evul Mediu a fost martorul apariţiei credinţei că laicii pot 
influenţa manifestarea graţiei divine prin intermediul aşa-numitelor „fapte 
bune”, menite să asigure iertarea păcatelor şi să scurteze timpul petrecut în 
Purgatoriu: rugăciunile individuale, procesiunile cu ocazia hramului bisericilor, 
pelerinajele, donaţiile constând în obiecte religioase, finanţarea unui altar, 
ridicarea unei capele, acţiunile sociale cu caracter caritabil, respectiv liturghiile 
votive.5 „A se îngriji de fapte bune, se socoteşte şi ca un sprijin în această viaţă şi se ţine şi ca 
o aşteptare a darului veşnicei răsplăţi”,6 avea să afirme la 1342 Andrei, episcopul 
Transilvaniei, readucând în prim-planul universului devoţional transilvănean al 
mijlocului de secol XIV importanţa „faptelor bune” în ecuaţia salvării sufletului 
şi încercând să dea un nou impuls iniţiativelor laicilor în plan devoţional. 

Prezenta cercetare îşi propune să reconstituie tipologiile de sanctitate 
populare în spaţiul transilvănean al primei jumătăţi a secolului al XIV-lea, 
urmărind modul în care evoluţiile europene în materie de cult al sfinţilor şi trend-
uri devoţionale au fost preluate/prelucrate în acest teritoriu de la periferia 
Christianitas.7 În al doilea rând, studiul doreşte să discute problematica implicării 
laicilor în viaţa religioasă a Transilvaniei perioadei menţionate, aducând în prim-
plan acţiunile lor în materie de pietate populară. În final, prezentul demers 
intenţionează să ilustreze modul în care acţiunile laicilor transilvăneni în sfera 
religioasă dezvăluie exigenţe şi preferinţe devoţionale originale, altfel spus în ce 
măsură şi de ce anume este căutată intenţionat intercesiunea anumitor sfinţi în 
detrimentul altora. 

Într-un studiu care îşi propune să prezinte schema unei posibile cercetări 
axate pe cultul sfinţilor în Transilvania medievală a secolelor XIV-XVI, Maria 
Crăciun şi Carmen Florea atrag atenţia asupra problemelor specifice regiunii 
menţionate, în special în ceea ce priveşte disponibilitatea surselor. În ciuda 

 
4 Michel Feuillet, Vocabolario del cristianesimo, Roma, Edizioni Arkeios, 2001, p. 41. 
5 Karl Vocelka, „The Counter-Reformation and Popular Piety in Vienna”, în volumul Living with 
Religious Diversity in Early-Modern Europe, coordonat de C. Scott Dixon, Dagmar Freist, Mark 
Greengrass, Farnham, Ashgate, 2009, pp. 128-129. 
6 D. I. R., volum IV, document 75 (1342), p. 74. 
7 În sensul teritoriilor care îl recunoşteau pe Papă drept autoritate spirituală supremă, conceptul 
de Christianitas devine aşadar sinonim cu Biserica universală, ajungând să înglobeze o dimensiune 
socială. Astfel, Christianitas reprezintă unitatea temporală şi spirituală a credincioşilor (Roberto 
Paciocco, Canonizzazioni e culto dei santinella Christianitas: 1198-1302, Assisi, Porziuncola, 2006, p. 
282). 
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faptului că hagiografiile lipsesc, există alte categorii de surse care pot documenta 
existenţa anumitor culte ale sfinţilor şi, implicit, a modelelor de sanctitate în 
Transilvania, după cum urmează: donaţii şi legate testamentare, indulgenţe, 
relicve, dedicaţii de biserici, altare, toponime, antroponime, imagini ale sfinţilor 
în pictura murală, sculptură, altare poliptice, cahle, monede, sigilii, regulamentele 
şi statutele breslelor, statutele oraşelor, pelerinajele, jurămintele prestate în faţa 
altarelor, taxele colectate cu prilejul diferitelor sărbători, zilele de târg ţinute cu 
ocazia anumitor sărbători.8 În continuarea consideraţiilor de mai sus, prezentul 
demers valorifică trei categorii de surse ce au în vedere Transilvania în prima 
jumătate a secolului al XIV-lea (1301-1350): 1. altare; 2. pelerinaje; 3. donaţii şi 
legate testamentare. 9  Sub aspectul metodologiei de cercetare, vom apela 
deopotrivă la analiza cantitativă (cuantificarea surselor) şi calitativă (critica şi 
interpretarea surselor, corelarea informaţiilor extrase din izvoare şi a 
principalelor ipoteze istoriografice aflate în circulaţie). 

Ipoteza de lucru a acestei cercetări o reprezintă ideea potrivit căreia în 
cultura medievală o reflecţie asupra principiilor şi valorilor comportamentului 
uman este de neconceput în absenţa dimensiunii religioase; potrivit doctrinei 
creştine, care reprezintă componenta cea mai complexă a gândirii medievale, 
sensul vieţii creştine este dat de obţinerea salvării sufletului, evitând 
condamnarea eternă. 10  Scripturile nu erau punctul central al vieţii religioase 

 
8 Maria Crăciun, Carmen Florea, „The Cult of  Saints in Medieval Transylvania”, în volumul Saints 
of  Europe. Studies towards a Survey of  Cults and Culture, coordonat de Graham Jones, Stamford, Paul 
Watkins Publishing, 2001, p. 41. 
9  Prezenta cercetare vine în îmbogăţirea pistei de investigaţie inaugurată prin intermediul 
materialului intitulat „Discurs clerical şi pietate laică în Transilvania Evului Mediu târziu. 
Reprezentări ale sanctităţii în indulgenţele papale şi episcopale”. Analiza indulgenţelor papale şi 
episcopale din Transilvania secolelor XIV-XV reuşea să reconstituie învăţăturile Bisericii în 
materie de practici religioase laice şi să evidenţieze modelele de sanctitate popularizate de acest 
tip specific de documente şi adresate acestui spaţiu. Cele două direcţii ale studiului întreprins au 
fost în măsură să evidenţieze iniţiativele clericale de stimulare a unor culte regionale şi a unor 
modele de sanctitate locale care au susţinut cultul sfântului patron al unei comunităţi. Totodată, 
demersul a încercat să stabilească o relaţie între tiparele devoţionale locale şi răspândirea regională 
a unui cult, secolul al XV-lea fiind martorul unei raţionalizări a „sărbătorilor însemnate” în 
detrimentul înmulţirii zilelor mariane şi a devoţiunii recente a unor sfinţi (Sfânta Ana). În final, 
cercetarea a dorit să evalueze eficacitatea discursului clerical şi, implicit, receptarea învăţăturilor 
Bisericii de către laicatul transilvănean, putându-se vorbi despre întrepătrunderea planurilor 
clerical şi laic, despre colaborarea dintre cele două părţi în vederea desăvârşirii lucrării individuale 
de salvare a sufletului (a se vedea: Diana-Maria Dăian, „Discurs clerical şi pietate laică în 
Transilvania Evului Mediu târziu. Reprezentări ale sanctităţii în indulgenţele papale şi 
episcopale”, în volumul Consemnări despre trecut. Societate şi imagine de-a lungul timpului, coordonat de 
Anamaria Macavei, Roxana-Dorina Pop, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2015, pp. 87-
103. 
10  Santino Mele, „Peccato e salvezza nell’etica medievale”, disponibil pe platforma 
www.academia.edu, accesat la data de 13.06.2019, ora 18:05. 

https://www.academia.edu/20009570/Peccato_e_salvezza_nelletica_medievale
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deoarece creştinii de rând nu ştiau citi, iar copii ale Bibliei în limbile vernaculare 
nu au existat mai devreme de epoca Reformei şi de apariţia tiparului în secolul al 
XVI-lea, ceea ce se traducea prin faptul că religia Evului Mediu nu era uniformă: 
în timp ce înaltul cler avea acces la sfintele scripturi şi cunoştea teologia, clerul 
de jos avea o pregătire limitată.11 Creştinătatea Evului Mediu s-a concentrat cu 
precădere asupra sacramentelor, rituri sacre prin care se credea că Dumnezeu 
intra în contact cu omul; clerul de jos era intermediarul între divin şi credincioşi, 
ocupându-se de administrarea sacramentelor şi interpretarea scripturilor prin 
intermediul predicaţiei. Fiind aşadar clerul de jos din punct de vedere intelectual 
şi moral inferior atribuţiilor sale, în contact direct cu corpus-ul de credincioşi, 
învăţăturile creştine au sfârşit prin a pătrunde şi a fi popularizate în rândul laicilor 
în mod imperfect astfel încât putem afirma faptul că laicatul avea o cunoaştere 
sumară a adevărurilor de credinţă, universul lor devoţional hrănindu-se şi dintr-
o infinitate de practici magico-superstiţioase, supravieţuite din epoca păgână. A 
fi creştini nu însemna stricto sensu a avea aceeaşi credinţă, adică a crede în aceleaşi 
repere, ci mai degrabă se traducea prin a participa la aceeaşi atmosferă mentală, 
a împărtăşi aceeaşi viziune despre lume. 

În acest milieu religios, Creştinătatea Evului Mediu s-a focusat asupra 
obiectelor şi practicilor considerate a aduce credinciosul în contact cu divinul şi, 
prin urmare, a facilita obţinerea iertării şi a salvării sufletului, întâlnirea cu 
Dumnezeu devenind în opinia laicilor o adevărată experienţă fizică.12 Pe acest 
fundal, cultul sfinţilor dobândeşte o importanţă majoră nu doar în ecuaţia salvării 
sufletului, ci şi pe planul vieţii cotidiene medievale.13 În situaţia în care religia 

 
11 Heather Selma Gregg, The Path to Salvation: Religious Violence from Crusades to Jihad, Washington 
D. C., Potomac Books, 2014, passim. 
12  De exemplu, creştinii Evului Mediu credeau cu tărie că Dumnezeu le putea vorbi prin 
intermediul naturii, fenomene naturale precum inundaţii, perioade de secetă, eclipse trecând 
drept semne divine. Ibidem. 
13 Fiecare fază din istoria creştinismului, începând cu perioada martirilor, a avut sfinţii săi, care 
asumând conotaţii diverse de-a lungul timpului, au jucat un rol important în viaţa profană şi 
spirituală a credincioşilor, au promovat în diferite locuri acţiunile lor în timpul vieţii şi au 
continuat să exercite o influenţă majoră prin a lor virtus chiar şi după moarte. Apostolii şi ucenicii, 
cei care au fost cel mai aproape de Hristos în experienţa sa mundană şi care au fost primii 
mesageri ai discursului cristic, nu au găsit autori contemporani pentru a le nara viaţa şi moartea. 
Au fost tocmai persecuţiile care, mai ales din secolul al III-lea, au dat primul impuls scrierii 
hagiografice. Moartea, înfruntată cu curaj în numele credinţei, a inoculat în cei care au 
supravieţuit dorinţa de a lăsa amintirea acestui sacrificiu prin care simplii creştini au demonstrat 
aceeaşi tărie asemenea episcopilor, capii comunităţilor lor. Sunt chiar aceste date, ziua şi uneori 
anul martiriului, considerate dies natalis a sfântului, adică ziua naşterii sale la viaţa adevărată, la 
care se adaugă locul îngropării, elemente care au constituit secole de-a rândul aspectele esenţiale 
ale comemorării. Martiriul a continuat să facă parte din experienţa creştină mai ales în zonele de 
frontieră ale orbis catholicus unde s-au înregistrat cazuri izolate: sfântul Bonifaciu al Germaniei 
(secolul VIII), sfântul Adalbert al Pragăi, respectiv Bruno din Querfurt (secolele X-XI). În timp 
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asigura asistenţă spirituală, socială şi, nu în ultimul rând, medicală, sfinţii 
întruchipau idealul uman, deoarece sfântul era cel care treptat reuşea să se 
desprindă de lumea materială şi de exigenţele fizice, dedicându-şi viaţa în 
exclusivitate valorilor spirituale (rugăciune, caritate, umilinţă) într-un proces de 
asceză. Devenind intermediari între cer şi pământ, mesageri ai lui Dumnezeu şi 
purtători ai solicitărilor semenilor în faţa instanţei divine sfinţii ocupau un loc 
central în viaţa creştinilor medievali. 14  Aceştia îndeplineau nu doar rolul de 
intercesori, ci şi pe acela de protectori ai indivizilor şi comunităţilor,15 rugându-
se pentru mântuirea lor, dar şi pentru obţinerea protecţiei divine în plan profan. 
Nu e de mirare faptul că relicvele sfinţilor au dobândit o importanţă majoră în 
experienţa religioasă medievală europeană, laicii fiind convinşi de atributele lor 
supranaturale şi de facilitare a intrării în contact cu divinul. 

Europa Evului Mediu este circumscrisă de afirmarea mai multor tipologii 
de sanctitate.16 Astfel, secolul al XIII-lea este marcat de un trend penitenţial, în 

 
ce epoca martirajelor se apropia de sfârşit, un nou tip de sanctitate îşi făcea apariţia pe scena 
europeană-cea a sfinţilor confesori, care au demonstrat credinţa lor nu printr-o moarte violentă, 
ci prin dedicarea vieţii lor rugăciunii şi renunţării la bunurile materiale. După anul 1000 asistăm 
la apariţia primelor semne care anunţau transformarea epocală în istoria sanctităţii: dacă până 
acum cultul lua naştere local şi cerea pentru oficializarea lui prezenţa episcopului la procesul de 
translatio al relicvelor (spre a fi depuse în noul loc de devoţiune), cu afirmarea puterii Sfântului 
Scaun în materie de canonizare, papii cereau dovezi clare asupra vieţii şi miracolelor înfăptuite 
pentru recunoaşterea oficială a sanctităţii (Umberto Longo, La santità medievale, Roma, Jouvence 
Editoriale, 2006, pp. 9-22). 
14  Cătălina-Tatiana Covaciu, „Bunuri fără preţ. Relicvele în context privat în Transilvania 
medievală”, în Buletinul Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti, număr 24, 2018, pp. 145-146. 
15 Una dintre funcţiile cultului sfinţilor începând cu Antichitatea târzie şi continuând pe tot 
parcursul Evului Mediu a fost reprezentată de „sacralizarea” edificiilor de cult. Simplele biserici 
rurale, structuri de referinţă ale comunităţii şi a corpus-ului de credincioşi, nu doar la nivel religios, 
ci şi social şi economic, au reflectat prin intermediul dedicaţiilor, necesitatea grupurilor sociale 
de a-şi asigura protecţia, altfel spus, „patronajul” sacru, precum şi un „sens de apartenenţă”. 
Numele sfintei/sfântului ales presupune o alegere, închizând în sine un sens religios (Carlo 
Moggia, „Il culto dei santinel Medioevo: alcune considerazioni quantitative e tipologiche sulle 
dedicazioni pie vane e parrochiali nella archidiocesi genovese di Levante (secoli X-XIII)”, în 
Mélanges de l’école française de Rome, număr 117-1, 2005, pp. 305-321). 
16 Conceptul de sanctitate este utilizat pentru a desemna realităţi diverse. Atribut par excellance al 
divinităţii, poate arăta condiţia celor care datorită modului de viaţă exemplar au ajuns la un raport 
privilegiat cu Dumnezeu şi, prin urmare, dobândesc funcţii de mediere şi intercesiune între sfera 
umană şi cea divină. Cu excepţia divinităţii şi a persoanelor, sanctitatea se poate referi şi la 
instituţii, obiecte, locuri care din raportul cu divinul au atins dimensiunea de inviolabilitate. Se 
ajunge aşadar la noţiunea complexă de sacru care în relaţie cu termenul profan se situează în 
centrul discursului teologic. Distincţia sanctitate-valenţă atribuită divinităţii sau persoanelor-şi 
sacralitate-referitoare la locuri, obiecte, instituţii, practici-trebuie verificată în mod constant în 
lumina frecventelor alunecări terminologice, ale dialecticii viaţă religioasă individuală-sacralitatea 
spaţiului şi, în final, ale numeroaselor forme de sacralizare ale obiectelor neînsufleţite ca urmare 
a unei sanctităţi personale, o adevărată şi proprie prelungire a caracteristicilor şi puterilor 
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care devoţiunea faţă de umanitatea lui Hristos şi dorinţa de a imita modelul cristic 
(sequela Christi) uneori prin posturi extenuante, abstinenţă permanentă sau 
supunerea la suferinţe voluntare reprezintă principalele repere ale desăvârşirii.17 
Ascetismul, sărăcia voluntară şi imitarea exemplului cristic sunt însă dublate de 
căutarea şi identificarea chipului lui Iisus în fiecare dintre credincioşi, ceea ce 
implica deopotrivă pastoraţia şi caritatea.18 În secolul al XIII-lea se afirmă şi un 
nou model de sanctitate feminină, femeile reuşind să depăşească poziţia 
marginală ocupată în cadrul Bisericii şi să devină „vestitori ai revelaţiei divine”.19 În 
acelaşi timp, participarea religioasă, socială şi politică a autorităţii municipale la 
dezvoltarea comunităţii devine mai nuanţată, putându-se vorbi despre 
importante modificări în reprezentarea sanctităţii.20 Sfinţilor regăsiţi în tradiţia 
hagiografică urbană li se adaugă o sanctitate laică şi „populară” (sfinţi 
contemporani, concetăţeni), menită să reprezinte „corpul mistic” al colectivităţii 
citadine. 

Secolul al XIV-lea aduce o criză a modelului „evanghelic”, renunţarea la 
bunuri, adoptarea unui statut penitenţial prin caritate şi pastoraţie activă 

 
sfântului în obiectele atinse de acesta (Sofia Boesch Gajano, La santità, Roma-Bari, Editori 
Laterza, 1999, passim). 
17  Andre Vauchez, Sainthood in the Later Middle Ages, Book II: Tipology of  Medieval Sainthood, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2005, p. 388; Clifford Hugh Lawrence, Medieval 
Monasticism: Forms of  Religious Life in Western Europe in the Middle Ages, 3rd edition, London, 
Longman, 2001, p. 241; Alain Boureau, „Vitae Fratrum, Vitae Patrum. L’ordre dominicain et le 
modele des peres du desert au XIIIe siecle”, în Melanges de l’Ecole Francaise de Rome-Moyen Age, 
număr 99-1, 1987, pp. 79-100. 
18 Una dintre dimensiunile carităţii apreciate şi încurajate de Biserica romană în secolul al XIII-
lea este reprezentată de dorinţa de salvare a sufletelor (zelus animarum), afirmaţie probată de 
transformarea carităţii în principalul criteriu de canonizare şi de promovare a sfinţilor care au 
demonstrat zelul pastoral şi apostolic. Decizia Sfântului Scaun de a favoriza modele de sanctitate 
asociate clar cu apostolatul activ în rândul laicilor nu este deloc surprinzătoare, venind ca urmare 
directă a obiectivelor stabilite: consolidarea autorităţii Bisericii asupra societăţii şi creştinarea 
profundă a populaţiilor din regiunile marcate de erezii (Andre Vauchez, Sainthood in the Later 
Middle Ages, pp. 390-391). 
19 Printre primele femei reprezentative pentru noul model de sanctitate se numără Angela din 
Foligno, Margareta din Cortona, Clara de Montefalco (Andre Vauchez, „Between Virginity and 
Spiritual Espousals: Models of  Feminine Sainthood in the Christian West in the Middle Ages”, 
în The Medieval History Journal, volum II, număr 2, 1999, p. 354). 
20 Anna Benvenuti consideră că în perioada secolelor XIII-XIV asistăm la naşterea „religiei civice”, 
religia care presupune o mai mare implicare şi supraveghere din partea autorităţilor orăşeneşti în 
ceea ce priveşte reglementarea tipului de servicii religioase, dar şi la deplasarea accentului înspre 
„santo civico”. Ordinele mendicante (dominicani, franciscani) sunt cele care facilitează transferul 
de la patronul vechi la patronul nou, persoană care provine din rândul cetăţenilor şi care este 
pusă în slujba aspiraţiilor civice, este rugată să intervină pentru comunitate; patronajul civic 
ajunge una dintre principalele modalităţi de construire a conştiinţei urbane, sfântul patron venind 
să reprezinte identitatea, „corpul mistic” al comunităţii citadine (Anna Benvenuti, „La civiltà 
urbana”, în Storia della santità nel cristianesimo occidentale, Roma, Viella, 2005, pp. 166-167). 
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nemaifigurând printre criteriile sanctităţii; declinul idealului evanghelic vine ca 
urmare clară a promovării valorilor culturale în cadrul Bisericii. În timpul 
pontificatului lui Urban V, studium devine unul dintre principalele componente 
ale sanctitas, în care politica de dezvoltare culturală gândită de papalitate a pornit 
de la convingerea fermă că o creştere a nivelului de cultură al clericilor şi al laicilor 
nu putea fi decât benefică.21 O dată cu ultimele decenii ale secolului XIV se poate 
constata un declin al tendinţelor umaniste în defavoarea unui model de sanctitate 
deopotrivă fideist şi pietist, caracterizat de o puternică neîncredere în activităţile 
intelectuale. 22  Ca urmare a crizelor ce marchează instituţiile ecleziastice şi, 
implicit, papalitatea, „invazia misticismului” propune o revenire la trendul 
penitenţial al secolului precedent, popularizând un model de sanctitate asociat în 
mod tradiţional cu cea mai riguroasă spiritualitate ascetică şi dând naştere unui 
concept nou definit ca „o perfectă cunoaştere a lui Dumnezeu printr-o viziune directă”.23 
Pe acest fundal, modelul de sanctitate feminină specific Evului Mediu târziu 
începe să se bucure de un prestigiu deosebit ca urmare a puterii lor carismatice 
şi mistice probate de exerciţii ascetice spectaculoase, auto-flagelare, viziuni 
mistice şi fenomene paramistice (primirea stigmatelor).24 

Dar care este situaţia în Transilvania primei jumătăţi a secolului al XIV-lea? 
Ce se poate spune cu privire la cultul sfinţilor şi la modelele de sanctitate 
populare în spaţiul transilvănean în intervalul cronologic menţionat? 

Un prim indicator al tipologiilor de sanctitate prezente în spaţiul 
transilvănean al primei jumătăţi a secolului al XIV-lea este reprezentat de altare. 
În Evul Mediu, altarele îndeplinesc asemenea imaginilor devoţionale diverse 
funcţii, de la instrumente ale rugăciunii şi meditaţiei la elemente eficiente în 
transmiterea şi accesibilizarea misterelor credinţei pentru cei neînvăţaţi, în 
rememorarea vizuală a scenelor din Passio Christi, viaţa Fecioarei, vieţile sfinţilor, 
respectiv în stimularea devoţiunii.25 Acestor funcţii se adaugă însă o dimensiune 
specifică altarelor medievale, acestea constituind un bun indicator nu doar al 
mesajelor teologice menite a fi transmise şi accesibilizate corpus-ului de 
credincioşi, cât mai ales al aspiraţiilor/exigenţelor devoţionale ale laicatului. 
Alături de participarea la liturghie, rugăciunile adresate sfinţilor intercesori sau 

 
21 Andre Vauchez, Sainthood in the Later Middle Ages, pp. 404-405. 
22 Ibidem, p. 407. 
23 Ibidem, pp. 409-410. 
24 Gabor Klaniczay, „Miraculum and Maleficium: Reflections concerning Late Medieval Female 
Sainthood”, în volumul Problems in the Historical Anthrophology of  Early Modern Europe, coordonat 
de Ronnie Po-Chia Hsia, R. W. Scribner, Wiesbaden, Harrasowitz, 1997, p. 63; Carolyne Walker 
Bynum, Holy Feast and Holy Fast: The Religious Significance of  Food to Medieval Women, Berkeley, Los 
Angeles, London, University of  California Press, 1987, p. 26. 
25 Peter Humfrey, The Altar piece in Renaissance Venice, New Haven, London, Yale University Press, 
1993, p. 57. 
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liturghiile votive, un alt mijloc de reducere a timpului petrecut în Purgatoriu şi 
de salvare a sufletului este reprezentat de ridicarea unei capele sau comandarea 
şi întreţinerea unui altar.26 La baza comandării unui altar nu stă nicidecum simpla 
dorinţă de a transpune într-o formă vizuală o dedicaţie, dimpotrivă acesta este 
menit să vină în întâmpinarea exigenţelor devoţionale ale laicatului.27 

Luând în considerare materialul documentar vast, ne-am oprit asupra a 10 
documente prin intermediul cărora am reuşit să identificăm 8 altare care 
funcţionau în Transilvania în prima jumătate a secolului al XIV-lea, toate 
funcţionând în locaşurile de cult din Oradea-7 în biserica catedrală şi unul în casa 
săracilor.28 La 1304, se vorbea despre un jurământ ce urma a fi făcut la altarul 
Fericitei Fecioare din biserica din Oradea, cel mai probabil acelaşi altar despre 
care se amintea şi la 1348.29 La 1320, este amintit Pavel, capelan al altarului 
fericitei fecioare Ecaterina din biserica catedrală, altar despre care se vorbeşte şi 
la 1332 în contextul desemnării unui canonicat în biserica din Eger. 30  Din 
testamentul Elisabetei, soţia comitelui Blasiu aflăm că un altar dedicat Sfintei 
Elisabeta funcţiona la Oradea în casa săracilor. 31  La 1343, este atestat 
documentar altarul Sfântului Privat din Oradea în contextul numirii unui cantor 
pe nume Dumitru în biserica din Eger, 32  în timp ce doi ani mai târziu 
documentele vorbesc despre magistrul Gerald, beneficiar pe veci al altarului 
sfinţilor Cosma şi Damian din biserica Orăzii.33 Tot la Oradea funcţiona şi altarul 
Sfântului Nicolae pomenit la 1345 în contextul vânzării unei vii.34 La 1348, 
documentele atestă existenţa unui altar dedicat Sfântului Apostol Petru în cadrul 
bisericii din Oradea, 35  un an mai târziu fiind documentat în acelaşi spaţiu 
devoţional altarul Sfântului Laurenţiu.36 Sintetizând informaţiile de mai sus, în 
Oradea primei jumătăţi a secolului al XIV-lea funcţionau altare dedicate Fecioarei 

 
26 Ibidem, p. 58. 
27 Ibidem, p. 70. 
28 D. I. R., volum I, document 49 (1304), pp. 39-40; document 401 (1320), pp. 345-346; volum 
III, document 79 (1332), p. 263; document 417 (1339), pp. 490-491; volum IV, document 151 
(1343), p. 130; document 301 (1345), pp. 233-234; document 384 (1345), pp. 273-274; document 
643 (1348), p. 449; document 647 (1348), p. 450; document 699 (1349), pp. 481-482. 
29 Ibidem, volum I, document 49, pp. 39-40; la 1348 este amintit Ioan, rector al altarului cel mare 
al Fericitei Fecioare Maria; volum IV, document 643 (1348), p. 449. 
30 Ibidem, volum I, document 401 (1320); volum III, document 79 (1332), p. 263. 
31 Ibidem, volum III, document 417 (1339), pp. 490-491. 
32 Ibidem, volum IV, document 151 (1343), p. 130. 
33 Ibidem, document 301 (1345), pp. 233-234. 
34 „[…] a vândut pentru patruzeci de mărci după socoteala de Buda [...] via sa aflătoare în hotarul Orăzii, 
care pe o parte se megieşeşte cu via <legată> de slujba altarului sfântului Nicolae”. Ibidem, document 384 
(1345), p. 273. 
35 Ibidem, document 647 (1348), p. 449. 
36 Ibidem, document 699 (1349), pp. 481-482. 
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Maria,37 sfântului apostol Petru, sfintelor martire Ecaterina şi Elisabeta, sfinţilor 
vindecători Cosma şi Damian, sfântului Nicolae episcopul, respectiv sfinţilor 
Laurenţiu şi Privat. 38  Vorbim despre un model de sanctitate predominant 
evanghelic, caracterizat de imitarea modelului cristic prin rugăciune, posturi 
extenuante şi asumarea martirajului, precum şi de promovarea unor sfinţi al căror 
ideal era pastoraţia activă şi caritatea (sfinţii episcopi). Importanţa acestor altare 
este cu atât mai mare cu cât funcţiile lor nu se limitează doar la elemente 
decorative pentru definirea spaţiului sacru sau didactice/instructive în explicarea 
aspectelor elementare ale adevărurilor de credinţă, ci dobândesc o dimensiune 
interpelativă/devoţională: venerarea acestor imagini în spaţii publice ca dovadă 
a faptului că ataşamentul faţă de imagine este transferat prototipului reprezentat 
şi, deci, ca dovadă a căutării intenţionate şi conştiente a intercesiunii sfinţilor aleşi 
de către laici. Între imaginea devoţională şi privitor se stabileşte o relaţie activă, 
prin stabilirea unui contact direct cu obiectul văzut, prin raportarea specifică şi 
prin atribuirea unor semnificaţii personale. 

În esenţă, societatea medievală este caracterizată de teocentrism, iar omul 
este introdus într-o dimensiune verticală care tinde spre Dumnezeu. Omul 
Evului Mediu este un pelegrin, un penitent, obsedat de păcat şi de Apocalipsă. 
Originat în relicve de contact, în relicve ale sfinţilor sau în obiecte miraculoase 
(imagini, ostii miraculoase), pelerinajul reprezenta drumul spre un sit sacru având 
ca scop obţinerea unor beneficii materiale sau spirituale sau aducerea unei 
mulţumiri pentru binefacerile primite.39 Imaginea miraculoasă era indispensabilă 
în timpul pelerinajului, deoarece aceasta realiza miracolele şi le înregistra, 
mediind între mundan şi supranatural.40  Pelerinajele erau direcţionate înspre 
locurile cele mai semnificative pentru Christianitas: in primis Ţara Sfântă41 şi în 

 
37  Cultul Fecioarei ajunge în perioada medievală târzie în prim-planul devoţiunii laice, iar 
intercesiunea Mariei este considerată cea mai eficientă, aspecte probate de ridicarea numeroaselor 
biserici în onoarea Fecioarei, dar şi de finanţarea altarelor, a statuilor şi a coroanelor votive pentru 
împodobirea altarelor dedicate Mariei. Mariologia concentrează două dimensiuni fundamentale 
ale Fecioarei: Maria ca personificare a Bisericii, respectiv Maria ca mireasă a lui Hristos-Sponsa 
Christi şi ca regină a cerului-Regina Caeli (Marina Warner, Alone of  All Her Sex: The Myth and the 
Cult of  the Virgin Mary, Oxford, Oxford University Press, 1976, p. XXII; 103). 
38 Sfântul Privat din Mende, episcop şi martir. În timpul invaziei vandalilor, este găsit în cripta sa 
în post şi rugăciune. În iconografie sfântul Privat este reprezentat în veşminte episcopale, având 
ca atribut o mitră, cel mai probabil ca simbol al lucrării sale de evanghelizare (www.santiebeati.it, 
accesat la data de 28.06.2019, ora 19:02). 
39  Pelerinajul reprezintă una dintre cele mai eclectice manifestări ale religiozităţii populare 
medievale, originată în cultul sfinţilor şi în devoţiunea pentru relicvele acestora, producţia de 
imagini şi venerarea lor, respectiv credinţa în miracole (David Freedberg, The Power of  Images: 
Studies in the History and Theory of  Response, Chicago, University of  Chicago Press, 1989, p. 100). 
40 Ibidem. 
41 Motivaţiile care au stat la baza deciziei credincioşilor de a întreprinde pelerinajul în Ţara Sfântă 
în secolele XIV-XV au fost cu siguranţă dintre cele mai diverse: pentru societatea acelei epoci se 
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paralel Roma. Dar alte locuri cu valenţă sacră aveau să se adauge ulterior, un 
număr crescând de spaţii-custode ale corpurilor sfinţilor şi ale relicvelor, 
dispunând de apariţii particulare şi de evenimente miraculoase şi extraordinare, 
dotate cu imagini „speciale”. Alături de peregrinationes maiores (Ierusalim, Roma, 
Santiago de Compostela) şi de sanctuarele cu o distanţă mare de punctul de 
plecare, care implicau o „organizare” mai complexă sub toate aspectele, în Evul 
Mediu se afirmă locuri de pelerinaj cu un caracter local menite să solicite o 
deplasare mai redusă în timp şi spaţiu.42 

În ceea ce priveşte Transilvania, o singură menţiune documentară 
provenind din prima jumătate a secolului al XIV-lea atestă ideea pelerinajului în 
rândul laicilor sub forma de „călătorie de închinare”. Astfel, în contextul unei 
danii adresate bisericii Sfântului Mihail din Transilvania (1349), aflăm că Grigore 
primise suma de 50 de mărci de argint de la capitlul acelei biserici, dintre care 10 
mărci pentru a merge în pelerinaj la Roma.43 

Probabil cea mai interesantă tipologie de surse valorificată de cercetarea 
noastră este reprezentată de donaţii şi legate testamentare aparţinând clericilor şi 
laicilor transilvăneni din prima jumătate a secolului al XIV-lea. Din punct de 
vedere cantitativ, am identificat un număr total de 21 de acte clericale şi laice, 
putându-se diferenţia 10 testamente 44  şi 11 donaţii. 45  Bunurile agonisite din 
donaţii şi legate testamentare constă în principal din proprietăţi funciare (moşii, 

 
înfăţişau noi interese istorice şi comerciale, precum şi o anumită curiozitate pentru alteritate sub 
aspectul tradiţiilor, obiceiurilor, vestimentaţiei etc.; cu siguranţă a predominat în rândul 
credincioşilor ideea călătoriei devoţionale cu scopul dobândirii sănătăţii fizice şi sufleteşti (Elena 
Tacchini, „Quanto costa la salvezza dell’anima? I costi del pellegrinaggio in Terra santa nel XIV 
e XV secolo”, în Italia medievale, 2005, disponibil la www.italiamedievale.org, accesat la data de 
14.06.2019, ora 18:02). 
42 Jean Verdon, Il viaggio nel Medioevo, Milano, Baldini e Castoldi Editore, 2001, pp. 286-300; Pietro 
Mezzapesa, Pellegrini di Dio. Alle origini dell’Anno Santo, Noci, Edizioni la Scala, 1998, pp. 13-30; 
vezi şi Brett Edward Whalen (coordonator), Pilgrimage in the Middle Ages. A Reader, Toronto, 
University of  Toronto Press, 2011, pp. XI-XII. 
43 „[…] şi mai ales pentru o anumită sumă de bani, adică pentru cincizeci de mărci de argint bun... pe care le 
primiseră de la acel capitlu al bisericii <Transilvaniei> în trei rânduri, mai întâi douăzeci de mărci pentru 
redobândirea tuturor moşiilor... apoi alte douăzeci de mărci pentru facerea şi sărbătorirea nunţii acelui Mihail... 
pentru a merge în călătorie de închinare, adică pentru a cerceta pragul sfinţilor apostoli Petru şi Pavel” (D. I. R., 
volum IV, document 682 (1348), pp. 471-472). 
44 Ibidem, volum I, document 11 (1301), pp. 7-8; document 19 (1302), pp. 15-16; document 215 
(1315), pp. 230-231; document 218 (1315), pp. 232-233; volum III, document 417 (1339), pp. 
490-491; volum IV, document 47 (1342), p. 73; document 171 (1343), pp. 146-148; document 
172 (1343), pp. 148-149; document 692 (1349), p. 477; document 792 (1350), p. 542. 
45 Ibidem, volum I, document 169 (1312), p. 204; volum III, document 444 (1339), pp. 511-512; 
volum IV, document 202 (1344), pp. 167-168; document 226 (1344), pp. 179-180; document 307 
(1345), pp. 237-239; document 412 (1346), pp. 294-295; document 555 (1347), pp. 381-382; 
document 610 (1348), pp. 421-422; document 616 (1348), pp. 427-428; document 682 (1349), 
pp. 471-472; document 716 (1349), pp. 493-494. 
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sate, sesii)-16, mori-2, vii-3, alte bunuri mobile şi imobile (veşminte, bani)-1, 
lăsate locaşurilor de cult desemnate în scopul facilitării salvării sufletului, 
respectiv contra unor slujbe de pomenire sau ca plată pentru un loc de 
înmormântare în spaţiul mendicant. În afara legatelor testamentare, donaţiile 
cuprind şi obiecte de uz liturgic, veşminte, podoabe, bani şi cărţi, cu scopul 
înzestrării bisericilor. 

În ceea ce priveşte motivaţia care stă la baza acestor acte ale clericilor şi 
laicilor transilvăneni în prima jumătate a secolului al XIV-lea, putem remarca 
leitmotivul asigurării salvării sufletului şi a dobândirii fericirii eterne prin 
renunţarea la bunurile materiale, regăsit în toate cele 21 de acte analizate.46 La 
1301, magistrul Kylian, arhidiacon de Telegd, motiva actul său ca născut din 
dorinţa de a-şi asigura calea spre mântuire şi de a nu întâmpina vreo piedică în 
călătoria sufletului său spre patria cerească,47 pe când la 1343 era citit testamentul 
magistrului Ioan, fost arhidiacon de Alba, întocmit din recunoştinţă faţă de 
biserica Transilvaniei ca răsplată pentru foloasele avute, dar mai ales pentru 
mântuirea sufletului său.48 La 1348, era înregistrată dania canonicului Ladislau 
către conventul Sfânta Ana din Oradea, act devoţional născut din evlavia 
deosebită faţă de Sfânta Ana, mama Fecioarei, precum şi din dorinţa de a-şi 
agonisi un loc în lumea sufletelor credincioase.49 

 
46 „Aequitatis ratio sua det et iuris ordo postulat et requirit, ut quid cui quam donaturius tis causis et titulis 
intervenientibus vel transfertur, id solidum firmumque debeat permanere, praesertim cum aliquid in ius et 
proprietatem sacro sanctae ecclesiae matris nos traequaenos in Christo regeneravit piaconsideratione conceditur vel 
transfertur. Quic quidenim in usus pios impenditurid non amittitur, sed potius conservatur, cum taliter faciendo 
in caelis thezaurizar idicatur, ubi nec tinea de molitur nec fures ef  fodiunt vel furantur (Franz Zimmermann, 
Carl Werner (coordonatori), Urkundenbuch zur Geschichteder Deutschen in Siebenbürgen (în continuare 
Urkundenbuch), volum I, Hermannstadt, 1892, document 293 (1302), p. 222). La 1344 documentul 
privind donaţia magistrului Bekan către mănăstirea Sfânta Ana din Oradea redactat de capitlul 
din Oradea debuta cu un paragraf  interesant privind importanţa renunţării la bunurile lumeşti în 
vederea dobândirii fericirii eterne, paragraf  care se constituie într-un leitmotiv al discursului 
clerical medieval şi care a influenţat major practicile devoţionale ale laicilor: „[…] orice se dăruieşte 
în folosinţa şi stăpânirea sfintei maici biserici, care ne-a născut întru Hristos, nu se pierde, ci mai vârtos se 
păstrează, căci făcând astfel înseamnă să strângi comori în înălţimile cerului, unde nici molia nu le strică, nici 
hoţii nu le dezgroapă sau le fură” (D. I. R., C., volum IV, document 202 (1344), p. 168). 
47 „Eu, magistrul Kylian arhidiacon de Tylegd, văzându-mă părăsit de puterile trupului atât din pricina boalei 
cât şi a bătrâneţii, gândindu-mă la cele de apoi şi dorind să-mi pregătesc calea spre mântuire şi să-mi pot lua 
sborul în această călătorie fără vreo primejdie, spre patrie” (Ibidem, volum I, document 11 (1301), p. 7). 
48 „[…] am pus să se deschidă şi să se citească testamentul după cuprinsul său […] recunoscând el că a avut 
multe foloase în slujbe şi răsplăţi de la biserica fericitului arhanghel Mihail din Transilvania, la sânul căreia a 
aflat ocrotire din vremea copilăriei şi până la capătul vieţii, din recunoştinţă pentru aceasta şi ca o mică răsplată 
pentru foloasele avute, ca unul care îşi aminteşte de folosul avut, <a lăsat>, pentru mântuirea sufletului său” 
(Ibidem, volum IV, document 171 (1343), p. 147). 
49 „[…] venind înaintea noastră chibzuitul bărbat Ladislau, prebendar al bisericii noastre şi preot al capelei 
fericitului apostol Andrei <etc.>, a mărturisit înaintea noastră că mânat de evlavia pe care o are faţă de Sfânta 
Ana, maica născătoarei mântuitorului nostru, şi voind a schimba cele pământeşti cu cele cereşti, şi cele vremelnice 
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În ce măsură coordonatele discursului clerical se reflectă şi în practicile 
devoţionale ale laicilor transilvăneni? Putem vorbi despre un model de 
comportament receptat şi pus în practică de laici? Răspunsul este cu siguranţă 
unul afirmativ: nu este deloc de neglijat faptul că din cele 21 de donaţii şi legate 
testamentare provenind din prima jumătate a secolului al XIV-lea doar 3 aparţin 
clericilor, restul de 18 fiind îndeplinite de laici. Dar să vedem motivele care stau 
la baza acestor acte devoţionale. La 1302, comitele Bozouch nutrea dorinţa 
arzătoare de a întâmpina ziua secerişului de pe urmă prin fapte de milostenie, 
asigurând nu doar salvarea sufletului său, ci şi a familiei sale.50 La 1315, comitele 
Nicolae îşi întocmea testamentul însufleţit de cugetul salvator de a pune cele 
cereşti mai presus de cele pământeşti, având în minte judecata divină,51 gând ce 
a animat şi actul testamentar al comitelui Renold. 52  Salvarea sufletului este 
motivaţia care ghidează şi întocmirea testamentului de către Elisabeta, soţia 
comitelui Blasiu.53 La 1342, Nicolae întocmea testamentul său animat de dorinţa 
mântuirii sale şi a soţiei sale,54 pe când la 1343 Andrei şi Dominic îşi întocmesc 
testamentul cu gândul la mântuirea lor şi a părinţilor lor, pentru a fi părtaşi ai 
moştenirii veşnice şi pentru a-şi aduna încă din timpul vieţii în cetatea cerească 
o comoară nepieritoare. 55  La 1349, Caterina, văduva lui Emeric, lăsa prin 

 
cu cele veşnice, şi a-şi pregăti un loc în lumea sufletelor credincioase, a dăruit […] via sa […] soborului surorilor 
ce locuiesc în mănăstirea acelei fericite Ana” (Ibidem, document 616 (1348), pp. 427-428). 
50 „[…] înfăţişându-se înaintea noastră, comitele Bozouch, fiul nobilului Inek […] aducându-şi aminte de 
ziditorul său şi voind să întâmpine prin fapte de milostenie ziua secerişului din urmă […] şi a mărturisit că a 
dat, a dăruit şi a lăsat, pentru mântuirea sufletului său şi a lor săi” (Ibidem, volum I, document 19 (1302), 
p. 15); „cum multiplicato fructu domino reportare et diem messionis extremum misericordiae operibus praevenire” 
(Urkundenbuch, volum I, document 293 (1302), pp. 222-223). 
51 „[…] înfăţişându-se înaintea noastră nobilul bărbat, comitele Nicolae, fiul răposatului Dees […] şi însufleţit 
de cugetul mântuitor de a pune cele cereşti mai presus de cele pământeşti şi de a schimba cele vremelnice pe cele 
nepieritoare <cu gândul> la judecată dumnezeiască” (D. I. R., volum I, document 215 (1315), p. 230); 
„salubriter cogit ans caelestia terrenis prae ponere ac corruptibilia incorruptibilibus permutare” (Urkundenbuch, 
volum I, document 338 (1315), p. 313). 
52 „[…] nobilul bărbat comitele Renold, fiul lui Ioan, din neamul Kukenus, înfăţişându-se înaintea noastră, 
mânat de gândul evlavios de a schimba cele pământeşti cu cele cereşti şi cele lumeşti cu cele sufleteşti” (D. I. R., 
volum I, document 218 (1315), p. 232); „coram nobis personaliter constitutus religiose cogitans terrena 
caelestibus temporalia que spiritualibus commutare volens que Christum sibi constituere heredem” (Urkundebuch, 
volum I, document 344 (1315), p. 317). 
53 „Drept aceea eu, Elisabeta, soţia comitelui Blasiu […] călăuzită de un gând sănătos, şi arzând de dorinţa 
mântuirii sufletului meu, întocmesc şi am întocmit următorul testament” (Ibidem, volum II, document 417 
(1339), p. 490). 
54 „[…] înfăţişându-se Nicolae Cresche, împreună cu soţia sa Margareta, a dat prin testament […] pentru 
mântuirea sufletului său şi al soţiei sale” (Ibidem, volum IV, document 74 (1342), p. 73). 
55 „[…] sus-numiţii Andrei, fiul lui Nicolae şi Dominic, fiul său, ne-au spus şi ne-au mărturisit prin viu grai 
[…] pentru ca să poată fi ei părtaşi ai moştenirii veşnice şi să fie în stare, încă din viaţă, să-şi adune în cetatea 
cerească o comoară nepieritoare, pentru mântuirea sufletului lor şi al părinţilor lor” (Ibidem, volum IV, 
document 172 (1343), p. 148). 
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testament bisericii Transilvaniei partea ei din moşia Badon, dorind ca după 
săvârşirea acestei vieţi să fie trecută în ceata sufletelor credincioase.56 Dintr-un 
document datând de la 1350 referitor la lucrările de refacere ale conventului 
Fecioarei Maria din Cluj-Mănăştur aflăm despre faptul că un croitor pe nume 
Pechew a lăsat prin testament via sa la o dată anterioară celei menţionate cel mai 
probabil ghidat de devoţiunea pe care o avea faţă de Fecioara Maria şi din dorinţa 
de a o avea ca intercesor şi după moarte.57 La 1312, magistrul Grigore făcea o 
donaţie bisericii Sfântului Gheorghe pentru mântuirea sufletului său,58 în timp ce 
la 1339 nobilii Ladislau, Ştefan, Andrei, Nicolae şi Pavel au făcut donaţia lor 
pentru asigurarea salvării lor, precum şi a lui Laack şi Emeric, fiii lui Ladislau, 
decedaţi.59 La 1344, magistrul Bekan, într-o manifestare a pietăţii sale faţă de 
Dumnezeu şi faţă de mănăstirea Sfânta Ana, dăruieşte acestui spaţiu devoţional 
din Oradea o moară cu gândul la răsplata eternă,60 pe când Ioan şi Emeric 
donează bisericii Transilvaniei partea lor de moşie în credinţa salvării sufletului 
lor şi a răposaţilor lor părinţi.61 La 1345, era înregistrată dania comitelui Adrian 
către biserica Sfântul Mihail din Alba-Iulia, izvorâtă din dragostea faţă de 
Dumnezeu şi speranţa în obţinerea fericirii eterne,62 în timp ce un an mai târziu 

 
56 „De aceea, voind să schimbe cele pământeşti cu cele cereşti şi cele trecătoare cu cele veşnice, ca după săvârşirea 
acestei vieţi să poată fi trecută în ceata sufletelor credincioase, a dat, a dăruit şi a hărăzit […] bisericii fericitului 
arhanghel Mihail din Transilvania […] pomenita ei parte de moşie” (Ibidem, document 692 (1349), p. 
477). 
57 „[…] o vie lăsată moştenire acestei mănăstiri de către croitorul Pechew” (Ibidem, document 792 (1350), 
p. 542). 
58 „Iar noi am dat, pentru mântuirea sufletului nostru” (Ibidem, volum I, document 169 (1312), p. 204). 
59 „[…] nobilii bărbaţi, magiştrii Ladislau, fiul lui Dionisie din neamul Herman, comite al celor trei neamuri 
secueşti, de Cenad, de Bistriţa şi de Mediaş, precum şi Ştefan, marele comis al stăpânului nostru regele, şi Andrei, 
Nicolae şi Pavel, fiii magistrului Ladislau […] au mărturisit şi au declarat cu toţii deopotrivă […] <atât> 
pentru mântuirea lor înşişi <cât> şi a sufletului lui Laack şi Emeric, fiii pomenitului magistru Ladislau, morţi 
mai înainte” (Ibidem, volum II, document 444 (1339), p. 511); vezi şi documentul imediat următor: 
„ne-a mărturisit că, pentru răscumpărarea mântuirii sale şi a fiilor săi în viaţă, mai sus pomeniţi, precum şi 
pentru mântuirea sufletelor lui Lochk şi Emeric, fiii săi răposaţi” (Ibidem, volum II, document 445 (1339), 
p. 512); „pro salute propria ac animarum Laachk et Emerici” (Urkundebuch, volum I, document 550 
(1339), p. 500). 
60 „[…] înfăţişându-se însuşi înaintea noastră nobilul bărbat, magistrul Bekan, fiul lui Nicolae de Vasari, ne-
a spus şi ne-a mărturisit că, îndemnat de dragostea dumnezeiască, în nădejdea fericirii de apoi şi a dobândirii 
desfătării ce va să vină, <şi> îndeosebi pentru evlavia ce o are faţă de mănăstirea cu hramul fericitei Ana, 
ridicată în oraşul Oradea, în locul <numit> Veneţia, a dat şi a dăruit o moară” (Ibidem, volum IV, 
document 202 (1344), p. 168). 
61 „[…] înfăţişându-se înşişi înaintea noastră Ioan şi Emeric, fiii răposatului Leonard, nobili de Stoiana, au 
spus, au declarat şi au mărturisit prin viu grai, amândoi deopotrivă, într-un glas şi într-o voinţă, că mânaţi de o 
credinţă cucernică şi cu gândul la mântuirea lor, precum şi la uşurarea sufletelor părinţilor lor, ei au dat, au 
dăruit şi au hărăzit întreaga lor parte de moşie avută în zisa moşie Stoiana, adică jumătatea acelei moşii Stoiana” 
(Ibidem, document 226 (1344), p. 179; vezi şi document 242 (1344), p. 191). 
62 „[…] <înfăţişându-se înaintea nostră> însuşi comitele Adrian, nobil de Galda, în numele său, iar în al 
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Ioan, Gheorghe, Ştefan şi Mihail donează aceleiaşi biserici un loc de sesie animaţi 
de evlavia deosebită faţă de acest locaş de cult.63 La 1347, conventul din Cluj-
Mănăştur înregistrează dania magistrului Dominic către biserica Transilvaniei, 
călăuzit de un gând cucernic şi de dorinţa mântuirii sufletului tatălui său, mort 
de curând,64 iar un an mai târziu Ilie, Iacob şi Nicolae fac o donaţie bisericii 
Transilvaniei în nădejdea fericirii de apoi şi în ajutorul sufletelor strămoşilor lor.65 
La 1349, Grigore şi Mihail fac un act de danie bisericii Sfântul Mihail din Alba-
Iulia pentru mântuirea sufletelor părinţilor lor,66 în timp ce Ladislau îndeplineşte 
acelaşi act devoţional pentru mântuirea sufletului său, a părinţilor şi a strămoşilor 
săi.67 

Considerăm că este important de precizat faptul că actele devoţionale laice 
nu se limitează la o reproducere fidelă a comportamentului clerical, ci ele pot fi 
considerate ca manifestări originale ale pietăţii corpus-ului de credincioşi, izvorând 
din credinţe şi exigenţe religioase bine fundamentate. Alături de modelul de 
sanctitate evanghelic popularizat cu precădere de Biserică, în Transilvania primei 
jumătăţi a secolului al XIV-lea avem de-a face cu iniţiative laice în vederea 

 
fiului său Petru […] acel comite Adrian a mărturisit şi a spus prin viu grai că dânsul, dimpreună cu acel fiu al 
său Petru, mânaţi de dragoste pentru Dumnezeu şi în nădejdea fericirii de apoi şi a veşnicei desfătări, dorind să 
schimbe cele lumeşti cu cele cereşti, din buna lor voie şi din deopotriva lor voinţă, au dat, au dăruit şi au hărăzit 
drept danie […] un pământ al lor de moştenire” (Ibidem, document 307 (1345), pp. 237-238). 
63 „[...] înfăţişându-se înşişi înaintea noastră nobilii bărbaţi Ioan, fiul lui Vincenţiu, Gheorghe, fiul lui Mihail, 
Ştefan şi Mihail, fiii lui Nicolae de Galda […] au arătat şi au mărturisit deopotrivă prin viu grai, că din evlavia 
ce o au faţă de biserica fericitului arhanghel Mihail din Transilvania, şi îndemnaţi de un sfat chibzuit, şi voind 
să întâmpine cu un leac folositor lipsurile sufletului lor, ei au dat, au dăruit şi au hărăzit cu tot dreptul şi cu 
întreaga stăpânire un loc de sesie din acele părţi ale Transilvaniei” (Ibidem, document 412 (1346), p. 294). 
64 „[…] acest magistru Dominic a spus şi a mărturisit prin viu grai în faţa noastră, că el din a sa voinţă şi 
nesilit de nimeni, mânat de un gând cucernic şi mai ales pentru mântuirea tatălui său mai sus pomenit, mort de 
curând […] a dăruit şi a lăsat şi lasă înaintea noastră […] acea moşie” (Ibidem, document 555 (1347), p. 
381). 
65 „[…] venind înaintea noastră Ilie, fiul lui Blasiu […] de asemenea Iacob, fiul lui Nicolae […] şi Nicolae, 
fiul lui Grigore […] au spus, au mărturisit şi au declarat prin viu grai în faţa noastră, că dânşii, în nădejdea 
fericirii de apoi şi voind în chip mântuitor să vină în ajutor sufletelor strămoşilor prin daruri cucernice, au dat 
nişte părţi de moşii ale lor […] bisericii Transilvaniei” (Ibidem, document 610 (1348), p. 422; vezi şi 
document 611 (1348), pp. 422-423); „quod ipsi ob spem futurae felicitatis volentes et animae suorum 
progenitorum pietatis donis salubriter subvenire” (Urkundebuch, volum II, document 631 (1348), p. 52). 
66 „[…] şi pentru mântuirea sufletelor părinţilor lor […] au dat şi au dăruit sus-zisului cinstit capitlu nişte 
moşii ale lor de moştenire” (D. I. R., volum IV, document 681 (1349), pp. 471-472). 
67 „[…] înfăţişându-se înaintea noastră Ladislau, fiul lui Marcu de Badon, ne-a spus, ne-a arătat şi a mărturisit 
prin viu grai în faţa noastră că luând seamă că sunt trecătoare bunurile <acestei> lumi înşelătoare ale cărei 
plăceri primejduiesc greu sufletele şi că urmărirea lor învăluie cu griji inimile muritorilor, a socotit în cugetul său 
că e o faptă vrednică şi chibzuită să schimbe cele trecătoare cu cele veşnice, cele supuse stricăciunii cu cele trainice, 
şi cele pământeşti cu cele cereşti. De aceea, pentru mântuirea sa şi pomenirea sufletelor părinţilor şi strămoşilor 
săi, el a dat, a dăruit şi a hărăzit şi în faţa noastră dă, dăruieşte şi hărăzeşte întru totul bisericii fericitului 
arhanghel Mihail din Transilvania […] partea sa de moşie ce o are în sus-zisa moşie Badon” (Ibidem, 
document 716 (1349), p. 493). 
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stimulării şi recunoaşterii devoţiunii faţă de anumite culte. Donaţiile şi legatele 
testamentare laice provenind din acest segment cronologic sunt în măsură aşadar 
să demonstreze preferinţe devoţionale specifice, deci un ataşament faţă de cultul 
anumitor sfinţi care se transformă în adevăraţi intercesori. Nu întâmplător din 
cele 21 de donaţii şi legate testamentare provenind din prima jumătate a secolului 
al XIV-lea un număr de 15 au ca beneficiar biserica Sfântul Mihail a Transilvaniei 
din Alba-Iulia. La 1343, dania nobililor Ladislau, Ştefan, Andrei, Nicolae şi Pavel 
avea la bază deosebita consideraţie faţă de biserica Transilvaniei, patru ani mai 
târziu Andrei şi Dominic desemnând ca beneficiar al testamentului lor tot 
biserica Sfântul Mihail din Alba-Iulia şi reiterând aşadar evlavia faţă de acest locaş 
de cult.68 Tot în acelaşi an era citit testamentul magistrului Ioan ce desemna ca 
beneficiar al moşiei sale biserica Sfântul Mihail din Transilvania, recunoscând că 
în aceasta a găsit ocrotire din vremea copilăriei şi pe tot parcursul vieţii sale şi că 
a avut numeroase foloase de pe urma acesteia.69 La 1346, asistăm la o donaţie 
colectivă născută din ataşamentul deosebit faţă de biserica fericitului arhanghel 
Mihail din Transilvania.70 La 1349, Caterina îşi întocmea testamentul desemnând 
ca beneficiar biserica Sfântul Mihail, fiind convinsă de importanţa actului său în 
economia salvării: „[…] venind înaintea noastră văduva lui Emeric, fiul lui Guth, numită 
Caterina, ajunsă la vârsta bătrâneţii, a spus, a arătat şi a mărturisit în faţa noastră prin viu 
grai că văzându-se slăbită de bătrâneţe şi că starea ei trupească se înrăutăţeşte şi fiind cu totul 
lipsită de mângâierea unor moştenitori, se teme mai ales ca nu cumva după moartea ei, partea 
sa de moşie pe care o are în moşia Badon şi în comitatul Crasna să ajungă la nişte stăpâni 
nemulţumitori, din partea cărora sufletul ei să nu capete niciun ajutor şi 
niciun folos, prin dăruire de milostenii”. 71  Sfântul Mihail, apărătorul 
credinţei, al adevărului şi al Bisericii, este adeseori asociat cu Fecioara Maria în 
lupta sa împotriva diavolului, ambii fiind reprezentaţi din punct de vedere 
iconografic având şarpele sau balaurul răpus la picioarele lor, iar intercesiunea 
Sfântului Mihail ajunge să devină cea mai căutată după intercesiunea Fecioarei. 

Din cele 6 donaţii şi legate testamentare referitoare la biserici parohiale şi 
convente mendicante putem distinge o donaţie adresată bisericii Sfântul 
Gheorghe şi un testament având ca beneficiar conventul Sfintei Fecioare din 
Cluj-Mănăştur, respectiv patru acte de danie şi legate testamentare vizând un 
locaş de cult mendicant. La 1312, magistrul Grigore făcea o donaţie către biserica 
Sfântul Gheorghe pentru mântuirea sufletului său cu condiţia ca orice preot care 
va sluji în această biserică să oficieze două liturghii pe săptămână: o liturghie 
lunea pentru cei răposaţi, iar alta joia în cinstea Sfântului Gheorghe. 72 

 
68 Ibidem, document 172 (1343), p. 148. 
69 Ibidem, document 171 (1343), pp. 146-148. 
70 Ibidem, document 412 (1346), p. 294. 
71 Ibidem, document 692 (1349), p. 477. 
72 „Iar noi am dat, pentru mântuirea sufletului nostru, a zecea parte bisericii Sfântul Gheorghe. Fiecare preot ce 
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Continuarea documentului este cu atât mai interesantă, cu cât ne vorbeşte despre 
un alt cult popular în Transilvania acelei perioade: cultul Sfântului Ladislau, 
regele Ungariei.73 Toate aceste informaţii sunt în măsură aşadar să dovedească pe 
de o parte ataşamentul magistrului Grigore faţă de Sfântul Gheorghe şi Sfântul 
Ladislau, iar de pe altă parte importanţa acordată practicilor devoţionale pentru 
cei răposaţi şi, implicit, credinţa în scurtarea timpului petrecut în Purgatoriu prin 
intermediul liturghiilor votive. Şi testamentul Elisabetei, soţia comitelui Blasiu, 
se dovedeşte ilustrativ pentru înţelegerea reperelor universului devoţional al 
acestei laice din Transilvania în prima jumătate a secolului al XIV-lea; faptul că 
ea îşi împarte bunurile materiale între franciscanii din Oradea (de altfel, gardianul 
fraţilor minoriţi a luat parte la întocmirea dispoziţiilor testamentare), conventul 
Sfânta Ana a clariselor, altarul Sfintei Elisabeta din casa săracilor, augustinienii 
de la Sfântul Nicolae, biserica Sfântul Martin, biserica Sfânta Cruce şi biserica 
Fericitei Fecioare este în măsură să desemneze importanţa intercesiunii sfinţilor 
în timpul vieţii şi mai ales după moarte. Donaţiile şi legatele testamentare reflectă 
totodată şi popularitatea de care s-a bucurat cultul anumitor sfinţi în spaţiul 
transilvănean al primei jumătăţi a secolului al XIV-lea, ataşamentul credincioşilor 
faţă de aceştia; ele nu constituie simple gesturi filantropice, ci răsplătirea unor 
servicii spirituale pretinse de donator pro perpetua memoria şi în vederea obţinerii 
mântuirii.74 

Un loc important în ilustrarea preferinţelor devoţionale ale laicilor 
transilvăneni din prima jumătate a secolului al XIV-lea este reprezentat de cazul 
mănăstirii Sfânta Ana din Oradea. Dintr-un document datat 1342 în care se 
menţionează proprietăţile acestui locaş de cult, aflăm că în uliţa Veneţia a fost 
zidită o biserică de piatră în cinstea fericitei Ana, mama Fecioarei Maria din 
iniţiativa episcopului Transilvaniei, care a funcţionat ca biserică parohială. 75 
Acelaşi document ne face cunoscut faptul că ulterior a fost ridicată o mănăstire 
de piatră pentru călugăriţele din ordinul sfintei Clara (ramura feminină a 
ordinului franciscan), biserica fiind încredinţată surorilor pentru celebrarea 
Liturghiei. Nu lipsită de importanţă este menţiunea episcopului cu privire la 
statutul acelei biserici: „păstrând pe seama noastră şi a urmaşilor noştri drepturile 
diecezane, biserica şi preotul cu enoriaşii săi şi dreptul de patronat”.76 

 
va fi la ea să trebuiască să facă două liturghii pe săptămână: o liturghie lunea, pentru morţi, iar alta joi <în 
cinstea> sfântului Gheorghe” (Ibidem, volum I, document 169 (1312), p. 204). 
73 „Şi oricare preot care nu le va ţine să cadă sub afurisenia <sfântului> Ladislau şi fiecare dintre megieşi sau 
dintre rude va vrea să primească să-i facă lui parte sfântul Ladislau” (Ibidem). 
74 Mihaela-Sanda Salontai, Mănăstiri dominicane din Transilvania, Cluj-Napoca, Editura Nereamia 
Napocae, 2002, p. 300. 
75 Ibidem, document 75 (1342), p. 74. 
76 Pe lista proprietăţilor acestui convent figurau la 1342: o moşie numită Zeben, din comitatul 
Bihor, împreună cu pământurile de sesii şi cu două mori pe râul Vezeus (braţ al Crişului), o moşie 
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Popularitatea acestui locaş de cult este demonstrată şi de actele de danie şi 
legatele testamentare avute în vedere, din cele patru adresate unui locaş de cult 
mendicant, trei vizând chiar conventul clariselor din Oradea: testamentul nobilei 
Elisabeta, soţia comitelui Blasiu (1339), dania magistrului Bekan (1344), respectiv 
dania preotului Ladislau (1348). Faptul că acest loc de cult canalizează energiile 
laicilor nu este deloc întâmplător dacă avem în vedere importanţa acordată 
aducerii în prim-plan a devoţiunii faţă de Sfânta Ana, mama Fecioarei Maria.77 
La 1339, Elisabeta, soţia comitelui Blasiu, preciza faptul că după moartea sa şi a 
soţului său, jumătate de vie să treacă în stăpânirea conventului Sfânta Ana.78 La 
1344, magistrul Bekan făcea o donaţie către conventul Sfânta Ana animat de 
evlavia ce o avea faţă de acest locaş de cult, ataşament demonstrat şi de gestul de 
a-şi încredinţa fiica spre a sluji lui Dumnezeu, deci de a intra în ordinul 
clariselor.79 La 1348, Ladislau, preot al capelei fericitului apostol Andrei, dona via 
sa conventului clariselor din Oradea, mânat de evlavia pe care o avea faţă de 
Sfânta Ana, mama Fecioarei Maria.80 Popularitatea de care s-a bucurat acest locaş 
de cult în epocă este indicată de faptul că episcopul Transilvaniei ţinea să 
reglementeze la 1342 situaţia veniturilor acestui convent cu scopul „de a tăia din 
rădăcini orice pricină de ură şi neînţelegere între sus-zisul convent şi preotul numitei biserici, ce 
obişnuiesc a se isca din faptul că au veniturile laolaltă”.81 După această dată, conventul 
urma să beneficieze doar de o parte din oblationibus seu offertoriis, de pe urma 
liturghiilor din zilele de sărbătoare şi a liturghiilor votive, din donaţii şi 
testamente, două treimi mergând spre biserica parohială. Această intervenţie a 
episcopului poate fi asociată cu încercarea de a limita libertatea de acţiune a 

 
numită Sumugy, situată tot în comitatul Bihor, o jumătate de vie zisă Luca, o vie numită Moch 
(jumătate de vie fiind lăsată prin testament de către Elisabeta, soţia comitelui Blasiu, iar cealaltă 
jumătate fiind cumpărată de episcopul Transilvaniei cu 52 de mărci), două piue pentru îmbrăcarea 
surorilor şi pentru acoperirea cheltuielilor zilnice, respectiv o baie/scăldătoare ridicată pe 
pământul cumpărat de episcopul Transilvaniei, Andrei (Ibidem). 
77 Deşi despre Sfânta Ana se cunosc puţine informaţii provenind nu din texte oficiale sau 
canonice, cultul său este extrem de răspândit atât în Occident, cât şi în Orient. Cu toate că aceste 
scrieri nu au fost acceptate de către Biserică, au influenţat decisiv devoţiunea faţă de mama 
Fecioarei, deoarece anumite informaţii sunt considerate autentice, în sintonie cu tradiţia. 
Afirmarea cultului Sfintei Ana suferă o întârziere, imagini ale sale fiind identificate printre 
mozaicurile arcului triumfal de la Santa Maria Maggiore (secolul V) şi în fresca de la Santa Maria 
Antiqua (secolul VII); cultul propriu-zis se dezvoltă începând cu secolul al X-lea la Napoli şi 
atinge apogeul în secolul al XV-lea, astfel că papa Grigore XIII (1502-1585) decide introducerea 
celebrării Sfintei Ana în Missalul Roman (www.santiebeati.it, accesat la data de 28.06.2019, ora 
18:54). 
78 Ibidem, volum III, document 417 (1339), p. 491. 
79 „[…] căreia i-a încredinţat el pe fiica sa firească, spre a-i sluji pe veci lui Dumnezeu” (D. I. R., volum IV, 
document 202 (1344), p. 168). 
80 Ibidem, document 616 (1348), p. 428. 
81 Ibidem, document 75 (1342), pp. 75-76. 

http://www.santiebeati.it/dettaglio/23700
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franciscanilor, acesta dorind ca niciunul dintre franciscanii din conventul Orăzii 
sau din alt convent să nu fie prezent în biserica menţionată, cu excepţia unui frate 
care să transmită clariselor mesajul devoţional, să le administreze confesiunile şi 
sacramentul şi să poată oficia liturghia non cantando sed legendo sine noto „numai la 
unul din altarele lăturalnice iar nu la altarul cel mare <şi> nu cântând, ci citind fără glas”.82 

De altfel, prima jumătate a secolului al XIV-lea este bogată în acţiuni ce 
implică mănăstirea Sfânta Ana din Oradea, acţiuni nu doar de tipul donaţiilor şi 
al legatelor testamentare, ci şi al vânzărilor către acest locaş de cult. Astfel, la 
1341, Ioan măcelarul vinde conventului clariselor pentru zece mărci un loc al său 
împreună cu toate folosinţele sale pentru o baie sau scăldătoare ce urma să se 
construiască (thermis seu stuba balneatoria).83 Nefiind însă suficient locul cumpărat 
de la Ioan măcelarul pentru ridicarea acelei băi, aflăm dintr-un document 
următor că Nicolae şi Ladislau vin în întâmpinarea cererii episcopului Andrei, 
acceptând să vândă şi locul lor, lipsit de orice clădire.84 La 1344, Ladislau vinde 
pentru trei mărci o bucată mică de pământ din locul său situat în uliţa Veneţia 
spre a fi alipită la acea scăldătoare,85 în timp ce cizmarul Pavel cel Negru din 
Oradea vinde pentru patru mărci locul curţii sale din uliţa Kakuch situată în 
spatele conventului clariselor.86 

Popularitatea de care s-a bucurat ordinul franciscan în Transilvania Evului 
Mediu târziu este de necontestat. Grija faţă de fraţii minoriţi reiese şi din 
testamentul Elisabetei, soţia comitelui Blasiu, care dispune ca franciscanii să aibă 
din via lăsată moştenire soţului ei câte un butoi de vin în fiecare an. La 1342, 
Nicolae Cresche dădea prin testament o jumătate de moară conventului 
mendicant Sfinţii Petru şi Pavel din Braşov, fraţii fiind datori să oficieze liturghii 
votive pentru salvarea sufletului său, a soţiei sale şi a strămoşilor lor.87 Această 

 
82 Ibidem, p. 76. 
83 „Ioan măcelarul, zis de Buor, a mărturisit şi a arătat prin viu grai şi de bunăvoie şi de asemenea ne-a spus că 
a vândut, pentru zece mărci în dinari după socoteala de Buda, acelui domn episcop şi prin el mănăstirii fericitei 
Ana un loc al său, aşezat în uliţa Veneţia, la capătul podului, lângă locul lui Nicolae diacul-cu care loc se 
învecinează din faţă locurile lui Blasiu, zis Bikanyaku, şi al lui Ioan, fiul Elisabetei-împreună cu toate folosinţele 
şi toate cele ce ţin de el, pentru o baie sau scăldătoare şi pentru celelalte ce ar fi nevoie să se facă pentru acea 
scăldătoare, spre folosul, înlesnirea şi folosinţa mănăstirii fericitei Ana, mama slăvitei fecioare, zidită în aceeaşi 
uliţă Veneţia” (Ibidem, document 49 (1341), p. 42). 
84 „[…] înfăţişându-se înşişi înaintea noastră, pe de o parte, Nicolae diacul, fiul lui Petru, şi Ladislau, fiul lui 
Matei, fiii acelui Petru, din uliţa Veneţia […] ei au mărturisit prin viu grai că deoarece acel domn episcop a 
cumpărat în vecinătatea locului pe care îl au ei <o bucată de pământ> pentru mănăstirea fericitei Ana, 
<clădită> în acea uliţă, <ca să ridice o baie>, totuşi <ne>fiind de ajuns acel pământ pentru acea baie şi celelalte 
de trebuinţă... <acel domn episcop> a voit să-l mărească, iar ei <plecându-se la> cererea domnului episcop în 
această pricină, i-au vândut acelui domn episcop şi prin el pomenitei mănăstiri şi îi vând în faţa noastră <locul> 
lor, lipsit de orice clădire, având lungimea unui loc de casă” (Ibidem, document 53 (1341), p. 45). 
85 Ibidem, document 230 (1344), p. 182. 
86 Ibidem, document 250 (1344), p. 202. 
87 Ibidem, document 74 (1342), p. 73. 
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situaţie a generat numeroase conflicte cu bisericile parohiale pe seama 
drepturilor de asistenţă spirituală; prin statutul paraparohial deţinut de 
mendicanţi, parohiile se văd lipsite de o parte din enoriaşii cei mai înstăriţi şi de 
o parte din veniturile pentru exercitarea drepturilor sacerdotale (botezurile, 
înmormântările, confesiunea, misele oficiate pentru laici, patronarea confreriilor 
reprezentau pierderi importante pentru parohii).88 

Conchizând, prezenta cercetare a reconstituit tipologiile de sanctitate care 
au circumscris universul devoţional european al Evului Mediu târziu, arătând că 
în Transilvania primei jumătăţi a secolului al XIV-lea s-a răspândit şi a persistat 
un trend penitenţial bazat pe imitarea modelului cristic (sequela Christi), altfel spus 
cultul acelor sfinţi a căror viaţă a fost circumscrisă de repere precum rugăciunea, 
posturile extenuante, zelul apostolic şi pastoral, asumarea martirajului (sfântul 
apostol Petru, sfinţii martiri Laurenţiu, Ecaterina şi Elisabeta, sfinţii episcopi 
Nicolae şi Privat). În al doilea rând, studiul a discutat problematica implicării 
laicilor în viaţa religioasă a Transilvaniei perioadei menţionate, aducând în prim-
plan acţiunile lor în materie de pietate populară-pelerinaje, donaţii şi legate 
testamentare-a căror motivaţie principală este salvarea sufletului, facilitarea 
obţinerii iertării prin intermediul „faptelor bune”. În final, prezentul demers a 
ilustrat modul în care acţiunile laicilor transilvăneni în sfera religioasă dezvăluie 
exigenţe şi preferinţe devoţionale originale, altfel spus în ce măsură şi de ce 
anume este căutată intenţionat intercesiunea anumitor sfinţi în detrimentul 
altora. Analiza surselor trimite clar la modele locale de sanctitate (cultul Fecioarei, 
cultul Sfântului Mihail), la cultele sfinţilor care patronează comunităţile şi care 
canalizează devoţiunea laicilor, dar în acelaşi timp exprimă concepte teologice 
complexe ce domină spiritualitatea Evului Mediu târziu (transubstanţierea, cultul 
Euharistiei şi importanţa sacrificiului cristic, Imaculata Concepţie, rolul 
genealogiei feminine a lui Iisus în procesul încarnării sale), un exemplu în acest 
sens fiind atenţia sporită aducerii în prim-planul universului devoţional 
transilvănean a cultului Sfintei Ana, mama Fecioarei Maria. Promovarea unui 
sfânt nu era doar o manifestare a sensibilităţii religioase, ci şi rezultatul unor 
presiuni şi interese locale; recunoaşterea sanctităţii unui membru putea să crească 
prestigiul unei familii, după cum instituirea unui patron era în măsură să 
consolideze identitatea unui oraş, a unui ordin religios, a unui grup profesional 
sau a unei facţiuni politice. 
 
 

 
 

 
88 Succesul de care se bucură ordinele mendicante este justificat de accesibilizarea mesajului 
teologic, însoţit de cele mai multe ori de reprezentări specifice, de numărul mare de preoţi care 
puteau celebra liturghii votive, respectiv de spaţii generoase pentru capele private şi altare. 
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Cum multiplicato fructu Domino reportare et diem messionis extremum misericordiae 
operibus praevenire. The Tension of  Salvation in Transylvania in the First Half  of  the 

14th Century. Models of  Sainthood, Holy Intercessors, Popular Piety 
 

(Abstract) 
 

The present research aims at reconstructing the typologies of  popular sainthood in the 
Transylvanian space of  the first half  of  the fourteenth century (1301-1350), following the way 
in which the European evolutions in the field of  the cult of  saints and devotional trends were 
adopted/processed in this territory from the frontiers of  Christianitas. Secondly, the study 
intends to discuss the issue of  the involvement of  the laity in the religious life of  Transylvania 
of  the mentioned period, bringing into spotlight their actions in the field of  the popular piety. 
Finally, this approach wants to illustrate how the actions of  the Transylvanian laity in the religious 
sphere reveal original devotional demands and preferences, in other words, to what extent and 
why the intercession of  certain saints is intentionally prefered to the detriment of  others. 

Keywords: sainthood, popular piety, Transylvania, laity, intercession. 
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Apariţia tiparului în secolul al XV-lea a facilitat şi a catalizat răspândirea 

ideilor în spaţiul european.1 Procurarea instrumentarului tipografic a devenit o 
prioritate pentru administraţiile centrale de stat, în vederea realizării propagandei 
ideologice şi religioase favorabile menţinerii puterii politice. Astfel, cartea a 
devenit în secolele XVI-XVII un important agent de promovare a ideilor 
Reformei religioase pe întreg cuprinsul Europei. 2  În spaţiul românesc, arta 
tiparului s-a răspândit destul de repede. La începutul secolului al XV-lea, 
ieromonahul Macarie, care învăţase arta tiparului la Veneţia, tipăreşte primele 
cărţi la Mănăstirea Dealu, în Ţara Românească. De asemenea, nu după mult timp 
apar primele centre tipografice în Transilvania şi în Moldova,3 unde se continuă 
activitatea de traducere şi tipărire a celor mai însemnate texte liturgice şi biblice.  

Contextul politic şi religios al Transilvaniei secolelor XVI-XVII ne 
ilustrează o imagine eterogenă a structurii etnice şi confesionale, supusă unor noi 
schimbări culturale şi ideologice. Odată cu aderarea saşilor şi maghiarilor din 
Transilvania la protestantism, conducerea Principatului a început răspândirea 
ideilor reformiste şi realizarea programului prozelitist care presupunea, printre 
altele, şi traducerea cuvântului Scripturii în limbile naţionale. În acest sens, la 
Alba-Iulia, în capitala Transilvaniei, se începe o activitate tipografică intensă, atât 
în limba latină şi maghiară (alfabet latin),4 cât şi în limba română (alfabet chirilic).5 
Astfel, în secolul al XVII-lea putem vorbi despre o interferenţă culturală şi 
confesională între români şi maghiari, marcată de o ofensivă reformistă 

 
1 Pentru o imagine cât mai complexă a importanţei tiparului pentru cultura Europei, a se vedea: 
Răzvan Theodorescu, Cultură şi civilizaţie europeană, Bucureşti, Editura Fundaţiei Europa de 
Mâine, 2003, pp. 50-55 passim. 
2 Carmen Luke, Pedagogy, Printing and Protestantism, s. l., State University of New York Press, 1989, 
p. 136. 
3 Tiparul va ajunge curând la Târgovişte, de unde va trece apoi spre sudul Transilvaniei, la Braşov, 
Sibiu şi Alba-Iulia, precum şi în Moldova, spre mijlocul secolului al XVII-lea. A se vedea: Ioan 
Moldoveanu, „Primele tipografii din Principatele Române”, în Lumina, 14 ianuarie 2016. 
4 Activitatea tipografică în folosul Reformei, prin tipărituri în limbile maghiară şi latină, a început, 
în anul 1567, prin aducerea tipografului Raphael Hoffhalter la Alba-Iulia. A se vedea: Eva Mârza, 
Din istoria tiparului românesc. Tipografia de la Alba-Iulia (1577-1702), Sibiu, Editura Imago, 1998, p. 
14. 
5 Ibidem, p. 16; Oliviu Botoi, „Începutul tipografiei bălgrădene”, în Credinţa Străbună, număr 5, 
2016, p. 4. 
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întâmpinată de o neaşteptată defensivă ortodoxă. În acest modus vivendi dintre 
ortodocşi şi calvini, în mod special, a existat o oarecare toleranţă, dar şi o 
polemică teologică, consemnată în universul livresc, care nuanţează în chip 
deosebit diferenţele de ordin cultic şi spiritual-moral. 

În acest context, în cultura românească a existat o polemică teologică 
legată de activităţile prozelite, pe de o parte, şi defensiva ortodoxă, pe de altă 
parte. Datorită schimbărilor religioase şi socio-politice din veacul al XVI-lea, 
Biserica Ortodoxă s-a văzut nevoită ca, prin reprezentanţii ei, să păstreze pe mai 
departe tradiţia apostolică, într-un context nefavorabil menţinerii identităţii de 
credinţă. Ortodoxia veacului al XVI-lea devenise destul de greu reprezentată, 
ţinând seama de presiunile autorităţilor musulmane, pe de o parte, şi 
prozelitismul protestant şi catolic, pe de altă parte. În faţa acestor presiuni, au 
existat câteva mărturisiri de credinţă în secolul al XVII-lea care au fost acuzate 
ca fiind filocatolice sau filocalvine.6 Una dintre provocările Ortodoxiei din veacul 
al XVII-lea a constituit-o Mărturisirea de credinţă a lui Chiril Lucaris din anul 1629. 
În ceea ce-i priveşte pe românii din Transilvania, a existat chiar o scrisoare a 
patriarhului Ierusalimului, adresată principelui Gabriel Bethlen, 7  prin care-l 
îndemna să susţină o mişcare reformistă în rândurile celor pe care-i are sub 
stăpânire.  

Principii maghiari au încercat să supună Biserica Ortodoxă atât la sfârşitul 
secolului al XVI-lea, cât şi la mijlocul secolului al XVII-lea.8 Într-o încercare de 
contra-ofensivă apare şi Mărturisirea de credinţă a lui Petru Movilă, care a pricinuit, 
de asemenea, numeroase dispute de ordin teologic. Pentru îndreptarea acestei 
mărturisiri de credinţă, a fost convocat un Sinod la Iaşi, la care au luat parte mai 
mulţi reprezentanţi ai bisericilor răsăritene. La Sinodul de la Iaşi se ia atitudine 
din partea ierarhiei ortodoxe şi împotriva prozelitismului maghiar calvin din 
Transilvania şi se întocmeşte un răspuns teologic împotriva Catehismului calvinesc,9 
tipărit în împrejurimile Alba-Iuliei (Presaca Ampoiului), sau chiar la Alba-Iulia, 
după unele date. Ulterior, va apărea şi o altă tipăritură, intitulată Scutul 
catehismuşului, iar în acest context se naşte şi circulă în teritoriul Transilvaniei şi 
textul Spunerea legiei creştineşti cu răspuns. 

Manuscrisul numărul 4148, aflat la Biblioteca Academiei din Bucureşti, 
conţine un număr de 210 file numerotate şi legate în pânză. Filele 1-18 conţin 

 
6 Nicolae Chifăr, Istoria creştinismului, volum II, Sibiu, Editura Universităţii „Lucian Blaga”, 2007, 
p. 213 sqq. 
7 Vezi textul scrisorii la adresa web www.tiparituriromanesti.wordpress.com. 
8  Ana Dumitran, „Aspecte ale politicii confesionale a Principatului calvin faţă de români: 
confirmările în funcţiile ecleziastice şi programul de reformare a Bisericii Ortodoxe din 
Transilvania”, în Mediaevalia Transilvanica, număr 1-2, 2001-2002, pp. 113-114. 
9 Eva Mârza, Din istoria tiparului românesc, pp. 30-31. 
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psalmii din catisma I,10 în limba română cu traducerea românească alternativă; 
filele 19-41 prezintă psalmii de la slujba Utreniei11 în limba română; între filele 
42-65 găsim textul Spunerea legiei creştineşti cu răspuns (în română); filele 66-171 
conţin textele liturgice ale Octoihului pentru fiecare glas în parte la vecernia de 
sâmbătă seara şi Luminândele; în filele 172-209 este scrisă Liturghia Sfântului Ioan 
Gură de Aur (rânduiala tipiconală în limba română, iar textul rugăciunilor în limba 
slavonă). Pe lângă acestea, manuscrisul prezintă câteva adăugiri ulterioare: o 
molitfă pentru gusă la fila 23, o însemnare12 pe fila 139 referitoare la instalarea 
preotului Moisi în parohia Giuncu (azi Dumbrava de Sus şi Dumbrava de Jos, 
judeţul Hunedoara), în vremea episcopului Vichentie Ioanovici, 13  şi o filă 
adăugată conţinând textul „[...] păcatele tale, cel fără păcate, fiiul lui Dumnădzău”,14 
text ce nu a putut fi identificat. 

Motivul pentru care autorul sau copistul a optat pentru reunirea acestor 
texte sub o singură copertă ţine de raţiuni practice, având în vedere faptul că 
acestea aveau o întrebuinţare liturgică. Exceptând psalmii Utreniei, celelalte texte 
nu se păstrează integral. O prezenţă neobişnuită printre aceste texte o constituie 
Spunerea legiei creştineşti cu răspuns. Textul acestei lucrări15 nu poate fi socotit unul 
cu o întrebuinţare în cultul bisericii, însă cu siguranţă, inserarea lui într-o astfel 
de compilaţie avea propria ei însemnătate de natură apologetică şi catehetică. 
Pentru cel care folosea acest manuscris, conţinutul din Spunerea legiei creştineşti cu 
răspuns putea reprezenta o sursă temeinică pentru responsabilitatea omiletică în 
parohie.  

Un element important în vederea identificării perioadei în care a fost scris 
acest text îl constituie hârtia care s-a folosit. După studiile unor specialişti s-a 
stabilit faptul că hârtia provine din mai multe locuri, însă, cea folosită pentru 
textul pe care îl avem în vedere prezintă marca fabricii din St. Pölten (Austria). 
Această hârtie a început să fie produsă între anii 1630-1660, fiind prezentă şi în 
Transilvania în jurul anilor 1640. După toate datele de factură istorică şi 
filologică, cercetătorul Alexandru Mareş opinează faptul că textul ar fi fost 
scris/copiat în jurul anului 1642, cu o marjă de eroare de câţiva ani. 

 
10 Catisma I conţine psalmii de la 1 la 8. 
11 La începutul slujbei Utreniei, după psalmii 19 şi 20, sunt citiţi şase psalmi (3, 37, 62, 87, 102, 
142), cunoscuţi şi sub numele de hexapsalm sau psalmii Judecăţii. Aceşti psalmi au o însemnătate 
foarte mare prin simbolismul lor, reprezentând perioada întunecată de dinaintea venirii lui Mesia.  
12 A se vedea nota 6 la: Alexandru Mareş, „Un text polemic românesc din prima jumătate a 
secolului al XVII-lea”, în Limba română, an XX, număr 6, 1971, p. 591. 
13 A se vedea: Pavel Vesa, Episcopii Aradului 1706-2006, Arad, Editura Gutenberg Univers, 2007, 
p. 12. 
14 Alexandru Mareş, „Un text polemic românesc”, p. 589. 
15 Manuscrisul număr 4818 este prezentat succint şi în: Gabriel Ştrempel, Catalogul manuscriselor 
româneşti, B. A. R. 4414-5920, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1992, p. 128. 
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Identificarea locului în care a circulat această scriere este strâns legată şi de 
identificarea copistului care a efectuat transcrierea textului. Cercetătorul 
Alexandru Mareş este de părere că manuscrisul 4818, nu este varianta originală, 
ci este o copie: „[...] Argumentele care îndrituiesc această idee sunt mai multe. Am remarcat 
deja o serie de inexactităţi comise în notarea indicaţiilor cifrice care însoţesc trimiterile la pasajele 
biblice. Scrierea trădează şi în alte locuri aspectul unei transcrieri mecanice şi grăbite, vizibile 
nu numai în ductul literei, dar şi în omisiunile de litere, de silabe sau chiar de cuvinte”.16 

După o examinare de ordin fonetic şi lexical a particularităţilor lingvistice, 
Alexandru Mareş este de părere că scrierea poate fi cert atribuită unui copist din 
Transilvania sau din Moldova. Consideraţiile de ordin extralingvistic ne 
îndreptăţesc mai mult să optăm pentru plasarea copistului pe teritoriul 
Transilvaniei, ţinând seama că: copierea unui asemenea text este cât se poate de 
firească într-un loc în care Ortodoxia se confrunta direct cu elementul protestant; 
însemnarea din anul 1721 menţionează localitatea Giuncu din judeţul 
Hunedoara; familiaritatea cu contextul socio-cultural local.17 

Identificarea copistului manuscrisului în persoana lui Mihai Românul ne 
îndreptăţeşte şi mai mult să afirmăm că textul reprezintă o producţie 
ardelenească, care circula printre preoţii cunoscători de carte din vremea aceea. 
Un alt miscelaneu copiat de către Mihai Românul ne certifică faptul că acesta a 
activat în zona Munţilor Apuseni, fiind atestat la Brad, în jurul anului 1647. Ca şi 
toate manuscrisele vremii, şi cel în pricină a circulat în mai multe zone din jurul 
Alba-Iuliei (Ampoiţa, Ighiel).18 

În ceea ce priveşte autorul cărţii, cei care s-au aplecat asupra acestui text 
tind să afirme faptul că acesta a fost elaborat de către un cleric cărturar care lupta 
împotriva calvinizării populaţiei autohtone. Analizând aspectele istorice şi cele 
de ordin lingvistic, cercetătorul Alexandru Mareş19 atribuie textul Spunerea legiei 
creştineşti cu răspuns episcopului Ilie Iorest, fost ieromonah la Mănăstirea Putna şi 
care, din 1640, urcă pe scaunul vlădicesc al Bălgradului. La scurt timp după 
instalarea ca episcop în Transilvania, a fost acuzat de fapte de necinste şi judecat 
de către un sobor supus autorităţilor calvine, demis din funcţie şi închis. 
Renumitul lingvist şi filolog nu exclude nici ipoteza ca textul să fie elaborat de 
către un protopop sau de către un egumen al Mănăstirii Prislop. Modul de 
adresare din scriere dovedeşte abordarea specifică unui ierarh care transmite 
îndemnuri pentru păstrarea identităţii de credinţă: „[...] Printru aceastea puiu şi eu 
doao, trei cuvente din sfintele scripturi (fila 49v). Toate aceastea scriu aicea ca să ştii răspunde 

 
16 Alexandru Mareş, „Un text polemic românesc”, pp. 596-597; a se vedea şi notele 30-31 de la 
p. 597. 
17 Ibidem, pp. 599-600. 
18 Mihai Georgiţă, „Un text polemic anticalvin anterior Răspunsului redactat de Mitropolitul 
Varlaam”, în Anuarul Arhivelor Mureşene, serie nouă, număr I (V), 2012, pp. 146-147. 
19 Alexandru Mareş, „Un text polemic românesc”, p. 600. 
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(fila 49v). Dece de vor priimi şi vor lăsa vrăjmaşii crucei, luterii, cu atâta mărturie lasu-i şi 
eu, iar de nu încă voiu mai aduce mărturii (fila 58r)”.20 

Conţinutul textului ne redă un dialog polemic dintre hristiian, termen ce 
sugerează un creştin ortodox, şi Liuter, exponentul creştinului calvin: „[...] Textul 
este alcătuit în mare parte din citate şi reproduceri din Sfânta Scriptură, mai ales din Noul 
Testament, însoţite de scurte comentarii. Pentru că propagandiştii calvini le reproşau 
ortodocşilor o credinţă „fără de Scriptură”, teologii ortodocşi considerau că îi combat cel mai 
eficient cu propriile instrumente, făcând referiri numai la textul scripturistic, însoţit de 
argumente logice, fără a invoca tradiţia şi învăţăturile sfinţilor părinţi, contestate vehement de 
calvinism”.21 Una dintre cele mai lămurite şi clare prezentări a conţinutului acestui 
manuscris a fost realizată de către cercetătorul Mihai Georgiţă. 

Se cunoaşte faptul că în preajma Sinodului de la Iaşi din anul 1642, care 
condamna erezia protestantă (sub diferitele ei forme), a fost tipărit un Catehism 
slavon. Tipăritura nu se mai păstrează nicăieri astăzi însă, din două manuscrise 
slavone de secol XVIII,22 ne parvin câteva informaţii utile. Textul manuscrisului 
număr 824 începe cu următorul titlu de capitol: „Despre Martin Luther şi 
Calvin”,23 acuzându-i pe luterani şi calvini că nu au preoţi. Finalul acestui text 
aduce următoarea precizare: „[...] S-a tipărit în Iaşii Moldovei în Mănăstirea Trei 
Ierarhi, în anul de la Christos al 1642-lea, Decembrie în 20 de zile”.24 Celălalt manuscris, 
număr 907, ne prezintă titlul unui catehism împotriva luterano-calvinilor, care a 
fost tipărit în Moldova. 25  Titlul aminteşte contextul tipăririi unei asemenea 
lucrări, anume Sinodul de la Iaşi, şi precizează faptul că textul era scris împotriva 
mărturisirii lui Conrald Teodoric. 

Într-o primă fază a cercetării, a planat presupunerea că Spunerea legiei 
creştineşti cu răspuns reprezintă o traducere a catehismului amintit mai sus. Motivele 
unei asemenea presupuneri aveau raţiunile lor, ţinând seama de faptul că textul 
poate fi datat aproximativ în aceeaşi perioadă cu Sinodul de la Iaşi împotriva 
Reformei şi pot fi reperate câteva aspecte comune celor două scrieri.26 Cu toate 
acestea, cercetătorul Alexandru Mareş consideră că, în ceea ce priveşte textul 
Spunerea legiei creştineşti cu răspuns, nu avem de-a face cu o traducere din slavonă, ci 
mai degrabă cu o creaţie autentică locală, pusă pe seama unui apologet ortodox, 

 
20 Ibidem, p. 596. 
21 Mihai Georgiţă, „Un text polemic anticalvin”, p. 148. 
22 Cele două manuscrise se află în Biblioteca „Vladimir Ilici Lenin” din Moscova (a se vedea: 
Alexandru Mareş, „Un text polemic românesc”, p. 593). 
23 Ion Bianu, Dan Simionescu, Bibliografia românească veche (1508-1830). Adăogiri şi completări, tom 
IV, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1944, p. 23. 
24 Ibidem. 
25 Ibidem, p. 24. 
26 A se vedea mai multe detalii la: Alexandru Mareş, „Un text polemic românesc”, p. 593. 
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aşa cum am arătat, pe scurt, mai sus. În susţinerea acestei idei, acesta aduce mai 
multe argumente de ordin socio-istoric, filologic şi religios. 

În primul rând, se aduce în vedere faptul că textul surprinde realităţi 
specifice contextului socio-istoric al Transilvaniei, care nu puteau fi preluate 
dintr-un mediu greco-slav. Stările de fapt invocate în scriere nu puteau fi 
cunoscute de către ierarhii din Rusia sau din Balcani dacă aceştia nu trăiau în 
acest spaţiu eterogen din multe puncte de vedere. Sunt pasaje în care românii 
ardeleni se plâng de faptul că nu pot să îşi mărturisească şi să îşi practice credinţa 
lor strămoşească: „[...] nu nelăsaţ să ţinem cum am apucat dintîiu de la sfinţii apostoli”.27 

În troparul crucii „Mântuieşte, Doamne, poporul tău”, care se citeşte de 
fiecare dată la slujba Utreniei după citirea psalmilor 19 şi 20, este menţionat 
„craiul” drept conducător politic, fapt specific numai Transilvaniei la acea vreme: 
„[...] Spăseaşte Doamne oamenii tăi şi blagosloveaşte partea ta, biruire craiului nostru spre 
vrăjmaşi dăruiaşte şi cu a ta cruce oamenii tăi fereaşte”.28 De asemenea, referinţele biblice 
din text pot fi lesne asemănate cu cele prezente în manuscrisele de secol XVII 
din Moldova şi Transilvania. Citarea, de multe ori, este inexactă şi eronată, ceea 
ce ne face să credem că se datorează impreciziei, necunoaşterii ediţiilor tipărite 
şi copierii. Textul abundă cu citate biblice, încercând un răspuns la atacurile 
calvinilor prin citate biblice, care uneori sunt parafrazate şi într-o topică 
răsturnată. 

Printre ereziile vremii sunt amintiţi şi „sîmbotaşii”, care nu sunt alţii decât 
protestanţii unitarieni, urmaşi ai lui David Ferenc (1520-1579), fondatorul şi 
primul episcop al confesiunii unitariene din Transilvania. Această chestiune 
poate fi mai limpede lămurită şi expusă cu o certă claritate ştiinţifică numai prin 
cercetarea textului manuscriselor ruseşti după Catehismul slavon pentru a putea 
stabili cu exactitate dacă se poate vorbi despre o prelucrare a versiunii slavone în 
redactarea manuscrisului 4818, sau dacă este vorba despre o creaţie autentică 
locală, care se încadrează în limitele formale ale epocii respective. 

Într-o analiză de ordin teologic, textul manuscrisului, atât cât a putut fi el 
cercetat până în momentul de faţă, reprezintă o formă de expresie şi de articulare 
a credinţei, într-un context multiconfesional, în scopul conservării unei identităţi 
spirituale şi confesionale. Utilizarea termenului de „lege” denotă câteva nuanţe 
de factură spiritual-morală care vădesc caracterul asumat al credinţei şi 
dominanta religioasă asupra existenţei. În termeni morali, „spunerea legiei” 
reprezintă un act de mărturisire a adevărului şi asumarea termenilor unui 
legământ.29 Spiritualitatea poporului român a fost pătrunsă de Evanghelia lui 

 
27 Ibidem, p. 594. 
28 Spunerea legiei creştineşti cu răspuns, fila 23r, apud Ibidem, p. 593 (nota 23). 
29 Gheorghe Popa, Lege şi iubire. Coordonate biblice şi hermeneutice pentru Teologia Morală, Iaşi, Editura 
Trinitas, 2002, p. 9. 
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Hristos care a devenit o lege naturală specifică ontologiei neamului. În pofida 
unor reale neajunsuri de ordin moral, poporul era fidel tradiţiei şi datinilor 
străvechi, luptând în diferite forme pentru păstrarea ei neştirbită. Legea 
evanghelică a lui Iisus Hristos a devenit una cu „legea românească”,30 sintetizând 
destinul neamului românesc ca expresie vie a îngemănării legii şi a credinţei 
strămoşeşti cu sufletul neamului nostru. 
 
 

A Polemic Unpublished Romanian Text: The Saying of Christian  
Law with Answer. Short General Presentation 

 
(Abstract) 

 
The socio-cultural and multi-confessional context of the XVIIth century Transylvania 

presents us the moments of a theological and historical polemics generated by the release of the 
books with heterodox content, distributed among the Romanian people. This study emphasizes 
the content of the manuscript entitled: The Saying of Christian Law with Answer, kept in the Library 
of the Romanian Academy (manuscript no. 4148), putting accent on some moral aspects. The 
manuscript represents one of the last phases of the Orthodox-Calvin polemics generated by the 
publication of Calvin Catechism (1642) and the successive answers published in the content of the 
books: Answer against the Calvin Catechism (1642) and Shield of the Catechism. Insufficiently 
investigated until now, the content of the previously mentioned manuscript presents some of 
the inter-confessional problems that were the object of the moral and spiritual debates between 
the priests and the singers that helped them. The research presents the context of the publication 
and of some not well known aspects of its content. 

Keywords: moral law, Orthodoxy, Calvinism, tradition, dialogue. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30 Ilie Moldovan, Teologia iubirii. În Hristos şi în Biserică: Iubirea euharistică generatoare de viaţă şi destin 
românesc, Alba-Iulia, Editura Reîntregirea, 2018, p. 393. 
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În istoriografia românească studiul schiturilor şi al mănăstirilor, ca 
subdisciplină a istoriei bisericeşti care se ocupă cu cercetarea devenirii şi 
funcţionării aşezămintelor monahale, nu a fost o constantă a preocupărilor din 
partea cercetătorilor. Ceea ce s-a scris despre mănăstirile din Transilvania, 
Maramureş, Crişana sau Banat în istoriografie a fost predominant rezultat din 
istoriografia maghiară şi cea germană. Motivele sunt uşor de înţeles. Bibliografia 
monumentelor istorice publicată la începutul secolului XX, în afară de o serie de 
şematisme ale Bisericii Ortodoxe şi ale celei Greco-Catolice, nu conţine alte 
lucrări citate sau autori români. Listele amintite nu inventariază atestări ale 
locaşurilor dispărute despre care se ştie din tradiţia locală că au existat, precum 
şi faptul că aceste liste conţin foarte puţine referiri la bisericile de lemn. Primele 
încercări de sinteză sub forma unor catagrafii primare vor fi alcătuite în perioada 
interbelică de Ştefan Meteş şi de Zenovie Pâclişanu. Perioada postbelică, angajată 
ideologic în susţinerea sistemului comunist, a pornit prin a nega radical atât 
instituţiile, cât şi preocuparea istorică pentru ele. Deschiderea care s-a produs în 
preajma anilor 1970 era consecinţa schimbării opticii regimului pe două 
coordonate fundamentale: aprecierea cuminţeniei bisericilor clasice în raport cu 
lumea protestantă şi neoprotestantă şi în cel de-al doilea rând dorinţa statului de 
a construi un nou tip de viziune naţională.1 

 
1 Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, volum I-III, Bucureşti, 1980-1981; Idem, 
„Mânăstirile şi bisericile ortodoxe române din Transilvania şi Banat în sec. XVIII”, în Biserica 
Ortodoxă Română, număr 1-2, 1975, pp. 208-223; Ştefan Meteş, Mănăstirile româneşti din Transilvania 
şi Ungaria, Sibiu, 1936; Grigorie Marcu, „O ţâr de schit... ca un grăunte de muştar”, în Mitropolia 
Ardealului, an II, număr 1-2, 1957; Zenovie Pâclişanu, „Mărunţişuri istorice”, în Cultura Creştină, 
an XVI, număr 7-8, 1936; Viaţa şi slujba sfinţilor ierarhi şi mărturisitori Iorest şi Sava, Mitropoliţi ai 
Ardealului şi a cuvioşilor mărturisitori ai dreptei credinţe Visarion Serai şi Sofronie de la Cioara şi a 
Mucenicului Oprea din Sălişte, Bucureşti, 1957; T. Ciuruş, „Biserica mănăstirii din Geoagiul de Sus”, 
în Apulum, număr II, 1943-1945; V. Bologa, „Ruinele mănăstirii din Geoagiul de Sus”, în 
Transilvania, an XXXVIII, număr 110, 1890; Vasile Ciobanu, „Statistica românilor ardeleni în 
1760-1762”, în Anuarul Institutului de Istorie Naţională, 1926; Virgil Vătăşianu, Istoria artei feudale din 
Ţările Române, volum I, Bucureşti, 1959; Marius Porumb, Dicţionar de pictură veche românească din 
Transilvania. Sec. XIII-XVIII, Bucureşti, 1998; Marius Porumb, „Vechi ctitorii româneşti din 
Transilvania”, în Anuarul Institutului de Istoria Artei, număr XXVII, 1985-1986, pp. 475-484; Radu 
Creţeanu, „Bisericile din lemn din zona Aiudului”, în Îndrumător Pastoral, număr III, 1979; Revista 
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Preocuparea pentru toponimia specifică este prezentă relativ frecvent. Alte 
date toponimice, pentru mănăstiri şi schituri dispărute, posedăm din Banatul de 
Est, Făgăraş, ori multe alte locuri (Năsăud, Maramureş, Mureş, Solnoc-Dăbâca). 
Verificarea arheologică a dus la confirmarea existenţei unor biserici, uneori chiar 
aşezăminte monahale. Problema care se mai ridică la acest nivel este aceea de a 
avea spiritul critic de a diferenţia între toponimii care fac referire la o mânăstire 
sau la o biserică parohială. În unele cazuri, urmele sunt atât de restrânse încât 
merg până la identificare, constituind o imposibilitate de diferenţiat pentru 
cercetător. În unele zone existau două sau trei schituri (între satele Drăguş-
Făgăraş, Şinca Veche şi Făgăraş), ori numele care li s-a dat uneori, de mănăstire, 
este impropriu, ele fiind numai schituri. Astfel, în anul 1726 este atestată o 
mănăstire în localitatea Arpaşul de Jos în care vieţuia o călugăriţă cu fostul ei soţ, 
lipsit de vedere, sau lângă localitatea Daia Română într-o mănăstire erau doi 
călugări cu câteva terenuri agricole în proprietate.2 Aceeaşi situaţie o întâlnim şi 
la celelalte aşezăminte monahale dintre care, de regulă, numai cele voievodale 
funcţionau cu titlul de mănăstire.  

Problema numărului aşezămintelor monahale i-a frământat pe istoricii 
români, la fel ca şi alte date care să facă demonstraţia aporturilor cantitative 
româneşti la istoria sau cultura provincială şi astfel la cea naţională. Zenovie 
Pâclişanu, care se limitează doar la Transilvania propriu-zisă, listează un număr 
de 107 mănăstiri româneşti. La Ştefan Meteş numărul este mai mare, de 

 
Cultura Creştină, 1919, pp. 154-165; pentru Boholţ, Lăscud şi Sâncel; M. Rusu, „Biserici, mănăstiri 
şi episcopii ortodoxe”, în Istoria României, volum I, Cluj-Napoca, 1997; Simion Mehedinţi, Cadrul 
antropogeografic în Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş, Cluj, 1928; Susana Andea, „Date noi 
privind bisericile din Geoagiu de Sus în secolul al XVIII-lea”, în Ars Transsilvaniae, număr III, 
1993; Nicolae Dunăre, Arta populară din Munţii Apuseni, Bucureşti, Editura Meridiane, 1981; 
Nicolae Sulică, Contribuţii la istoria vechimei elementului românesc şi a cărţii româneşti în regiunile secuizante, 
Cluj, 1938; Teofil Niculescu, Sfintele monastiri şi schituri din România, Drobeta Turnu Severin, 
Editura Mănăstirea Vodiţa, 2002; Lucia Haţeganu, Doina Lupan, „Cartea veche românească în 
biblioteca Unirii din Alba-Iulia”, în Apulum, număr XVII, 1979; Marius Porumb, „Două ctitorii 
româneşti din secolul al XV-lea: Biserica Sfântului Gheorghe şi Mănăstirea Lupşa”, în Acta Musei 
Napocensis, număr XVI, 1979; M. Vlasie, Drumuri spre mănăstiri. Ghid al aşezămintelor monahale 
ortodoxe din România, inclusiv al minorităţilor: armeni, sârbi, ucraineni şi ruşi-lipoveni, Bacău, 
1997/Bucureşti, 2000; Marina Lupaş, Mitropolitul Sava Brancovici, Cluj, 1939; I. Marţian, „Mănăstiri 
vechi din Ardeal”, în Convorbiri Literare, număr LVI, 1924, pp. 451-456; Ştefan Meteş, Moşiile 
domnilor şi boierilor din Ţările Române şi Ardeal, Arad, 1925; N. Albu, „Cea mai veche şcoală 
românească din judeţul Alba: şcoala de pe lângă mănăstirea Măgina”, în Apulum, număr XIV, 
1976; N. Albu, „Din trecutul învăţământului românesc al judeţului Alba”, în Apulum, număr XV, 
1977; Dragosin Oana, „Schitul Afteia”, în Apulum, număr XI, 1972; Ioana Cristache Panait, 
Biserici de lemn, monumente istorice din episcopia Alba-Iuliei, mărturii de continuitate şi creaţie românească, 
Alba-Iulia, 1986; Ioana Cristache Panait, „Valoarea istorică şi artistică a monumentului de cult 
de la Daia”, în Îndrumător Pastoral, număr VI, 1982.  
2 Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, volum II, p. 555.  
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aproximativ 180,3 pentru ca părintele Mircea Păcurariu să constate din nou un 
număr impresionant (150-200 de mănăstiri şi schituri, în afară de cele voievodale) 
întărind cercetările anterioare.4 O estimare a numărului de mănăstiri este dificil 
de realizat, cu atât mai mult a locaşurilor care au avut titlul de schit. Lipsa 
izvoarelor, dezinteresul totalitarismului, au aruncat o umbră de necunoaştere 
peste istoria monahismului, cercetătorul fiind nevoit să apeleze, după epuizarea 
surselor de informare de natură directă şi indirectă, la intuiţia istorică, sau la mici 
aproximări. Acest gen de calificare nu modifică cursivitatea logică a 
evenimentelor istorice, ci contribuie la a formula o concluzie în urma unor 
îndelungate analize. 
 

Indicatori cronologici (formali şi tematici) 
pentru monahismul din judeţul Alba 

 
Viaţa monahală din judeţul Alba se încadrează în tiparelor istorice ale 

devenirii religioase, sociale şi politice a Transilvaniei. Dacă este a vedea o 
diferenţiere a monahismului transilvan, implicit a celui care s-a organizat şi 
funcţionat în perimetrul judeţului Alba, faţă de monahismul de peste munţi, 
diferenţierea se identifică în puternicele sale accente sociale şi naţionale, 
revendicând drepturile unei întregi naţiuni. Prin statutul lor particular, călugării 
au exercitat o influenţă puternică în rândul ardelenilor. În rândul luptătorilor pentru 
ortodoxie îi amintim pe: călugărul Visarion Sarai de la schitul Afteia din Plăişorul 
Cioarei, călugărul Nicodim, vieţuitor într-o mănăstire din Făgăraş sau Bălgrad, 
călugărul Teodosie de la schitul Bulzi, refugiat temporar în Ţara Românească, 
după care revine în Transilvania şi alţii. Călugării ardeleni au avut relaţii foarte 
apropiate cu Principatele Române. Trei sunt factorii care au determinat legăturile 
foarte strânse: mai întâi faptul că împărtăşeau aceeaşi credinţă; al doilea motiv 
stă în dreptul de jurisdicţie al Bisericii din principate asupra transilvănenilor în 
momentele dificile ale istoriei; posesiunile domnilor sau boierilor din principate 
în Transilvania, unde construiau schituri sau mănăstiri. La acestea se adăugau 
circulaţia cărţilor de slujbă.  

Majoritatea schiturilor şi mănăstirilor româneşti erau aşezări modeste, în 
vecinătatea satelor, cu o bisericuţă şi o casă ţărănească în apropiere ca anexă. 
Majoritatea erau din lemn, în care vieţuiau doi sau trei călugări, documentele 
înregistrând uneori chiar şi un singur vieţuitor.  

Cu toate condiţiile grele, în schituri şi mănăstiri s-a desfăşurat activitate 
culturală, cărturărească, prin şcolile organizate de călugări, contribuind astfel la 
realizarea unei arte şi literaturi bisericeşti, dar şi la înfiinţarea, conservarea şi 

 
3 Ştefan Meteş, Mănăstirile româneşti din Transilvania. 
4 Mircea Păcurariu, „Mănăstirile şi bisericile ortodoxe române”, pp. 208-213. 
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dezvoltarea şcolilor poporului. În sate cu mănăstiri s-au descoperit cele mai vechi 
monumente literare scrise sau tipărite din secolul XV şi XVI: codicele din Ieud, 
Pravila din 1563, Apostolul lui Coresi la mănăstirea Lupşa, sau traduceri ale Psaltirii, 
Apostolului sau Evangheliei. Tot în aceste centre se desfăşura o importantă 
activitate de traducere de cărţi şi copiere, contribuind la răspândirea lor. Sunt 
recunoscute aşezăminte ca: schitul Afteia, Lupşa, Măgina şi altele, unde pe lângă 
faptul că se preda tinerilor din împrejurimi elemente de cultură, se transmiteau 
în acelaşi timp şi idei referitoare la specificul naţional, la continuitatea poporului 
nostru în acest spaţiu geografic, dar mai mult noţiunile fundamentale de credinţă. 
S-au organizat centre de pictură şi sculptură, realizându-se un stil tradiţional al 
artei populare. În zona Alba-Iulia-Sebeş, au apărut centre de iconari încă din 
secolul al XVI-lea, deşi prima icoană pe sticlă semnată datează numai de la 1787. 
Principalele centre din zonă, importante prin vechimea şi longevitatea creaţiei, 
au fost Laz şi Lancrăm. Pe lângă acestea au mai existat şi alte centre de zugravi: 
Răhău, Săsciori, Căpâlna, Sebeşel şi Maierii din Alba-Iulia, şi şcolile de mănăstire. 
Au rămas astfel în istorie nume ca zugravul Mihu, Simion Poenaru, Partenie 
Poenaru, Pavel Zamfir etc. Pisaniile de la Geoagiu, Valea Mănăstirii, de la Lupşa, 
sau inscripţia de pe uşa ce desparte naosul de pronaos în biserica din Livezile, 
sunt mărturii document care demonstrează vitalitatea unei arte şi a unei credinţe. 
Tot în aceste centre cărturăreşti se copiau manuscrise, sau se alcătuiau lucrări 
originale care să răspundă nevoilor credincioşilor. 

Multe din schiturile sau mănăstirile din judeţul Alba au fost distruse de 
generalul Adolf von Bucow. Cu toate acestea, poporul a păstrat vie amintirea 
locaşelor, oferind posibilitatea unei reconstituiri aproximative a vieţii monahale. 
Mare parte dintre schiturile distruse în secolul al XVI-lea au fost reactivate în 
timp, unele pe vechea vatră, altele în apropiere. Totuşi, folosind ca surse 
conscripţiile secolelor XVII şi XVIII, apoi documentaţia constituită sub forma 
acelor catagrafii primare ale lui Ştefan Meteş şi Zenovie Pâclişanu, contribuţiile 
ulterioare ale istoricilor în domeniu, Mircea Păcurariu, Ioana Cristache Panait, 
Vasile Drăguţ, Andrei Adrian Rusu, Gheorghe Petrov etc., vom încerca o 
inventariere a schiturilor, deşi este foarte dificil din cauza motivelor enunţate în 
partea introductivă a lucrării. 

Aşezări monahale ortodoxe contemporane din judeţul Alba cu titlul de 
schit: Călene-Cugir; Livezile-comuna Livezile, pe Valea Aiudului; Mărgineni-
Afteia, Cioara, comuna Săliştea; Poşaga de Sus; Sfântul Ioan Botezătorul-Alba-
Iulia 1937; Subpiatră-comuna Sălciua, sat Sălciua de Jos; Ţeţ-comuna Şugag; Cut-
hramul Sfântul Siluan (în construcţie); Obârşii; Hăpria; După Pleşe; Sfântul 
Lazăr; Înălţarea Sfintei Cruci-Aiud; Lăzeşti; Sfinţii Ierarhi Ilie Iorest şi Sava 
Brancovici; Bulbuc. 

Aşezări monahale care în trecut ar fi avut temporar titlul de schit: Abrud (cf. 
Meteş); Cib-sunt atestate în zonă schituri rupestre foarte vechi; Daia Română-se 
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face o menţiune referitoare la lunca chiliilor; Geoagiul de Sus (cf. Meteş); Măgina 
(cf. Meteş)-1611, cu contraforţi dataţi pentru secolul XV; Sâncel-Mănăstire 
Românească (descrisă pe la 1759, cu o capelă de mici dimensiuni, localizată lângă 
pădure; la 1762 era greco-catolică, cu un singur călugăr; alte date lipsesc); 
Strungari-comuna Pianu (mănăstire de maici cu hramul Tăierea Capului 
Sfântului Ioan Botezătorul, întemeiată în anul 1997; amplasarea ei în Valea 
Pianului a fost în legătură cu o chilie de pustnici care a existat în zonă la începutul 
secolului XX); Lupşa; Săsciori (început, topografie, hram, necunoscute-distrusă 
în 1767); Straja (ca indicatori pentru un vechi centru de viaţă monahală sunt 
toponimiile zonei: la călugărul sau Valea călugărului; pe la anul 1760 nu mai avea 
nici un vieţuitor, iar proprietăţile, terenuri viticole, au fost ocupate de 
funcţionarul Zorger de la episcopia latină din Bălgrad);5 Uioara de Jos; Valea 
Mănăstirii (cf. Meteş); Valea Mică-Bulzu; Pătrânjeni (edificată în 1909, cu statut 
oficial de mănăstire de maici din anul 1991). 

Întinderea judeţului Alba în istorie a suferit modificări. În consecinţă, o 
serie de aşezări monahale sunt actualmente în spaţiile altor judeţe. Judeţul 
Târnava Mare: Boholţ (comuna Beclean, judeţul Braşov). Românească cu 
începuturi necunoscute. În 1763 era greco-catolică. În 1774 era acolo numai un 
călugăr. Azi mănăstire de maici, refăcută din 1993. Judeţul Târnava Mică: 
Lăscud (Mureş); Sâncel (Alba)-Mănăstire românească, descrisă pe la 1759, cu o 
mică capelă de lângă pădure. La 1762 era greco-catolică cu un singur călugăr. 
Alte date lipsesc. 

Următoarele aşezări monahale apar în listele lui Ştefan Meteş cu statut 
incert, funcţionând sau ca mănăstire, sau ca schit. Judeţul Alba de Jos: Abrud; 
Alba-Iulia; Aţintiş (Mureş); Blaj; Bulzu-Pătrânjeni; Cioara-Afteia; Ciunga-Uioara 
de Jos; Daia Română; Geoagiu de Sus; Măgina; Petrilaca română; Râmeţ; Straja. 
Turda-Arieş: Berchiş; Coc; Lupşa; Petridul de Sus. 

Atestate ca mânăstiri ortodoxe medievale în judeţul Alba: Lupşa, Valea 

Mănăstirii, Geoagiu de Sus, Lancrăm. 

Schituri ortodoxe contemporane în judeţul Alba: Mărgineni (Afteia, 
Cioara, comuna Săliştea); Sfântul Ioan Botezătorul-Alba-Iulia, 1937; Livezile-
comuna Livezile, pe Valea Aiudului; Poşaga de Sus; Subpiatră-comuna Sălciua, 
sat Sălciua de Jos; Călene-Cugir; Ţeţ-comuna Şugag; Cut-hramul Sfântul Siluan 
(în construcţie); După Pleşe; Hăpria; Înălţarea Sfintei Cruci-Aiud; Sfinţii Ierarhi 
Ilie Iorest şi Sava Brancovici; Bulbuc; Lăzeşti; Obârşii; Sfântul Lazăr. 

Părintele profesor Mircea Păcurariu oferă o listă pentru judeţul Alba cu 
principalele schituri româneşti ortodoxe atestate documentar în primele şase 

 
5 Cultura Creştină, 1919, p. 168, apud Ştefan Meteş, Mănăstirile româneşti din Transilvania, p. 62. 



 

Astra Sabesiensis 

 

44 

decenii ale secolului al XVIII-lea: Abrud, Bulz, Cioara, Daia Română, Măgina 
Săsciori şi Lupşa.6 

 
Schitul de la Mărgineni (Afteia, Cioara, comuna Săliştea):  

toponimie şi elemente de istorie 
 

Toponimia este istoria nescrisă a unui popor, cum o numeşte Iorgu 
Iordan, o adevărată arhivă unde se păstrează amintirea atâtor evenimente, care 
au impresionat într-un chip oarecare sufletul popular. 7  Tezaurul geto-dacic 
descoperit în anul 1820 la Cioara împinge datarea locului, conform estimărilor 
lui Vasile Pârvan, undeva în prima jumătate a secolului I.8 

Toponimul Sălişte denumeşte în prima accepţiune un pământ arabil aflat la 
aproximativ un kilometru de vatra satului în care s-au aflat vestigii dacice. Al 
doilea sens ţine de legătura etimologică cu bulgarul selişte care înseamnă ruinele sau 
aşezarea unui fost sat.9 Cu acest al doilea sens se găsesc numite uliţe din sate 
apropiate. Cel mai semnificativ nume este acela de Cioara, cu toate că a fost 
devansat de numele Archiş [ERCHEŞ în documentele vremii, nume care dădea 
trimitere la dibăcia cu care locuitorii mânuiau arcul cu săgeţi]. Potrivit tradiţiei 
locului, numele de Cioara s-ar datora emblemei familiei nobiliare Barcsay din 
Bârcea Hunedoarei: corbul cu inelul în cioc. Când localnicii veneau la curtea 
grofului spuneau că vin la cioara (corbul fiind o pasăre asemănătoare cu cioara) şi 
astfel satul care a luat fiinţă în jurul curţii grofului s-a numit Cioara. Clădirea 
conacului nobiliar din Săliştea a fost ridicată în perioada de glorie a barocului 
transilvan din timpul domniei împărătesei Maria Terezia (1740-1780). Coriolan 
Suciu înregistrează denumirile localităţii aşa cum apar ele în cancelariile vremii: 
Warywpatthak în 1459, Chorra alio nomine Warywpathaka în 1462, Csora în 
1755, Tzoara în 1849, Also Cssora, Cioara în 1854.10 

Schitul Afteia11 este situat în satul Mărgineni, comuna Săliştea din judeţul 
Alba, cunoscut ca veche vatră de spiritualitate mănăstirească, cu începuturi care 
pot fi stabilite în a doua jumătate a secolului XV. Aşezat pe sprânceana 

 
6 Mircea Păcurariu, „Mănăstirile şi bisericile ortodoxe române”, p. 209. 
7 Iorgu Iordan, Toponimia românească, Bucureşti, Editura Academiei, 1963, p. 2 (reeditarea în 
condiţiie revizuite a lucrării Rümanische Toponomastik, Bonn&Leipzig, Kurt Schroeder Verlag, 
1924). 
8 Dragosin Oana, Monografia parohiei ortodoxe române Săliştea (Cioara), Cluj-Napoca, Editura ASCR, 
2018, pp. 43-45. 
9 Dezso Csanki, Geografia istorică a Ungariei în timpul Huniazilor, volum V, Budapesta, 1913, p. 350, 
351, 362, 374, 375, 382, apud Dragosin Oana, Monografia parohiei ortodoxe române Săliştea, p. 24. 
10  Coriolan Suciu, Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania, volum II, Bucureşti, Editura 
Academiei Republicii Socialiste Române, 1967, p. 102. 
11 Dragosin Oana, „Schitul Afteia”, în Apulum, număr XI, 1972, p. 853. 
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Plăişorului, în pământul de odinioară al aşezării dispărute Volahkarhis,12 la o 
altitudine de aproximativ 600 m., schitul apare într-o ţinută maiestuoasă, martor 
a numeroase evenimente de istorie şi viaţă duhovnicească. Valea Archişului, ale 
cărei izvoare se află la extremitatea sudică a satului Mărgineni, după ce străbate 
cursul superior, lăsând în urmă Aluneiul, Sentea, Şchinoasa şi Gura Luncii, în 
cursul mijlociu se deschide urmând ca în satul Săliştea să primească afluentul 
numit Valea Drejmanului, de aici şi până la vărsarea în râul Mureş numindu-se 
Valea Cioarei.  

Tradiţiile orale care circulă referitoare la un act de întemeiere a schitului 
mărturisesc de existenţa unei bisericuţe în Plăişor care s-a ridicat de credincioşii 
din satele din jur, după lupta de pe Câmpul Pâinii, din anul 1479. Satele izbăvite 
din mâna cotropitorilor au ridicat o biserică, un altar de mulţumită către 
Dumnezeu.  

Conscripţia de la 1733 a episcopului Inochentie Micu aminteşte de parohia 
Cioara, încadrată în protopopiatul Balomir13 (în 1733 protopopiatul Orăştie se 
numea Balomir pentru faptul că titularul era originar din Balomir, deşi sediul era 
în Orăştie) cu un număr de 70 de familii ortodoxe, păstorite de preotul Sztan14 
(mai erau 3 preoţi greco-catolici: Muntiu, Dănilă şi Ioan, fără biserică şi fără 
credincioşi). Augustin Bunea consemnează în Statistica românilor din Transilvania 
în anul 1750, făcută de vicarul episcopesc Petru Aron existenţa unei biserici, 660 de 
credincioşi şi trei preoţi (Cioara din Arhi-diaconatus Vajdajensis sedis 
Szasvaros). Statistica din 1760 făcută de administraţia austriacă precizează că la 
Cioara erau doi preoţi uniţi cu două familii unite (ale lor), doi preoţi neuniţi cu 
138 de familii neunite cu o biserică. Conscripţia Eparhiei Legii Greceşti Neunite din 
Ardeal la anul 1766 numeşte Cioara cu 647 de suflete.15 În Conscripţia de la 1805 
făcută de Episcopia Ortodoxă a Transilvaniei, parohia Cioara, din Circulus 
Zalathnensis, tractus Albensis, avea 139 de familii, o biserică, preot fiind Georgie 
Popovits, hirotonit la Arad în 1799. În Tabella Rectificationis Anni Militaris 1818-
1848, satul Cioara, din Cottus Alba Inferioris, procefsus Al. Vintziensis, este amintit 
ca plătindu-şi datoriile militare pe cap de familie în funcţie de categoria socială a 
familiilor. Această Tabellă este importantă întrucât conţine numărul de familii ale 
satului pentru perioada 1818-1848.16 

 
12 Coriolan Suciu, Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania, volum II, p. 379. 
13 Pavel Binder, „Contribuţii documentare la geografia bisericească a românilor din Transilvania 
în secolele XVII-XVIII (1643-1733)”, în Mitropolia Ardealului, număr 7-9, 1981, pp. 538-539. 
14 Matei Voileanu, Contribuţie la istoria bisericească din Ardeal, Sibiu, 1928, p. 144. 
15 Keith Hitchins, I. Beju, „Statistica românilor ortodocşi din Transilvania din anul 1766”, în 
Mitropolia Ardealului, număr 7-9, 1977, pp. 505-551, apud Dragosin Oana, Monografia parohiei 
ortodoxe române Săliştea, pp. 30-31. 
16  Eugen Gagyi de Eted, „Regulatio Diocesis Transilvanicae Disunitae anno 1805”, în 
Transilvania, număr 1, 1911, pp. 38-61, apud Ibidem, p. 31. 
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Primul document cunoscut până în prezent relatează de încercarea 
fibirăului din Vinţ de a-l prinde pe călugărul neunit Sofronie din hotarul Cioara, 
eveniment care a avut loc în noaptea din Duminica Floriilor spre luni, din anul 
1757, când a fost dărâmată biserica şi chiliile. Cu această ocazie în Plângerea 
românilor ortodocşi din Ardeal către mitropolitul sârbesc din Carloviţ, se face menţiune 
despre existenţa unui locaş cu titlul de schit: „Alta că fiind un călugăr neuniat în 
hotarul Cioarăi din varmeghia Bălgradului făcându-şi călugărul o ţâr de schit în mijlocul 
codrului mai ca la un mil de departe de sat, locuind acolo şi rugându-să lui Dumnezeu pentru 
sufletul lui, nice aceasta n-a putut îngădui ci când a fost în Dumineca Floriilor spre luni au 
sculat fibirău din Vinţi de jos 12 unguri şi au venit în puterea nopţii în Tărtăria şi a legat pe 
birău şi pe juraţi şi a venit în Cioara şi iar a legat pe birău şi pe juraţi şi i-a făcut de frică şi 
i-a adus la schitul acela şi fiind călugărul în frică a avut straje şi simţind straja a alergat de a 
dat de veste şi fiind în pădure a scăpat călugărul în pădure şi cu care a mai fost, care cu ce a 
putut, că era vreo trei a patru copilaşi la învăţător de pomană… şi a venit fibirăul la sfânta 
biserică şi s-a suit întâiu pe sfântul altar şi a început a-l descoperi şi a-l strica, a doborât 
coperişul şi a sparge ceriul şi a doborî pereţii, după aceea a tunat în biserică şi iară a făcut aşa, 
după aceea a tunat în chilii şi iar a făcut aşa, după aceea a venit ispravnicul moşii aceia pe 
carei biserica, că este pe loc nimişesc a domnii Sălădoai din Timişoara şi Maria sa a pus felelat 
nime pe acel loc să nu calce… şi aşa a rămas sfânta lui Dumnezeu biserică spartă şi stricată 
şi în ziua de astăzi aşa este”.17 

Din acest document extragem o serie de elemente care ajută la construirea 
unei imagini asupra schitului. Aflăm numele proprietarilor terenului, locaţia 
aşezământului: „hotarul Cioarăi din varmeghia Bălgradului… în mijlocul codrului mai ca 
la un mil de departe de sat menţiune care indică distanţa dintre satul Cioara şi Plăişor”.18 În 
acest act construcţia este prezentată ca fiind de mici dimensiuni, termenul „o ţâr 
de schit” fiind folosit în text cu sens diplomatic. „Plângerea” şi „vieţuitorul din schit” 
trebuiau prezentaţi cât mai neînsemnaţi astfel încât mitropolitul sârb în adresa sa 
către Curtea de la Viena să obţină înţelegerea acesteia. Însă, schitul nu putea să 
fie de curând întemeiat, pentru că nu putea atrage în timp aşa de scurt 
dezlănţuirea fibirăului din Vinţi precum şi atenţia curţii vieneze. Din materialul 
documentar deducem că aici se întreţinea o luptă pentru conştiinţa de sine a 
neamului românesc, luptă materializată într-o seamă de activităţi specifice.  

Aşezământul monahal de la Afteia s-a identificat de la începuturile 
existenţei lui cu năzuinţele culturii şi legii româneşti. Aici, se oferea „învăţătură de 

 
17 Publicată în Silviu Dragomir, Istoria dezrobirii religioase a românilor din Ardeal în secolul XVIII, 
volum I, Sibiu, 1920, pp. 165-166. 
18 La data respectivă Cioara mai avea multe case în vatra de sat Archişul Românesc, atestat la 4 
noiembrie 1310, în care, la 1462, este menţionată capela unui preot ortodox, conform 
monografiei parohiale. 
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pomană copiilor din împrejurimi”,19 cunoştinţele necesare candidaţilor la preoţie,20 iar 
altora tehnica zugrăvirii icoanelor pe lemn. În anul 1770 şcoala care funcţiona în 
cadrul schitului era sub conducerea dascălului neunit Ioan Giul ot Bălgrad,21 chiar 
dacă uneori călugării datorită situaţiei precare erau nevoiţi să găsească ajutoare în 
altă parte. Este amintit în preajma anului 1774 monahul Samuel, trimis pentru 
obţinerea de ajutoare.22 

Situaţia schitului nu a rămas astfel. Însemnările dintre anii 1761-1771 
mărturisesc de o refacere a construcţiilor într-un interval de timp relativ scurt. 
Pe Apostolul tipărit la Iaşi în anul 1756, cumpărat de ieromonahul Ştefan în 1761, 
acesta scrie că „l-a cumpărat ca să fie de slujbă în această sfântă mânăstire anume Afteia”; 
pe Octoihul tipărit la Râmnic în anul 1750, un jupân din Alba-Iulia, în 5 martie 
1770, scria că îl dăruieşte „sfintei mânăstiri Afteia cu hramul Precestei din Plăişorul 
Cioarei”, însemnare făcută de un vieţuitor non unitorum. În anul 1771, ieromonahul 
Ioanichie scrie pe Sfânta şi Dumnezeiasca Evanghelie tipărită la Bucureşti în anul 
1760, că a cumpărat-o şi a închinat-o „sfintei mânăstiri a Plăişorului”. Alte mărturii 
care atestă refacerea schitului sunt inscripţiile de pe 4 icoane donate bisericii. Pe 
icoanele care o reprezintă pe Maica Domnului şi Adormirea Maicii Preacurate, 
lucrate de stan Zugravul din Orăştie, se indică anul 1767, iar pe icoanele Iisus 
Hristos şi Maica Domnului lucrate „cu osârdia monahului Chiril” de la Afteia, anul 
1770. La acestea se adaugă inscripţia de pe clopot care arată că s-a făcut de 
smeritul ieromonah Ştefan, ctitor şi egumen al sfintei mânăstiri a Plăişorului la 
anul 1763.23 

Biserica împreună cu chiliile sunt distruse, din nou, în 23 iunie 1786, cum 
mărturiseşte un document din arhivele Vienei. 24  Din însemnarea făcută de 
preotul Nicolae Bentza între anii 1843-1852 pe Îndreptarea legii tipărită la 
Târgovişte în 1652, reiese o nouă distrugere a schitului în anul 1788: „Această 
sfântă şi dumnezeiască Pravilă este a sfintei biserici greco-orientale din Cioara, care se au 
stricat pe la anul 1788 prin zavistia uniţilor de pe acel timpu-acea mănăstire decând s-au 

 
19 Silviu Dragomir, Istoria dezrobirii religioase a românilor, volum II, p. 153. 
20 La şcoala de la schitul Afteia din Plăişorul Cioarei au învăţat preotul Ioan Popovici, originar 
din Vinerea, precum şi fii acestuia: Grigorie, Onea şi Radu din Răchita (informaţia a fost preluată 
de la învăţătorul pensionar Ioan Raica, fost inspector şcolar), cf. Dragosin Oana, „Schitul Afteia”, 
în Îndrumător Pastoral, număr V, 1981, p. 191. 
21 Ioana Cristache Panait, „Importante însemnări de pe cărţi vechi bisericeşti tipărite la Vâlcea şi 
în alte părţi”, în Mitropolia Olteniei, an XXXI, număr 7-9, 1979, p. 544. 
22 Nicolae Sabău, Ileana Burnichioiu, Ioan-Vasile Leb, Mária Lupescu Makó, Adrian Andrei 
Rusu, Dicţionarul mănăstirilor din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş, Cluj-Napoca, Presa 
Universitară Clujeană, 2000, pp. 167-168. 
23 Dragosin Oana, „Schitul Afteia”, p. 192. 
24 Ştefan Meteş, Mănăstirile româneşti din Transilvania, p. 46, nota 3. 
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înfiinţat nu avem documente, fără cei bătrâni spun că moşii şi strămoşi lor li-au povestit că a 
fost foarte bogată şi au fost închinată la mănăstire din Ţara Românească dela Cozia”.25 

Toate aceste evenimente au fost determinate de mişcarea călugărului 
Sofronie, de a cărei personalitate se leagă istoria schitului în această perioadă. 
După ce participă la adunarea de la Apold, prezidată de protopopul Ioan de 
Sălişte, Sofronie dă o proclamaţie cu data de 6 octombrie 1759, în care se făcea 
cunoscut locuitorilor din Brad că regina a lăsat libertate deplină de a fi unit şi 
neunit. Cu toată această aparentă permisivitate a curţii vieneze, Sofronie este 
întemniţat lângă Orăştie de unde este eliberat „de vreo câteva sute de români” la 12 
februarie 1760. Prin aceste tulburări se conturau premisele viitoarei mişcări 
sofroniene, care avea să fie punctată ca mişcare cu caracter religios şi naţional de 
cele două adunări, Zlatna la 10 august 1760, respectiv Alba-Iulia în 14 februarie 
1761. Se dezlănţuia astfel cunoscuta mişcare pentru a scăpa ţara de iobăgie şi unire, 
anunţându-se astfel fulgerele mute ale furtunii de dincolo de orizont: răscoala lui 
Horea.26 

După cele două dărâmări succesive ale schitului, din 1786 şi 1788, terenul 
mânăstirii a ajuns în posesia mai multor proprietari. Primul este atestat cu numele 
Trifon Şuvaina, o poieniţă fiind astfel numită, a trifoneştilor. Locul poieniţei din 
Plăişor unde funcţionase schitul a fost numit la mănăstire, toponim care dezvăluie 
un document viu din memoria populară locală. O parte din materialele care 
proveneau din mănăstirea distrusă în 1788 s-au folosit la ridicarea unei noi 
biserici în satul Cioara. Astfel, s-au conservat într-o pisanie numele celor care au 
contribuit într-un mod major la ridicarea ei: „Cu ajutorul lui Dumnezeu s-au făcut 
această sfântă biserică la anul 1798, fiind îndemnători Andrei Şuvaina, i Gheorghe Socaci, 
Teodor Şuvaina dascăl al sfintei biserici, popa Gheorghe, Ioan Suci 1801”. De la Plăişor 
au fost aduse odată cu cărţile şi piese pictate: friza Apostolilor (3,10 m/0,50 m), 
cu Deisis, pictură pe pânză aplicată pe lemn, ca şi icoanele împărăteşti din 1770 
datorate monahului Chiril de la Plăişor.27 

Preotul Constantin Oancea, în anul 1905, pe baza documentelor şi a 
tradiţiei locale a ridicat un paraclis de zid în care a aşezat o cruce cu însemnarea: 
„Această Sfântă Cruce s-a ridicat de românii greco-ortodocşi din Cioara, în locul fostei 
mănăstiri Afteia (Plăişorul Cioarei), desfiinţată în anul 1788, la stăruinţa preotului 

 
25 Ibidem, pp. 46-47. 
26 Lucian Blaga, Gândirea românească în Transilvania în secolul XVIII, Bucureşti, 1966, pp. 60-61; 
Florin Dobrei, „Cuviosul Sofronie de la Cioara. 250 de ani de la începutul mişcării sale de 
redeşteptare bisericească”, în Teologia, an XIII, număr 2, 2009, pp. 128-143. 
27 Ioana Cristache Panait, Biserici de lemn, monumente istorice din episcopia Alba-Iuliei, mărturii de 
continuitate şi creaţie românească, Alba-Iulia, Editura Episcopiei Ortodoxe Române a Alba-Iuliei, 
1986, pp. 127-128. 



 

Nr. 5, 2019 

 

49 

Constantin Oancea; lemnar George Dăian; pictor D. Pecurariu, în anul după Hristos 
1905”.28 

Reînfiinţarea schitului va fi posibilă numai în urma unei aprobări oficiale 
din partea Arhiepiscopiei Sibiului. Prin actul număr 6065 din 1926 se aprobă 
întemeierea schitului. Primul vieţuitor a fost monahul George Manoilă. Ca zi de 
pelerinaj se stabileşte praznicul Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena. La 6 iunie 
1930, arhimandritul Policarp Moruşca, stareţul mănăstirii Hodoş- Bodrog, cu 
prilejul unei vizite la schitul Afteia, asistat de preotul Constantin Oancea şi de 
monahul Ghenadie, încheie un proces verbal 29  în care se consemnează un 
inventar sumar. Exista la acea dată un paraclis de zid şi două chilii în construcţie. 
Cu privire la biserica mare care avea să se construiască se stabileau atât 
dimensiunile, plasamentul, cât şi câteva date despre linia arhitecturală: „să fie 
aşezată tocmai pe locul vechei biserici din sprânceana Plăişorului, lungă de 10 metri, largă de 
6 m., iar la altar 3 m., având la intrare un foişor cu două turnuleţe, iar deasupra navei, după 
posibilitate, cupolă; întreaga construcţie din lemn, pe temelie de beton”.30 Ridicată după 
aceste dimensiuni, biserica a fost sfinţită de episcopul Veniamin Nistor, episcop 
în retragere, ca delegat al episcopului eparhiot Andrei Magieru al Aradului şi 
Hunedoarei, în 21 mai 1952. Construcţiile, biserica şi chiliile, au suferit în timp 
renovări succesive, deteriorările fiind cauzate de incendii, infiltraţii ale apei, 
precum şi din cauza materialului de construcţie nerezistent la condiţiile de mediu 
(şiţă de brad). În anul 1979, tencuiala interioară a bisericii a fost înlocuită în 
vederea pictării în frescă. De asemenea, a fost dotată cu un policandru de stejar, 
sculptat, iconostas nou şi celelalte piese de mobilier.  

Viaţa monahală din judeţul Alba se încadrează în tipologia monahismului 
transilvan, participând activ la toate momentele istorice ale provinciei. Atât în 
judeţul Alba, cât şi în toată Transilvania, au existat numeroase aşezări monahale, 
ridicate fie prin danie domnească, fie prin jertfa credincioşilor. Cele mai multe 
au fost distruse de Adolf von Bucow, altele au fost desfiinţate şi prefăcute în 
biserici de mir. Cu toată situaţia dificilă, monahismul s-a implicat activ în toate 
problemele majore ale neamului: a luptat pentru conştiinţa de neam, a apărat 
dreapta credinţă strămoşească, a oferit cultură prin şcolile mănăstireşti (pictori, 
învăţământ), a creat o concepţie superioară despre naţiune, om şi istorie. După 
întărirea uniaţiei prin Bucow, mănăstirile şi schiturile ortodoxe care au rămas, mai 
ales din Transilvania de Nord şi din Maramureş, au ajuns sub îndrumarea 
Bisericii Greco-Catolice, ceea ce s-a întâmplat şi în cazul mănăstirilor şi 
schiturilor ortodoxe din judeţul Alba. Într-un interval scurt de timp ele s-au 

 
28 Protocol exibite, pe anii 1916-1938 a parohiei Cioara, f. 17. 
29 Arhiva Arhiepiscopiei de Alba-Iulia, dosar II, P/491-976; III, C/491-976; III, T/491-976. 
30 Cartea de aur a Parohiei ortodoxe române Cioara, jud. Alba, pp. 51-52, cf. Dragosin Oana, „Schitul 
Afteia”, p. 198. 
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desfiinţat din lipsă de călugări. Multe dintre ele au fost demolate sau transformate 
în biserici de parohie, cum a fost cazul bisericii de la mănăstirea Lupşa. Cu toate 
acestea, poporul a păstrat vie amintirea locaşelor, oferind posibilitatea unei 
reconstituiri aproximative a vieţii monahale. Mare parte dintre schiturile distruse 
în secolul al XVIII-lea au fost reactivate în timp, unele pe vechea vatră, altele în 
apropiere. Călugării au exercitat o influenţă foarte mare în rândul ardelenilor, 
îndemnându-i la apărarea credinţei străbune oprimată de mulţii ei duşmani, mai 
ales în secolul al XVIII-lea. Aceasta a dat naştere unui curent naţional de luptă 
pentru apărarea ortodoxiei şi a libertăţilor naţionale.  

În Transilvania s-au organizat centre de pictură bisericească, realizându-se 
un stil tradiţional al artei populare, dar încadrându-se în circulaţia stilurilor 
naţionale, dintre care cel mai des întâlnit în judeţul Alba este stilul post-
brâncovenesc. În zona Alba-Iulia-Sebeş, au apărut centre de iconari încă din 
secolul al XVI-lea, deşi prima icoană pe sticlă semnată datează numai de la 1787. 
Principalele centre din zonă, importante prin vechimea şi longevitatea creaţiei, 
au fost Laz şi Lancrăm, lângă care amintim şcolile de la mănăstirea Lupşa, Afteia 
şi Măgina. Pe lângă acestea au mai existat şi alte centre de zugravi: Răhău, 
Săsciori, Căpâlna, Sebeşel şi Maierii din Alba-Iulia, şi şcolile de mănăstire. Au 
rămas astfel în istorie nume ca zugravul Mihu, Partenie Poenaru, Pavel Zamfir 
etc. Pisaniile de la Geoagiu, Valea Mănăstirii, sau inscripţia de pe uşa ce desparte 
naosul de pronaos în biserica din Livezile, se constituie sub forma unor mărturii 
document care demonstrează geniul artistic al unei credinţe. Tot în asemenea 
centre se desfăşura o intensă activitate de copiere de manuscrise, alcătuirea unor 
lucrări originale, sau traduceri din slavonă sau greacă. 

Din analiza istoriei schiturilor judeţului Alba rezultă permanenţa 
legăturilor dintre călugării transilvăneni şi Principatele Române: Moldova şi Ţara 
Românească. Numeroase tunderi în monahism se făceau peste munţi după care 
călugării reveneau în Transilvania. În momente de prigoană, refugiul era peste 
munţi, cum a fost cazul lui Sofronie de la Cioara, Teodosie Topliţan de la Bulzi, 
Nicodim, Nicolae Pop Nichifor şi mulţi alţii. Domnii români sau familiile 
boiereşti de peste munţi, profitând de proprietăţile lor din Ardeal, au început 
ridicarea unor locaşuri de cult pentru românii transilvăneni, cum este cazul 
mănăstirii Sâmbăta sau biserica mănăstirii de la Geoagiu. 

Nicolae Iorga, apreciind importanţa vechilor zidiri pentru analiza 
adevărului istoric, sublinia că monumentele sunt averea ţării, averea neamului. 
Constata, în continuare, că „ceia ce s-a păstrat împotriva răutăţii vremurilor şi a lipsei de 
înţelegere a oamenilor este de aşa mare preţ încât rostul nostru în istoria civilizaţiei se fixează 
mai mult de jumătate prin aceasta. Restul, vitejia, isteţimea diplomatică, cultura, literatura, 
alcătuieşte cealaltă jumătate. Dar nu oricine citeşte o carte literară, istorică, pe când lucrurile 
acestea se înfăţişează imperativ în faţa oricui are puţin simţ… căci monumentul istoric cuprinde 
în sine mai multe lucruri: un meşteşug de a clădi care nu se mai obişnuieşte, o frumuseţă care 
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nu se mai poate îndeplini şi, pe lângă acestea, o sumă mai mare sau mai mică de amintiri, ceva 
din viaţa oamenilor care s-au strecurat rugându-se, luptând, trăind între acele ziduri sau între 
păreţii aceia”.31 
 

 
Attempt to Register the Monastic Settlements 
with the Title of Sketch in the County of Alba 

 
(Abstract) 

 
In this study I propose a presentation of the Romanian monastic life in Alba county: the 

monastic life of the sketches. For a more objective reconstruction, a multifactorial analysis was 
necessary, taking into account both the traditions (oral or written) of the place, as well as from 
Hungarian and German sources (what was written about the monasteries in Transylvania, 
Maramureş, Crişana or Banat in historiography was predominantly the result of Hungarian and 
German historiography). The bibliography of historical monuments published at the beginning 
of the 20th century, apart from a series of schematisms of the Orthodox and Greek-Catholic 
churches, does not contain any other cited works or Romanian authors. The mentioned lists do 
not inventory the attestations of the missing places that are known from the local tradition that 
they existed and the fact that these lists contain very few references of the wooden churches. 
The first synthesis tests in the form of primary records will be made in the interwar period. We 
will present a list of the monastic settlements that functioned as a sketch, their role in preserving 
the national culture and spirituality as well as their identification with the interests of the 
Romanian nation. The second part of the work is intended for a micro-monograph of the old 
sketch from Cioara. 

Keywords: Monastic life, Alba County, historiography, national culture, old sketch from 
Cioara. 

 
31 Nicolae Iorga, „Cum s-ar cuveni să se îngrijească monumentele istorice?”, în Semănătorul, 14 
noiembrie 1904, p. 721, apud Ioana Cristache Panait, Bisericile de lemn, pp. 14-15. 
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În toamna anului 1848, după cea de-a III-a Adunare Naţională de la Blaj, 
la iniţiativa lui Simion Bărnuţiu, s-a hotărât înarmarea populaţiei româneşti şi 
organizarea Transilvaniei în 15 legiuni (după modelul roman, pentru a demonstra 
vechimea şi continuitatea românilor în spaţiul transilvănean). Printre primele 
legiuni constituite în toamna anului 1848 a fost şi Legiunea Auraria Gemina, 
condusă de prefectul Avram Iancu. Aceasta a reprezentat pe întreg parcursul 
războiului civil din Transilvania cea mai importantă armată românească alcătuită, 
la început, din luptători din Munţii Apuseni, ulterior de pe întreg cuprinsul 
Transilvaniei. Această legiune era alcătuită din 8 tribunate, conduse de 
viceprefecţi, tribuni, vicetribuni, centurioni şi decurioni. Legiunea Auraria 
Gemina a rezistat eroic pe tot parcursul războiului civil, din noiembrie 1848, 
până la învingerea armatei revoluţionare maghiare, în august 1849. Oastea 
Legiunii Auraria Gemina număra în momentele cruciale ale războiului civil peste 
20.000 de luptători, în marea lor majoritate lăncieri, doar 1000-1500 având arme 
de foc. În conducerea şi organizarea acestei legiuni s-au remarcat, pe lângă 
prefectul Avram Iancu, şi o serie de viceprefecţi (Ioan Boieriu, Simion Groza, 
Simion Prodan Probu şi Bălăşiu), tribuni, vicetribuni, centurioni şi decurioni 
(Clement Aiudenu, Alexandru Aiudeanu, Mihai Andreica, Ioan Balş, Nicolae 
Begnescu, Alexandru Bistrean, Alexandru Cândrea (Chendri), Ioan Corteş, 
Nicolae Corcheş, Dionisie Daraban, Ioan Deac, Ioan Faur, Fodorianu Ion, 
Vasile Fodor, Tudor Gavril, Ioan Gomboş, Iacob, Iambor, Iancu, Ionette Petre, 
Jurca Todor, George Mateiu, Iosif Moga, N. Moldovan, Ştefan Molnar, Samoilă 
Morar, Naeviuns, Dionisie Popoviciu, Roşu, Nicolae Ruja, Ioan Sterca Şuluţiu, 
Teodor Teoc, Aviron Telechi, Vinţan)1 care, până în prezent, au rămas uitaţi în 
negura timpului. 

Prin urmare, pornind de la această constatare, ne propunem ca în acest 
studiu să aducem în atenţia istoricilor şi pasionaţilor de istorie câteva crâmpeie 
din viaţa şi activitatea revoluţionară a tribunului Vasile Fodor sau aşa cum semna 
de cele mai multe ori Vasile Ladislau Fodor. 

 
1 Silvestru Moldovan, În Panteon. Mormintele marilor noştri bărbaţi de la 1848-1849, Cluj, 1929, pp. 
78-91; Florian Dudaş, Prefectul General Avram Iancu şi Legiunea Auraria Gemina, Oradea, Editura 
Imprimeria Metropolis, 2016, p. 12; Traian Rus, Valentin Bordea, Viorica Dutca, Avram Iancu şi 
prefecţii săi, Târgu-Mureş, Editura Casa, 1998, pp. 163-169; Vasile Netea, Munţii Apuseni, muzeu 
istoric şi pantheon al poporului român, Bucureşti, Editura Sport Turism, 1977, pp. 205-210. 
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Tribunul Legiunii Auraria Gemina, Vasile Fodor, a văzut lumina zilei la 8 
decembrie 1824, în localitatea Bistra, din frumosul ţinut al Apusenilor, în familia 
preotului greco-catolic Ioan Fodor şi al Mariei Ilieş-înrudiţi cu familia Sterca 
Şuluţiu. S-a format la Cluj, la Liceul Piarist, unde i-a avut colegi pe Avram Iancu, 
George Anca, Iosif Cerghedi, Nicolae Chiorean, Dumitru Maior, Iacob 
Mureşan, Aron Pop, Nicolae Pop, George Popovici, Ioan Prodan, Dimitrie 
Rodina, Vartolomei Meţianu, Petru Popovici, Sebastian Popovici, Nicolae Rusu, 
majoritatea fiind fii de preoţi sau iobagi.2 

După finalizarea studiilor, Vasile Fodor se îndreaptă spre capitala 
imperiului, unde a studiat dreptul.3 În primăvara anului 1848, Vasile Fodor era 
cancelist la Tabla Regească din Târgu-Mureş, alături de Alexandru Papiu Ilarian, 
Ladislau Bazil Pop, Ioan Aldulean, Iacob Bologa, Ioan Secărean, Ioan 
Constantin, Baziliu Lacea, Florian Micaş, Avram Iancu, Petru Popovici, Amos 
Tordăşean, Ilie Măcelariu, Petru Roşca, Nicolae Găitan, Ioan Mărginean, Vasile 
Vespremian, Iosif Sterca Şuluţiu, Ioan Cerghedi, Nicolae Pop Bota, Avram 
Precup, Ladislau Buteanu, Ladislau Simon, Dionisiu Tobias, Samoil Poruţiu, 
Ladislau Dragoş, Ioan Balomir şi Ioan Oros alias Rusu.4 Din această postură, 
Vasile Fodor a participat la toate acţiunile revoluţionare ale tinerilor români ce 
locuiau în Târgu-Mureş din luna martie a anului 1848, fără a se face în vreun fel 
remarcat prin acţiunile sale naţionale, aşa cum a făcut Avram Iancu sau 
Alexandru Papiu Ilarian.5 

Cel mai probabil, în primăvara anului 1848 revine alături de Avram Iancu 
în ţinutul Apusenilor, mai exact în localitatea natală Bistra, casa sa fiind una 
dintre locurile de întâlnire a celor mai importanţi conducători ai românilor, după 
cum ne mărturiseşte Gergelyffi Antal în cadrul aşa-numitei Anchete Kozma 
declanşată în vara anului 1848.6 

Mânat de idealul naţional şi înconjurat de alţi tineri cu aceleaşi aspiraţii 
revoluţionare, Vasile Fodor a participat la ambele adunări naţionale de la Blaj. 
După Adunarea Naţională de la 3/15 mai, Vasile Fodor este ales printre cei 100 
de deputaţi români, ce urmau să prezinte în Dieta de la Cluj doleanţele românilor, 
alături de Francisc Boer, Ioane Pop, Parteniu Trombitaş, Petru Pop, Andrei Pop, 

 
2 Silviu Dragomir, Avram Iancu, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1968, p. 38. 
3 Bogdan Briscu, Moţii şi luptele lor la 1848-1849, ediţie şi glosar de Ela Cosma, Cluj-Napoca, 
Editura Argonaut, 2012, p. 236. 
4 Ioan Oros alias Rusu, Memorii, Bucureşti, 1989, pp. 27-28; Silviu Dragomir, Avram Iancu, p. 38. 
5 Pentru mai multe amănunte despre participarea lui Alexandru Papiu Ilarian şi Avram Iancu la 
mişcările revoluţionare din primăvara anului 1848 a se vedea: Liviu Maior, 1848-Români şi Unguri 
în Revoluţie, Bucureşti Editura Enciclopedică 1998, p. 54; Ştefan Manciulea, Avram Iancu şi Blajul, 
Cluj-Napoca, Editura Clusium, 2000, p. 66. 
6 Revoluţia de la 1848 în Transilvania. Ancheta Kozma din Munţii Apuseni, coordonat de Gelu Neamţu, 
Ioan Bolovan, Cluj-Napoca, Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, 1998, pp. 36-37. 
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Augustin Pop, Ioane Dragomir, Ioane Chirilă, Ioane Sacalai, Ilie Farago, Petru 
Suciu, Ioane Mărgineanu, Pore junior, Nicolau Găitanu, Bucur Găitanu, Petru 
Dobra, Iosif Barac, Giorgiu Burbea, Ioane A. Navrea, Nicolau Voinescu, 
Dominic Iordan, Alexandru Iacob, Neagoe Popia, Petru Drăghiciu, Vasiliu 
Anca, Iosif Velişca, Nicolae Bota, Alexandru Vaida, Georgiu Gal, Ioane Fekete, 
Iosif Brânceanu, Abesolone Popoviciu, Constantin Duma, Nicolau Popoviciu, 
Michaele Lemeni, Ioane Corbu, Ioane Lemeni, Georgiu Valea, Radu Leca, Barbu 
Cepescu, Demitriu Oţioţioiu, Ioane Corcheş, Petru Ioanete, Samuel Morariu, 
Vasiliu Stindea, A. Stoica, Nicolau Măciucă, Ilie Dascaloviciu, Ioane Patiţia, 
Ioane Gomboş, Georgiu Tecariu, Nicolau Araniaşi, Iosif Tura, Ioane Gligor, 
Amos Tobiaş, Ioane Rusu, Alexandru Coloşa, Iosif Şuluţiu, Ioane Aldulea, Petru 
Germanu, Ioane Tipeiu, Ilariu Goga, Georgiu Butanti, Tiberiu Stoica, Radu 
Maiorianu, Ilie Măcelariu, Borcea, Senator Balomir, Sentivani, Ilie Vlasa, Tira 
Tatartu, Lupu, Herda, Ioane Maior, Nicolau Crainic, Leontin Leonteanu, Petru 
Moldovan, Ioane Odor, Georgiu Nica, Frâncu, Nicolau Preda, Ironim Alpinu, 
Ioane Dandea, Coroianu, Ştefan Moldovai, P. Marcian, Petre Demian, Iosif 
Micheşiu, Ioane Georgiu, Nicolau Corcheş, Vasile Lacea Senior, Ioane 
Moldovan, Amos Tordăşianu, Vasiliu Buteanu, Servianu Popoviciu, Samuel 
Poruţiu, Ioane Pinciu, Petru Roşca, Nicolae Bârle, I. Bârle, Vasile Dragoş, Vasile 
Vespremian, Ioane Coste, Moise Tănase şi Gariele Dorgo.7 

Reîntors de la Blaj pe plaiurile natale, Vasile Fodor porneşte o campanie 
de informare a locuitorilor din satele învecinate cu Bistra pentru a face cunoscut 
oamenilor cele hotărâte la Adunarea Naţională şi pentru a ţine legătura cu ceilalţi 
conducători ai românilor din zona Munţilor Apuseni. Astfel, Vasile Fodor a mers 
la Abrud, unde s-a întâlnit cu Alexandru Tobias şi Ioan Buteanu, viitorul prefect 
al Legiunii Zarandului. Altădată a mers la Câmpeni cu Gheorghe Lazăr şi Ioan 
Şuluţiu. De asemenea, a mers la Şard şi Lupşa unde s-a întâlnit cu mai mulţi 
locuitori, după cum ne mărturiseşte Urseţiu Buda din Bistra, cel care l-a însoţit 
pe Vasile Pop până în hotarul Lupşei după cum declară în calitate de martor în 
Ancheta Kozma.8 Acest fapt este susţinut şi de martorul Gheorghe Draja care 
menţionează faptul că, în cadrul unei astfel de adunări, tânărul Vasile Fodor a 
ţinut cuvântări înfocate însă nu precizează nimic cu privire la conţinutul 
cuvântării.9 

Aceste acţiuni desfăşurate de viitorul tribun al Legiunii Auraria Gemina au 
atras atenţia autorităţilor maghiare care au hotărât prinderea şi arestarea sa. 
Arestarea lui Vasile Fodor a avut loc la 30 mai 1848 la Cluj. El ajunsese, cel mai 

 
7 Documente privind Revoluţia de la 1848 în Ţările Române. C. Transilvania, volum IV, Bucureşti, 1988, 
pp. 44-45; Victor Cheresteşiu, Adunarea Naţională de la Blaj, Bucureşti, Editura Politică, 1966, p. 
471. 
8 Revoluţia de la 1848 în Transilvania, p. 160. 
9 Ibidem, p. 155. 
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probabil, în oraşul de pe Someş chiar în acea zi sau cu câteva zile mai devreme 
pentru a lua parte la lucrările Dietei. Este acuzat de instigarea populaţiei 
româneşti împotriva autorităţilor maghiare în special şi împotriva populaţiei 
maghiare în general, fiind cel mai mult incriminat pentru activitatea de 
propagandă naţională desfăşurată în localitatea Lupşa. Deşi nu recunoaşte nimic 
din acuzaţiile care i se aduc şi nici din Ancheta Kozma declanşată în vara anului 
1848 în arealul Munţilor Apuseni, totuşi el este întemniţat la Cluj, unde va 
rămâne pe toată durata verii, la fel ca şi Simion Balint, Florian Micaş şi I. Moga. 

Vasile Fodor a fost eliberat în timpul celei de-a III-a Adunări Naţionale de 
la Blaj, în urma presiunii pe care au făcut-o românii prezenţi pe Câmpia Libertăţii 
şi a unui memoriu semnat de preşedintele provizoriu al Consistoriului din Blaj, 
canonicul Vasile Raţiu, de 10 profesori şi un arhivar prin care cereau Guberniului 
Transilvaniei, printre altele, şi eliberarea lui Vasile Fodor, Florian Micaş şi I. 
Moga.10 

După cea de-a III-a adunare de la Blaj, din septembrie 1848, Vasile Fodor 
a fost numit tribun al Legiunii Auraria Gemina. În planul de organizare al 
Legiunii Auraria Gemina propus de Avram Iancu pentru apărarea Munţilor 
Apuseni, lui Vasile Fodor i s-a încredinţat tabăra de la Ponor, ce avea drept scop 
oprirea înaintării trupelor maghiare ce veneau dinspre Aiud spre zonele 
montane.11 Din această postură, a luat parte la mai multe lupte cu insurgenţii 
maghiari, unde s-a făcut de cele mai multe ori remarcat prin curajul şi vitejia sa. 
Astfel, la începutul anului 1849, tribunul Vasile Fodor a preluat conducerea 
trupelor de lăncieri staţionate la Ponorul-Râmeţ. Deci, din această nouă postură, 
tribunul Vasile Fodor, în luna martie a anului 1849, cu trupa sa de lăncieri de la 
Ponorul-Remetei, a obţinut mai multe victorii împotriva trupelor maghiare care 
încercau să pătrundă spre interiorul Munţilor Apuseni.12 

La începutul lunii februarie 1849, acesta i-a învins pe insurgenţii maghiari 
la Valea Poienii, respingându-i până în strâmtoarea de la Bedeleu. După această 
victorie, tribunul Vasile Fodor i-a cerut sprijin militar prefectului legiunii, Avram 
Iancu, întrucât dispunea de puţini luptători, iar mulţi dintre ei erau obosiţi şi 
demoralizaţi.13 Nu ştim dacă a primit sau nu sprijin militar de la prefectul Avram 
Iancu, cert este că în ziua de 20 februarie, în contextul mai larg al luptelor duse 

 
10 Gelu Neamţu, Faţa necunoscută a Revoluţiei de la 1848-1849 din Transilvania, Cluj-Napoca, Editura 
Argonaut, 2004, p. 193; Idem, „A treia Adunare Naţională de la Blaj şi programul ei revoluţionar: 
15-28 septembrie 1848”, în Acta Musei Porolissensis, număr XX, 1996, p. 204. 
11 Silviu Dragomir, Avram Iancu, p. 111. 
12 Revoluţia românilor din Transilvania 1848-1849. Rapoartele prefecţilor revoluţiei: Avram Iancu, Ioan 
Axente Sever şi Simion Balint, ediţie, studiu introductiv de Ioachim Lazăr, Deva/Cluj-Napoca, 
Editura Călăuza/Editura Argonaut, 2014, p. 63. 
13 Silvestru Moldovan, „Documente privitoare la mişcările românilor din anii 1848-1849”, în 
Gazeta Transilvaniei, număr 124, 1891, p. 2. 
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de tribunii români cu insurgenţii maghiari pe versantul estic al Apusenilor, Vasile 
Fodor alături de lăncierii săi a obţinut o importantă victorie la Valea Poienii. 
După această victorie, o trupă de 12 moţi din tabăra lui Vasile Fodor au aşteptat 
o trupă de insurgenţi maghiari în strâmtoarea de la „Fântâni”, iar la întunericul 
nopţii i-au atacat cu pietre şi bucăţi de lemne de pe înălţimi, provocându-le mari 
pierderi. În urma acestei ciocniri, lăncierii lui Vasile Fodor au capturat de la 
insurgenţii maghiari 1 tun, 2 tobe şi 200 de puşti şi tot ce jefuiseră în ziua 
respectivă din satele româneşti.14 Astfel, prin curajul şi vitejia lor, cei 12 lăncieri 
ai lui Vasile Fodor au dotat tabăra de la Ponor cu armament şi alimentele 
necesare traiului zilnic. 

 La 13 martie 1849, se găsea cu trupa sa de luptători la Baia de Arieş, de 
unde îi solicita prefectului Avram Iancu muniţii, pentru a rezista în faţa 
insurgenţilor maghiari, care îl atacau cu multă înverşunare.15 

La 30 martie 1849, tribunul Vasile Fodor i-a învins cu trupa sa de lăncieri 
pe inamicii maghiari la Diomalu, din ale căror rânduri au rămas pe câmpul de 
luptă 3 morţi. De asemenea, trupa de lăncieri a lui Vasile Fodor a capturat 
întreaga pradă pe care trupele maghiare o adunaseră din satele vecine.  

La începutul lunii aprilie a anului 1849, tribunul lui Avram Iancu, Vasile 
Fodor şi lăncierii săi au avut lupte crâncene cu insurgenţii maghiari la Râmeţ, 
unde au rezistat cu stoicism (cu toate că maghiarii erau superiori numeric). Drept 
urmare, acesta îi cerea ajutor militar prefectului Avram Iancu pentru a rezista în 
continuare atacurilor maghiare de pe versantul estic al Apusenilor.16 

La 10 aprilie 1849, tribunul Vasile Fodor a avut o luptă crâncenă cu trupa 
revoluţionară maghiară condusă de Banfi Ferentz, în urma căreia trupa duşmană 
a fost învinsă, lăsând în urmă 15 morţi. Din tabăra tribunului a căzut la datorie 
un singur luptător şi alţi trei au fost răniţi.  

În ziua de 12 aprilie 1849, acesta îi scria prefectului Legiunii Auraria 
Gemina, căruia îi descria victoriile obţinute la Râmeţ în faţa insurgenţilor 
maghiari şi îi cerea din nou sprijin militar pentru a rezista în faţa inamicilor care 
îl atacau în permanenţă şi de cele mai multe ori erau superiori numeric şi mult 
mai bine înarmaţi.17  

La mijlocul lunii aprilie, mai exact în ziua de 15 aprilie 1849, Vasile Fodor 
împreună cu lăncierii săi au învins trupa inamică maghiară, condusă de Egloffstei, 
la Piatra Tăiată, iar la 24 aprilie, la Piatra Lungă, omorându-i duşmanului în 
ambele bătălii 13 ostaşi.18 

 
14 Silviu Dragomir, Avram Iancu, p. 116. 
15 Silvestru Moldovan, „Documente privitoare la mişcările românilor din anii 1848-1849”, în 
Gazeta Transilvaniei, număr 125, 1891, p. 2. 
16 Ibidem, număr 126, 1891, p. 1. 
17 Ibidem, p. 1. 
18 Revoluţia românilor din Transilvania 1848-1849, p. 63. 
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În ziua de 25 mai 1849, tribunul Vasile Fodor şi-a unit trupa sa de la Ponor 
cu cea a tribunului Ioan Ciurileanu, pentru ca în zilele următoare să pornească 
un atac asupra trupei revoluţionare maghiare, care era staţionată la Teiuş. Deşi 
trupa celor doi tribuni era mai numeroasă decât cea maghiară, le lipseau armele 
de foc şi mai cu seamă muniţia. Lupta a fost crâncenă, din tabăra română căzând 
pe câmpul de luptă 30 de morţi şi alte 10 persoane fiind rănite. Cu toate acestea, 
trupa românească a pătruns până în apropierea oraşului Teiuş însă, sprijinul pe 
care revoluţionarii maghiari l-au primit de la Aiud şi Alba-Iulia, i-a determinat pe 
români să se retragă din nou în zona montană.19 

La începutul lunii iunie a anului 1849, Vasile Fodor a avut o primă luptă la 
Muntele Bedeleu, cu o trupă de insurgenţi maghiari veniţi de la Aiud şi aflaţi sub 
conducerea maiorului Velics din Turda. În ciuda unei lupte crâncene şi 
sângeroase, din tabăra românească s-au făcut remarcaţi tribunul Şerban şi 
vicetribunul Cacoveanu. Victoria a fost obţinută de trupa românească, condusă 
de Vasile Fodor, iar maghiarii au pierdut în această bătălie (conform mărturiei lui 
Ioan Ciurileanu) aproximativ 600 de luptători şi mai mulţi răniţi.20 

La 9 iunie 1849, pe flancul de est al Apusenilor, tribunul Vasile Fodor a 
fost atacat la Ponorul Râmeţi de o trupă de aproximativ 380 de honvezi şi gardişti 
maghiari veniţi de la Aiud. Deoarece tribunul Vasile Fodor nu dispunea decât de 
50 de oameni în acea poziţie, a fost nevoit să se retragă până la Valea Poienii. 
Peste noapte, acesta a reuşit să adune toţi luptătorii valizi de pe flancul estic al 
Apusenilor, iar în dimineaţa zilei de 10 iunie i-a atacat pe insurgenţii maghiari. În 
acea zi, a obţinut o strălucită victorie împotriva trupelor inamice pe care le-a 
alungat până în satul Râmeţ, pe care insurgenţii maghiari l-au şi incendiat de furie. 
În noaptea de 10 spre 11 iunie 1849, trupa revoluţionară maghiară s-a întărit cu 
peste 1000 de luptători, iar în ziua următoare a atacat trupa românească condusă 
de Vasile Fodor la Tarcău. Aici lupta a fost animată şi a ţinut întreaga zi. Seara, 
tribunul a fost nevoit să se retragă datorită lipsei de muniţii, dar şi datorită 
faptului că nu putea să reziste atacurilor duşmane. În ziua următoare, primind 
muniţii de la Avram Iancu i-a învins pe insurgenţii maghiari care au lăsat pe 
câmpul de luptă 30 de morţi şi i-a respins peste satul deja pustiit-Râmeţ. 21 
Aceştia, risipindu-se peste Câmpia Transilvaniei spre Teiuş şi Aiud, au incendiat 
şi au jefuit tot ce le ieşea în cale. 

În ziua de 13 iunie 1849, tribunul Vasile Fodor alături de luptătorii săi a 
înfruntat pe versantul estic al Apusenilor o nouă trupă revoluţionară maghiară 
de aproximativ 6000 de luptători. Bătălia decisivă s-a dat la Muntele Bedeleu, 

 
19 Ioan Ciurileanu, „Fragmente istorice din anii 1848-1849”, în Nicolae Bocşan Valeriu Leu, 
Memorialistica Revoluţiei de la 1848 în Transilvania, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1998, p. 230. 
20 Ibidem, p. 226. 
21 Nicolae Bocşan, Rudolf Gräf, Revoluţia de la 1848 în Munţii Apuseni. Memorialistică, Cluj-Napoca, 
Presa Universitară Clujeană, 2003, p. 183. 
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unde trupa românească i-a învins pe maghiari, care au lăsat pe câmpul de luptă 
15 morţi. În această bătălie s-au mai făcut remarcaţi centurionii Matei Nicola, 
fiul preotului din Geoagiu şi Eftimie Morariu din Bedeleu.22 

Pe la mijlocul lunii iunie a anului 1849, cel mai probabil pe fondul unei 
acalmii a luptelor de pe versatul estic al Apusenilor, tribunul Vasile Fodor a 
purtat o luptă crâncenă cu o trupă de insurgenţi maghiari, ce avea drept scop 
redeschiderea comunicaţiei dinspre Brad spre Abrud, unde se găsea trupa 
comandată de Farkas Kemeni. Lupta decisivă s-a dat la Hălmagiu, iar 
conducătorul lăncierilor români i-a învins pe duşmani, pe care i-a alungat spre 
Ungaria.23 

La 3 iulie 1849, tribunul Vasile Fodor a obţinut, alături de tribunul Şerban 
din Cacova, o importantă victorie la Ponorul Remetei, împotriva insurgenţilor 
maghiari, conduşi de Carol Velics. Din rândurile maghiarilor au căzut în această 
bătălie 10 morţi, ale căror arme au fost capturate de lăncierii români, care au 
suferit o singură pierdere umană.24 

La 4 iulie 1849, conducătorul maghiar Velics a pornit cu trupele sale 
regrupate spre ţinutul Apusenilor, peste dealul Olteanu, spre Tarcău. Tribunul 
Vasile Fodor, alături de tribunul I. Şerban, peste noapte, a adunat micuţa lor 
trupă de lăncieri, însă văzând că nu poate face faţă în câmp deschis armatei 
maghiare mult mai numeroase a dat ordin de retragere. Astfel, cei doi au pus linii 
de trăgători şi s-au retras cu unităţile lor prin pasul Trascău, cu intenţia de a 
organiza o ambuscadă în defileu. Pentru a-l atrage pe inamic în trecătoare, Vasile 
Fodor a dat ordin liniilor de trăgători ca la apropierea inamicului să se retragă 
uşor înspre interiorul strâmtorii. Ajuns în defileu, Velics şi trupele sale au fost 
atacate din toate părţile de lăncierii români, care au prăvălit pietre şi lemne de pe 
înălţimi. Acest atac surprinzător a creat mare dezordine în rândurile insurgenţilor 
maghiari, care au aruncat puştile şi raniţele şi au încercat să se salveze prin fugă 
dezordonată. Din ambuscada creată, doar conducătorul Velics şi câţiva luptători 
au reuşit să scape printr-o zonă mai slab ocupată de români, restul fiind 
măcelăriţi de lăncierii conduşi de Vasile Fodor şi I. Şerban. După această bătălie, 
trupa românească condusă de cei doi au capturat aproximativ 400 de puşti, două 
tunuri de munte de doi pfunzi şi jumătate şi patru tobe.25 

La 22 iulie 1849, s-a petrecut o nouă luptă cu o trupă liberă de insurgenţi 
maghiari din comitatul Sătmar, condusă de maiorul Gyarmathi şi de căpitanul 
Dorgai, la Muntele Bedeleu unde au obţinut o strălucită victorie. În urma acestei 
bătălii, din tabăra maghiară au căzut pe câmpul de luptă 15 persoane, în timp ce 

 
22 Cornelia Bodea, 1848 la români. O istorie în date şi mărturii, volum II, Bucureşti, Editura Ştiinţifică 
şi Enciclopedică, 1982, p. 1058. 
23 Nicolae Bocşan, Rudolf Gräf, Revoluţia de la 1848 în Munţii Apuseni, p. 182. 
24 Revoluţia românilor din Transilvania 1848-1849, pp. 99-101. 
25 Nicolae Bocşan, Rudolf Gräf, Revoluţia de la 1848 în Munţii Apuseni, p. 187. 
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românii au avut un singur mort şi au capturat muniţia şi tot bagajul insurgenţilor 
maghiari. În această bătălie, s-au mai făcut remarcaţi centurionul Matei Nicola şi 
tribunul Ion Cacoveanu din Ciugud. În cadrul acestei bătălii, centurionul Matei 
Nicola a bătut o trupă de luptători maghiari în bătălia de sub Peleş, o stâncă de 
munte între Geoagiu şi Râmeţ. În urma acestei înfrângeri, o trupă de 600 
insurgenţi maghiari este urmărită de Matei Nicola până în Cheile Râmeţului, în 
apropiere de mănăstire, unde îi învinge şi-i alungă peste hotarul Cetei.26 

În cursul lunii decembrie a anului 1849, pe când autorităţile austriece 
doreau să-l aresteze pe Avram Iancu, în târgul de la Hălmagiu este reţinut Vasile 
Fodor, care a fost confundat cu eroul Revoluţiei. Acesta protestează zgomotos 
la intenţia de arestare a soldaţilor austrieci, fapt ce provoacă zarvă mare în târg. 
Aflând Avram Iancu despre acest eveniment, merge de bună voie să se predea 
acelor militari însă cum deja lumea era agitată, soldaţii austrieci îi lasă pe amândoi 
în libertate.27 

După revoluţie, Vasile Fodor a activat ca funcţionar la Alba-Iulia şi 
Orăştie, iar din anul 1861 a fost jude cercual la Hălmagiu. A fost căsătorit cu 
Carolina Moga, fiica protopopului greco-catolic, cu care a avut şase copii, însă 
mulţi au murit la vârste fragede. A ajuns la maturitate doar dr. Vasile Fodor, care 
a luptat în Primul Război Mondial, ca voluntar al armatei române.28 

Bravul luptător de la 1848-1849 din Munţii Apuseni s-a stins din viaţă la 
10 aprilie 1865, la Hălmagiu, şi a fost înmormântat în cimitirul bisericii greco-
catolice din localitate.  

În concluzie, tribunul Vasile Fodor a avut o activitate revoluţionară 
bogată, rezistând cu stoicism din decembrie 1848 şi până în august 1849, cu 
puţini soldaţi, slab înarmaţi, pe versantul estic al Apusenilor, împiedicând 
adversarul să pătrundă spre interiorul munţilor, provocându-i acestuia mari 
pierderi umane şi capturându-i adesea armament şi alimente. Aşadar, Vasile 
Fodor a făcut parte din acea generaţie de tineri revoluţionari români transilvăneni 
ai Revoluţiei de la 1848-1849 care a pus mai presus de orice idealul naţional. Nici 
după revoluţie nu a renunţat la idealurile naţionale, pe care le-a promovat atât în 
societate, cât mai cu seamă în sânul propriei familii. O dovadă clară a promovării 
idealurilor naţionale în sânul familiei sale este hotărârea luată de fiul său, Vasile 
Fodor, de a se înrola ca voluntar în armata română în anii Marelui Război. 
 
 

 
 
 

 
26 Enea Nicola, „Matei Nicola”, în Transilvania, număr 6, 1926, pp. 283-286. 
27 Silviu Dragomir, Avram Iancu, p. 301. 
28 Bogdan Briscu, Moţii şi luptele lor la 1848-1849, p. 236. 
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Vasile Fodor alias Vasile Ladislau Fodor: 
A Forgotten Voice of the Gemina Golden Legion 

 
(Abstract) 

 
The Revolution of 1848-1849 in Transylvania provided a whole plethora of young people 

who were noted for their courage and bravery during the Civil War, but whose biographies were 
forgotten in the darkness of time. A good example is represented by Vasile Fodor, born on the 
8th of December 1824, in the family of the Greek-Catholic priest Ioan Fodor from Bistra. Vasile 
Fodor was educated in Cluj, where he attended the courses of the Piarist High School, in Vienna, 
where he studied law and then in Târgu-Mureş. During the Revolution of 1848-1849 in 
Transylvania, he was a grandstand of the Auraria Gemina Legion led by Avram Iancu and was 
noted for his courage and bravery in the battles with the Hungarian revolutionaries on the eastern 
side of the Apuseni Mountains. After the revolution, he worked as an official in Alba-Iulia and 
Orăştie and since 1861 he had been a County Judge in Hălmagiu. 

Keywords: Tribune, legion, revolutionaries, revolutionary camp, Hungarian insurgents. 
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ANEXE DOCUMENTARE 
 

Prea mărite domnule conte, camerar cezaro-crăiesc 
şi guvernator suprem, binevoitorul meu domn! 

 
Mă încumet să prezint excelenţei voastre cu respect umil raportul meu în original, cu 

procesul verbal de investigare a circumstanţelor instigării poporului român de către Vasile 
Fodor din Bistra arestat ieri aici la Cluj, care mi-a mai fost înaintat de Ujvári Károly, prim-
jude al acestui comitat, de Szatmári Pap Gábor consilierul oraşului liber regesc Cluj şi de 
Müller Péter, arhivar al aceluiaşi oraş. Totodată consider că circumstanţele faptelor instigatoare 
de care a fost acuzat pomenitul tânăr ar putea fi elucidate mai bine printr-o investigare făcută 
de comitele suprem al nobilului comitat Turda, în localităţile amintite.  

Rămân cu adânc respect al excelenţei voastre umil serv, 
 

Matskási Pál, comite suprem  
Cluj, 31 mai 1848 

 
Sursă: Documente privind Revoluţia de la 1848 în Ţările Române. C. Transilvania, volum 
V, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1992, p. 366. 
 

❖  
 
Proces verbal întocmit la 30 mai 1848 în clădirea de reşedinţă a nobilului 
oraş Cluj cu ocazia interogatoriului luat fără constrângere persoanei jos 

menţionate cu privire la instigările sale la Lupşa 
 
1. Înainte de toate, arestatului i se cere să-şi spună numele, vârsta, religia, domiciliul şi 

funcţia. 
Arestatul răspunde astfel: 
Mă numesc Vasile Fodor; tatăl meu, Ioan Fodor, este preotul greco-catolic din Bistra. 

Sânt de 23 ani [de religie] unit. Privitor la funcţia mea menţionez că anterior, în anul 1844, 
terminând studiile şcolare aici la Cluj, la liceul regesc, m-am angajat în calitate de practicant 
pe lângă Tezaurariatul regal, aici slujesc şi în prezent; dar de la mijlocul lui ianuarie trecut m-
am reîntors acasă la Bistra, la tatăl meu, în concediu; cu acel prilej ne-am prezentat la preotul 
Alexandru Tobias din Abrud şi apoi am participat la ambele adunări de la Blaj.  

2. În ultima vreme cu cine aţi stat în legătură de prietenie? Deşi adineauri aţi spus că 
aţi umblat doar la Blaj şi la Abrud, aceasta nu e adevărat, deoarece potrivit denunţului v-aţi 
mai perindat şi în alte locuri; spuneţi este adevărat? 

Am umblat mai ales la Alexandru Tobias din Abrud, după cum am mărturisit 
adineauri; acolo m-am întâlnit cu Buteanu; la Câmpeni, Şardu şi Lupşa nu am stabilit un 
contact şi prietenie deosebită cu nimeni. 
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3. Enumeraţi la cine şi pentru ce aţi umblat la Câmpeni. 
La Câmpeni am fost la domnul Gheorghe Lazăr şi la controlorul secund Iosif Şuluţiu; 

pe acesta îl cunosc de anul trecut, când am umblat la Bistra cu controlorul şef Dumitru Moga; 
am mers de asemenea şi la alţii pentru a face cunoştinţe; acel sat fiind aproape de noi îi cunosc 
pe cei de acolo; m-am întors şi prin Abrud pe la mai mulţi. 

4. Oare ce-aţi căutat la Lupşa, ce treabă aţi avut acolo? Relataţi-ne! 
În miercurea trecută va fi o săptămână de când m-am dus la Lupşa, ca într-un sat 

vecin, să liniştesc poporul şi să le relatez despre evenimentele de la Blaj, pentru ca nu cumva să 
am necazuri şi să fiu dat afară din slujbă; am intenţionat să mă adăpostesc la preotul Petre 
Nicoară; dar nefiind acasă, am tras la Gavrilă Nicoară, fratele preotului; am ajuns acolo pe 
la prânz; am venit călare împreună cu un român din Bistra cu numele Ursul care trebuia să-
mi ducă înapoi calul; după puţină odihnă el s-a şi reîntors cu calul, eu rămânând acolo; după 
masă am chemat la mine printr-un om din Lupşa, pe preotul român Ioan Goia care locuieşte 
în Valea Lupşei, deoarece s-a răspândit vestea că va sosi de la Abrud un protopop cu numele 
Absolon; l-am aşteptat pe acest protopop, dar n-a venit; după aceea m-a invitat la cină Ioan 
Goia şi am şi plecat cu dânsul; dar el m-a condus înapoi, astfel eu am dormit în Lupşa; dânsul 
s-a reîntors însă acasă; în ziua următoare de joi dimineaţa când m-am sculat, cei din Lupşa, 
aflând despre prezenţa mea acolo, au venit vreo treizeci la mine, eu le-am explicat evenimentele 
de la Blaj şi le-am făcut cunoscute poveţele de linişte date de episcop; toate acestea le-am citit în 
prezenţa preotului de acolo şi i-am îndemnat la linişte; le-am spus să aştepte ce va hotărî 
proxima dietă; cu aceasta s-a dispersat, am plecat dincolo la Hădărău, pentru a aştepta venirea 
protopopului Absolon; înainte de a sosi la Hădărău, pe drum am intrat la şpanul Vasilia, la 
care era prezentă o societate compusă din aproximativ 10 persoane; acolo se discutau de 
asemenea evenimentele de la Blaj; i-am liniştit în mod similar; părăsindu-i am plecat la 
Hădărău; văzând că protopopul Absolon nu soseşte, m-am retras la Lupşa; pornind spre casă 
din Lupşa am intrat pentru două vorbe la notarul Nicolae Şpan; mărturisindu-i regretul că 
n-am avut norocul [să-l întâlnesc] i-am spus: ieri te-am aşteptat mai mult de o oră; de ce te-ai 
ascuns de mine; nu am venit în acest sat să fac vreo răscoală, ci să liniştesc poporul; la care 
notarul mi-a cerut să-i arăt vreun document sau vreo garanţie; i-am replicat notarului: „Ce fel 
de garanţie? Oare n-ai cunoştinţă de evenimentele de la Blaj? De aceea taci, nu vorbi! Notarul 
mi-a spus de această dată să tac eu; i-am răspuns în schimb: taci tu, nemernicule că eu doresc 
binele şi nu răul”; în urma acestor schimburi de cuvinte m-am îndreptat spre casă, însoţit de 
patru [persoane] până aproape de hotarul satului; deoarece aici m-am întâlnit cu trimisul care-
mi aducea calul, mi-am luat rămas bun şi m-am întors acasă la Bistra.  

După aceasta se înfăţişează judele domenial Vasile Alb şi notarul Nicolae Şpan din 
Lupşa fiind audiaţi au prezentat cazul cu totul altfel; referitor la care Vasile Fodor este 
interogat din nou:  

5. Nu aţi relatat ce aţi săvârşit, după cum aţi fost întrebat, ci cu totul în altă culoare; 
judele domenial Vasilia Alb din Lupşa mărturiseşte deschis, ba pentru a dovedi îi citează pe 
nume pe Ioan Şpan, pe Constantin Başte şi pe jude primarul sătesc Nicolae Şpan, că în 
miercurea trecută când aţi mers la Lupşa şi aţi intrat la ultimul, aţi grăit deschis: ascultaţi 
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fraţilor români! Dumnezeu ne-a adus ziua cea mare, în care am devenit egali cu ungurii; să 
nu le mai dăm ascultare, ci să ne unim, să fim înţeleşi şi să-i alungăm pe maghiari, deoarece 
ei sunt doar venetici, iar noi suntem rămăşiţele neaoşe ale străbunilor români; acest pământ pe 
care locuim este al nostru; mergând mai departe şi poposind la Hădărău, aţi instigat şi mai 
mult poporul, deoarece după cum a auzit Vasile Alb, acolo aţi spus oamenilor următoarele: 
slavă lui Dumnezeu, am devenit oameni mai mari; cârciumăritul şi morăritul au fost 
desfiinţate; ba nici moara nu mai aparţine domnilor, ci poporului; acolo la Lupşa v-aţi 
prezentat în aşa fel, încât să vă delege la Cluj, fapt pentru care aţi cerut să se colecteze şi să vi 
se dea bani; ca atare aţi şi luat de la oameni trei florini, lucru pe care îl pot dovedi Vasilia 
Şpan, Petru Cosma şi încă mulţi alţii.  

La rândul lui notarul din Lupşa, Nicolae Şpan, declară că dumneavoastră v-aţi 
prezentat joia trecută la casa sa; i-aţi spus că aţi considerat o mare cinste că l-aţi întâlnit; la 
care el va răspuns că ar considera-o şi mai mare; apoi va întrebat: cu ce prilej vă aflaţi acolo şi 
pentru ce săvârşiţi instigări? La aceasta i-aţi răspuns taci; eşti un om de nimic; la despărţire 
aţi mai repetat [injuria] de mai multe ori; aţi mai îndemnat pe oamenii din sat să nu accepte 
deloc unirea cu Ungaria; la toate acestea Nicolae Şpan mai declară, printre altele, că oamenii 
nu mai vreau să slujească şi că liniştea este în întregime tulburată; ori până la anul trecut a 
existat o asemenea linişte că mai frumoasă nici nu s-ar fi putut dori; la toate cele mai de sus 
demonstrate ce răspuns aveţi? Care din cele două variante reprezintă adevărul: aceea pe care 
aţi mărturisit-o dumneavoastră ori declaraţia celor doi martori? 

Toate evenimentele s-au petrecut aşa cum le-am mărturisit eu şi nu cum au declarat 
aceşti doi martori; recunosc doar atât că-mi dădură trei florini de argint; mi i-au dat să merg 
la Cluj, să i-au cuvântul în numele lor, deoarece n-au pe cine să trimită; eu am acceptat ca 
recompensă aceşti trei florini; referirea că eu aşi fi dorit să intrig este totalmente neadevărată. 

După aceasta se introduc în faţa noastră Vasilia Alb şi notarul Nicolae Şpan din 
Lupşa; în prezenţa lui Vasile Fodor, ei afirmă că totul s-a petrecut aşa cum au denunţat şi 
că dispoziţiile lor sunt cele adevărate. În schimb, Vasile Fodor neagă cu hotărâre aceasta 
ţinând la mărturiile sale anterioare.  
 
Cluj, 31 mai 1848 

Ujvári Károly prim jude 
Szatmári P. Gábor, consilier orăşenesc 

Müller Péter, arhivar şi concepist 
 
Sursă: Ibidem, pp. 368-371. 
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❖  
 

Prea mărite domnule comite suprem! 
 
Vă aduc la cunoştinţă măriei voastre raportul comitetului suprem al nobilului comitat 

Cluj, în original, împreună cu anexele sale, din 31 mai trecut. Prin ele mi-a prezentat lucrările 
de investigaţie din acest oraş referitoare la instigatorul poporului Vasile Fodor din Bistra. 
Întrucât Vasile Fodor neagă totul, el recunoscând doar atât că a acceptat trei florini de argint 
ca recompensă din partea celor din Lupşa pentru aşi ridica cuvântul în favoarea lor, vă ordon 
să continuaţi cercetările în localităţile indicate. În caz că ar fi necesară confruntarea inculpatului 
cu martori, să aveţi grijă ca persoana arestată aici să fie dusă la faţa locului sub escortă. 

Rămân cu respectul cuvenit al măriei voastre devotat serv. 
 
Cluj, 3 iunie 1848 

Grof Teleki József  
 

Sursă: Ibidem, p. 457. 
 

❖  
 

Onorate domnule prefect 
 
Eri s-au întâmplat atac cu maghiarii aici la Valea Poienii, de unde ai noştri 20 de 

puşcaşi i-au păfugat până la strâmtoarea Bedeleului. Maghiarii erau la 200, focul a ţinut mai 
mult de 4 ore. Noi aici suntem strâmtoraţi de toate părţile, o parte am merge către strâmtoarea 
Bedeleului, altă parte către Sălciua, de unde ne-am apăra până la o picătură de sânge. Ar fi 
bine să trimiteţi barem o sută de oameni munteni aici, pentru încurajarea poporului. 

Valea Poenii, 9 februarie 1949. 
Vasile Fodor  

 
Sursă: Silvestru Moldovan, „Documente privitoare la mişcările românilor din 
anii 1848-49”, în Gazeta Transilvaniei, număr 124, 1891, p. 2. 
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❖  
 

Onoratului Domn Prefect Avram Iancu 
Prefectul Legiunii Auraria Gemina Română 

Cu onoare unde va fi 
 

Onorate Domnule Prefect 
 

În toate zilele am atac cu rebelii maghiari şi numai cu puţinei oameni; mai întâiu, când 
am avut atac cu numai 50 de puşcaşi şi 100 de lăncieri am avut, că Şerban cu ţăranii, după 
ce le-a dat muniţie, toţi or fugit pe munte. Dintre maghiari până acum or dus două cară morţi 
şi răniţi. Oamenii de la Valea Poienii nu vreau să vie la Râmeţ zicând că ei nu sunt datori a 
apăra Rîmeţii. Aşa dară te rog, dacă o fi cu putinţă a-mi trimite 30 de puşcaşi şi vre-o câţiva 
lăncieri-de muniţie încă avem lipsă, fiindcă de la Cacova căpătăm un cartaciu. 

Rămân al Domniei Tale credincios frate,  
 

Vasile Fodor, m. p. Tribun 
Râmeţ, 6 aprilie 1849  

 
Sursă: Ibidem, număr 126, 1891, p. 1.  
 

❖  
 

Onoratului Domn Prefect Avram Iancu 
Cu onoare, unde va fi 

 
Onorate Domnule Prefect 

 
În joia trecută avui atac cu maghiarii, mai bine de jumătate de zi în Râmeţ, de unde îi 

păfugarăm până dincolo de Cacova, rămânând de ai noştri cinci morţi, de a lor un călăreţ şi 
mai mulţi pedeştri. În toate zilele se aruncară asupra noastră şi îs foarte îngrijat că-s numai 
singur şi n-am nici un ajutor care să rămână la Valea Poienii. Aşa dar fi bun şi mai trimite 
muniţie mai multă, că trebuie să dau la Mogoşeni, Ponoreni, Remeţeni, şi Iereni, că 
altmintrelea nu mai pot sta la foc. Mai scrie-mi despre cercustările de acolo. 

Rămânând al Domniei tale Credincios frate, 
 

Vasile Fodor m. p. Tribun  
  

Sursă: Ibidem.  
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BLAJUL ŞI FORMAREA INTELECTUALĂ 
A PREOŢILOR GRECO-CATOLICI DIN TURDA (1754-1948) 

 
Dr. Răzvan-Mihai Neagu 

Colegiul Tehnic Turda 
 

Preliminarii. Acest studiu îşi propune să analizeze rolul Blajului şi a 
şcolilor sale asupra pregătirii intelectuale a preoţilor greco-catolici din Turda. 
Înţelegem prin toponimul Turda, configuraţia oraşului aşa cum a fost ea până în 
anul 1948, care nu corespunde întru totul cu cea de azi. Nu ne-am propus să 
reconstruim biografia clericilor greco-catolici turdeni, ci eventual doar o 
microbiografie educaţională. Studiul nostru este jalonat de două borne temporale 
fundamentale: 1754-deschiderea şcolilor Blajului şi 1948-desfiinţarea abuzivă a 
Bisericii Române Unită cu Roma.  

Oraşul Blaj reprezintă un puternic centru al românismului din 
Transilvania. Prin şcolile care au funcţionat aici, Blajul este piatra de temelie la 
ridicarea conştiinţei naţionale a românilor transilvăneni. Oraşul de la confluenţa 
Târnavelor a exercitat o puternică şi perenă influenţă asupra culturii române. 
Amintim aici numai cazul poetului naţional Mihai Eminescu care, în anul 1866, 
s-a aflat la Blaj mărturisindu-le tovarăşilor de drum, Ion Cotta şi Teodor 
Cojocariu că „[…] era mânat de dorul fierbinte de a putea vedea Blajul, de unde a răsărit 
soarele românismului”.1 Ajuns în oraş, Eminescu exclama: „[…] Te salut din inimă, 
Romă-mică. Îţi mulţumesc, Dumnezeule, că m-ai ajutat s-o pot vedea”.2 

Cel care a făcut din Blaj o adevărată citadelă a românismului a fost 
episcopul Inocenţiu Micu-Klein, întemeietorul mişcării naţionale a românilor din 
Transilvania. Acest ierarh a obţinut de la autorităţile habsburgice, în anul 1736, 
schimbarea domeniilor de la Sâmbăta de Jos şi Gherla, cu cel de la Blaj, unde 
peste un an şi-a stabilit reşedinţa, precum şi sediul Episcopiei Greco-Catolice.3 
Inocenţiu Micu-Klein a ctitorit Catedrala Sfânta Treime din Blaj construită în stil 
baroc între anii 1741-1749, după planurile arhitecţilor vienezi Anton şi Johann 
Martinelli. Vicisitudinile istoriei au făcut ca Inocenţiu Micu-Klein să nu-şi poată 
duce la bun sfârşit planurile naţionale şi culturale, el fiind obligat să guste din 
cupa amară a exilului, sfârşindu-şi zilele la Roma, în 28 septembrie 1768. Lupta 
naţională iniţiată de acest ierarh luminat constituie baza a ceea ce s-a decis la 
Alba-Iulia în 1 Decembrie 1918, unirea Transilvaniei cu România. 

 
1 George Călinescu, Viaţa lui Mihai Eminescu, Chişinău, Editura Litera, 1997, p. 91.  
2 Ibidem. 
3 Silvestru Augustin Prunduş, Clemente Plaianu, Biserica Română Unită ieri şi azi. Istorie şi adevăr, 
Cluj-Napoca, Editura Unitas, 1994, p. 29. 
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Programul lui Inocenţiu Micu-Klein a fost continuat şi desăvârşit de 
urmaşul său în scaunul arhieresc, episcopul Petru Pavel Aron. Prin eforturile sale, 
în anul 1754, s-au deschis şcolile Blajului, iar în 1756 s-a sfinţit Catedrala Sfânta 
Treime.  

Pentru afirmarea naţională a românilor din Transilvania era absolut 
indispensabilă existenţa unor şcoli, în care să fie educat în spirit naţional poporul 
român. Din acest punct de vedere, şcolile Blajului au îndeplinit un rol 
fundamental, fiind primele deschise într-o epocă în care situaţia juridică a naţiunii 
române era inferioară în raport cu cea a maghiarilor, saşilor şi secuilor. Şcolile 
Blajului au constituit un model pentru deschiderea şi altor instituţii de 
învăţământ româneşti din Transilvania, fie ele ortodoxe sau greco-catolice.  

La 11 octombrie 1754 şi-au început activitatea în Blaj trei şcoli româneşti: 
Şcoala de Obşte (transformată, în anul 1779, în Şcoală Normală destinată 
pregătirii învăţătorilor), Şcoala Latinească (Schola Latina, viitorul Gimnaziu 
Superior Greco-Catolic) şi două Seminarii Teologice, Seminarul Crăiesc, care 
funcţiona la Mănăstirea Sfânta Treime şi Seminarul Arhidiecezan „Buna Vestire’’ 
destinat pregătirii personalului clerical al Bisericii Române Unite.4 Cele două 
seminarii s-au unificat în anul 1781, în contextul reformelor educaţionale 
promovate de împăratul Iosif al II-lea.5 Procesul de apariţie şi fondare al şcolilor 
blăjene nu s-a oprit în secolul al XVIII-lea, ci a continuat şi în veacurile 
următoare. Astfel, în anul 1831, ia fiinţă Liceul Episcopal din Blaj (Lyceum 
episcopale Balasfalvense),6 iar în 1865, mitropolitul Alexandru Sterca-Şuluţiu a pus 
bazele Institutului Pedagogic Arhidiecezan Greco-Catolic. După finalizarea 
ciclului de studii din cadrul Şcolii Normale, ale Institutului Pedagogic sau ale 
Gimnaziului Superior, mulţi dintre tineri îşi continuau pregătirea, urmând 
cursurile Seminarului Teologic, optând astfel pentru intrarea în rândurile clerului. 
De-a lungul timpului, în cadrul Seminarului blăjean au funcţionat o serie de 
iluştrii dascăli, adevărate personalităţi ale culturii române, precum Samuil Micu, 
Petru Maior, Gheorghe Şincai, Baziliu Raţiu, Timotei Cipariu, Simion Bărnuţiu, 
Ioan Micu Moldovan, Augustin Bunea, Izidor Marcu, Sigismund Toduţă, Vasile 
Suciu etc. Istoricul şi criticul literar Perpessicius considera că din şcolile Blajului 

 
4 Lucia Protopopescu, Contribuţii la istoria învăţământului din Transilvania 1774-1805, Bucureşti, 
Editura Didactică şi Pedagogică, 1966, pp. 207-208; Iacob Mârza, Şcoală şi naţiune (Şcolile din Blaj 
în epoca renaşterii naţionale), Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1987, pp. 60-61; Cornel Sigmirean, 
Intelectualitatea ecleziastică. Preoţii Blajului (1806-1948), Târgu-Mureş, Editura Universităţii „Petru 
Maior’’, 2007, p. 66; Ana Tatai, Cornel Tatai-Baltă, Anuarul Liceului de băieţi greco-catolic din Blaj 
1853-1945, Alba-Iulia, Editura Altip, 2017, p. 27. 
5 Augustin Bunea, Episcopii Petru Paul Aron şi Dionisiu Novacovici sau Istoria românilor transilvăneni de 
la 1751 până la 1764, Blaş, Tipografia Seminarului Archidiecesan, 1902, pp. 279-288, 296-312; 
Iacob Mârza, Şcoală şi naţiune, p. 61; Ana Tatai, Cornel Tatai-Baltă, Anuarul Liceului, p. 40. 
6 Iacob Mârza, Şcoală şi naţiune, pp. 59-60. 
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s-au ridicat „[…] dascălii renaşterii culturale din Transilvania”.7 Atmosfera din şcolile 
Blajului, mai ales cea de la Seminarul teologic a fost surprinsă de marele istoric 
Nicolae Iorga: „[…] La stânga catedralei, vine la rând seminarul, în care intră tineri cari 
au făcut gimnaziul întreg şi au dat examenul de „maturitate’’, asemenea cu bacalaureatul 
nostru. Ei au odăi curate, bune săli de studii şi o frumoasă grădină de primblare, unde cutare 
frasin bătrân aminteşte pregătirile, în convorbiri aprinse, de tineri visători, a întâmplărilor de 
la 1848. Crescuţi în respectul unui trecut cultural care a fost mare, însufleţiţi de amintirile 
înălţătoare pe care le deşteaptă aici orice unghi, amintind de oameni săraci şi prigoniţi cari au 
cheltuit toate puterile lor pentru trezirea şi înaintarea unui biet popor despreţuit, teologii aceştia 
nu pot fi decât nişte adevăraţi rivnitori ai neamului lor, nişte închinători călduroşi ai idealelor 
româneşti şi nişte cetitori plini de înţelegere şi de iubire ai scrisului nostru. Ce inimi bune şi 
cinstite bat supt lungile reverende negre ale viitorilor preoţi de sate, aici ca şi dincolo, la fraţii 
lor de altă confesiune din Sibiu”.8  

Marile personalităţi ale culturii române s-au format în ambianţa 
educaţională şi culturală a Blajului, amintindu-i aici pe corifeii Şcolii Ardelene 
(Petru Maior, Samuil Micu, Gheorghe Şincai, Ion Budai-Deleanu), precum şi pe 
alţi oameni de cultură ca George Bariţiu, Simion Bărnuţiu şi Aron Pumnul, 
mentorul spiritual al lui Mihai Eminescu. Blajul a fost şi locul unde s-au tipărit 
numeroase cărţi, care au avut un rol determinant în luminarea şi ridicarea 
intelectuală a naţiunii române. Considerăm că cea mai importantă lucrare, care a 
văzut lumina tiparului a fost Biblia de Blaj, tradusă de Samuil Micu şi apărută în 
anul 1795. Ea reprezintă cea de-a doua traducere integrală a Sfintei Scripturi în 
limba română, după Biblia lui Şerban Cantacuzino de la Bucureşti (1688). 
Adevărat monument de limbă română, Biblia de la Blaj a influenţat creaţia mai 
multor generaţii de literaţi, inclusiv pe cea a poetului naţional, Mihai Eminescu.  

Referitor la primii turdeni care au învăţat la Blaj, informaţii preţioase aflăm 
de la istoricul Bisericii Greco-Catolice, Zenovie Pâclişanu (1886-1957). Chiar în 
anul deschiderii şcolilor blăjene (1754), învăţa în orăşelul de la confluenţa 
Târnavelor, Ioan Pop, fiul preotului din Turda, care avea 13 ani. Pâclişanu făcea 
următorele consideraţii despre Turda: „oraşul acesta a fost dela început bine 
reprezentat”, referindu-se la populaţia şcolară a Blajului.9 Ilustrul istoric greco-
catolic consideră necesar şi util să-i amintească în studiul său pe alţi doi turdeni 
reprezentativi, care s-au remarcat la învăţătură: „Astfel găsim pe Pantelimon şi Vasile 
Calbor din Turda, cari au venit în 6 Octombrie 1756 şi au învăţat Psaltirea deplin toată. 
Cântări au învăţat cheruvicul, preceasna, şi la învăţătura creştinească capete 13’, iar al doilea 
s-au apucat a învăţa dela ceas deveati până ce au isprăvit ceaslovul şi la Psaltire 4 catisme, 

 
7 Perpessicius, Scriitori români, Bucureşti, Editura Minerva, 1986, p. 62. 
8 Nicolae Iorga, Pagini alese din însemnările de călătorie prin Ardeal şi Banat, ediţie îngrijită, prefaţă şi 
tabel cronologic de Lucian Cursaru, Bucureşti, Editura Minerva, 1977, p. 236. 
9 Zenovie Pâclişanu, „De unde se recrutau cei dintâi elevi ai şcolilor din Blaj?’’, în Cultura Creştină, 
an IX, număr 1-2, 1920, p. 60. 
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cântări, cheruvicul, preceasna, acsionul’’.10 Aşadar, Turda, prin intermediul elevilor săi, 
a fost conectată încă de la început cu realitatea şcolară a Blajului, conexiune care 
ulterior s-a amplificat şi dezvoltat, după cum vom demonstra în continuare. 
 

Blajul şi protopopii greco-catolici de Turda 
 

Vom începe demersul nostru de analiză a formării intelectuale a preoţilor 
greco-catolici care şi-au desfăşurat activitatea în Turda, cu Protopopiatul unit 
care, până în anul 1948, a funcţionat în Biserica Şovagăilor (sau a tăietorilor de 
sare), cel mai vechi monument ecleziastic românesc din oraşul de pe Arieş, 
atestat documentar în secolul al XV-lea. Demnitatea de protopop greco-catolic 
al Turzii era unită cu cea de paroh de Turda Nouă. Ca şi consideraţie generală, 
se poate afirma că Seminarul Teologic din Blaj a deţinut monopolul formării 
intelectuale a protopopilor uniţi de Turda atât în Epoca Modernă, cât şi în cea 
Contemporană. Această stare de lucruri este cu atât mai firească dacă luăm în 
calcul faptul că Protopopiatul Turda era şi este parte integrantă a Arhiepiscopiei 
de Alba-Iulia şi Făgăraş. Analiza documentelor, precum şi a bibliografiei de 
specialitate relevă faptul că 14 conducători ai Protopopiatului greco-catolic de 
Turda au studiat la şcolile Blajului. Primul despre care avem informaţii că 
deschide acest şir a fost Gherman Péterlaki, care a condus Protopopiatul Turda 
ca administrator, pentru scurt timp, cel mai probabil, între anii 1790-1791.11 

Despre George Abraham (1779-1827), autorii Nicolae Comşa şi Teodor 
Seiceanu afirmă că: „[…] Probabil toată pregătirea şcolară şi-a făcut-o la Blaj, unde 
termină teologia la 1801-1802”.12 El s-a aflat la conducerea tractului protopopesc 
greco-catolic de Turda în calitate de inspector (menţionat în 1813) şi respectiv 
de viceprotopop (1815-1819).13 

Cel mai remarcabil intelectual român al Turzii în secolulul al XIX-lea a fost 
Baziliu Raţiu (1783-1870), care a fost protopop între 1819-1825. Provenea 
dintr-o familie nobiliară şi a terminat studiile medii la Liceul Regesc Romano-
Catolic din Cluj. Baziliu Raţiu a studiat teologia la Blaj între 1807-1808, iar apoi 
la Seminarul Sfânta Barbara din Viena între 1808-1810, dobândind astfel o solidă 

 
10 Ibidem. 
11 Nicolae Comşa, Teodor Seiceanu, Dascălii Blajului, Bucureşti, Editura Demiurg, 1994, pp. 38-
39; Răzvan-Mihai Neagu, Momente din istoria oraşului Turda. Personalităţi, evenimente, instituţii (secolele 
XV-XX), Cluj-Napoca, Editura Şcoala Ardeleană/Editura Mega, 2017, p. 52.  
12 Nicolae Comşa şi Teodor Seiceanu, Dascălii Blajului, p. 49.  
13 Răzvan-Mihai Neagu, Momente din istoria oraşului Turda, p. 53. 
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pregătire de specialitate.14 Nu vom insista asupra sa, deoarece viaţa şi activitatea 
sa au fost prezentate de noi şi alţi autori în numeroase studii.15  

George Bob, nepotul episcopului Ioan Bob, a fost protopop de Turda 
între 1825-1832. El a studiat la Blaj şi Cluj, iar apoi a urmat teologia la Blaj.16 

Protopopul Arsenie Popovici, născut la Sâncrai (judeţul Alba) a urmat 
studii la Gimnaziul din Aiud şi Gimnaziul Superior Greco-Catolic din Blaj, iar 
apoi între 1814-1817 studiază teologia la Blaj. A fost protopop de Turda (1832-
1840) şi a avut o carieră clericală deosebită, fiind profesor şi canonic la Blaj.17  

Unul dintre protopopii care au avut cea mai îndelungată păstorire la Turda 
a fost Ioan Szakalai (1840-1860). A studiat teologia la Blaj între 1826-1829, iar 
după o frumoasă carieră didactică a venit la Turda.18 

Personalitate distinsă a Bisericii Unite, protopopul Ilie Vlassa Ţicudi 
(1813-1896) era originar din Valea Largă (judeţul Mureş) şi a păstorit la Turda 
pentru scurt timp, între 1860-1862. El studiază la Liceul Romano-Catolic Cluj, 
iar apoi alege să aprofundeze ştiinţa sacră la Blaj în cadrul seminarului, unde s-a 
pregătit între 1833-1837. Ilie Vlassa Ţicudi a avut o frumoasă carieră didactică-

 
14 Schematismus Venerabilis Cleri Graeci Ritus Catholicorum Dioeceseos Fogarasiensis in Transilvania pro 
anno a Christo Nato M.DCCC.XXX.V ab Unione cum Ecclesia Romana C.XXX.VIII, Blasii, p. 
4 (în continuare Şematism 1835); Schematismus Venerabilis Cleri Graeci Ritus Catholicorum Dioeceseos 
Fogarasiensis in Transilvania pro anno a Christo Nato M.DCCC.XL.II ab Unione cum Ecclesia 
Romana C.XL. V, Blasii, p. 34 (în continuare Şematism 1842); Şematismul veneratului cler al 
Archidiecesei Metropolitane Greco-Catolice Romane de Alba-Iulia şi Făgăraş, pre anul Domnului 1900 de la 
Sânta Unire 200, Blaj, Tipografia Seminarului Archidiecesan, p. 694 (în continuare Şematism 
1900); Cornel Sigmirean, Intelectualitatea ecleziastică, p. 107. 
15 Nicolae Comşa, Teodor Seiceanu, Dascălii Blajului, pp. 55-56; Mihai Sorin Rădulescu, Genealogii, 
Bucureşti, Editura Albatros, 1999, p. 212; Valentin Vişinescu, Vasile Miclăuş, Tudor Ştefănie, 
Dicţionar de personalităţi turdene, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2006, p. 128; Florin 
Gheorghiu, Parohii greco-catolice turdene. Istorie şi actualitate (1700-2011), Cluj-Napoca, Editura 
Argonaut, 2011, pp. 46-51; Valentin Vişinescu, Horaţiu Groza, 120 de ani de la Procesul 
Memorandului. Familia Raţiu înainte şi după Memorandum, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărţii de 
Ştiinţă, 2014, pp. 46-57; Răzvan-Mihai Neagu, Formarea intelectualităţii din Turda. Studenţi din Turda 
la marile universităţi europene 1377-1918, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2015, pp. 61-64; Idem, 
„Formarea intelectualităţii din Turda în epoca modernă. Studenţi din Turda la marile universităţi 
europene în epoca modernă (1700-1830)’’, în Transilvania, număr 6-7, 2015, p. 147; Idem, Momente 
din istoria oraşului Turda, pp. 54-58. 
16 Nicolae Comşa, Teodor Seiceanu, Dascălii Blajului, pp. 54-55; Florin Gheorghiu, Parohii greco-
catolice, p. 40; Corina Teodor, O istorie din fărâme: Protopopiatul greco-catolic al Mureşului la începutul 
secolului XX, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2017, p. 21. 
17  Şematism 1835, p. 6; Şematism 1842, p. 4; Şematism 1900, p. 72; Cornel Sigmirean, 
Intelectualitatea ecleziastică, p. 108; Idem, „Elitele clericale: Protopopii Blajului între anii 1835-1911”, 
în volumul Cler, biserică şi societate în Transilvania sec. XVII-XX, coordonat de Cornel Sigmirean, 
Corina Teodor, Cluj-Napoca, Argonaut Publishing, România/Gatineau, Symphologic 
Publishing, Canada, 2016, p. 237. 
18 Şematism 1835, p. 8; Şematism 1842, p. 80; Cornel Sigmirean, Intelectualitatea ecleziastică, p. 116. 
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ecleziastică: profesor la Gimnaziul Superior Greco-Catolic din Blaj, canonic la 
Blaj, dar şi deputat în cadrul Dietei de la Sibiu (1863).19 

O altă mare personalitate, care s-a aflat la un moment dat la conducerea 
tractului protopresbiterial al Turzii a fost Ioan Antonelli (1827-1888). El s-a 
născut la Sângeorgiu de Câmpie (judeţul Mureş) şi a învăţat la Gimnaziul din 
Târgu-Mureş şi Gimnaziul Superior Greco-Catolic din Blaj, după care a optat 
pentru teologie, în cadrul Seminarului de la Blaj între 1845-1848, 1850-1851.20 
Perioada studiilor blăjene i-a fost întreruptă de Revoluţia de la 1848-1849. 
Precum alţi clerici uniţi, a îmbrăţişat atât cariera didactică, cât şi cea clericală. A 
fost profesor la Gimnaziul Superior Greco-Catolic din Blaj. Antonelli şi-a făcut 
ucenicia la Turda, conducând protopopiatul în calitate de viceprotopop pentru 
o scurtă perioadă între 1863-1865, la sfârşitul perioadei liberale a Imperiului 
Austriac. A fost prima demnitate clericală pe care a deţinut-o. Calităţile sale l-au 
impus ca vicar foraneu al Făgăraşului şi decan al Secuimii. Ajunge canonic, dar 
şi un personaj important al învăţământului blăjean, fiind directorul gimnaziului. 
Pe plan politic, a fost deputat în dietele de la Cluj (1865) şi Pesta (1869). Antonelli 
a fost decorat cu Crucea de Argint a Imperiului Habsburgic şi Ordinul Sfânta 
Ana al Rusiei.21 

Cea mai îndelungată perioadă la conducerea Protopopiatului greco-catolic 
Turda a avut-o Iacob Lugoşianu (1817-1897). El a păstorit această comunitate 
de credinţă din oraşul de pe Arieş 31 de ani, între 1866-1897. Cu toate acestea, 
datele despre această personalitate sunt destul de sumare. Ştim că a studiat 
teologia la Blaj între 1839-1843 şi că a fost un apropiat al familiei Raţiu, susţinând 
mişcarea memorandistă.22 

Artemiu Codarcea (1850-1903) s-a născut la Oroiu (judeţul Mureş), a fost 
primul protopop de Turda care a păstorit în secolul al XX-lea. S-a format la 
şcolile Blajului, unde a studiat în cadrul Gimnaziul Superior Greco-Catolic, iar 
apoi a urmat cursurile teologice din cadrul seminarului, între 1869-1873. După 

 
19 Şematism 1842, p. 66; Şematism 1900, p. 78; Nicolae Comşa, Teodor Seiceanu, Dascălii Blajului, 
pp. 77-78; Cornel Sigmirean, Intelectualitatea ecleziastică, p. 122; Mirela Popa-Andrei, (coordonator), 
Canonici, profesori, şi vicari foranei din Biserica Română Unită (1853-1918). Dicţionar, Cluj-Napoca, 
Editura Mega, 2013, pp. 404-407. 
20 Cornel Sigmirean, Elitele clericale, p. 237. 
21 Şematism 1835, p. 74; Şematismul veneratului cler al Archidiecesei Metropolitane Greco-Catolice a Alba-
Iuliei şi Făgărasiului pre anulu 1876, Blaj, Tiparul Seminarului Archidiecesan, 1876, p. 9 (în 
continuare Şematism 1876); Şematismulu veneratului cleru alu Archidiecesei Metropolitane Greco-Catolice 
a Alba-Iuliei şi Făgărasiului pre anulu 1880, Blaj, Tipografia Seminarului Greco-Catolic, 1880, p. 8 
(în continuare Şematism 1880); Şematism 1900, p. 80; Nicolae Comşa, Teodor Seiceanu, Dascălii 
Blajului, pp. 88-89; Cornel Sigmirean, Intelectualitatea ecleziastică, p. 134; Mirela Popa-Andrei, 
(coordonator), Canonici, pp. 81-84. 
22 Şematism 1876, p. 178; Şematism 1880, p. 235; Cornel Sigmirean, Intelectualitatea ecleziastică, p. 
128; Idem, Elitele clericale, p. 238. 
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ce a fost preot la Aşchileu Mare (judeţul Cluj), Miluani (judeţul Sălaj) şi 
viceprotopop al Giurgeului, a venit la Turda, conducând tractul protopopesc 
între 1898-1903.23 

Pentru trei ani, 1903-1906, Protopopiatul Turda a fost condus de preotul 
Nicolae Portos Raţiu, în calitate de administrator. Asupra sa vom reveni.  

Următorul protopop greco-catolic de Turda a fost Iosif Costin (1843-
1928). Născut la Atintiş (judeţul Mureş), el a studiat teologia la Blaj între anii 
1866-1870, iar după ce i-a păstorit pe credincioşii din Răzoare (judeţul Mureş) şi 
Iuriu de Câmpie (judeţul Cluj) a devenit protopop de Turda, unde şi-a desfăşurat 
activitatea 20 de ani (1906-1926).24  

Tot 20 de ani a păstorit ca protopop de Turda şi Ioan Cârnaţiu (1883-
1946), originar din Cisteiu de Mureş (judeţul Alba) format, de asemenea, la şcolile 
Blajului, unde s-a pregătit iniţial la Gimnaziul Superior Greco-Catolic, iar apoi în 
cadrul seminarului, unde a studiat teologia între 1902-1906. El a fost preot la 
Balda (judeţul Mureş) şi Henig (judeţul Alba), după care a venit la conducerea 
Protopopiatului Turda păstorind între 1926-1946.25  

Ultimul protopop greco-catolic de Turda, înainte de suprimarea Bisericii 
Române Unită cu Roma, a fost Vasile Gherman (1902-1984) născut la 
Ghirbom (judeţul Alba). El a studiat teologia la Blaj în perioada interbelică, în 
anul 1926 absolvind, iar apoi a fost preot la Berghin, Straja şi Şard (toate în 
judeţul Alba).26 A fost transferat în demnitatea de protopop de Turda, printr-un 
decret din 28 iunie 1947, păstorind foarte puţin până în 1948, când Biserica 
Greco-Catolică a fost desfiinţată de autorităţile comuniste.  
 

Influenţa şcolilor Blajului asupra formării 
intelectuale a preoţilor din familia Raţiu 

 
Parohia Turda Veche este a doua ca vechime, fiind localizată în centrul 

oraşului, spre deosebire de sediul şi biserica protopopială situate în Turda Nouă. 
Înfiinţarea acestei parohii este legată de numele lui Baziliu Raţiu, care a donat banii 
necesari construirii bisericii cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, sfinţită în 

 
23 Şematism 1876, p. 92; Şematism 1900, p. 691, Cornel Sigmirean, Intelectualitatea ecleziastică, p. 
165; Idem, Elitele clericale, p. 238. 
24 Şematism 1876, p. 216; Cornel Sigmirean, Intelectualitatea ecleziastică, p. 157; Idem, Elitele clericale, 
p. 238. 
25 Şematismul provinciei mitropolitane române-unite de Alba-Iulia şi Făgăraş conţinând datele până la 10 
octombrie 1938, editat de gazeta „Unirea Poporului’’ dela Blaj, Diciosânmărtin/Târnăveni, 
Tipografis Gheorghe Puşcaş, 1938, p. 141 (în continuare Şematism 1938); Cornel Sigmirean, 
Intelectualitatea ecleziastică, p. 218. 
26 Şematismul veneratului cler al Arhidiecezei Mitropolitane Greco-Catolice Române de Alba-Iulia şi Făgăraş 
pe anul 1932, Blaj, Tipografia Seminarului Teologic Greco-Catolic, p. 160 (în continuare 
Şematism 1932); Şematism 1938, p. 147; Cornel Sigmirean, Intelectualitatea ecleziastică, p. 258. 



 

Astra Sabesiensis 

 

74 

anul 1839. Existenţa acestei parohii şi a bisericii se datorează familiei nobiliare 
române Raţiu, motiv pentru care edificiul clerical a rămas în mentalul turdenilor ca 
Biserica Răţeştilor. La altarul acestei biserici au slujit de-a lungul timpului membrii 
familiei Raţiu, care au ales cariera preoţească, rudenii colaterale ale acesteia sau 
apropiaţi ai ei. Ilustra familie a exercitat un patronaj spiritual, dar şi material asupra 
acestei biserici. Importanţa apariţiei acestei parohii şi a construirii Bisericii 
Răţeştilor este una deosebită, mai ales dacă luăm în calcul faptul că ea a fost primul 
edificiu clerical românesc din zona centrală a oraşului Turda, areal interzis 
românilor pentru o bună bucată de vreme. Celelalte două biserici româneşti, 
Biserica Şovagăilor (sediul Protopopiatului greco-catolic) şi Biserica „Între 
Români” (ortodoxă) se aflau în zone periferice ale oraşului de pe Arieş. Astfel, 
putem afirma că o dată cu apariţia parohiei Turda Veche şi a edificării Bisericii 
Răţeştilor, românii şi una dintre confesiunile lor au intrat în cetate.  

În opinia noastră era absolut firesc ca ctitorul Baziliu Raţiu să-l numească 
pe primul paroh al acestei parohii, în persoana nepotului său Grigore Raţiu (1813-
1860). El era născut la Turda şi a studiat teologia la Blaj, cel mai probabil, sub 
îndrumarea unchiului său, între 1834-1838. După terminarea studiilor a fost, 
pentru scurt timp (1838-1839), preot paroh la Muşca (judeţul Alba). 27  La 
insistenţele unchiului său, Baziliu Raţiu, tânărul Grigore a fost adus la Turda şi 
numit iniţial capelan pe lângă protopopul Arsenie Popovici, iar între 1840-1860 a 
păstorit comunitatea greco-catolică din Turda Veche.28 Următorul paroh a fost tot 
un membru al familiei care a ctitorit biserica, Petru Raţiu (1822-1878). Era născut 
la Noşlac (judeţul Alba) şi a urmat cursurile teologice din cadrul Seminarului din 
Blaj între 1842-1846. Petru Raţiu a condus parohia între 1860-1871. În ultima 
partea vieţii a fost protopop de Cojocna (1871-1878).29 

Iosif Hossu (1850-1939) a fost o prezenţă episodică la conducerea parohiei 
Turda Veche, păstorind un an (1873-1874). Provenea dintr-o ilustră familie a 
Bisericii Greco-Catolică, fiind vărul episcopului Vasile Hossu şi unchiul 
cardinalului Iuliu Hossu. S-a născut la Milaş (judeţul Bistriţa-Năsăud) şi a studiat 
la Târgu-Mureş, Năsăud şi Bistriţa, finalizându-şi studiile secundare la Gimnaziul 
Romano-Catolic din Cluj, susţinând aici examenul de maturitate în anul 1868. S-a 
îndreptat spre cariera ecleziastică şi a studiat teologia la Seminarul din Blaj între 
1868-1872. După o scurta perioadă petrecută la Turda, Hossu s-a îndreptat spre 
Blaj, unde a fost profesor la Gimnaziul Superior Greco-Catolic, pe care l-a şi 
condus o perioadă, ca director. Ulterior, a îndeplinit mai multe posturi în 
administraţia arhidiecezană, iar în 1888 ajunge canonic în Capitlul Mitropolitan, 

 
27 Florin Gheorghiu, Parohii greco-catolice, p. 57. 
28 Şematism 1842, p. 82; Cornel Sigmirean, Intelectualitatea ecleziastică, p. 124. 
29 Şematism 1865, p. 77; Şematism 1900, p. 259; Cornel Sigmirean, Intelectualitatea ecleziastică, p. 
132. 
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demnitate pe care o va îndeplini timp de 60 de ani. Hossu a fost unul dintre 
personajele cheie ale administraţiei blăjene în prima jumătate a secolului al XX-lea. 
A mai îndeplinit funcţia de vicar general arhiepiscopesc. Pentru activitatea sa a fost 
distins cu titlul de prelat papal şi Ordinul „Steaua României”, în grad de 
comandor.30  

Următorul paroh al Bisericii Răţeştilor a fost Alexandru Pop Ramonţian 
(1834-1901). Era născut la Copăceni (judeţul Cluj) şi provenea dintr-o familie 
preoţească. El a studiat teologia la Seminarul din Blaj între anii 1855-185931 şi a 
condus parohia Turda Veche între anii 1875-1901. A manifestat o deosebită grijă 
pentru biserica în care a slujit, pe care a reparat-o, în cadrul unei campanii de 
renovare în anul 1880.32 

Cel mai reprezentativ paroh de Turda Veche a fost Nicolae Portos Raţiu 
(1856-1932). Totodată, el a condus cel mai mult această parohie, timp de 29 de ani 
(1903-1932). Născut la Turda, Nicolae Portos Raţiu a studiat la Aiud şi Cluj, 
finalizându-şi studiile secundare în cadrul Gimnaziului Superior Greco-Catolic din 
Blaj, unde a susţinut cu succes examenul de maturitate în anul 1878. Ulterior, a 
ales teologia, urmând cursurile Seminarului din Blaj între 1879-1883.33 Până să vină 
ca preot în oraşul natal, Raţiu şi-a început cariera clericală la Petreştii de Sus, apoi 
a trecut drept capelan la Cluj şi respectiv, paroh la Tritenii de Sus (toate în judeţul 
Cluj).34 A fost numit paroh la biserica înaintaşilor săi în anul 1903, iar timp de trei 
ani a condus şi protopopiatul în calitate de administrator (1903-1906). 
Personalitate reprezentativă a comunităţii româneşti din Turda, Nicolae Portos 
Raţiu a fost un luptător pentru drepturile naţionale ale românilor din Transilvania. 
Activitatea sa a făcut deja obiectul atenţiei noastre. Vom menţiona că a participat 
la Alba-Iulia, la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, iar ulterior, în perioada 
interbelică, a fost unul dintre oamenii cheie ai procesului de românizare a oraşului 
Turda şi a judeţului Turda-Arieş. Animat de autentice sentimente ecumenice, 
Nicolae Portos Raţiu a avut o relaţie de prietenie cu protopopul ortodox, Iovian 
Mureşan, numărându-se printre cei care au contribuit la construirea Catedralei 
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din centrul oraşului Turda. Preotul Raţiu a 
avut o bogată activitate filantropică şi s-a implicat în viaţa politică a Turzii 

 
30 Şematism 1900, p. 85; Nicolae Comşa, Teodor Seiceanu, Dascălii Blajului, pp. 106-107; Cornel 
Sigmirean, Intelectualitatea ecleziastică, p. 164; Mirela Popa-Andrei (coordonator), Canonici, pp. 188-
190; Ana Tatai, Cornel Tatai-Baltă, Anuarul Liceului, pp. 75-76. 
31 Cornel Sigmirean, Intelectualitatea ecleziastică, p. 144. 
32 Florin Gheorghiu, Parohii greco-catolice, p. 56. 
33 Cornel Sigmirean, Intelectualitatea ecleziastică, p. 180. 
34 Şematism 1900, p. 761; Şematism 1932, p. 201. 
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interbelice, fiind membru al Partidului Naţional Român, iar apoi al Partidului 
Naţional Ţărănesc.35 

Ultimul paroh al Bisericii Răţeştilor, înainte de suprimarea Bisericii Greco-
Catolice a fost Coriolan Nicolae Sabău (1897-1974), rămas în memoria 
turdenilor ca „părintele Lani”. Pe linie maternă se înrudea cu familia Raţiu. Bunica 
sa maternă, Maria Raţiu era sora parohului anterior, Nicolae Portos Raţiu. Născut 
la Lupşa (judeţul Alba), tânărul Coriolan a fost absolventul Gimnaziului Superior 
Greco-Catolic din Blaj, iar apoi a ales să studieze teologia, la una dintre cele mai 
prestigioase şi renumite şcoli teologice ale Bisericii Catolice, Colegiul Urban De 
Propaganda Fide din Roma, obţinând titlul de doctor.36 Înainte de a veni la Turda, 
el şi-a început cariera preoţească la Roma, unde a fost însărcinat cu administrarea 
bisericii româneşti, apoi revine în ţară unde, iniţial, va sluji în satul natal din Munţii 
Apuseni, apoi în Bicazul Ardelean şi Telec (judeţul Neamţ). În anul 1932 a venit 
la Turda, pentru a-i urma unchiului său, în postul de paroh de Turda Veche, 
păstorind într-o perioadă dificilă, marcată de sfârşitul perioadei interbelice, 
ascensiunea totalitarismului de extremă dreaptă, dar mai ales de izbucnirea celui 
de-Al Doilea Război Mondial.37 După desfiinţarea Bisericii Române Unite (1948), 
a refuzat să treacă la Ortodoxie şi a fost arestat, devenind un martir al credinţei 
greco-catolice din România. S-a stins din viaţă în satul natal, având domiciliul 
obligatoriu.  
 

Preoţii noilor parohii turdene create în perioada interbelică 
şi legătura lor intelectuală cu Blajul 

 
În perioada interbelică, greco-catolicismul turdean s-a aflat într-o perioadă 

de expansiune şi reorganizare la nivel parohial. Dezvoltarea economică şi 
industrială a Turzii, precum şi extinderea oraşului în aria învecinată a determinat 
crearea unor noi parohii unite. Prima dintre ele a fost parohia Turda-Hodăi 
creată în anul 1930,38 condusă de preotul paroh Arsinte Iepure (1906-?), născut 
la Sălicea (judeţul Cluj), absolvent al teologiei la Blaj în anul 1929. Iniţial, el a fost 
preot la Cacova Ierii (judeţul Cluj), iar apoi a venit ca paroh la Turda-Hodăi, 
parohie care, potrivit Şematismului din 1932, avea filia Crairât. 39  Conform 

 
35  Daniela Comşa, Eugenia Glodariu, Maria M. Jude, Clujenii şi Marea Unire, Cluj-Napoca, 
Bibliotheca Musei Napocensis XVII, 1998, pp. 114-115. Pentru detalii suplimentare asupra 
biografiei lui Nicolae Portos Raţiu a se vedea: Răvan-Mihai Neagu, Momente din istoria oraşului 
Turda, pp. 70-82. 
36 Cornel Sigmirean, Intelectualitatea ecleziastică, p. 256. 
37 Şematism 1932, p. 107; Şematism 1938, p. 148. 
38 Şematism 1932, p. 202. 
39 Ibidem; Cornel Sigmirean, Intelectualitatea ecleziastică, p. 361. 
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datelor furnizate de Şematismul din 1938, acesta se afla la data respectivă la 
conducerea parohiei amintite. 

A doua parohie creată în epoca interbelică a fost Turda-Fabrici, înfiinţată 
pentru a acoperi nevoile spirituale ale credincioşilor uniţi din zona industrială a 
Turzii, precum şi pentru numeroşii muncitori, care îşi desfăşurau activitatea în 
uzinele oraşului. În această parohie au funcţionat până în 1948 doi preoţi. Ambii 
s-au format la şcolile Blajului. Primul a fost Vasile Mureşian (1876-?), născut la 
Copand (judeţul Alba). El a urmat studiile secundare la Gimnaziul Fundaţional 
din Năsăud, şcoală aflată sub patronajul Bisericii Greco-Catolice, iar apoi între 
anii 1896-1900 a urmat cursurile Seminarului din Blaj. Înainte de a veni la Turda, 
el a fost preot la Hăşmaş (judeţul Sălaj) şi Copăceni (judeţul Cluj). Ulterior, a fost 
parohul greco-catolic al parohiei Turda-Fabrici.40 După Vasile Mureşian a urmat 
la conducerea parohiei Petru Anca (1910-?), născut la Petreştii de Jos (judeţul 
Cluj). El şi-a finalizat studiile teologice la Blaj în anul 1931, iar înainte de a veni 
la Turda a slujit la Grindeni (judeţul Mureş).41  

Filia Crairât a parohiei Turda-Hodăi a devenit o parohie de sine stătătoare 
(Turda-Crairât), fiind menţionată ca atare în Şematismul din anul 1937, care 
consemna şi vacanţa respectivului oficiu parohial.42 Şematismul din anul 1938 
atesta că această parohie avea un titular în persoana lui Nicolae Pepene (1913-
1955). Acesta era născut la Turda şi a studiat teologia la Blaj, absolvind în anul 
1935. El a fost iniţial preot la capela Spitalului din Turda, iar apoi a fost numit la 
conducerea parohiei Turda-Crairât.43 

Ultima parohie greco-catolică înfiinţată în Turda până în anul 1948 a fost 
cea din cartierul Oprişani, care s-a constituit în 1940. Paroh a fost numit Vasile 
Sinu (1903-1969), originar din Sănduleşti (judeţul Cluj). Absolvent al Liceului 
„Regele Ferdinand’’ din Turda şi al Şcolii Normale din Sighet, a profesat ca 
învăţător în prima parte a perioadei interbelice. Ulterior, el a urmat cursurile 
Academiei Teologice din Blaj, pe care le-a absolvit în anul 1928. A activat ca 
preot la Sălişte şi Petreştii de Sus (ambele în judeţul Cluj), iar apoi a fost numit 
titular al noii parohii Turda Oprişani, unde a păstorit până la desfiinţarea Bisericii 
Române Unite din anul 1948.44 

Consideraţii finale. Blajul şi şcolile sale, mai ales Seminarul Teologic, 
devenit în perioada interbelică Academie Teologică, a deţinut monopolul 
formării intelectuale a clerului greco-catolic din Transilvania. Această situaţie a 

 
40 Şematism 1938, p. 149; Cornel Sigmirean, Intelectualitatea ecleziastică, p. 208. 
41 Cornel Sigmirean, Intelectualitatea ecleziastică, p. 269. 
42 Şematismul veneratului cler al Arhidiecezei Mitropolitane Greco-Catolice Române de Alba-Iulia şi Făgăraş 
pe anul 1937, Blaj, Tipografia Seminarului Teologic Greco-Catolic, p. 60. 
43 Şematism 1938, p. 149; Cornel Sigmirean, Intelectualitatea ecleziastică, p. 279. 
44 Şematism 1932, p. 200; Cornel Sigmirean, Intelectualitatea ecleziastică, p. 361; Florin Gheorghiu, 
Parohia Greco-Catolică Sănduleşti. Chipuri şi fapte uitate, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2017, p. 127. 
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fost vizibilă şi la nivelul oraşului Turda, la toate parohiile greco-catolice, care au 
existat de-a lungul timpului. Preoţimea unită din Turda a jucat un rol deosebit de 
important în istoria comunităţii româneşti din oraşul de pe Arieş.  

 
 

The City of Blaj and the Intellectual Formation 
of the Greek-Catholic Priests from Turda (1754-1948) 

 
(Abstract) 

 
This study aims to analyze the role of Blaj and its schools in the intellectual preparation 

of the Greek-Catholics priests from Turda. One does not aim to rebuild the biography of the 
Greek-Catholic clerks from Turda, but mainly an educational micro biography. The present 
study has as landmarks two fundamental years: 1754 that coincides with the opening of schools 
in Blaj and 1948 which coincides with the abusive abolition of the Romanian Church united with 
Rome. Blaj represents a powerful center of the Romanian spirit in Transylvania. Through the 
schools which functioned here, Blaj remains the core for the rising of the national self-
consciousness in Transylvania. Blaj and its schools, especially the Theological Seminary, which 
became the Theological Academy in the inter-war period, had the monopoly of the intellectual 
formation of the Greek-Catholic Clergy in Transylvania. This situation was noticeable also at the 
level of Turda, in all the Greek-Catholic parishes that existed along the years. The united 
priesthood in Turda played a very important role in the history of the Romanian community in 
the town settled on the Arieş river. 

Keywords: confession, Theological Seminary, parish, arch-priest parish district, 
intelligentsia. 
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SOCIETATEA DE LECTURĂ „IOAN POPASU” A 
STUDENŢILOR TEOLOGI DIN CARANSEBEŞ. 

REPERE ISTORICE ŞI ORGANIZATORICE 
 

Lect. Univ. Dr. Daniel Aron Alic 
Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa 

 
Societăţile culturale studenţeşti din Transilvania şi Banat au apărut şi s-au 

dezvoltat în jurul ideii de emancipare naţională, promovată de Revoluţia din 
1848/1849, înscrisă, la rândul ei, în mişcarea europeană de la sfârşitul secolului 
al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea, intitulată generic „primăvara 
popoarelor”. Vechile instituţii de învăţământ teologic din Transilvania, de la Sibiu 
şi Arad, urmând exemplul altor şcoli superioare româneşti, au constituit astfel de 
societăţi în anul 1865, respectiv 1867.1 În ton cu vremurile, Institutul Teologic 
de la Caransebeş, clădit prin grija episcopului Ioan Popasu în anul 1865, a 
înfiinţat „Societatea de cultură a tinerimii ortodoxe de la Institutul Diecezan” în 
anul 1868,2 o organizaţie cu un rol important în promovarea culturii româneşti 
în părţile Banatului. Existenţa unei şcoli teologice, care să pregătească viitorii 
preoţi ai comunităţilor bisericeşti, a fost o necesitate de căpătâi a eparhiilor 
româneşti din fosta monarhie austro-ungară. Rădăcinile Institutului Teologic de 
la Caransebeş îşi au corespondenţă în şcoala clericală de la Vârşeţ3 care, la sfatul 
mitropolitului Andrei Şaguna, a fost mutată la Caransebeş în anul 1865, imediat 
după hirotonia şi instalarea primului ierarh al Caransebeşului, episcopul Ioan 
Popasu.4 Iniţial, Institutul Teologic a funcţionat cu doi ani de studiu, apoi s-a 
trecut la o programă şcolară formată din trei ani de studiu. Dezvoltarea în timp 
a acestui institut a fost o cerinţă a vremurilor, Biserica şi slujitorii ei fiind 
constanta principală a afirmării culturii şi spiritualităţii româneşti din Banat.5 În 
acest context bisericesc şi cultural, se impuneau cât mai multe asociaţii care să 
promoveze spiritualitatea românească în rândul populaţiei. 

 
1  Petre Dan, Asociaţii, cluburi, ligi, societăţi. Dicţionar cronologic, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi 
Enciclopedică, 1983, pp. 33-49. 
2 Constantin Brătescu, Episcopul Ioan Popasu şi cultura bănăţeană, Timişoara, Editura Mitropolia 
Banatului, 1995, p. 86. 
3 Vasile Petrica, Institutul Teologic Diecezan Ortodox Român din Caransebeş (1865-1927), Caransebeş, 
Editura Episcopiei Caransebeşului, 2005, pp. 16-19. 
4  Lucian Mic, „Episcopul Ioan Popasu”, în volumul Mărturisire şi devenire în Episcopia 
Caransebeşului. Studii de istorie bisericească, coordonat de Daniel Aron Alic, Caransebeş, Editura 
Episcopiei Caransebeşului, 2010, pp. 27-28. 
5 Dimitrie Cioloca, „Suprimarea Academiei Teologice din Caransebeş”, în Foaia Diecezană, an 
XLIV, număr 17, 1929, pp. 3-5. 
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Până în anul 1887, societatea a fost alcătuită numai din studenţi teologi, 
apoi au fost primiţi şi studenţi de la Institutul Pedagogic, întemeiat de acelaşi 
episcop Ioan Popasu în anul 1876. 6  Institutul Pedagogic Diecezan din 
Caransebeş a pregătit învăţătorii şcolilor confesionale din Episcopia 
Caransebeşului, formarea naţională a acestora fiind un interes major al 
centrului eparhial, ei fiind prin misiunea lor formatori de conştiinţe şi de 
fundamente culturale pentru elevi.7 

După moartea episcopului fondator al celor două institute (1889), 
„Societatea de cultură a tinerimii ortodoxe” s-a numit: „Societatea de lectură 
Ioan Popasu a elevilor de la Institutul Teologic-Pedagogic din Caransebeş”.8 
Dintre realizările societăţii în perioada ei de început, amintim că membrii acesteia 
au editat o revistă intitulată „Progresul”, care din lipsă de mijloace tehnice de 
tipărire a fost manuscrisă. De reţinut că, până la apariţia „Foii Diecezane”, 
organul oficial de presă al Eparhiei Caransebeşului, revista „Progresul” a fost 
singura publicaţie românească din Caransebeş care, prin conţinutul ei istoric şi 
literar, urmărea emanciparea culturală şi politică a naţiei române.9 

Statutul societăţii, alcătuit de o comisie de profesori de la Institutul 
Teologic şi aprobat de Consistoriul Eparhial, nu a suferit modificări majore în 
cei aproape 80 de ani de funcţionare (1868-1946).10 În 11 august 1914, sub 
preşedinţia episcopului Miron Cristea, Consistoriul Diecezan a aprobat un 
proiect de statut al societăţii de lectură.11 Conform statutului, societatea a stat 
sub înaltul protectorat al episcopului de Caransebeş şi sub supravegherea 
directorului institutului, iar scopul societăţii a fost îmbogăţirea şi aprofundarea 
membrilor ei în cunoştinţele teologice, social-creştine şi literare şi exercitarea lor 
în mod practic.12 

Scopul pentru care a fost adusă la existenţă societatea s-a împlinit cu 
prisosinţă, cultura românească fiind promovată cu succes, iar idealul naţional a 
înflorit în conştiinţele membrilor ei. Paginile „Foii Diecezane” sunt pline de 
manifestări culturale organizate de membrii societăţii. Acestea erau legate de 

 
6  Daniel Aron Alic, „Institutul Pedagogic Diecezan din Caransebeş (1876-1920). Scurte 
consideraţii istorice”, în Astra Salvensis, an V, număr 9, 2017, pp. 161-172. 
7  Angela Rotaru Dumitrescu, Istoria învăţământului românesc din Banat. 1900-1918, Timişoara, 
Editura Eurostampa, 2010, pp. 144-154. 
8 Vasile Petrica, Institutul Teologic Diecezan Ortodox Român Caransebeş, p. 108. 
9 Constantin Brătescu, Episcopul Ioan Popasu şi cultura, p. 89. 
10 Arhiva Episcopiei Caransebeşului, Fond Şcolar (IV), dosar 22/1934, 8 file (în continuare A. E. 
C.). 
11 Serviciul Judeţean Caraş-Severin al Arhivelor Naţionale, Fond Episcopia ort.-rom. Caransebeş, 
dosar 88/1914, f. 2. 
12 A. E. C. Fond Şcolar (IV), dosar 22/1934, 8 file. 
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diferite momente din istoria neamului sau de diverse debuturi literare pe care 
societatea le promova.13 

Între anii 1910-1919 societatea a organizat numeroase festivităţi şi acţiuni 
culturale. Spre exemplu, în 30 ianuarie 1911, de ziua Sfinţilor Trei Ierarhi, în sala 
hotelului „Pomul Verde” din Caransebeş, Societatea de lectură s-a întrunit 
pentru a-l comemora pe episcopul Ioan Popasu, pregătind pentru acest 
eveniment mai multe momente artistice. Au fost interpretate piese muzicale de 
către corul şi orchestra societăţii, s-au citit eseuri şi a fost susţinută o disertaţie 
cu titlul „Ioan Popasu”, scrisă de studentul teolog Ioan Gheţa. 14  Astfel de 
evenimente au avut loc anual, scopul lor fiind comemorarea episcopului Ioan 
Popasu.15 

După izbucnirea războiului, elevii de la institut, prin Societatea de lectură, 
şi-au manifestat solidaritatea faţă de soldaţii plecaţi pe front. În 5/18 noiembrie 
1917, societatea a organizat o „[...] serbare în amintirea eroilor căzuţi pe câmpul de 
luptă”.16 Cu această ocazie, elevii au realizat şi o colectă pentru crearea unui fond 
„[...] pentru îngrijirea monumentelor eroilor căzuţi pe câmpul de onoare”. Episcopul Miron 
Cristea, care participa la majoritatea acţiunilor întreprinse de societate, a donat, 
în scopul înfiinţării fondului, 50 de coroane.17 

Un aspect important al activităţii desfăşurate în această perioadă de 
Societatea de lectură a fost şi împărţirea bibliotecii societăţii în două secţii. 
Problema a fost ridicată pentru prima dată în anul 1908. În data de 17 noiembrie 
1908, senatul şcolar al Consistoriului Diecezan a decis împărţirea bibliotecii 
Societăţii de lectură „Ioan Popasu” în două secţii, potrivite celor două secţiuni 
ale Institutului Teologic şi Pedagogic.18 În anul 1912, la 20 mai, direcţiunea 
institutului a înaintat Consistoriului procesul verbal prin care se cerea împărţirea 
bibliotecii societăţii în două secţii corespondente deciziei de împărţire date în 
noiembrie 1908.19 Proiectul a fost aprobat la 29 martie 1915.20 

Lucrurile au rămas aproape neschimbate în organizarea societăţii până în 
anul 1934 când, în urma unei analize a directorului Academiei Teologice din 
Caransebeş, dr. Petru Barbu, alte trei societăţi studenţeşti înfiinţate la Caransebeş 
s-au contopit cu Societatea de lectură „Ioan Popasu”. Este vorba despre: 

 
13 Constantin Brătescu, Episcopul Ioan Popasu şi cultura, p. 89. 
14 Foaia Diecezană, an XXVI, număr 4, 1911, p. 6. 
15 Ibidem, an XXIX, număr 4, 1914, p. 7. 
16 A. E. C., Fond Şcolar (IV), dosar 72/1917, număr 7027/10 noiembrie 1917. 
17 Ibidem. 
18 Ibidem, Fond Bisericesc (III), dosar 447/1908, număr 6990/26 noiembrie 1908. 
19 Ibidem, dosar 447/1908, Extras din Protocolul şedinţei Senatului Şcolar din 20 mai 1913. 
20 Ibidem, număr 161/2 aprilie 1916. 
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-Fondul pentru ajutorarea tinerimii studioase de la Institutul Teologic şi 
Pedagogic Român Diecezan din Caransebeş (întemeiată în anul 1899);21 
-Fondul de examen a studenţilor de la Academia Teologică Ortodoxă 
Română din Caransebeş (înfiinţat în anul 1921 de Petru Barbu);22 
-Asociaţia misionară (înfiinţată în anul şcolar 1928-1929).23 
Această iniţiativă a aparţinut episcopului Vasile Lăzărescu, ca urmare a 

unor nemulţumiri asupra modului de gestionare a fondurilor celor patru 
societăţi. Toate societăţile s-au grupat sub numele Societăţii de lectură „Ioan 
Popasu”, scopurile lor fiind afiliate scopului propus de aceasta.24 

Statutul societăţii era alcătuit de o comisie de profesori de la Institutul 
Teologic şi aprobat de Consistoriul Eparhial, însă nu a suferit modificări majore 
în cei aproape 80 de ani de funcţionare.25 Conform exigenţelor statutare reiterate 
după fuziunea celor trei asociaţii din anul 1934 şi care au urmărit aproape identic 
statutul iniţial al Societăţii de lectură „Ioan Popasu”, se desprind următoarele 
elemente organizatorice: 

-societatea a stat sub înaltul protectorat al episcopului de Caransebeş şi sub 
supravegherea directorului institutului (rectorului academiei)-articolul 2 
din statut; 
-sediul societăţii a fost la Academia de Teologie-articolul 3 din statut; 
-scopul societăţii a fost îmbogăţirea şi aprofundarea membrilor ei în 
cunoştinţele teologice, social-creştine şi literare şi exercitarea lor în mod 
practic-articolul 4 din statut; 
-mijloacele pentru realizarea acestui scop-articolul 5 din statut: fondul 
societăţii, ce s-a constituit din taxele de membrii şi alte venituri; biblioteca, 
cabinetul de lectură, instrumentele muzicale, etc.; elaborarea de lucrări 
proprii cu caracter teologic-ştiinţific ori literar; traduceri după textul 
original din lucrări cu conţinut teologic din autorii clasici şi moderni; 
publicarea de lucrări reuşite şi de interes obştesc cu prealabila aprobare a 
conducerii şcolii; propaganda misionară la oraşe şi sate cu aplicarea pe 
teren practic a cunoştinţelor teologice şi metodelor catehetice, omiletice, 
pastorale, combaterea sectelor, etc.; conferinţe, concerte cu coruri şi 
declamaţiuni cu caracter religios şi practic; excursii cu caracter de studiu. 
Scopul pentru care a fost adusă la existenţă societatea s-a împlinit cu 

prisosinţă, cultura românească fiind promovată cu succes, iar idealul naţional 
promovat. Aceste imperative au fost mai evidente înainte de Marea Unire, 

 
21 Ibidem, Fond Epitropesc (V), dosar 458/1934, număr 6858, f. 1. 
22 Ibidem, f. 2. 
23 Ibidem, f. 2-3. 
24 Ibidem, f. 1. 
25 Statut existent în Ibidem, 8 file, nenumerotat. 
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paginile „Foii Diecezane”, periodicul de presă al Episcopiei Caransebeşului, fiind 
mărturie despre organizarea şi derularea acestor manifestări.26 

Şedinţele societăţii erau adevărate festine culturale. Spre exemplu, în anul 
1899-1900 raportul general 27 consemnează: „[...] În şedinţele ordinare s-au citit 
următoarele lucrări: 1) Decebal, ultimul rege dac, tradusă după Rafael Hellbach de Vasile 
Usonescu, teolog din cursul II; 2) Rolul apei în natură, de Simeon Bartolomei, teolog, curs I; 
3) Despre lux, disertaţie de Ioan Miter, teolog, curs III [...] Declamări (recitări) au fost: 1) 
„Noi vrem pământ”, poezie de G. Coşbuc, predată (recitată) de Marian Groza, teolog, curs 
II; 2) „Hadja Murad Paşa”, poezie de V. Alecsandri, predată de Simeon Bartolomei, teolog 
curs I; 3) „El Zorab”, poezie de V. Alecsandri, predată de Marian Groza, teolog, curs II; 
4) „Orfanii”, poezie de Lăpădat, predată de Alexandru Dobrescu, teolog, curs I; 5) „O 
păţanie”, monolog de A. Pann, predat de Simeon Popovici, pedagog, curs III; 6) „Sandu 
Napoială”, de V. Alecsandri, predată de Simeon Popovici, pedagog, curs III; 7) „Regina 
ostrogoţilor”, poezie de G. Coşbuc, predată de Marian Groza, teolog, curs II; 8) „Hafis”, 
poezie de George Coşbuc, predată de Adrian Jancovici, teolog, curs II [...] La şedinţa publică 
s-au declamat: 1) „Rugămintea din urmă”, poezie de George Coşbuc, predată de Vasile 
Usonescu teolog, curs II; 2) „N`ai mânca ceva”, anecdotă de speranţă, predată de Simeon 
Popovici, pedagog, curs III; 3) „Nărodul şi neguţătorul”, dialog, predată de Victor Trailovici, 
teolog, curs III şi Marian Groza teolog, curs II [...] Tot în această şedinţă s-a citit disertaţia 
„Despre lux” de Ioan Miter [...] Corul societăţii a cântat: 1) „Împărate ceresc”, cor de bărbaţi 
aranjat de Antoniu Sequens; 2) „Cântec sicilian”, cor de bărbaţi de C. Porumbescu; 3) 
„Cântecul gintei latine”, cor mixt de d-l profesor A. Sequens [...] Piese muzicale s-au executat: 
1) „Idilă”, pentru violină cu acompaniament de pian, de Otto de Walden. Executat de Ioan 
Miter, teolog, curs III; 2) „Serenadă”, cvartet de I. Hayden, executată de Iosif Badescu, Ioan 
Miter, Vasile Usonescu şi Iuliu Crainic”. 

Aceste câteva spicuiri din programul cultural artistic al societăţii relevă 
seriozitatea actului cultural promovat de teologii şi pedagogii caransebeşeni. 

Societatea avea ca membri toţi studenţii în teologie de la Caransebeş, fără 
excepţie, iar în perioada cât a funcţionat ca Institut Teologic şi Pedagogic, 
cursanţii pedagogişti erau şi ei membri de drept (conform articolului 6 din statut). 

De cel puţin două ori pe an se organiza Adunarea Generală a membrilor 
societăţii pentru a se sfătui şi a aduce hotărâri privitoare la realizarea scopului 
societăţii. Această adunare se convoaca şi prezida de directorul Institutului 
Teologic (conform articolelor 10, 11, 12 din statut). Adunarea Generală alegea 
comitetul societăţii care era organul executiv al Adunării Generale şi avea 
valabilitate un an. Comitetul avea 10 funcţionari şi alţi 6 membri (conform 
articolelor 18 şi 19 din statut). Componenţa comitetului era următoarea: 
preşedintele (student din anul IV)-convoacă şi conduce şedinţele societăţii, 

 
26 Constantin Brătescu, Episcopul Ioan Popasu şi cultura, p. 89. 
27 A. E. C. Fond Şcolar (IV), dosar 161/1900, f. 8-11. 
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reprezintă societatea în extern, semnează toate actele şi documentele societăţii, 
conduce biroul şi păstrează sigiliul; vicepreşedintele (an IV)-este locţiitorul 
preşedintelui în caz de absenţă a acestuia; dirijorul corului este cel mai bun notist 
şi conducător de cor dintre membri societăţii; secretarul general (an IV)-rezolva 
împreună cu preşedintele actele societăţii şi poartă registrele societăţii; e 
responsabil pentru arhiva societăţii; casierul (an III)-poartă actele contabile ale 
societăţii şi păstrează registrele cu venituri şi cheltuieli; bibliotecarul (an III)-
administrează biblioteca societăţii, păstrează protocoalele societăţii şi este 
responsabil pentru toate cărţile, fiind ajutat de vice-bibliotecar; secretarul de 
şedinţă (an III)-redactează procesele verbale ale tuturor şedinţelor societăţii. El 
ţine în ordine toate protocoalele registrelor în care se introduc procesele verbale 
ale şedinţelor; controlorul (an II)-dă ajutor casierului; vice-bibliotecarul (an II)-
dă ajutor bibliotecarului, adună şi ţine în ordine revistele şi jurnalele societăţii; 
economul (an I)-poartă grijă de integritatea şi curăţenia mobilierului societăţii; 6 
membrii de comitet. 

Pentru o activitate mai dinamică şi mai apropiată de scopul propus, 
societatea se împărţea în trei secţii: 

-Secţia literară (conducătorul secţiei era preşedintele societăţii) care se 
ocupa cu pregătirea lucrărilor teologico-literare şi făcea referate despre 
buna desfăşurare a manifestărilor (conform articolelor 22 şi 23 din statut);  
-Secţia misionară, condusă de vicepreşedintele societăţii, responsabilă cu 
problemele de misionarism creştin. În colaborare cu membrii din secţia 
literară, aici se pregătea programul de misiune şi cele necesare desfăşurării 
lui (conform articolelor 24 şi 25 din statut);  
-Secţiunea artistică era prezidată de conducătorul corului şi lucra pentru 
reuşita programelor artistice susţinute de societate (conform articolului 26 
din statut); 
Până în anul 1934, societatea a avut preşedinte un profesor de la Institutul 

Teologic (după 1927, Academia Teologică). Dintre aceştia, amintim pe 
profesorul dr. George Popovici (1886-1887),28 profesorul dr. Petru Barbu (1899-
1900),29 profesorul dr. Ioan Dragomir, dr. Moise Ienciu, profesorul dr. Andrei 
Gidiu, profesorul dr. Dimitrie Cioloca, etc.30 

După 1934, în urma cererii studenţilor de la Academia Teologică 
caransebeşană, preşedinţi ai societăţii au fost aleşi dintre studenţi. Delegaţii 
studenţilor semnează un memoriu la 15 octombrie 1934 prin care cer conducerii 
Academiei Teologice ca „[...] preşedintele activ al Societăţii „Ioan Popasu” de aici înainte 

 
28 Foaia Diecezană, an I, număr 41, 1886, p. 7. 
29 Ibidem, an XII, număr 50, 1900, p. 7. 
30 Succesiunea exactă a preşedinţilor Societăţii de lectură este redată de Vasile Petrica, Institutul 
Teologic Diecezan Ortodox Român Caransebeş, pp. 109-111. 
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să fie ales dintre membrii societăţii, respectiv dintre studenţii anului IV, prin vot secret”.31 
Această solicitare se face „[...] nu ca fiind rezultatul unei nemulţumiri plenare, dar 
societatea noastră se conduce după statutele existente încă din timpul când şcoala era numai 
Institut Teologic şi când profesorul delegat cu prezidiul avea, printre altele, principala misiune 
de a instrui membrii în cunoaşterea limbii şi gramaticii româneşti. În timpul de faţă, când 
celelalte societăţi studenţeşti ale Academiei surori ca: Oradea, Cluj, etc…, ne trimit formarea 
comitetului în frunte cu preşedintele dintre studenţi, din rândul membrilor”.32 

Şedinţele societăţii erau ordinare şi extraordinare, cele din urmă fiind 
prilejuite de diferitele evenimente apărute în viaţa bisericii sau şcolii 
caransebeşene. De pildă, la praznicul Sfinţilor Trei Ierarhi din 30 ianuarie 1934, 
societatea a solicitat consiliului profesoral organizarea unei şedinţe festive (care 
includea şi program artistic) la Lugoj.33 Consiliul profesoral, la care au participat 
profesorii: dr. Dimitrie Cioloca, Ioan David, dr. Ştefan Pop, Zeno Munteanu, 
Constantin Vlad şi Isaia Suru, înaintează Consiliului Eparhial cererea studenţilor, 
cu precizarea că: „[...] prof. Ioan David s-a pus în înţelegere cu factorii competenţi din Lugoj 
şi anume a Domnului Prefect, Prea Onoratul Domn, administrator protoprezbiterial şi alţii, 
care au promis tot sprijinul moral şi material pentru succesul şedinţei festive”.34 Protopopul 
Andrei Ghidiu a fost unul dintre cei care au sprijinit acţiunea desfăşurată la 
Lugoj.35 

Societatea şi-a încetat existenţa în anul 1946,36 patrimoniul mobil şi imobil 
revenind bibliotecii Academiei Teologice, desfiinţată şi ea în anul 1948. 37 
Actualmente, cărţile societăţii sunt încadrate, în mare parte, în sectorul de 
patrimoniu al Bibliotecii Episcopiei Caransebeşului. 

Modul performant de organizare şi manifestările culturale şi artistice de 
amploare pe care le-a promovat au făcut ca „Societatea de lectură Ioan Popasu 
a elevilor de la Institutul Teologic-Pedagogic din Caransebeş” să fie o asociaţie 
culturală emblematică pentru şcoala teologică din acest oraş de la fruntariile sud-
vestice ale României. Fiind vorba de aproape 80 de ani de istorie şi multe 
realizări, credem că o monografie detaliată a acestei societăţi este un obiectiv 
istoriografic ce trebuie realizat. 
 

 

 
31 A. E. C., Fond Bisericesc (III), dosar 15/1934, f. 3.  
32 Ibidem. 
33 Ibidem, dosar 16/1934, f. 3. 
34 Ibidem, f. 1. 
35 Ibidem, f. 2. 
36  Victor Dobrescu, „Activitatea Societăţii de lectură a elevilor Institutului Diecezan din 
Caransebeş (1886-1946)”, în Mitropolia Banatului, număr 1-3, 1984, p. 27. 
37 Daniel Aron Alic, „Anul 1948 şi destinul învăţământului teologic din Episcopia Caransebeşului”, în 
volumul Jertfă şi mărturisire, coordonat de Daniel Aron Alic, Cluj-Napoca/Caransebeş, Presa 
Universitară Clujeană/Editura Episcopiei Caransebeşului, 2017, pp. 569-580. 
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„Ioan Popasu” Lecture Society of Students in Theology from Caransebeş.  
Historical and Organisational Landmarks 

 
(Abstract) 

 
Between 1868 and 1946, inside the theological school from Caransebeş also existed a 

reading society of young theologians, which, although had several names, remained known for 
the historiographical research as the „Ioan Popasu” Lecture Society. The main purpose of the 
society was to promote the Romanian culture among the young students in theology and faithful, 
and the action directions where coordinated by the professors of the school and the clergyman 
who were also ruling the Caransebeş Diocese. Until 1918, the activity of the society was mainly 
oriented towards the national-Romanian side, while after the Great Union, its actions became 
predominantly cultural-theological and missionary. 

Keywords: the Caransebeş Diocese, national activity, Banat, theology, Romanian culture. 
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EVOLUŢIA MORTALITĂŢII INFANTILE ÎNTRE ANII 1850-1900 
ÎN ZONA VĂII CRIŞULUI REPEDE. STUDIU COMPARATIV 

ÎNTRE PAROHIILE REFORMATE (ALEŞD, URVIND), 
PAROHIILE ROMANO-CATOLICE (ALEŞD, TILEAGD) ŞI 

PAROHIILE ORTODOXE (LUGAŞU DE JOS, LUGAŞU DE SUS)1 
 

Marilena Ioana Baciu 
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca 

 
Studiul de faţă îşi propune realizarea unei analize a mortalităţii infantile, 

având în vedere că aceasta reprezintă un indicator ce caracterizează bunăstarea 
şi nivelul socio-economic, cultural al comunităţilor avute în vedere, în general, 
din perioada cuprinsă între anii 1850-1900. Un argument în acest sens este 
influenţa factorilor de natură socială şi economică asupra acestui fenomen 
demografic. În mod particular, mortalitatea infantilă indică eficienţa sistemului 
sanitar din această zonă. Astfel, pentru a valorifica informaţiile oferite de către 
registrele parohiale, 2  aplicăm diverse metode specifice demografiei. În urma 
calculelor matematice efectuate, putem să observăm, din punct de vedere 
statistic, care este ponderea copiilor sub un an, dar pe lângă acest aspect de ordin 
numeric, mai putem afla informaţii referitoare la condiţiile sanitare, sociale, 
economice, culturale ale comunităţilor analizate. 

Ca metodă de lucru, în colectarea materialelor şi prelucrarea datelor 
cuprinse în acest studiu, am utilizat metoda „despuierii” registrelor parohiale de 
stare civilă, dezvoltată de Louis Henry şi de Michel Fleury.3 Conform acestei 
metodologii, prima operaţie tehnică în prelucrarea nenominativă a registrelor 
parohiale de stare civilă, constă în înregistrarea pe fişe separate a tuturor 
naşterilor şi deceselor din intervalul temporal propus, respectiv 1850-1900. 

Mortalitatea este un fenomen demografic, cu implicaţii sociale, economice, 
sanitare etc., asupra comunităţii analizate. Analiza noastră nenominativă îşi 
îndreaptă atenţia asupra unei categorii de vârstă care are cea mai mare incidenţă 
şi anume mortalitatea infantilă. Aceasta reprezintă un indicator al vulnerabilităţii 
comunităţilor umane, în special cea a copiilor. Copii sunt cei mai vulnerabili în 
faţa morţii, dar şi în faţa factorilor interni şi externi exercitaţi asupra acestora. 

 
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. 
2 Au fost studiate în acest sens registrele parohiale ale localităţilor Aleşd, Lugaşu de Jos, Lugaşu 
de Sus, Urvind şi Tileagd. 
3 Michel Fleury, Louis Henry, Nouveau manuel de dépouillement et d`exploitation de l`état civil ancien, 
Paris, INED, 1965. 
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În urma rezultatelor obţinute în eşantionul propus spre analiză, observăm 
o evoluţie oscilantă a mortalităţii infantile care este determinată cel mai adesea 
de crizele de mortalitate locale, dar şi regionale, fapt ce evidenţiază 
vulnerabilitatea în faţa morţii, dar şi lipsa unui sistem de asistenţă medicală.4 Un 
alt factor care contribuie la această distribuţie neuniformă şi oscilantă a deceselor 
este cel al poziţiei geografice a localităţilor analizate. Toate acestea se află în 
Crişana, pe drumul care leagă Transilvania de Ungaria, astfel că sunt lesne de 
înţeles posibilele imixtiuni ce provin din aceste regiuni cu efecte negative asupra 
comunităţilor din bazinul Crişului Repede, fapt susţinut de mortalitatea infantilă 
ridicată în zona. Dar pe lângă toate acestea, în arealul geografic analizat avem şi 
„[...] crizele social-economice născute din spaima şi temerile instalate o dată cu bulversarea 
familiilor, fenomen provocat de numeroase cazuri de decese”.5 Despre această bulversare 
vorbeşte şi cercetătoarea Luminiţa Dumănescu, care afirmă că „[...] destinul acestor 
familii stă mai mult sub semnul morţii decât al vieţii. Oamenii se străduiesc, încearcă să învingă 
moartea printr-o nouă naştere după fiecare deces. Însuşi numele copiilor, care se perpetuează de 
la generaţie la generaţie, de la mort la viu, este cel mai puternic semnal că aceste familii sperau 
că vor putea birui moartea”.6 Aşadar, toate aceste cauze au avut ca efect creionarea 
unor perioade întunecate în istoria acestor localităţi, aspect ce va face obiectul 
următoarelor pagini. 

În parohia reformată din Aleşd, 7  conform registrelor parohiale din 
perioada 1850-1900 constatăm că numărul şi ponderea copiilor cu vârsta de până 
la un an este una foarte mare. Aceasta este de 30,85% (528 de cazuri) din totalul 
de 1711 de persoane decedate. Rata medie a mortalităţii infantile este de 
263,60‰, în vreme ce indicele de mortalitate infantilă înregistrează o valoare de 
264‰, având în vedere faptul că în această parohie avem trei cazuri de nou-
născuţi morţi. Repartiţia anuală a deceselor infantile din această parohie 
evidenţiază distribuţia oscilantă şi neuniformă a intensităţii mortalităţii infantile. 
Prima criză de mortalitate se înregistrează în anul 1856 (12 decese infantile), fapt 
ce ne determină să credem că efectele epidemiei de holeră din anul 1855 sunt 
indirecte şi se manifestă cu întârziere. Însă, registrul parochial nu menţionează 
niciun caz de holeră în perioada 1850-1859. Efectele acestei epidemii se resimt 
în anul 1873 (29 de decese), când se înregistrează cea mai profundă criză de 
mortalitate. Aceasta rămâne cea mai ridicată valoare dintre toate parohiile 

 
4 Mircea Brie, „The Death Rate Crisis and the Vulnerability of Bihor and Satu Mare Communities 
when Confronted with Death (Second Half of the 19th Century-Beginning of the 20th Century)”, 
în Caiete de Antropologie Istorică, număr 8 (1), 2009, p. 6. 
5 Ibidem, p. 10. 
6 Luminiţa Dumănescu, Transilvania copiilor: dimensiunea demografică a copilăriei la românii ardeleni 
(1857-1910), Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2006, p. 151. 
7 Serviciul Judeţean Bihor al Arhivelor Naţionale, Fond Parohia Reformată Aleşd, număr 34-40 (în 
continuare S. J. B. A. N.). 
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analizate. Astfel, perioadele 1866-1868 şi 1871-1875 se remarcă prin crize brutale 
de mortalitate care au o răspândire foarte mare şi în cadrul celorlalte parohii, însă 
în perioada 1862-1866 avem un număr redus de decese, la fel şi în perioada 1875-
1880. În anul 1881 avem o nouă criză de mortalitate, când se înregistrează 17 
decese, urmată de cea din anul 1890, cu 18 decese. Spre finele secolului al XIX-
lea, numărul deceselor scade brusc astfel că, în anul 1900, avem 5 decese 
infantile. 

Continuăm comparaţia cu parohia romano-catolică din aceeaşi localitate şi 
menţionăm faptul că aici ponderea copiilor cu vârsta de până la un an este de 
30,80% (441 de cazuri) din totalul de 1432 de decese înregistrate în această 
perioadă. Între cele două parohii, după cum putem observa, nu există o diferenţă 
semnificativă. Rata medie a mortalităţii infantile este de 208,22‰, iar indicele de 
mortalitate infantilă este de 212,53‰, deoarece avem 43 de cazuri de nou-născuţi 
morţi. Este a doua localitate după parohia reformată din Urvind, unde sunt 
consemnate 46 de nou-născuţi morţi. Cele două parohii aleşdene înregistrează, 
în anul 1853, acelaşi număr de decese infantile (11 cazuri), iar evoluţia 
fenomenului demografic cunoaşte o evoluţie oscilantă şi neuniformă, precum şi 
tendinţe ponderate de creştere/descreştere diferite în aceeaşi perioadă. Cea mai 
violentă criză de mortalitate infantilă din această parohie este înregistrată în anul 
1897 (mor, nu mai puţin de 20 de persoane). Astfel, valorile înregistrate în anii 
1890-1900 sunt mai mari decât în celelalte parohii.  

Parohiile ortodoxe Lugaşu de Jos 8  şi Lugaşu de Sus 9  fac parte din 
Protopopiatul Ortodox Peştiş.10 Diferenţa dintre acestea este nesemnificativă, în 
ceea ce priveşte numărul şi ponderea copiilor cu vârsta sub un an, respectiv 
1,26%. În prima parohie se înregistrează două cazuri de nou-născuţi morţi, iar în 
cea de-a doua preotul nu menţionează acest aspect. În Lugaşu de Jos cea mai 
brutală criză de mortalitate infantilă apare în anul 1867, ceea ce ne determină să 
credem că epidemia de holeră ce s-a manifestat în întreaga Transilvanie a avut 
efecte indirecte şi asupra acestor parohii. Despre consecinţele acestei epidemii, 
răspândită în special în rândul vitelor, ne vorbeşte şi istoricul Ioan Bolovan, care 
susţine că aceasta diminuează „[...] puterea de rezistenţă a individului, ca urmare a unei 
alimentaţii deficitare şi a asaltului epidemic”.11 În această localitate se înregistrează un 
singur caz de holeră, în anul 1873. Nivelul valorilor deceselor infantile în anii 

 
8 Ibidem, Fond Parohia Ortodoxă Lugaşu de Jos, număr 597-598. 
9 Ibidem, Fond Parohia Ortodoxă Lugaşu de Sus, număr 592-595. 
10 Cristian Apati, Statul Austriac şi Biserica Ortodoxă din Transilvania şi Ungaria în efortul de modernizare 
a lumii româneşti (a doua jumătate a secolului al XVIII-lea-primele decenii ale secolului al XIX-lea, Oradea, 
Editura Primus, 2015, p. 313. 
11 Ioan Bolovan, Transilvania între Revoluţia de la 1848 şi Unirea din 1918. Contribuţii demografice, Cluj-
Napoca, Academia Română, Centrul de Studii Transilvane/Fundaţia Culturală Română, 2000, 
p. 140. 
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1870-1879 este scăzut, fapt ce ne face să credem că epidemia de holeră nu a 
afectat această categorie de vârstă. O altă criză de mortalitate este înregistrată în 
anul 1882, când sunt înregistrate 15 decese infantile. După acest an, urmează o 
tendinţă descendentă a indicelui mortalităţii infantile. Spre deosebire de aceasta, 
în cealaltă parohie sunt ani în care nu se înregistrează niciun deces pentru această 
categorie de vârstă. Astfel, în anii 1864, 1870, 1895 şi 1896 nu avem menţionat 
niciun deces. Cea mai profundă criză de mortalitate se înregistrează în anul 1897 
(13 decese), apoi în anul următor numărul deceselor scade la 2, ca apoi spre finele 
secolului al XIX-lea acesta să crească, spre deosebire de celelalte parohii, unde 
scade numărul deceselor. 

În parohia reformată din Urvind,12 ponderea copiilor este de 26,55%, iar 
rata medie a mortalităţii infantile este de 237,86‰. Se înregistrează aici cel mai 
mare număr de nou-născuţi morţi (46). Evoluţia deceselor infantile din perioada 
1850-1900 este neuniformă şi oscilantă. De asemenea, în această parohie nu s-
au înregistrat cazuri de holeră în perioada 1870-1879, doar două în anul 1853. 
Majoritatea deceselor sunt cauzate de „slăbiciune” (termen folosit în epocă pentru 
a desemna insuficienţa fizică). În cazul acestei parohii cea mai brutală criză de 
mortalitate este cea din anul 1856 (18 decese), iar în anul 1897 avem din nou o 
criză de mortalitate (13 decese).  

Parohia romano-catolică din Tileagd,13 înregistrează o pondere de 32,03% 
din totalul de 1024 de persoane decedate. Rata medie a mortalităţii infantile este 
de 250,38‰, iar indicele mortalităţii infantile este de 251,72‰. În cazul acesteia 
nu este menţionat niciun caz de nou-născut mort. Şi în acest caz cea mai brutală 
criză de mortalitate este înregistrată în anul 1895 (15 decese infantile). În anul 
1855 nu s-a înregistrat niciun deces, iar în anul următor avem 6 decese. În 1867 
avem 10 decese, la această nouă criză contribuind şi marea secetă din anii 1864-
1866, care a afectat grav partea nordică şi de câmpie a Transilvaniei. Spre finalul 
secolului al XIX-lea, mortalitatea creşte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12 S. J. B. A. N., Fond Parohia Reformată Urvind, număr 1376-1380. 
13 Ibidem, Fond Parohia Romano-Catolică Tileagd, număr 690-694, 1283-1288. 
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Graficul număr 1 
 

 
Sursă: S. J. B. A. N., Colecţia matricole confesionale, Fond Parohia  

Reformată Aleşd, Lugaşu de Jos, Lugaşu de Sus, Urvind, Tileagd 

Totodată, în cadrul analizei demografice a fenomenului mortalităţii 
infantile am utilizat din cele patru modalităţi (rate), prin care se determină 
intensitatea mortalităţii pentru fiecare interval de vârstă, trei dintre acestea, 
respective rata mortalităţii neonatale precoce: 0-6 zile, rata mortalităţii neonatale: 
0-27 zile şi rata mortalităţii postneonatale: 27-365 zile. Nu am utilizat rata 
mortalităţii neonatale tardive (7-29 zile), deoarece acesta este mai puţin utilizată 
în practică şi este cuprinsă în cadrul ratei mortalităţii neonatale. 

În tabelul număr 1 este calculată rata generală a mortalităţii infantile, 
aceasta prezentând, în linii mari, intensitatea acestui fenomen demografic. Altfel 
spus, această rată ne indică numărul de decese infantile ce revin la 1000 de nou-
născuţi, într-o populaţie oarecare, într-un an calendaristic. Practic, se estimează 
posibilitatea de deces la vârsta de 0 ani. 
 

Tabelul număr 1: rata mortalităţii infantile 
 

Rata mortalităţii 
infantile 

Aleşd-parohia  
reformată 

Aleşd-parohia 
romano-catolică 

Lugaşu de Jos-
parohia ortodoxă 

Lugaşu de Sus-
parohia ortodoxă 

Urvind-parohia 
reformată 

Tileagd-parohia 
romano-catolică 

1850-1859 

209,30 241,11 234,04 98,04 213,02 
237,37 

1860-1869 

224,10 196,92 233,33 89,62 236,36 
288,00 

1870-1879 

349,49 240,38 225,53 202,61 301,00 
322,03 

1880-1889 

281,17 199,12 245,23 287,61 217,67 
227,27 

1890-1900 

215,53 229,71 217,05 214,79 269,48 
208,02 

Sursă: S. J. B. A. N., Colecţia matricole confesionale, Fond Parohia 
Reformată Aleşd, Lugaşu de Jos, Lugaşu de Sus, Urvind, Tileagd 
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Graficul număr 2 prezintă evoluţia mortalităţii infantile pe perioada 
cuprinsă între anii 1850-1900 din cadrul celor şase parohii analizate. Urmărind 
acest fenomen demografic pe parcursul celor cinci decade, observăm că recordul 
negativ absolut provine de la parohia reformată din Aleşd, aceasta având cea mai 
mare mortalitate, de 349,49‰. Rata mortalităţii infantile cea mai mică se 
înregistrează în cadrul parohiei Lugaşu de Sus,14 aceasta fiind de 89,62‰. De 
asemenea, se constată o creştere a ratei mortalităţii infantile cu 14,8‰, între anii 
1860-1869, în parohia reformată din Aleşd.15 În deceniul următor, aceasta creşte 
cu 125,39‰, ceea ce determină cea mai mare valoare înregistrată dintre toate 
valorile celorlalte comunităţi. Apoi, în ultimele două decade, indicii valorici ai 
ratei mortalităţii infantile sunt în scădere faţă de deceniile anterioare. Astfel, în 
penultima decadă, rata mortalităţii infantile înregistrează o scădere cu 68,32‰, 
urmată de o nouă scădere cu 65,64‰. În parohia romano-catolică din Aleşd16 se 
remarcă o mortalitate infantilă ale cărei valori sunt cuprinse între 196,92‰ şi 
241,11‰. Evoluţia descendentă a acestui fenomen, se remarcă atunci când rata 
mortalităţii infantile scade cu 44,19‰ faţă de prima decadă, apoi aceasta creşte 
cu 43,46‰. În ultimele decade ale perioadei analizate se înregistrează o scădere 
cu 41,26‰, urmată apoi de o creştere cu 30,59‰. În cadrul celor două parohii 
ortodoxe, rata mortalităţii infantile cunoaşte în primele trei decade o scădere, iar 
în penultima decadă aceasta creşte cu 19,7‰17 faţă de cea anterioară, după care 
scade cu 28,18‰ faţă de aceasta. La fel se întâmplă şi în cazul parohiei Lugaşu 
de Sus, cu excepţia perioadei cuprinse între anii 1870-1879, când intensitatea 
mortalităţii infantile creşte cu 112,99‰. În ceea ce priveşte parohiile reformată 
(Urvind)18 şi romano-catolică (Tileagd),19 acestea cunosc o evoluţie a mortalităţii 
infantile similară, cu excepţia ultimei decade unde, după cum putem observa şi 
din graficul număr 2, în Urvind se înregistrează o creştere cu 51,81‰, în vreme 
ce în Tileagd aceasta scade cu 19,25‰. 
 

 
 
 

 
14 Ibidem, Fond Parohia Ortodoxă Lugaşu de Sus, dosar 591, f. 19-21; dosar 592; dosar 594, f. 1-28; 
dosar 595, f. 1-26 şi f. 47-65. 
15 Ibidem, Fond Parohia Reformată Aleşd, dosar 34, f. 71-75; dosar 35, f. 9-22 şi f. 37-41; dosar 36, f. 
1-46 şi f. 61-90; dosar 37, f. 1-80 şi f. 81-117; dosar 38; dosar 40, f. 1-70. 
16 Ibidem, dosar 30, f. 41-127; dosar 30a; dosar 32, f. 29-127; dosar 32a. 
17 Ibidem, Fond Parohia Ortodoxă Lugaşu de Jos, dosar 597, f. 1-36 şi f. 55-91; dosar 598, f. 1-45 şi f. 
77-116. 
18 Ibidem, Fond Parohia Reformată Urvind, dosar 1377, f. 8-10 şi f. 20; dosar 1378, f. 1-40 şi f. 61-
101; dosar 1379, f. 1-42 şi f. 55-93; dosar 1380, f. 1-41 şi f. 66-91. 
19 Ibidem, Fond Parohia Romano-Catolică Tileagd, dosar 690, dosar 692, f. 1-29; dosar 693; dosar 694; 
dosar 1283, f. 45-70; dosar 1284; dosar 1287, f. 43-81; dosar 1288, f. 1-19. 
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Graficul număr 2 
 

 
Sursă: S. J. B. A. N., Colecţia matricole confesionale, Fond Parohia  

Reformată Aleşd, Lugaşu de Jos, Lugaşu de Sus, Urvind, Tileagd 
 
 
 

Tabelul număr 2: rata mortalităţii neonatale precoce 
 

Rata mortalităţii 
neonatale precoce 

Aleşd-parohia 
reformată 

Aleşd-parohia 
romano-catolică 

Lugaşu de Jos-
parohia ortodoxă 

Lugaşu de Sus-
parohia ortodoxă 

Urvind-
parohia 

reformată 

Tileagd-parohia 
romano-catolică 

1850-1859 

43,60 63,24 38,30 9,80 38,46 
15,15 

1860-1869 

53,01 36,92 22,22 14,15 
81,82 44,00 

1870-1879 

99,49 22,44 46,81 26,14 83,61 
59,32 

1880-1889 

78,24 24,07 76,29 75,22 72,56 
31,82 

1890-1900 

42,72 47,47 43,93 49,30 110,39 
40,10 

Sursă: S. J. B. A. N., Colecţia matricole confesionale, Fond Parohia  
Reformată Aleşd, Lugaşu de Jos, Lugaşu de Sus, Urvind, Tileagd 
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Graficul număr 3 
 

 
Sursă: S. J. B. A. N., Colecţia matricole confesionale, Fond Parohia  

Reformată Aleşd, Lugaşu de Jos, Lugaşu de Sus, Urvind, Tileagd 

 
În ceea ce priveşte rata mortalităţii neonatale precoce, aceasta oferă o 

imagine asupra intensităţii fenomenului demografic al mortalităţii în prima 
săptămână de viaţă de la naştere. Cea mai ridicată valoare a mortalităţii neonatale 
precoce este de 110,39‰, în perioada 1890-1900, iar cea mai scăzută rată a 
mortalităţii este de 9,80‰ din perioada 1850-1859. 

În prima decadă a perioadei analizate, mortalitatea neonatală precoce are 
valori cuprinse între 9,8‰ şi 63,24‰. În deceniul următor, mortalitatea creşte 
în patru din cele şase comunităţi (Aleşd-reformată, unde creşte cu 9,41‰,20 
Lugaşu de Sus-creşte cu 4,35‰,21 Tileagd-creşte cu 28,85‰22 şi în Urvind- creşte 
cu 43,36‰),23 în timp ce în celelalte două parohii se înregistrează o scădere cu 
26,32‰ (Aleşd-romano-catolici)24 şi cu 16,08‰ (Lugaşu de Jos).25 Tot în această 
decadă, rata mortalităţii neonatale precoce înregistrează cea mai ridicată valoare 
în parohia Urvind (81,82‰), iar cea mai scăzută este indicată în parohia Lugaşu 
de Sus (14,15‰). Între anii 1870-1879, intensitatea mortalităţii neonatale 
precoce cunoaşte un trend ascendent în cinci parohii, cu excepţia parohiei 
romano-catolice din Aleşd, unde asistăm la o descreştere cu 14,48‰ faţă de 
deceniul precedent. Cea mai mică rata a mortalităţii neonatale precoce de 

 
20 Ibidem, Fond Parohia Reformată Aleşd, dosar 36, f. 1-46 şi f. 61-90; dosar 37, f. 1-80 şi f. 81-117. 
21 Ibidem, Fond Parohia Ortodoxă Lugaşu de Sus, dosar 592; dosar 594, f. 1-28. 
22 Ibidem, Fond Parohia Romano-Catolică Tileagd, dosar 1283, f. 45-70; dosar 1287, f. 43-81. 
23 Ibidem, Fond Parohia Reformată Urvind, dosar 1378, f. 1-40 şi f. 61-101; dosar 1379, f. 1-42 şi f. 
55-93. 
24 Ibidem, Fond Parohia Romano-Catolică Aleşd, dosar 30, f. 41-127; dosar 32, f. 29-127. 
25 Ibidem, Fond Parohia Ortodoxă Lugaşu de Jos, dosar 597, f. 1-36 şi f. 55-91. 



 

Nr. 5, 2019 

 

95 

22,44‰ se înregistrează tot în cadrul acestei parohii, fapt ce se menţine şi în 
următorul deceniu, când se înregistrează o valoare de 24,07‰. În schimb, în 
cazul parohiei reformate din Aleşd, aceasta înregistrează cele mai ridicate valori 
între anii 1870-1879, când avem o rată de 99,49‰, precum şi între anii 1880-
1889, când avem o rată de 78,24‰. 

Între anii 1880-1889, evoluţia mortalităţii neonatale precoce cunoaşte o 
tendinţă de scădere în trei dintre parohii (Aleşd-reformaţi, Urvind, Tileagd) dar, 
în acelaşi timp, în celelalte trei parohii avem o tendinţă ascendentă a acesteia 
(Aleşd-romano-catolici, Lugaşu de Jos şi Lugaşu de Sus). Aceeaşi situaţie o 
întâlnim în ultima decadă din perioada analizată, când avem o creştere a 
mortalităţii neonatale precoce în parohiile din Urvind (37,83‰), Tileagd 
(8,28‰) şi parohia romano-catolică din Aleşd (23,4‰) dar, în acelaşi timp, se 
remarcă o scădere în celelalte parohii, precum cea din Lugaşu de Jos (25,92‰), 
Lugaşu de Sus (32,36‰) şi parohia reformată din Aleşd (35,52 ‰). În ultimul 
deceniu se înregistrează un record negative absolut în satul Urvind, de 
110,39‰,26 iar cea mai mică rata a mortalităţii neonatale precoce se înregistrează 
în parohia Tileagd, aceasta fiind de 40,10‰.27 
 

Tabelul număr 3: rata mortalităţii neonatale 
 

Rata 
mortalităţii 
neonatale  

Aleşd-parohia 
reformată 

Aleşd-parohia 
romano-catolică 

Lugaşu de Jos-
parohia ortodoxă 

Lugaşu de Sus-
parohia ortodoxă 

Urvind-parohia 
reformată 

Tileagd-parohia 
romano-catolică 

1850-1859 

43,60 67,19 25,53 24,51 139,05 
40,40 

1860-1869 

50,60 40,00 66,67 23,58 54,55 
50,00 

1870-1879 

68,88 57,69 51,06 58,82 100,33 
55,08 

1880-1889 

56,23 50,33 59,95 110,62 63,09 
95,45 

1890-1900 

46,60 30,63 56,85 45,77 51,95 
37,59 

Sursă: S. J. B. A. N., Colecţia matricole confesionale, Fond Parohia 
Reformată Aleşd, Lugaşu de Jos, Lugaşu de Sus, Urvind, Tileagd 

 
Rata mortalităţii neonatale oferă informaţii despre numărul nou-născuţilor 

decedaţi în intervalul de 0-27 zile de la naştere, raportat la 1000 de născuţi vii 
într-un an calendaristic. Tabelul număr 3 prezintă evoluţia mortalităţii neonatale 
din cadrul celor şase comunităţi analizate. Cea mai ridicată rată a mortalităţii 
neonatale este cea din Urvind-de 139,05‰, iar cea mai scăzută se înregistrează 

 
26 Ibidem, Fond Parohia Reformată Urvind, dosar 1380, f. 1-41 şi f. 66-91. 
27 Ibidem, Fond Parohia Romano-Catolică Tileagd, dosar 690, dosar 692, f. 1-29; dosar 693; dosar 694; 
dosar 1288, f. 1-19. 
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în Lugaşu de Sus-de 23,58‰. În urma analizei datelor arhivistice, se constată 
următoarele: pe parcursul celor cinci decenii, mortalitatea neonatală cunoaşte 
diverse stadii ale evoluţiei sale în comunităţile cercetate. În prima decadă, 
mortalitatea neonatală are valori cuprinse între 24,51‰ şi 139,05‰. În deceniul 
următor, mortalitatea neonatală creşte uşor în trei dintre cele şase comunităţi 
(Aleşd-comunitatea reformată, unde creşte cu 7‰ faţă de deceniul anterior; 
Lugaşu de Jos-creşte cu 41,14‰ şi Tileagd-creşte cu 9,6‰), în timp ce în celelalte 
trei, aceasta se află în scădere. Astfel, scade cu 27,19‰ în comunitatea romano-
catolică din Aleşd, urmată apoi de comunitatea ortodoxă din Lugaşu de Sus (cu 
0,93‰) şi comunitatea reformată din Urvind (84,5‰). În anii 1870-1879 situaţia 
se schimbă, deoarece rata mortalităţii neonatale înregistrează valori pozitive de 
creştere, cu excepţia satului Lugaşu de Jos, unde aceasta scade cu 15,61‰ şi tot 
aici se înregistrează şi cea mai mică valoare a ratei mortalităţii neonatale de 
51,06‰. Cea mai mare rată este în Urvind, unde trece uşor peste pragul de 
100‰. Următorul deceniu indică valori ale ratei mortalităţii neonatale cuprinse 
între 50‰-100‰, cu excepţia satului Lugaşu de Sus, unde avem 110,62‰, cea 
mai mare valoare de altfel. Însă, în raport cu deceniul anterior, observăm din nou 
o descreştere a ratei neonatalităţii în trei cazuri şi anume: în Aleşd în ambele 
comunităţi analizate şi Urvind şi în acelaşi timp în celelalte, aceasta înregistrează 
valori ridicate. Lucrurile se schimbă în ultimul deceniu, deoarece rata mortalităţii 
neonatale scade în toate cazurile, iar valorile ei sunt cuprinse între 45‰-60‰. 

În urma analizării fiecărei comunităţi în parte se observă că, pe parcursul 
celor cinci decenii, rata mortalităţii neonatale are tendinţe oscilante de creştere-
descreştere. În primul caz, al comunităţii reformate din Aleşd, mortalitatea 
neonatală cunoaşte o uşoară creştere până în 1880, apoi urmează o perioadă de 
descreştere până spre finele anului 1900. Cel de-al doilea caz, este cel al 
comunităţii romano-catolice, tot din Aleşd, unde situaţia se schimbă, astfel avem 
o scădere bruscă, urmată de o creştere între anii 1870-1879, iar din anul următor 
asistăm la o descreştere până spre sfârşitul secolului al XIX-lea. Aceeaşi situaţie 
o întâlnim şi în cazul comunităţii reformate din Urvind. În cadrul celor două 
comunităţi ortodoxe, rata mortalităţii neonatale, are o evoluţie diferită în primele 
trei decade, abia din decada a patra situaţia acestora este similară. La Tileagd, rata 
mortalităţii neonatale creşte constant până în anii 1880-1889, când se atinge 
apogeul, iar apoi aceasta descreşte brusc cu 57,86‰ (graficul număr 4). 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Nr. 5, 2019 

 

97 

Graficul număr 4 
 

 
Sursă: S. J. B. A. N., Colecţia matricole confesionale, Fond Parohia 

Reformată Aleşd, Lugaşu de Jos, Lugaşu de Sus, Urvind, Tileagd 

 
Tabelul număr 4: rata mortalităţii postneonatale 

 

Rata 
mortalităţii 

postneonatale 

Aleşd-parohia 
reformată 

Aleşd-parohia 
romano-
catolică 

Lugaşu de Jos-
parohia ortodoxă 

Lugaşu de Sus-
parohia ortodoxă 

Urvind-parohia 
reformată 

Tileagd-parohia 
romano-catolică 

1850-1859 

122,09 110,67 170,21 63,73 118,34 
181,82 

1860-1869 

120,48 120,00 144,44 51,89 100,00 
196,00 

1870-1879 

181,12 160,26 127,66 117,65 117,06 
207,63 

1880-1889 

146,70 124,73 108,99 101,77 82,02 
102,00 

1890-1900 

126,21 151,61 116,28 119,72 107,14 
130,33 

Sursă: S. J. B. A. N., Colecţia matricole confesionale, Fond Parohia 
Reformată Aleşd, Lugaşu de Jos, Lugaşu de Sus, Urvind, Tileagd 

 
Tabelul număr 4 redă valorile intensităţii deceselor ce survin în intervalul 

de o lună la un an de la naşterea copilului. Este vorba despre rata mortalităţii 
postneonatale, care prezintă o evoluţie uniformă a acestui fenomen demografic, 
cu mici excepţii. În a treia decadă avem cea mai mare rată de 207,63‰ 
înregistrată în Tileagd, iar cea mai mică este în Lugaşu de Sus (51,89‰), urmată 
de cea de la Urvind de 82,02‰. Restul valorilor din cadrul celorlalte comunităţi 
sunt cuprinse între 100‰-200‰. 

Continuăm analiza pe decenii şi în cazul mortalităţii postneonatale şi 
observăm că evoluţia ratei mortalităţii postneonatale este oscilantă, însă prezintă 
similitudini în anumite cazuri, precum în Aleşd (romano-catolici) şi Tileagd, dar 
şi în Lugaşu de Sus şi Urvind. Excepţie fac parohiile Lugaşu de Jos şi Aleşd 
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(reformaţi), unde acestea cunosc perioade diferite de creştere-descreştere a 
intensităţii mortalităţii postneonatale.  

În ceea ce priveşte comunitatea reformată din Aleşd, aceasta are o rată a 
mortalităţii postneonatale scăzută până în anul 1870, apoi urmează o tendinţă de 
creştere cu 60,64‰ faţă de decada anterioară. Tot în acest deceniu se 
înregistrează cea mai ridicată valoare a ratei mortalităţii postneonatale de 
181,12‰. Din anul 1880 şi până în anul 1900 intensitatea mortalităţii 
postneonatale scade treptat. În cazul comunităţii din Lugaşu de Jos, rata 
mortalităţii postneonatale are un trend descendent, care se menţine până în 
ultima decadă a perioadei studiate, când aceasta creşte uşor cu 7,29‰. 

Parohiile Lugaşu de Sus şi Urvind prezintă aceleaşi tendinţe de creştere şi 
descreştere în aceleaşi perioade. Ambele cunosc o perioadă de scădere, cu 
11,84‰ (Lugaşu de Sus) şi 18,34‰ (Urvind), urmată de o perioadă de creştere 
cu 65,76‰ (Lugaşu de Sus) şi 17,06‰ (Urvind). Apoi, urmează din nou o 
tendinţă de scădere în anii 1880-1889, iar din anul următor asistăm la o uşoară 
creştere cu 17,95‰, respectiv cu 25,12‰ (graficul număr 5). 

Un caz similar este şi cel al comunităţilor Tileagd şi Aleşd (romano-
catolici). Acestea cunosc în primele trei decade o creştere a intensităţii mortalităţii 
postneonatale iar, în decada 1880-1889, aceasta scade cu 105,63‰, respectiv cu 
35,53‰. În ultima decadă, rata mortalităţii postneonatale creşte uşor cu 28,33‰ 
(Tileagd) şi cu 26,88‰ (Aleşd). În plus, Tileagdul a înregistrat cele mai ridicate 
valori ale intensităţii mortalităţii postneonatale, în primele trei decade ale 
perioadei analizate. Apogeul este atins în 1870-1879, când rata este de 207,63‰, 
cea mai mare valoare a mortalităţii postneonatale faţă de valorile înregistrate în 
celelalte comunităţi. În ultimele două decade ale perioadei analizate, în cele două 
parohii din Aleşd se înregistrează valorile cele mai mari ale mortalităţii 
postneonatale. La polul opus, se află satele Lugaşu de Sus (pentru primele două 
decade) şi Urvind (următoarele trei decade), care prezintă cele mai scăzute valori 
ale mortalităţii postneonatale. 

 
Graficul număr 5 

 
Sursă: S. J. B. A. N., Colecţia matricole confesionale, Fond Parohia  

Reformată Aleşd, Lugaşu de Jos, Lugaşu de Sus, Urvind, Tileagd 
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Tabelul număr 5: rata mortalităţii masculine 
 

Rata mortalităţii 
băieţi 

Aleşd-parohia 
reformată 

Aleşd-parohia 
romano-catolică 

Lugaşu de Jos-
parohia ortodoxă 

Lugaşu de Sus-
parohia ortodoxă 

Urvind-parohia 
reformată 

Tileagd-parohia 
romano-catolică 

1850-1859 

206,70 244,27 250,00 129,41 238,64 
198,11 

1860-1869 

202,90 191,36 259,89 67,80 262,50 
296,88 

1870-1879 

318,63 266,23 237,29 108,11 307,69 
373,91 

1880-1889 

275,86 204,55 252,75 324,07 228,07 
221,24 

1890-1900 

224,33 250,00 226,13 229,30 219,65 
234,38 

Sursă: S. J. B. A. N., Colecţia matricole confesionale, Fond Parohia 
Reformată Aleşd, Lugaşu de Jos, Lugaşu de Sus, Urvind, Tileagd 

 
În graficul de mai jos (graficul număr 6), putem observa comparativ care 

sunt valorile ratelor de mortalitate infantilă pe sexe. În primul rând, analiza 
prezintă indicii valorici ai ratei mortalităţii masculine în eşantionul menţionat pe 
parcursul lucrării. În urma calculelor efectuate se constată că cea mai mare 
valoare a ratei mortalităţii masculine, de 373,91‰ se înregistrează în anii 1870-
1879, în parohia Tileagd, iar cea mai mică este în parohia Lugaşu de Sus de 
67,80‰, în perioada 1860-1869. Însă, în ciuda faptului că în primele trei decade 
ale perioadei studiate, satul Lugaşu de Sus înregistrează cele mai scăzute valori 
ale mortalităţii masculine, situaţia se schimbă în anii 1880-1889, când aceasta 
devine mai mare. Tot acum, cea mai mică rată este în parohia romano-catolică 
din Aleşd. Însă, în deceniul următor, această parohie înregistrează cea mai mare 
rată a mortalităţii masculine, iar cea mai scăzută este în Urvind, unde avem 
219,65‰. 

Prima decadă cuprinde valori ale mortalităţii masculine între 129,41‰ şi 
250‰ (tabelul număr 5). Cea de-a doua decadă a perioadei analizate din cadrul 
celor două parohii din Aleşd prezintă o scădere a ratei mortalităţii infantile 
masculine cu 3,8‰ (reformaţi) şi 52,91‰ (romano-catolici), la fel şi în cazul 
parohiei Lugaşu de Sus, care cunoaşte o scădere cu 61,61‰. Tot în această 
perioadă, parohiile Lugaşu de Jos, Urvind şi Tileagd cunosc o perioadă de 
creştere a ratei mortalităţii masculine. Începând cu anii 1870-1879, în cinci 
comunităţi, rata mortalităţii masculine se află în creştere, cu excepţia parohiei 
Lugaşu de Jos, unde aceasta se află în scădere. În deceniul următor, indicii 
valorici ai mortalităţii infantile masculine prezintă valori crescute în cadrul 
parohiilor ortodoxe din Lugaşu de Jos (15,46‰) şi Lugaşu de Sus (215,96‰). 
Spre deosebire de celelalte cazuri, unde aceasta scade cu 42,77‰ (Aleşd-
reformaţi), cu 61,68‰ (Aleşd-romano-catolici), cu 79,62‰ (Urvind) şi cu 
152,67‰ (Tileagd) faţă de deceniul anterior. În anii 1890-1900 rata mortalităţii 
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infantile masculine creşte în parohiile romano-catolice din Aleşd (45,45‰) şi 
Tileagd (13,14‰), iar în parohiile ortodoxe din Lugaşu de Jos (26,62‰) şi 
Lugaşu de Sus (94,77‰), precum şi în parohiile reformate din Aleşd (51,53‰) 
şi Urvind (8,42‰), aceasta prezintă valori negative.  
 

Graficul număr 6 
 

 
Sursă: S. J. B. A. N., Colecţia matricole confesionale, Fond Parohia 

Reformată Aleşd, Lugaşu de Jos, Lugaşu de Sus, Urvind, Tileagd 

 
Tabelul număr 6: rata mortalităţii feminine 

 

Rata mortalităţii fete 
Aleşd-parohia 

reformată 

Aleşd-
parohia 
romano-
catolică 

Lugaşu de Jos 
parohia 

ortodoxă 

Lugaşu de Sus-
parohia 

ortodoxă 

Urvind-parohia 
reformată 

Tileagd-parohia 
romano-catolică 

1850-1859 

209,58 237,70 219,51 75,63 174,42 
279,57 

1860-1869 

237,21 202,45 207,65 117,02 206,90 
278,69 

1870-1879 

363,64 213,84 213,68 291,14 267,52 
272,73 

1880-1889 

267,02 194,09 237,84 254,24 188,68 
233,64 

1890-1900 

198,47 206,35 205,26 196,85 300,00 
178,40 

Sursă: S. J. B. A. N., Colecţia matricole confesionale, Fond Parohia  
Reformată Aleşd, Lugaşu de Jos, Lugaşu de Sus, Urvind, Tileagd 

 
Din tabelul număr 6, observăm că rata mortalităţii infantile feminine cea 

mai ridicată este în parohia reformată din Aleşd, cu o rată de 363,64 ‰, în vreme 
ce cea mai scăzută este cea din Lugaşu de Sus, unde avem o rată de 75,63‰. Ca 
urmare a analizei celor şase comunităţi, constatăm că în parohia Tileagd, în 
perioada 1850-1900, rata mortalităţii feminine infantile este în scădere. Astfel, 
dacă în prima decadă aceasta înregistrează cea mai mare valoare, de 279,57‰, în 
următoarea decadă va scădea cu 0,88‰ faţă de prima, însă rămâne cu cea mai 
ridicată valoare din acea perioadă. În următorii ani, indicii ratei mortalităţii 



 

Nr. 5, 2019 

 

101 

feminine scad cu 5,96‰, în 1870-1879, apoi cu 39,09‰, în 1880-1889, şi în 
ultimul deceniu cu 55,24‰. Referitor la parohiile din Aleşd, acestea cunosc 
perioade de creştere şi descreştere a ratei mortalităţii feminine. Astfel, în cazul 
parohiei reformate, aceasta înregistrează recordul absolut negativ în perioada 
1870-1879, are cea mai mare rată a mortalităţii feminine infantile. Tot pe primul 
loc se menţine şi în anii următori, respectiv în 1880-1889, când are o rată de 
267,02‰. Din acest moment, urmează o perioadă de declin, când rata scade cu 
96,62‰, în penultimul deceniu, faţă de deceniul anterior, iar în ultima decadă 
scade cu 68,55‰ faţă de cea anterioară. În cazul parohiei romano-catolice avem 
două perioade de creştere a intensităţii ratei mortalităţii infantile feminine şi 
anume între anii 1870-1879, când avem o creştere de 11,39‰, faţă de decada 
anterioară şi între anii 1890-1900, când vorbim de o creştere cu 12,26‰. Înaintea 
fiecărei perioade în care are creşterea ratei mortalităţii infantile feminine, ne 
confruntăm cu perioade de scădere a indicilor valorici ai acesteia. În cazul 
celorlalte parohii Urvind şi Lugaşu de Sus, precum şi în Lugaşu de Jos, situaţia 
acestora este diferită. Primele două cunosc perioade similare de creştere în 
primele trei decade ale perioadei analizate, respectiv de descreştere în penultima 
decadă. În ultima decadă, ele sunt antagonice, în timp ce rata mortalităţii 
feminine infantile creşte în Urvind, cu 111,32‰, în Lugaşu de Sus aceasta scade 
cu 57,39‰ faţă de deceniul anterior. De asemenea, Urvindul înregistrează cea 
mai mare valoare a ratei mortalităţii infantile feminine între anii 1890-1900, iar 
între anii 1880-1889 acesta înregistrează cea mai mică valoare de 188,68‰. 
Lugaşu de Sus se remarcă prin cele mai scăzute valori ale mortalităţii infantile 
feminine în primele două decade ale perioadei supuse analizei noastre. La fel se 
întâmplă şi în cazul parohiei Lugaşu de Jos, care va înregistra cea mai scăzută 
valoare a mortalităţii infantile feminine între anii 1870-1879, când rata este de 
213,68‰. Tot în această perioadă, observăm o creştere a ratei mortalităţii 
feminine cu 6,03‰. În perioada următoare, această creştere se menţine, pentru 
ca în ultimul deceniu să asistăm la o scădere a mortalităţii feminine cu 32,58‰. 
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Graficul număr 7 
 

 
Sursă: S. J. B. A. N., Colecţia matricole confesionale, Fond Parohia  

Reformată Aleşd, Lugaşu de Jos, Lugaşu de Sus, Urvind, Tileagd 

Referitor la supramortalitatea masculină, aceasta înregistrează cea mai 
ridicată valoare între anii 1850-1859, de 171,11‰, şi cea mai scăzută valoare între 
anii 1870-1879, de 37,13‰, în parohia ortodoxă din Lugaşu de Sus.  

De asemenea, observăm că atât în cadrul parohiei din Lugaşu de Sus, cât 
şi în cadrul celei din Urvind avem aceeaşi evoluţie a supramortalităţii masculine. 
În ambele cazuri, avem o tendinţă de scădere a acestui fenomen, care se menţine 
până în anul 1880, când avem o creştere cu 90,34‰ (Lugaşu de Sus) şi cu 5,86‰ 
(Urvind). După care urmează o descreştere cu 10,99‰ în cazul primei parohii şi 
cu 47,66‰ în cazul celei de-a doua. Parohiile din Aleşd cunosc şi ele o evoluţie 
a supramortalităţii masculine oscilantă. Ele nu se încadrează în niciunul din 
cazurile extreme, deoarece valorile sunt cuprinse între 85,54‰ (în cazul 
reformaţilor) şi 124,50‰ (în cazul parohiei romano-catolice). Ambele prezintă o 
tendinţă de scădere, urmată apoi de o creştere a supramortalităţii masculine. În 
cazul parohiei reformate, această creştere este menţinută până la finele anului 
1900, în vreme ce în cazul celei romano-catolice perioada este marcată de o 
scădere şi apoi de o creştere uşoară cu 15,76‰. La fel şi în cazul parohiei din 
Lugaşu de Jos şi în cea romano-catolică din Tileagd, unde fenomenul 
supramortalităţii masculine prezintă aceeaşi tendinţă pe parcursul aceloraşi 
decenii, cu excepţia decadei 1870-1879 când, în Lugaşu de Jos, tendinţa este de 
scădere cu 14,11‰ faţă de deceniul anterior, iar în Tileagd avem un trend 
ascendent cu 30,57‰ faţă de decada anterioară. Tot acum, în cadrul acesteia din 
urmă, se înregistrează cea mai mare valoare a supramortalităţii masculine de 
137,10‰, urmată de cea din ultima decadă, când avem 132,37‰. Valorile cele 
mai mici sunt cuprinse între anii 1850-1859, când avem 70,86‰, respectiv între 
anii 1880-1889, unde avem 95,69‰. 

Conchidem că trecerea de la Vechiul Regim demografic, la Noul Regim, 
nu urmează în toate cazurile tiparele expuse în lucrările de specialitate. Astfel, 
comunităţile din Urvind, Tileagd şi Aleşd (parohia romano-catolică) se aliniază, 
mai târziu, aproape de finele secolului al XIX-lea, tranziţiei demografice. Spre 
deosebire de comunităţile din Lugaşu de Jos, Lugaşu de Sus şi Aleşd (parohia 
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reformată), care urmează tiparul evoluţiei natalităţii din Transilvania, care se baza 
în mare parte pe un număr destul de mare de naşteri contracarând mortalitatea 
crescută. 

În ceea ce priveşte mortalitatea infantilă, aceasta este în strânsă legătură cu 
fenomenul natalităţii. Observăm faptul că în deceniile cu o natalitate ridicată, 
acest fenomen cuprinde valori mai mari şi analogia este uşor de înţeles. 
Mortalitatea infantilă, raportată la numărul de naşteri, va avea o valoare 
constantă, ceea ce indică faptul că principalele aspecte care au legătură directă cu 
acest fenomen rămân neschimbate. Aşadar, este necesar să menţionăm faptul că 
trecerea la Noul Regim demografic se reflectă în numărul scăzut al deceselor 
infantile.  

În urma analizei făcute asupra acestor localităţi, constatăm că, în ciuda 
progreselor vizibile de diminuare a ratei mortalităţii infantile din domeniul 
medical şi socio-economic, grupa de vârstă a nou-născuţilor rămâne categoria 
cea mai vulnerabilă în faţa presiunilor exercitate asupra acestora. Aici amintim 
brutalele crize de mortalitate generate de epidemii, climă şi alţi factori, lipsa 
personalului medical specializat în pediatrie, condiţiile precare de viaţă, 
alimentaţia insuficientă şi utilizarea unor tratamente empirice în cazul nou-
născuţilor. 
 
 

The Evolution of Infant Mortality between 1850-1900 in the Area of the 
Crişul Repede Valley. Comparative Study between the Reformed Parishes (Aleşd, 

Urvind), Roman-Catholic Parishes (Aleşd, Tileagd) and Orthodox Parishes (Lugaşu de 
Jos, Lugaşu de Sus) 

 
(Abstract) 

 
This paper is part of the research of historical demography of the rural and urban areas 

from the Crişul Repede Valley, Bihor County, during the Modern Period and presents the 
evolution of the demographic phenomenon of the infant mortality from the above mentioned 
region with the use of a sample. The sample contains the analysis of the parish registers regarding 
the marital status from the following confessional communities: Orthodox: Lugaşu de Jos, 
Lugaşu de Sus; Reformed: Aleşd, Urvind and Roman-catholic: Aleşd, Tileagd. The period on 
which I conducted the research is 1850-1900. 

Keywords: historical demography, parish register, confessional communities, infant 
mortality, demographic evolution. 
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In the autumn of  the year 1918, on the background of  the collapse of  the 

Austro-Hungarian Army, the Romanian soldiers from Transylvania, Banat and 
Bukovina, encouraged by the launch of  the imperial manifest entitled „Către 
popoarele mele credincioase/To my devoted nations”, 1  that allowed the 
foundation of  the national senates,2 built the basis for the national military 
structures, rejecting the manner in which they understood to put into practice 
the imperial recommendation regarding the dissolution of  the central authority 
and the transfer of  authority from centre to periphery.3 So the Romanian Central 
Military Senate of  Officers and Soldiers from Vienna (the 31st of  October-the 
27th of  November, 1918) 4  on which we intend to focus as it follows, the 
Romanian Legion from Prague (the 30th of  October-the 24th of  November, 
1918)5 and the National Guard of  the Sailors from Pola (the 30th of  October-

 
1 In his struggle to save the Austro-Hungarian Monarchy from its collapse, on the 16th of  
October, 1918, the emperor Charles I after meeting 32 parlamentarians of  different nationalities 
(hold at Baden, on the 12th of  October) launched the manifest entitled „Către popoarele mele 
credincioase/To my devoted nations” through which he announced the federalization of  the 
empire in six countries: Austria, Hungary, Czechia, Poland, Ukraine and Yugoslavia under the 
authority of  the Habsburgic dinasty. (see: Ion Popescu-Puţuri, Augustin Deac (coordinators), 
1918-Unirea Transilvaniei cu România, third edition revised and completed, Bucharest, Political 
Printing Press, 1978, pp. 463-464). 
2 The text of  the manifest: „[…] To my nations, on whose legal right of  free exercise the new state will be 
founded, I address my call, to cooperate through the national senates-consisting of  the politicians from the 
Parliament of  each nation-that should represent the interests of  the populations between them and in front of  my 
government” (Bogdan Murgescu (coordinator), Istoria României în texte, Bucharest, Corint Printing 
Press, 2001, p. 279; see also: István Deák, Mai presus de naţionalism. O istorie politică şi socială a corpului 
de ofiţeri habsburgi, 1848-1918, translated by Eugenia Bârlea, Cluj-Napoca, Centre of  Transylvanian 
Studies, 2009, p. 242). 
3 Stelean Ioan Boia, „Marea Unire de la 1918. Locul şi rolul Aradului”, in 95 de ani de la Marea 
Unire (culegere de studii). Volum omagial, coordinated by Marius Ioan Grec, Arad, „Vasile Goldiş” 
University Press, 2013, p. 29. 
4 About the activity of  this structure, see: Mihai-Octavian Groza, Senatul Militar Român Central al 
Ofiţerilor şi Soldaţilor din Viena (31 octombrie-27 noiembrie 1918), Cluj-Napoca, Argonaut Printing 
Press, 2015; Mihai-Octavian Groza, Diana-Maria Dăian, Iuliu-Marius Morariu, Romanians 
Defending Vienna. The Romanian Central Military Senate of  the Officers and Soldiers, Saarbrücken, 
Éditions Universitaires Européennes, 2017. 
5 About the activity of  this structure, see: Mihai-Octavian Groza, „Românii apărând Praga. 
Fragmente din activitatea Legiunii Române din Praga (30 octombrie-24 noiembrie 1918)”, in 
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the 22nd of  November, 1918) were founded.6 But why exactly in these centres? 
For a very simple motivation: at that moment Vienna was the main railroad 
station of  the empire, in Prague there were the Romanian units of  the Second 
Regiment from Braşov, of  the 51 Regiment from Cluj and of  the 37 Regiment 
from Oradea, while in Pola there was the centre of  the commandment of  the 
Austro-Hungarian fleet. 

In imperial Vienna, as a result of  Iuliu Maniu’s initiative, entrusted to lead 
the external and the military affairs on behalf  of  the Romanian National Party 
from Transylvania, on the 31st of  October, 1918, there were put the basis of  the 
Romanian Central Military Senate of  Officers and Soldiers, structure that aimed 
at concentrating, organizing and repatriating the Romanian soldiers from the 
western parts of  the monarchy. In order to achieve this goal, but also to inform 
the Romanian soldiers and officers who transited through Vienna in their way 
home about the evolution of  the military and political events, the Romanian 
Central Military Senate put the basis of  a journal suggestively entitled „Timpul 
Nou/New Time”, journal that was published with a weekly frequency in the 
period between October-December 1918. Since the activity and the existence of  
the journal itself  are not found in the pages of  the dictionaries of  the history of  
the press, excepting that signed by Georgeta and Nicolin Răduică,7 and also 
because of  the fact that this is not found in the collections of  the important 
libraries of  our country, through our research reuniting the descriptive method 
and the interpretative one we will aim at realizing a brief  historical presentation, 
as well as a general analysis of  the content. 

On the 31st of  October, 1918, within a reunion of  the Romanian officers 
from Vienna, convened by Iuliu Maniu, there was put the basis of  the Romanian 
Central Military Senate of  the Officers and Soldiers, in front of  which there was 
nominated a leading committee (consisting of  11 members), an executive 
committee (consisting of  Iuliu Maniu, Captain Traian Popa, Military Doctor 
Epifan Muntean and Petru Popovici)8 and a president, in the person of  Ioan 
Boeriu (who, from medical reasons, postponed temporarily the assumption of  

 
Fragmente din trecut. Tinerii cercetători şi istoria, coordinated by Anamaria Macavei, Diana-Maria 
Dăian, Cluj-Napoca, Universitary Printing Press, 2015, pp. 235-242. 
6 About the activity of  this structure, see: Augustin Mureşan, „Garda Naţională a Marinarilor de 
la Pola în contextul luptei pentru înfăptuirea Marii Uniri”, in Pe drumul Marii Uniri, coordinated 
by Vasile Popeangă, Emil Arbonie, Arad, „Vasile Goldiş” University Press, 2008, pp. 90-103. 
7 Georgeta Răduică, Nicolin Răduică, Dicţionarul presei româneşti (1731-1918), Bucharest, Scientific 
Printing Press, 1995, p. 410. 
8 The Library of  the Faculty of  Theology Sibiu, Fund Varia, inventory no. 53, „Procesele verbale 
ale adunărilor ofiţerilor şi soldaţilor români din Viena”, f. 1 (further L. F. T. S.); see also: Antonie 
Plămădeală, „Un Senat Militar la Viena, cu o lună înainte de Unirea de la 1 decembrie 1918”, in 
Idem, Calendar de inimă românească, Sibiu, 1988, pp. 44-45. 
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the prerogatives, those being applied by Captain Traian Popa). 9  From the 
initiative of  the Romanian Central Military Senate there were organized the 
Romanian soldiers and officers in the 64 Regiment Orăştie, 10  there was 
established a contact with the representatives of  the soldiers from Prague where 
almost at the same time there was founded a similar organism, the last one being 
subordinated to the first one11 and it was organized the repatriation of  the 
Romanian soldiers. In the conditions in which on the streets of  Vienna there 
were riots, manifestations of  political and social nature, in the conditions of  a 
long protest of  the police organs, on demand of  the War Minister, the Romanian 
Central Military Senate guaranteed the maintenance of  public order and 
security,12 saving so the town from aggressions, robberies and brigandages as 
well as from the spread of  the ideas promoted by the Russian revolution.13 
Within the reunion of  the Romanian Central Military Senate from the 1st of  
November, 1918, it was decided the foundation of  an informative office for the 
Romanian officers and soldiers in whose structure there were Captain Crişan, 
Military Priest Ilie Haciotă, Ensigns Filimon Taniac and Cornel Raca, Sub-
officers Muntean and Slobodaş.14 This office would have been active „on the 
territory”, at the train stations, providing information and explanations about 
the organization and the mission taken by the Romanian Central Military Senate 
in its mission to mobilize the Romanian soldiers on behalf  of  the national 
cause.15 Parallelly there were founded a series of  „propaganda teams” led by 
Captain Traian Popa, the Military Priest Gheorghe Oprean, Lieutenant Emil 
Colbazi and Ensigns Filimon Taniac and Cornel Raca, teams supposed to 
organize the meetings with the Romanian soldiers and officers who left the 
battlefield and who were stopped temporarily in Vienna. The crowded public 
places, the train stations, the military camps and the marketplaces were preferred 
for holding those meetings, the propagandistic activity reaching its goal, 

 
9 National Museum of  Union Alba-Iulia, Collection of  documents, manuscript no. 5731, Traian Popa, 
Revoluţia din 1918 la Viena (31 octombrie. Zi istorică. Contele Tisza împuşcat. Românii acţionează la Viena), 
f. 16-17 (further N. M. U. A. I.). 
10 L. F. T. S., Fund Varia, inventory no. 53, „Procesele verbale ale adunărilor ofiţerilor şi soldaţilor 
români din Viena”, f. 8. 
11 Ibidem, f. 21. 
12 N. M. U. A. I., Collection of  documents, manuscript no. 5731, Traian Popa, Revoluţia din 1918 la 
Viena, f. 21; Constantin Isopescu-Grecul, „Amintiri asupra evenimentelor din 1918”, in Amintiri 
răzleţe din timpul Unirii, coordinated by Ioan Nistor, Glasul Bucovinei Publishing Press, 1938, p. 
184. 
13 Claudiu Pădurean, „Iuliu Maniu, artizan al Marii Uniri, a salvat Viena de bolşevism”, in România 
Liberă, 30 November 2009, available online at www.romanialibera.ro. 
14 L. F. T. S., Fund Varia, inventory no. 53, „Procesele verbale ale adunărilor ofiţerilor şi soldaţilor 
români din Viena”, f. 15. 
15 Ibidem. 
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convincing the great majority of  the Romanian soldiers and officers to be 
subordinated to the Romanian Central Military Senate.16 In addition to this, 
within the fourth reunion of  the Romanian Central Military Senate, hold on the 
4th of  November, 1918, following Captain Crişan’s proposal, it was decided the 
foundation of  a journal entitled „Timpul Nou/New Time”. At the leadership 
of  this journal was nominated Filimon Taniac from Bukovina as editor in chief, 
followed by Ioan Brotea, Gavril Alvirescu, Dumitru Gavrilescu and George 
Halaverici as editors.17 For editing this journal in optimal graphic conditions, 
following the same Captain Crişan’s proposal, the Romanian section of  the 
national typography from Vienna was subordinated to the Romanian Central 
Military Senate,18 while for the editing fund there were initiated more collections 
among the soldiers, being added the sums deriving from previous donations 
belonging to particular persons. 

 

 
 

Figure 1: The first page of  the first issue of  the „Timpul Nou/New Time” journal 
(Source: The National Library of  Austria) 

 
During the entire period mentioned above the printing of  the „Timpul 

 
16 Ioan I. Şerban, „Din lupta voluntarilor transilvăneni pentru Unire. Senatul Central al Ofiţerilor 
şi Soldaţilor Români din Viena şi Legiunea Română de la Praga”, in Sargeţia. Acta Musei Devensis, 
no. XV, 1981, p. 274; Mihai-Octavian Groza, Senatul Militar Român Central al Ofiţerilor şi Soldaţilor 
din Viena, p. 17; Mihai-Octavian Groza, Diana-Maria Dăian, Iuliu-Marius Morariu, Romanians 
Defending Vienna. The Romanian Central Military Senate of  the Officers and Soldiers, p. 21. 
17 L. F. T. S., Fund Varia, inventory no. 53, „Procesele verbale ale adunărilor ofiţerilor şi soldaţilor 
români din Viena”, f. 16. 
18 Ibidem, f. 17. 
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Nou/New Time” journal was assumed by the four editors who, except from the 
activity of  selection and preparation of  the texts so as to be published, also 
translated and elaborated a series of  articles dealing with political and social 
issues such as „Republica maghiară/The Hungarian Republic”,19 „Ungurii şi 
românii/Hungarians and Romanians”,20 „Independenţa Ungariei şi popoarele 
nemaghiare din ţară/Hungarian Independence and the Non-Hungarian Nations 
of  the Country”,21 „Datorinţa de ieri şi de astăzi/Past and current duties”,22 
„Statul ungar şi dreptul internaţional/Hungarian State and International Right”23 
(signed by Filimon Taniac), „A sosit ceasul/Time has come” 24  (signed by 
Dumitru Gavrilescu), „Să grijim de orbi/Let’s take care about the blinds”25 
(signed by George Halaverici).26 The „Timpul Nou/New Time” journal, in the 
period analysed by our research, November-December 1918, represented the 
tool through which the Romanian soldiers and officers could be informed about 
the activity of  the Romanian Central Military Senate and so mobilized with the 
purpose of  supporting it, being distributed to the units of  the control chain from 
Varşovia-Ljubljana. In the pages of  the „Timpul Nou/New Time” journal there 
were published a series of  materials dealing with the decisions of  the Senate, the 
evolution of  the political events from Transylvania, Banat and Bukovina, the 
foundation and the activity of  the Romanian National Central Council from 
Arad and of  the Council from Cernăuţi, the convocation of  the Great National 
Assembly from Alba-Iulia or simply translations in the Romanian language of  
news from the pages of  the Austrian, Hungarian, German or Czechoslovakian 
newspapers.27 There were also published materials regarding the issue of  the 
alcoholism (a delicate issue at the end of  the First World War), the maintenance 
of  the discipline and of  the health of  the Romanian soldiers as well as those 
meant to their souls, reunited within a literary supplement entitled „Foiţa 
noastră/Our page”. In this supplement there were published a series of  poems 
belonging to the writer Constantin Năsturaş, known also under the pseudonym 
„Volbură Poiană”28 and in addition to this, novels and narrations belonging to 

 
19 Timpul Nou, year I, no. 2, 13/26 November 1918, p. 1. 
20 Ibidem, year I, no. 3, 18 November/1 December 1918, p. 1. 
21 Ibidem, year I, no. 6, 9/22 December 1918, p. 1. 
22 Ibidem, year I, no. 7, 16/29 December 1918, p. 1. 
23 Ibidem, year I, no. 8-9, 25 December 1918/7 January 1919, p. 1. 
24 Ibidem, year I, no. 3, 18 November/1 December 1918, p. 3. 
25 Ibidem, year I, no. 8-9, 25 December 1918/7 January 1919, p. 2. 
26 Filimon Taniac, Povestiri din trecut şi articole politice, Suceava, Editura Proprie, 1930, p. 91. 
27 Ştefan Pascu, Făurirea statului naţional unitar român, volume II, Bucharest, Academy of  the 
Socialist Republic of  Romania Printing Press, 1983, p. 92; Georgeta Răduică, Nicolin Răduică, 
Dicţionarul presei româneşti, p. 410. 
28 Timpul Nou, year I, no. 1, 8/21 November 1918, p. 2; no. 2, 13/26 November 1918, p. 3; no. 
8-9, 25 December 1918/7 January 1919, p. 3. 
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well-known writers such as Mihail Sadoveanu,29 Alexandru Vlahuţă,30 Alexandru 
Cazaban,31 Virgil Cioflec,32 or the editors Ioan Brotea33 and Gavril Alvirescu.34 

The materials published in the pages of  the „Timpul Nou/New Time” 
journal, in most of  the cases were accompanied by images or photos. As a 
consequence, due to the famous „photographer of  the Great Union”, Samoilă 
Mârza, stationed at Vienna in his way to Transylvania, there were preserved two 
instantaneous photographs that reproduced scenes from the moment of  
swearing an oath of  faith to the Romanian National Central Council by the 
Romanian soldiers and officers published in the second number of  the „Timpul 
Nou/New Time”.35 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2: The ceremony of  the oath taken by the Romanian soldiers in Vienna 
(Source: „Timpul Nou/New Time”, year I, no. 2, 13/26 November 1918, p. 2) 

 
The costs related to the editing of  the „Timpul Nou/New Time” journal 

were initially covered by the funds of  the 64 Regiment of  Infantry, Orăştie, while 
successively, as we have already stated in the lines above there were initiated three 
fund raisings among the Romanian soldiers and officers. So, during the first fund 
raising there were collected 260 crowns (unfortunately the names of  the 
contributors remain unknown to us), from the second fund raising there were 
collected 70 crowns (contributors being the Ensign Emanuil Băncescu-10 crowns, 

 
29 Ibidem, year I, no. 2, 13/26 November 1918, pp. 3-4; no. 6, 9/22 December 1918, pp. 2-4; no. 
8-9, 25 December 1918/7 January 1919, pp. 4-7. 
30 Ibidem, p. 7. 
31 Ibidem, pp. 3-4. 
32 Ibidem, p. 4. 
33 Ibidem, year I, no. 1, 8/21 November 1918, pp. 2-3; no. 8-9, 25 December 1918/7 January 
1919, pp. 7-8. 
34 Ibidem, year I, no. 3, 18 November/1 December 1918, pp. 2-3. 
35 Ibidem, year I, no. 2, 13/26 November 1918, p. 2. 
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Ensign Şerban Flondor-10 crowns, Sub-lieutenant Nicolae Voicu-10 crowns, Sub-
lieutenant George Piersec-10 crowns, Sub-lieutenant Eugen Reus-10 crowns, Sub-
lieutenant Constantin Flondor-10 crowns, Sub-lieutenant Samuil Patraş-10 
crowns), 36  while from the third fund raising 180 crowns (contributors being 
Ensign Aurel Voloşciuc-5 crowns, Ensign Emanuil Ilcuş-10 crowns, Captain Emil 
Crişan-10 crowns, Captain Emanuil Florea-10 crowns, Doctor Ilie Bruja-10 
crowns, Ensign Alecu Patraş-10 crowns, Sub-lieutenant Eugen Reus-10 crowns, 
Lieutenant Eugen Andrei-10 crowns, Ensign Valerian Volcinschi-10 crowns, 
Captain Semproniu Luca-20 crowns, Colonel Eugen Papp-20 crowns, Sub-
lieutenant Iosif  Lang-10 crowns, Lieutenant Iordan Munteanu-10 crowns, 
Lieutenant Eugen Dunca-20 crowns, Lieutenant-colonel Dimitrie Bardoşi-15 
crowns).37 From the content of  the published materials we find out that the sums 
donated by the Romanian soldiers and officers were completed by the donations 
of  some particular persons or superior officers. For example, from number 7 we 
find out that the landlord Simion Pahone from Bârgău, through his son, 
Lieutenant Titu Pahone donated the sum of  20 crowns, while the Councillor 
Teofil Gramatovici and the Engineer Tit Onciul from Vienna donated 10, 
respectively 20 twenty crowns;38 from numbers 8-9 we find out that a group of  
Romanian officers donated 195 crowns, while more civil persons from Vienna and 
Karlsbad donated 40 crowns for the editorial committee of  the „Timpul 
Nou/New Time” journal.39 Unfortunately we do not possess information related 
to the circulation of  this journal, but according to a logical deduction taking into 
account its content and the suggestion published beginning with number 6,40 that 
once read the journal should be given to the civilians too, as well as the fact that it 
was distributed freely we can conclude that it had a limited circulation. The fact 
that pieces from this journal as far as we know were not preserved in the 
collections of  the great libraries of  our country, but only in those of  the National 
Library from Austria, comes to consolidate this hypothesis. In what concerns the 
delivery system of  this journal, from Ensign Filimon Taniac’s annotations we can 
find out that it was sent to Transylvania, Banat and Bukovina, to the Romanian 
embassies from Occident, to the commandment of  the Romanian Legion from 
Prague and of  the Romanian Legion from Italy under the form of  particular 
correspondence, in envelopes containing ten pieces whereas to the train stations 
and the receiving points of  the Romanian soldiers, it was sent in postal packs of  
100 pieces each one.41 

 
36 Ibidem, year I, no. 6, 9/22 December 1918, p. 3. 
37 Ibidem, year I, no. 7, 16/29 December 1918, p. 4. 
38 Ibidem. 
39 Ibidem, year I, no. 8-9, 25 December 1918/7 January 1919, p. 2. 
40 Ibidem, year I, no. 6, 9/22 December 1918, p. 1. 
41 Filimon Taniac, „Amintiri de acum 10 ani. Foaia soldaţilor români la Viena”, in Dreptatea, no. 
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At the end of  November, 1918, after the failure of  the last struggle to save 
the Austro-Hungarian Monarchy, since from the battlefield the soldiers were not 
arriving any more, the most of  them being mobilised on behalf  of  the national 
cause, the Romanian Central Military Senate considered its mission fulfilled, the 
last reunion being hold on the 27th of  November, 1918. On this last reunion it was 
proposed the dissolution of  the senate as well as the maintenance of  a military 
section except from the Romanian legacy presided by Professor Constantin 
Isopescu-Grecul,42 who continued the editing of  the „Timpul Nou/New Time” 
journal until June, 1919 (in this period eight more numbers were published). 

In front of  the disinformation spread by the Hungarian press in its trial to 
attract the Romanians in the conditions in which the relations with the main press 
organs from Transylvania, Banat and Bukovina were inexistent, the „Timpul 
Nou/New Time” journal, founded by the Romanian Central Military Senate, 
represented the unique modality to disseminate the information regarding the 
organization and the repatriation of  the Romanian soldiers and officers as well as 
the evolution of  the military and political events. Edited and printed with the 
financial effort of  the Romanian soldiers and officers, the „Timpul Nou/New 
Time” journal, due to the materials published, represented the main source of  
information and also the modality of  persuading them to be subordinated to the 
Romanian Central Military Senate, in other words, to serve the national ideal. 
 
 

„Timpul Nou/New Time”, Journal of  the Romanian Central Military Senate of  
Officers and Soldiers from Vienna (November-December 1918) 

 
(Abstract) 

 
In the autumn of  the year 1918, in imperial Vienna, on the background of  the collapse of  

the Austro-Hungarian monarchy, the Romanian Central Military Senate of  Officers and Soldiers, 
an organism constituted as a result of  Iuliu Maniu’s effort, coordinated the action of  concentrating, 
organizing and sending the Romanian soldiers back home. At the same time, it contributed to 
maintaining the security and the public policy, saving the town from aggressions, robberies, 
brigandage as well as from the spread of  the ideas promoted by the Bolshevik Revolution. The 
activity of  the Romanian Central Military Senate during the period of  October-November 1918 
was supported by the „Timpul Nou/New Time” journal, the publication of  this organism. Due to 
this journal, the Romanian officers and soldiers could be informed about the activity of  the 
Romanian Central Military Senate and could be mobilized with the intention of  supporting it, could 
be informed about the political events from Transylvania, Banat and Bukovina, about the activity 
of  the national councils from Arad and Cernăuţi etc. Published with the financial support of  the 

 
328, 1928, p. 1; Mihai-Octavian Groza, Senatul Militar Român Central al Ofiţerilor şi Soldaţilor din 
Viena, p. 114. 
42 L. F. T. S., Fund Varia, inventory no. 53, „Procesele verbale ale adunărilor ofiţerilor şi soldaţilor 
români din Viena”, f. 37. 
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Romanian officers and soldiers, the „Timpul Nou/New Time” journal represented the unique 
modality for disseminating the pieces of  information regarding the organization and the dispatch 
of  the Romanian soldiers, the evolution of  the military and political events as well as the main 
modality for persuading the Romanian soldiers to obey the Romanian Central Military Senate. 

Keywords: 1918, soldiers, journal, editor, propaganda. 
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IMPLICAREA EPISCOPULUI ARĂDEAN IOAN IGNATIE PAPP 
ÎN EVENIMENTELE DIN TOAMNA ANULUI 1918 

 
Dr. Maria Alexandra Pantea 

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad 
Centrul de Studii Istorice şi Culturale „Vasile Goldiş” Arad 

 
Începutul Primului Război Mondial a marcat puternic atât societatea, cât 

şi bisericile româneşti din Transilvania. Pe parcursul celor cinci ani de război 
asistăm la o schimbare radicală a poziţiei înaltului cler. Dacă la începutul 
războiului avem un cler fidel împăratului, care în 1916 a condamnat intrarea 
Regatului României în război, la sfârşitul conflictului clerul s-a alăturat liderilor 
Partidului Naţional Român şi a luptat pentru realizarea Marii Uniri. În toamna 
anului 1918 găsim o conducere bisericească ancorată în realităţile vremii, care a 
preluat principiile wilsoniene şi care susţinea dreptul de autodeterminare al 
românilor din fosta monarhie dualistă.  

Aceste schimbări se pot constata şi în cazul episcopiei arădene, interesantă 
fiind mărturia preotului Caius Turic, martor al evenimentelor, care afirma că în 
toamna anului 1918: „[...] biserica, şcoala şi politica au fost concentrate în mâna partidului 
naţional, iar acesta avea ca conducător pe bunul român, secretar consistorial Vasile Goldiş, 
care a rămas până la moarte în slujba credinţei străbune”. 1  Implicarea bisericii în 
evenimentele din toamna anului 1918 şi poziţia episcopiei arădene sunt descrise 
în diferite documente din epocă. În Raportul general al Consistoriului Plenar, din anii 
1918-1919 se arată că: „[...] pe lângă toate vremurile vitrege din anul 1918 ni s-a dat să 
avem şi momente de bucurie şi înălţare sufletească”.2 Se mai arată că Marea Adunare 
Naţională de la Alba-Iulia: „[...] într-un gând şi într-un extaz de fericire fermecătoare a 
înfăptuit visul de veacuri al naţiunii noastre decretând unirea acestor ţinuturi cu patria 
mamă”.3  

Evenimentele din toamna anului 1918 au mobilizat clerul superior, care s-
a implicat în pregătirea Marii Uniri. În 14 octombrie 1918 a murit mitropolitul 
Vasile Mangra, în împrejurări neelucidate. A urmat numirea episcopului arădean 
Ioan Ignatie Papp ca locţiitor al mitropolitului şi implicarea sa în toate activităţile 
premergătoare Marii Uniri. În aceste condiţii, Aradul se afirmă nu numai drept 
cel mai important centru al vieţii politice, ci şi drept centrul Bisericii Ortodoxe 
Române din monarhie. În 1918, în jurul episcopiei arădene, activau importante 
personalităţi ale vieţii politice şi religioase din Transilvania. În funcţia de secretar 

 
1 Serviciul Judeţean Arad al Arhivelor Naţionale, Fond Vasile Goldiş, dosar 11, f. 3. 
2 Protocolul Şedinţelor Sinodului Eparhial din Dieceza ortodoxă română a Aradului ţinute în sesiunea ordinară 
din anii 1918-1920, Arad, Tipografia Diecezană, 1920, p. 121. 
3 Ibidem. 
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era Vasile Goldiş, iar vicar la Oradea, Roman Ciorogariu. Pentru realizarea 
dezideratului naţional, episcopul arădean a colaborat cu episcopul Miron Cristea 
de la Caransebeş, dar şi cu ceilalţi lideri ai bisericilor ortodoxă şi greco-catolică şi 
cu personalităţile din viaţa politică. Interesantă este, în acest sens, corespondenţa 
dintre episcopul de la Arad şi cel de la Caransebeş. În scrisoarea din 1 noiembrie 
1918, episcopul Ioan Ignatie Papp vorbeşte de necesitatea unei întruniri a 
liderilor Bisericii Ortodoxe, pentru că „[...] împrejurările din viaţa politică de stat cum 
o citim din gazete, au dus cu sine că Majestatea Sa Regală a renunţat sau cel puţin va renunţa 
în curând la tronul ungar”.4 

 
 

Figura 1: Episcopul Ioan Ignatie Papp 
(Sursă: www.ziarullumina.ro) 

 
Tulburările apărute la începutul lunii noiembrie l-au determinat pe 

vicecomitele judeţului Arad să ceară episcopului Ioan Ignatie Papp sprijinul, „[...] 

 
4  Pavel Vesa, Episcopia Aradului, istorie, cultură, mentalităţi, Cluj-Napoca, Presa Universitară 
Clujeană, 2006, p. 175. 
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pentru ca administraţia să se poată restabili”.5 Cererea vicecomitelui nu a avut vreun 
efect, deoarece conducerea bisericii s-a alăturat clasei politice, considerând că şi 
biserica trebuie să ţină cont de voinţa poporului, episcopul arădean afirmând că: 
„[...] unde merge poporul mergem şi noi, vlădicii”.6 De aceste evenimente aminteşte şi 
Raportul Senatului Bisericesc, unde se arată că în toamna anului 1918 situaţia 
bisericii s-a agravat după declanşarea revoluţiei maghiare, când: „[...] patimele s-au 
dezlănţuit cu o forţă brutală. Evenimentele obscure ale societăţii omeneşti s-au ridicat la 
suprafaţă întărind violenţa anarhică jaful şi devastarea”.7 

La începutul lunii noiembrie, episcopul Ioan Ignatie Papp a cerut printr-o 
adresă specială ca preoţii să sprijine activitatea Consiliului Naţional Român 
Central, fapt ce a dus la „[...] numeroase acte de solidaritate cu organul politic al românilor, 
de susţinere cu tot elanul a tuturor măsurilor întreprinse pentru eliberarea naţională a 
românilor şi realizarea deplinei unităţi a statului român”.8 

În 8 noiembrie, episcopii români ortodocşi şi greco-catolici s-au alăturat 
liderilor Consiliului Naţional Român Central, pentru a putea „[...] conlucra din toate 
puterile la întruparea aspiraţiilor noastre naţionale”. Potrivit documentelor, episcopii 
considerau Consiliul Naţional Român Central ca fiind „[...] reprezentant şi 
conducător politic al naţiunii române”.9 

În calitate de locţiitor al mitropolitului, episcopul Ioan Ignatie Papp a 
gestionat relaţiile bisericii cu Consiliul Naţional Român Central şi cu gărzile 
naţionale şi a avut o serie de întâlniri cu episcopul Cristea şi cu reprezentanţii 
mitropoliei. În 23 noiembrie 1918, a avut loc la Arad şedinţa sinodului 
Mitropoliei Ortodoxe Române din Transilvania şi Ungaria. Cu această ocazie a 
fost redactată circulara cu numărul 147 din 1918, adresată clerului din Mitropolia 
Ortodoxă Română din Transilvania şi Ungaria. Prin circulară se anunţă abdicarea 
împăratului şi regelui Carol de Habsburg, care „[...] îi dezleagă pe toţi de jurământul 
făcut faţă de tron”10 şi recunoaşte dreptul de autodeterminare a popoarelor supuse. 
Se aminteşte şi că prin decizia celor mai importanţi lideri ai lumii s-a „[...] produs 
o epocală prefacere şi în viaţa noastră a poporului român din Transilvania”.11 Conducerea 
Bisericii Ortodoxe arată că în lume s-a răspândit dreptul de autodeterminare, 
prin care fiecare popor are dreptul de a-şi hotărâ singur soarta. În acest context 

 
5 Idem, Episcopii Aradului 1706-2006, Arad, Editura Gutenberg Univers, 2007, p. 223. 
6 Ibidem, p. 224. 
7 Protocolul Şedinţelor Sinodului Eparhial, p. 155. 
8 Elie Miron Cristea, Note ascunse, însemnări personale, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1999, p. 18. 
9 Mihai Săsăujan, „Contribuţia ierarhilor români ortodocşi şi greco-catolici din Transilvania la 
realizarea unirii de la 1 Decembrie 1918”, în volumul Aradul şi Marea Unire, coordonat de 
Alexandru Roz, Arad, Editura Universităţii „Vasile Goldiş”, 1999, p. 75. 
10 I. D. Suciu, R. Constantinescu, Documente privind istoria Mitropoliei Banatului, volum II, Timişoara, 
Editura Mitropoliei Banatului, 1980, p. 1009. 
11 Ibidem. 
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se proclamă autoritatea Marelui Sfat al Naţiunii Române, care era considerat de 
biserică drept „[...] cea mai înaltă autoritate a poporului român”,12 care alături de 
biserică trebuia să organizeze poporul român sub forma unei stăpâniri naţionale. 
Prin circulară se cerea preoţilor să se roage pentru „[...] înalta noastră stăpânire 
naţională şi pentru marele sfat al naţiunii române”13 şi se omitea pomenirea împăratului. 
Circulara se încheie cu „Rugăciunea de îngenunchiere” scrisă de Gheorghe 
Ciuhandu, care a fost rostită la Alba-Iulia de episcopul Miron Cristea şi care s-a 
citit în bisericile din Transilvania până la instaurarea administraţiei româneşti. 

 

 
 

Figura 2: Ziarul „Românul”, 8/21 noiembrie 1918, 
convocatorul Marii Adunări Naţionale de la Alba-Iulia 

 
În 20 noiembrie, Consiliul Naţional Român Central a convocat Marea 

Adunare Naţională la Alba-Iulia. În textul convocării adunării se arată că vor lua 
parte „[...] episcopii români din Ungaria şi Transilvania, toţi protopopii în funcţie ai celor 

 
12 Gh. Liţiu, „Rugăciunea de la Alba-Iulia”, în Mitropolia Banatului, an XVIII, număr 10-12, 1968, 
p. 685. 
13 Aurel Cosma, „Românii din Banat şi unirea de la Alba-Iulia”, în Ibidem, p. 602. 
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două confesiuni româneşti”, dar şi câte un reprezentant al Consistoriului, 
reprezentanţi ai societăţilor culturale, câte un reprezentant al institutelor 
teologice şi pedagogice, la care se adaugă reprezentanţii reuniunii învăţătorilor, 
meseriaşilor şi gărzii naţionale. În 21 noiembrie, politicianul arădean Ştefan 
Cicio-Pop, în calitate de preşedinte al Consiliului Naţional Român Central, l-a 
invitat pe episcop să participe la Marea Adunarea Naţională. Liderul arădean îi 
cerea episcopului să aducă la cunoştinţa credincioşilor însemnătatea 
evenimentelor şi să se „[...] citească în toate bisericile câte o rugăciune de mulţumire lui 
Dumnezeu care ne-a lăsat să ajungem aceste zile mari”.14 Poziţia episcopului Papp faţă 
de cele hotărâte de Consiliul Naţional Român Central a fost exprimată în 
scrisoarea trimisă protopopului din Alba-Iulia în 21 noiembrie 1918. În scrisoare, 
episcopul arădean apreciază că a „[...] răsărit soarele dreptăţii şi pentru neamul 
românesc”.15 Anunţă că va participa la adunare în calitate de senior şi „[...] voi servi 
însuşi o sfântă liturghie în biserica noastră de acolo cu asistenţa clerului mitropoliei noastre”.16 

Manifestările din 1 Decembrie 1918 de la Alba-Iulia au început prin ţinerea 
unei slujbe religioase, ocazie cu care episcopul Ioan Ignatie Papp a spus: „[...] Cel 
ce a înviat din morţi a înviat azi şi neamul nostru românesc”. Lucrările adunării au fost 
deschise de Ştefan Cicio-Pop, care a declarat că adunarea este capabilă să „[...] 
aducă hotărâri valide”,17 apoi au fost aleşi trei preşedinţi ai adunării: Gheorghe Pop 
de Băseşti, episcopul ortodox Ioan Ignatie Papp şi episcopul greco-catolic 
Demetriu Radu. 

În calitate de preşedinte al adunării, episcopul Papp a rostit cuvântarea de 
încheiere, prin care a cerut să se înalţe rugăciuni de mulţumire pentru că românii 
au ajuns să îşi vadă visul împlinit: şi-au câştigat libertatea şi pot să îşi exprime 
sentimentele. Episcopul apelează la istorie şi aminteşte că strămoşii noştri au trăit 
în condiţii grele şi au suportat jugul robiei, iar acum românii au ajuns liberi, 
deoarece clasa politică maghiară nu a reuşit să ofere „[...] garanţii absolute pentru 
afirmarea firească naţională a poporului român”.18 Consideră că pentru români ziua de 
1 decembrie a devenit ziua „[...] în care ne-a răsărit şi nouă soarele dreptăţii care ne este 
chezăşia unei vieţi viitoare ca naţiune românească liberă şi unică îndreptăţită a dispune de 
soarta sa prezentă şi viitoare”.19 Episcopul aminteşte de rolul preoţilor la realizarea 
unirii şi consideră că românii s-au adunat pentru a demonstra unitatea dintre cler 
şi popor. În finalul discursului, episcopul Papp a mulţumit tuturor celor care, 

 
14 V. Popeangă, I. B. Mureşan, Aradul cultural şi lupta pentru înfăptuirea Marii Uniri, Arad, Editura 
Episcopiei Ortodoxe Române, 1991, p. 368. 
15 Ibidem, p. 365. 
16 Ibidem, p. 366. 
17 Aurel Cosma, „Românii din Banat şi unirea de la Alba-Iulia”, p. 611. 
18 Mihai Săsăujan, „Contribuţia ierarhilor români”, p. 75. 
19 Alexandru Roz, „Un preşedinte al Marii Adunări Naţionale de la Alba-Iulia din 1 decembrie 
1918 aproape uitat-episcopul Ioan Ignatie Papp”, în Aradul şi Marea Unire, p. 223. 
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prin activitatea lor, au făcut ca visul secular al românilor să devină realitate şi a 
declarat încheiată şedinţa. 

După revenirea la Arad, episcopul Ioan Ignatie Papp a scris credincioşilor 
săi o pastorală cu ocazia Crăciunului, unde prezintă importanţa Marii Uniri „[...] 
după atâtea veacuri de restrişte de asupriri a venit vremea de a ne unii cu România ca sub 
coroana ei toţi români să formăm o turmă sub unul şi acelaşi păstor”.20 Episcopul mai 
aminteşte de pierderile din timpul războiului şi de „[...] luminatul bărbat Wilson” 
care a considerat că războiul va înceta când popoarele vor avea drepturi egale.  

Prin poziţia adoptată de clerul superior al bisericii române în 1918, aceasta 
a contribuit la realizarea Marii Uniri. Biserica românească din Transilvania s-a 
implicat în evenimentele din toamna anului 1918 pentru că era cea care a 
menţinut identitatea naţională pentru români. Gheorghe Ciuhandu considera că 
prin implicarea în realizarea Marii Uniri: „[...] Biserica noastră naţională prin excelenţă 
s-a alăturat curentului de reînviere românească şi de statornicie a vieţii româneşti în drepturile 
sale”.21 În prima şedinţă a sinodului eparhial după Unire, care s-a desfăşurat în 
data de 5/18 aprilie 1920, se aminteşte despre „evenimentele epocale” din 1918 
şi se arată că la 1 Decembrie 1918 neamul românesc, în frunte cu arhiereii celor 
două biserici, a hotărât la Alba-Iulia „[...] alipirea pentru totdeauna la patria mamă sub 
blândul sceptru al gloriosului nostru domnitor Ferdinand I Regele tuturor românilor”. Liderii 
bisericii, întruniţi în cadrul dezbaterilor sinodului eparhial din 1920, mulţumesc 
regelui, amintind de „[...] devotamentul nostru de credinţă neclintită şi de supunere 
omagială către înaltul tron şi dinastie”. 22  Membrii sinodului amintesc şi de 
evenimentele din 1919, ocazie cu care mulţumesc regelui şi armatei române, care 
„[...] ne-a dat posibilitatea să vedem cu ochi împliniţi înfăptuirea idealului naţional”. Se mai 
arată că prin pătrunderea în aceste teritorii a armatei române s-a realizat „[...] 
eliberarea bisericii noastre din cătuşele milenare”.23 
 

 
 

  

 
20 Biserica şi Şcoala, an XLII, număr 52, 23 decembrie/5 ianuarie 1918, pp. 1-2. 
21 Roman R. Ciorogariu (1852-1936): studii şi documente, ediţie îngrijită de Vasile Coman, Vasile 
Popeangă, Gheorghe Liţiu, Andrei Caciora, Mircea Timbus, Oradea, Editura Episcopiei 
Ortodoxe Române a Oradiei, 1981, p. 129. 
22 Protocolul Şedinţelor Sinodului Eparhial, p. 27. 
23 Ibidem, p. 122. 
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The Involvement of Bishop Ioan Ignatie Papp of Arad 
in the Events of the Autumn of 1918 

 
(Abstract) 

 
The events of the fall of 1918 made the church one of the makers of the Great Union. 

In this context, an important role was played by the bishop of Arad, Ioan Ignatie Papp, who 
after the death in unknown conditions even today of the metropolitan Vasile Mangra was 
appointed deputy metropolitan. The bishop of Arad had an intense collaboration with both the 
leaders of the Orthodox Church, as well as with those of the Greek-Catholic Church and with 
the politicians of the time, thus supporting the achievement of the Great Union. His merits were 
recognized in Alba-Iulia, where he was elected among the three presidents of the Great National 
Assembly, on which he delivered an impressive speech. 

Keywords: church, bishop, metropolitan, clergy, Union. 
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CULTUL EROILOR MARELUI RĂZBOI 
ÎN FRANŢA ŞI ROMÂNIA 

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

 
Încercând să formuleze o definiţie a eroicului şi să stabilească un loc al 

eroului în istorie, Thomas Carlyle a fost pe deplin convins de necesitatea 
existenţei lui, ca supremă manifestare a rolului elitelor în istorie, folosind în stilul 
secolului al XIX-lea formulări romantice de tipul: „lumina care luminează, cel care a 
luminat întunericul lumii”. Cum, din nefericire, în istoria sa, omenirea a folosit 
conflictul direct pentru a rezolva majoritatea problemelor sale, cei care şi-au 
pierdut viaţa în război au fost comemoraţi de cei care s-au bucurat de urmările 
victoriei şi s-au întristat de cele ale înfrângerii.1 

Mult mai târziu, 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 faţă de imensele pierderi umane suferite. 

Cei 1.350.000 de francezi morţi au fost comemoraţi în Franţa, în 14 iulie 
1919, ca parte a victoriei şi au avut propria zi de aducere aminte, odată cu ziua 
armistiţiului, 11 noiembrie 1919, devenită sărbătoare naţională. În 1920, 
înhumarea soldatului necunoscut a oferit un loc excepţional eroului între eroi, 
morţilor din rândul combatanţilor. Ceremoniile din 11 noiembrie 1920 au scos 
pe străzile Parisului, sute de mii de oameni în lacrimi, convinşi că alături de ei 
sunt cei pe care i-au pierdut.2 

Şi în cazul eroilor francezi, cei mai mulţi au rămas pe câmpul de luptă, 
motiv pentru francezi de a adopta modelul cimitirelor militare de mari 
dimensiuni, iar acolo unde luptele au fost cele mai atroce au fost ridicate osuare, 
cum a fost cel de la Douamont. În ambele cazuri era o parte care lipsea: osuarele 
aveau osemintele, dar numele lipseau, iar monumentele din întreaga Franţă care 
păstrează numele, dar ignoră corpul, pentru că sunt morminte goale. În Franţa, 
la fel ca în toate statele beligerante, monumentele au fost văzute ca locuri ale 
regretelor şi ale doliului. De cele mai multe ori cruzimea războiului a fost 
asemănată cu o imensă Vinere Sfântă, frontul ca o Golgota, iar soldaţii sunt 
asemănaţi cu o figură christică. 

 
1 Thomas Carlyle, Cultul eroilor şi eroicul în istorie, Bucureşti, Noua Tipografie Profesională Dimitrie 
C. Ionescu, 1910, p. 1. 
2 www.archivesdepartementales.lenord.fr; www.defense.gouv.fr. 

http://www.archivesdepartementales.lenord.fr/download.cgi?filename=accounts/mnesys_ad59/datas/cms/Dossier_enseignant_monument_aux_morts.pdf
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Primul Război Mondial a lăsat în Franţa 600.000 de văduve şi 986.000 de 
orfani. Sub deviza lansată de oamenii politici francezi, după care „Franţa are o 
datorie faţă de mutilaţi şi orfani, este o cauză sfântă”, statul francez a concentrat 
eforturile pentru ocrotirea orfanilor, a combatanţilor răniţi, a marilor mutilaţi şi 
a veteranilor prin intermediul aşa-numitelor „Oficii Naţionale”: 1916-Oficiul 
Naţional al Mutilaţilor, Reformaţilor, 1917-Oficiul Orfanilor Naţiunii, 1926- 
Oficiul Veteranilor.3 

Acest patrimoniu memorial al Franţei este constituit din: 265 de necropole 
naţionale, 2000 de cimitire comunale şi din 2000 de cimitire franceze situate în 
78 de ţări. Ministerul Apărării şi al Veteranilor este responsabil de conservarea 
lor şi care va supraveghea şi aplicarea convenţiilor internaţionale, pentru 
asigurarea perenităţii mormintelor militarilor străini din Franţa.4 

Aşa cum menţiona Annette Becker, monumentele militare sunt şi cele care 
păstrează ceea ce am numi memoria războiului, alături de doliul individual al 
fiecărei familii lovite. Franţa, ca toate ţările implicate în război, a trecut printr-o 
veritabilă „Imitaţie a Patriei” pe care monumentele au demonstrat-o, fie că ne 
referim la monumentele clasice, dar şi la felul în care au fost comemoraţi în 
parohia şi comunitatea lor şi chiar în interiorul fiecărei familii prin altare 
personale, organizate de fiecare familie.5 

Pierderile umane mari ale armatei române, dar şi ale civililor din zona de 
ocupaţie au fost dureros resimţite după unire, iar pentru generaţia unirii a fost o 
obligaţie de onoare asigurarea comemorării eroilor şi a modalităţilor pentru ca 
amintirea lor să fie o datorie şi pentru generaţiile următoare.  

 
3 www.onac-vg.fr. 
4 www.archivesdepartementales.lenord.fr. În ceea ce priveşte identitatea mormintelor militarilor, 
schimbări majore apar odată cu secolul al XIX-lea, principalele repere cronologice fiind 
următoarele: războiul Crimeii-în cimitirul francez din Sevastopol, identificarea s-a făcut după 
unitatea militară, după războiul franco-prusac din 1870, prin tratatul de la Frankfurt din 1871, 
cele două guverne s-au angajat-să aibă grijă reciproc de mormintele militarilor prusaci şi francezi-
osuarele de la Champigny, lângă Paris şi cel de la Bazeilles, lângă Sedan au fost exemple ale 
apariţiei cimitirelor de onoare. După războiul dintre 1914-1918, beligeranţii au dezvoltat mai 
mult ideea de înhumare individuală, din moment ce fiecare soldat avea o plăcuţă de identitate. 
La începutul conflictului, principiul mormântului individual, impus de englezi din timpul 
războiului cu burii, a fost preluat şi de germani şi ulterior de către francezi. O lege din 1915 
stabilea următoarele: mormântul devenea individual şi permanent, iar întreţinerea lui revenea 
statului pentru eternitate. Datorită războiului, diferitele state aliate au trecut la gruparea 
mormintelor dispersate la căutarea corpurilor celor căzuţi pe câmpul de bătălie, la amenajarea 
cimitirelor de război şi, în funcţie de situaţie la restituirea către familii. Mormintele eroilor de 
război au devenit simboluri ale recunoştinţei patriei faţă de soldaţii săi şi locuri de pelerinaj, ele 
s-au transformat progresiv în locuri ale memoriei şi istoriei (www.defense.gouv.fr). 
5 Annette Becker, „La Grande Guerre entre memoire et oubli”, în Cahiers français, număr 303, 
2001. 

http://www.archivesdepartementales.lenord.fr/


 

Nr. 5, 2019 

 

125 

Dacă luăm 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 foarte puţin. 

Războiul din Est a fost un război cu experienţe deosebite faţă de cel din 
vest, dacă menţionăm doar faptul că din cele 9 milioane de soldaţi care au murit 
în război, în jur de 6 milioane au murit în est, Serbia a avut pierderi care 
reprezintă 37% din populaţie, Turcia 27%, România 26%, iar Bulgaria 23%. Se 
impune astfel, o reconsiderare a naraţiunii despre război şi nu doar o istoriografie 
scindată a războiului, astfel pentru aliaţi, singura bătălie cunoscută a Antantei în 
est este cea de la Gallipoli. 

Şi în ceea ce îi priveşte pe civili, cei mai mulţi au murit în est, cu 50.000 
mai mulţi decât în vest. Marele Război a fost un război total tot aici, unde au fost 
primele oraşe bombardate masiv, cazul oraşului Bucureşti, urmate de oraşe cu 
mari epidemii de febră tifoidă, tifos exantematic, cazul oraşului Iaşi, iar la sfârşitul 
războiului, comunităţile au fost puţin ajutate de stat. În Marele Război, frontul 
din est a fost mult mai mobil, spre deosebire de tranşeele din vest, motiv pentru 
care, în armata austro-ungară, acolo unde regimentele aveau o structură foarte 
eterogenă, din punct de vedere etnic şi confesional, ofiţerii superiori au 
simplificat la maxim problema cimitirelor militare şi a mormântului individual, 
prin preferinţa pentru groapa comună şi o singură cruce cu numărul şi denumirea 
regimentului, care îi reprezenta pe toţi cei care „s-au jertfit pentru patrie”.6  

În România, în primii ani după Marea Unire, teama cea mare a fost aceea 
că nu vor putea convinge noua generaţie de eforturile depuse de cei care au 
câştigat până la urmă şi mai ales de faptul că tot ceea ce s-a câştigat impunea o 
luptă de zi cu zi pentru conştientizarea victoriei. Obţinerea ei a fost posibilă 
datorită sacrificiului altei generaţii drept urmare comemorarea ei, în toate formele 
posibile, era nu numai o obligaţie, dar şi o necesitate cât se poate de obiectivă. 

Situaţia României a fost şi mai complicată, apartenenţa sa la tabăra 
Antantei fiind serios pusă la îndoială de către aliaţi, datorită mai ales dezastrului 
provocat de Rusia prin pacea de la Brest-Litovsk, urmată de cea de la Buftea-
Bucureşti din 1918. Reintrarea în război cu o zi înainte de încheierea armistiţiului 
din 11 noiembrie 1918 a fost însă urmată de cel puţin doi ani de conflicte cu 
noua Rusie bolşevică, a cărei alianţă a fost uşor de câştigat de către Republica 
Sfaturilor din Ungaria, condusă de Bela Kún. Ambele noi state au hotărât să nu 
schimbe nimic din politica externă a fostelor imperii, ne referim aici la 

 
6 Maria Bucur, Eroi şi victime. România şi memoria celor două războaie mondiale, Iaşi, Editura Polirom, 
2019, pp. 66-69. 
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menţinerea Transilvaniei şi a Banatului în componenţa Ungariei, respectiv a 
Basarabiei în componenţa Rusiei bolşevice. 

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 te readucea în faţa durităţii vieţii de zi cu zi. 

Formele prin care s-au realizat toate acestea au fost diverse, dar toate au 
impus implicarea tinerei generaţii: organizarea cimitirelor militare de onoare, 
participarea la solemnităţile dedicate eroilor, mai ales după stabilirea unei 
sărbători naţionale dedicate lor, Ziua Eroilor, susţinerea unor publicaţii, cum au 
fost „Cultul Eroilor Noştri”, şcolile aveau tablouri cu cei mai cunoscuţi eroi din 
localitatea respectivă, la fel şi bisericile, etc. Tot atât de adevărat a fost faptul că 
şi amintirea celor căzuţi în război, a fost destul de uşor confiscată de oamenii 
politici din perioada interbelică, aşa cum avem o dihotomie şi în cadrul familiei 
regale, între regina Maria, „Mama răniţilor”, a cărei muncă epuizantă pe front a 
fost mai mult decât evidentă şi dorinţa lui Carol al II-lea, după 1930, de a rescrie 
istoria anilor 1917-1918, la care în cel mai bun caz putem afirma că a luat parte 
ca figurant. Dar tot în acest context trebuie să menţionăm faptul că rolul oficial 
al asistentelor şi al întregului personal feminin medical nu a fost recunoscut 
oficial, plecând de la faptul că totul s-a bazat pe voluntariat, astfel femeile au 
suplinit mai ales în spaţiul rural lipsa bărbaţilor înrolaţi în armată.7 

Într-un volum de discursuri referitoare la cultul eroilor la noi, preotul 
militar Dumitru Furtună a fost convins că istoria războiului nostru nu stă doar 
în statistici, fiind demonstrat mai ales de „[...] crucile puse la căpătâiul celor tineri care 
au murit, în multe locuri aceste morminte nu se mai văd aşa cum nu putem vedea nici lacrimile 
vărsate pe brazdele pământului apărat”.8 În volum a citat şi din versurile poetului 
belgian Maurice Maeterlink, pentru care eroii nu trebuie socotiţi în rândul 
morţilor, amintirea lor dispare doar în momentul în care „[...] coboară în uitare. Şi 
uitarea singură face despărţirea veşnică dintre vii şi morţi”.9 Peste timp, într-o vreme când 
te puteai referi doar la anumiţi eroi, poetul Nichita Stănescu ne îndemna într-o 
poezie celebră: „Să nu-l uitaţi!”. 

Pentru realizarea obiectivului menţionat, cea mai eficientă a fost Societatea 
„Mormintele Eroilor Căzuţi în Război”, înfiinţată sub patronajul reginei Maria 
în septembrie 1919, cu sediul la Cercul Militar din Bucureşti şi apoi la Palatul 
Mitropolitan din 1921. Fără însă o publicaţie, cum a fost „Cultul Eroilor Noştri”, 

 
7 Ibidem, p. 67. 
8 Dumitru Furtună, Cultul eroilor. Cuvântări şi mărturii de pomenire din zile grele, adunate şi închinate 
tinerimii care se ridică, Neamţ, Tiparul Mănăstirii Neamţ, 1924, p. 1. 
9 Maurice Maeterlink, Sfărâmăturile războiului, Paris, 1926, apud Ibidem, pp. 21-22. 
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nu am fi cunoscut activitatea deosebită a societăţii menţionate. În linii generale, 
publicaţia societăţii trebuia 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”.10 

Până la stabilirea unei subvenţii din partea statului, prin intermediul 
Ministerului de Finanţe, principalele susţinătoare ale societăţii, Biserica 
Ortodoxă şi Armata au adunat bani prin intermediul colectelor pentru demararea 
primelor acţiuni de stabilire a cimitirelor existente şi de înfiinţare a celor noi. 
Drept urmare, preoţii au fost chemaţi prin circulara număr 4914/1920 să ofere 
un exemplu prin grija pentru îngrijirea mormintelor eroilor, dar şi faţă de 
mormintele străinilor.11 

Primul Comitet Central al Societăţii a avut următoarea componenţă: 
patronajul a aparţinut reginei Maria, preşedinte executiv a fost mitropolitul-
primat, ulterior patriarhul Miron Cristea, vice-preşedinţi Olga Văitoianu, 
membrii: Elena Dragalina, Elena Praporgescu, Maria Poetaş-văduvele celor mai 
cunoscuţi generali români care au murit în război, miniştrii sau delegaţi ai 
următoarelor ministere: Ministerul de Război, de Interne, Domenii, Culte, 
Lucrări Publice, şeful Marelui Stat Major. Din comitetul de redacţie au făcut 
parte, printre alţii: Gala Galaction, Octavian Goga, George Lungulescu, V. 
Teodorescu Ţincu, Mihail Botez sau căpitanul A. Şerbănescu, dar cel care a 
susţinut de fapt întreaga activitate atât a publicaţiei, cât şi a Cultului Eroilor, a 
fost Ion Manolescu. 

Cultul Eroilor a apărut în aprilie 1920; din titlu aflăm că a fost însoţit şi de 
revista filialei societăţii închinate comemorării generalului Ioan Dragalina, unul 
din eroii români ai Marelui Război, originar din Banat. Denumirea publicaţiei 
Societăţii, „Mormintele Eroilor Căzuţi în Război”, s-a schimbat de mai multe ori, 
astfel din 1925 s-a numit „Cultul Eroilor”, iar din 1926 „România Eroică”, până 
la ultima apariţie, în 1936. La fel şi societatea a luat numele de Cultul Eroilor sub 
care a fost cunoscută. Erau oferite abonamente reduse pentru: armată, şcoli, case 
de cetire, parohii care aveau mai mult de doi abonaţi. 

Societatea „Mormintele Eroilor Căzuţi în Război” a fost recunoscută ca 
persoană juridică prin Înaltul Decret număr 4106 din 12 septembrie 1919, emis 
de regele Ferdinand şi semnat de ministrul de război, generalul de corp de armată 
Arthur Văitoianu.12 Potrivit Decretului-Lege număr 1693 din 1920, exproprierea 

 
10 Cultul Eroilor Noştri, număr 2-5, 1921, p. 1. 
11  Anexă D la număr 18, în Protocolul Sinodului Ordinar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din 
Transilvania ţinut la Sibiu, în anul 1920, Sibiu, Tiparul Tipografiei Arhidiecezane, p. 444. 
12 Cultul Eroilor, număr 2, 1925, pp. 1-2. 
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terenurilor necesare pentru mormintele celor căzuţi în război, precum şi pentru 
lucrările de comemorare a luptelor au avut loc pe baza articolului 19 din 
Constituţie.13 

Cele mai importante capitole din „Legea asupra Regimului Mormintelor 
de Război din România”, adoptată la 15 aprilie 1927, stabileau toate categoriile 
de morminte: ale soldaţilor, fără deosebire de religie şi origine etnică, cele 
asimilate ale cercetaşilor, surorilor de caritate care au căzut, punându-se benevol 
în serviciul patriei, cele ale invalizilor de război, dar şi la mormintele românilor 
de pretutindeni care au căzut pentru dezrobirea şi înălţarea neamului. Articolul 
3 menţiona şi mormintele aparţinând ostaşilor din fostele state beligerante, amice 
şi inamice, ale internaţilor, prizonierilor şi internaţilor civili. Un întreg capitol 
stabilea modalitatea de comemorare a Zilei Eroilor, devenită sărbătoare 
naţională.  

Alte legi de acelaşi tip au fost date în timpul domniei lui Carol al II-lea: 
Decret-Lege număr 2533 asupra regimului mormintelor şi operelor 
comemorative de război din 27 iulie 1940 şi Legea număr 424 din 1 august 1940 
cu privire la instituirea Aşezământului Naţional „Regina Maria” pentru Cultul 
Eroilor. Din nefericire, prin Decretul număr 48 din 29 mai 1948, societatea a 
fost desfiinţată de către noua democraţie populară, totul a fost detaşat la 
Ministerul Apărării Naţionale.14 

Din anul 1920 s-a stabilit sărbătorirea Zilei Eroilor, fiind aleasă ca 
sărbătoare Înălţarea Domnului. Onorarea oficială a morţilor în război, 
comemorarea lor a fost în cea mai mare parte dictată de stat, dar a urmat modelul 
religios al parastasului. Alegerea unei sărbători creştine ortodoxe a creat o serie 
de animozităţi. Oficial, regina Maria a fost cea care a stabilit această dată din 
respect pentru majoritatea confesională a României Mari, ca un semn de 
identificare cu aceasta, deşi alegerea în sine a putut fi şi un pretext pentru cetăţenii 
de altă etnie sau confesiune să se simtă eludaţi oficial de la ceremonia oficială.15 

Dintr-o circulară emisă de Mitropolia Ardealului, număr 2772/1920, 
înţelegem că exista deja şi planul pentru sărbătorirea „Zilei Eroilor”. Structura 
sărbătorii fusese deja schiţată de Comitetul Central al Societăţii „Mormintele 
Eroilor de Război”: adunarea generală în piaţa mare a oraşului, participarea 
societăţii alături de armată trebuia să demonstreze legătura sufletească cu aceasta, 
în şcoli urmau să existe tablouri cu cei care au murit în război din localitatea 
respectivă, la fel şi în biserici. Se recomanda ca fiecare şcoală să aibă drapelul ei. 

 
13 Ibidem, număr 2-5, 1921, p. 65. 
14 www.elevenemil.files.wordpress.com. 
15 Maria Bucur, Eroi şi victime, pp. 73-75. 
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Urma apoi pelerinajul la cimitirele eroilor, slujba religioasă, împodobirea 
mormintelor cu flori, în restul zilei aveau loc manifestări dedicate eroilor.16 

Şi în paginile „Telegrafului Român” au fost prezentate punctual obligaţiile 
societăţii: cercetarea şi descoperirea mormintelor de eroi, fără deosebire de 
naţionalitate, îngrijirea şi întreţinerea lor, comemorarea eroilor prin sărbătoarea 
„Zilei Eroilor”, monumente, plăci comemorative, publicaţii, executarea, la 
cererea familiilor, de exhumări de eroi şi transporturi la vatra strămoşească. 

Pentru buna îngrijire a mormintelor de eroi români şi străini, societatea a 
adoptat principiul centralizării osemintelor în cimitire comune, organizate pe 
judeţe sau regiuni. Până la data articolului citat, 1928, au fost organizate şi 
întreţinute peste 80 de cimitire de onoare, în care au fost centralizate circa 
200.000 de morminte. În perioada interbelică, societatea a adunat în cimitire ale 
eroilor un număr de 200.000 de eroi români şi străini, a repatriat în şi din 
străinătate, 1500 de eroi, a construit 106 cimitire militare definitive şi 14 
mausolee. 

Peste 3 ani, după modelul impus de Franţa şi în România au avut loc 
ceremonii legate de aducerea la Bucureşti, în parcul Carol, a „Mormântului 
Eroului Necunoscut”, ales de elevul militar Amilcar Săndulescu din Mădulari, 
judeţul Vâlcea la Mărăşeşti, în 17 mai 1923. 

Fără instituirea şi trimiterea Misiunii Franceze în România nu putem 
înţelege un capitol important din istoria românească a Marelui Război şi 
formarea României Mari. Alături de aceasta, figura generalului Henri Mathias 
Berthelot i-a oferit o aură de legendă. Trimiterea Misiunii Militare Franceze la 
Iaşi a resuscitat nu numai din punct de vedere militar frontul din Moldova, dar a 
dat un impuls decisiv sub raport motivaţional. Conducător al acestei misiuni, 
care a acţionat în Moldova din octombrie 1916-martie 1918, generalul Henri 
Mathias Berthelot a păstrat şi după încheierea războiului un ataşament deosebit 
cauzei româneşti. Avem menţionate în paginile publicaţiei „Cultul Eroilor”, 
mesaje sincere de preţuire şi de apreciere pentru vremurile grele întâmpinate 
împreună. Misiunea Franceză a ajuns în Moldova în octombrie 1916, la cererea 
expresă a primului-ministru Ionel Brătianu şi a fost compusă din: 350 de ofiţeri 
şi 1000 de subofiţeri, dintre care 400 au murit până în 1919.17 

În plan istoriografic, cercetarea românească s-a axat mai mult pe duritatea 
vremurilor dintr-o Moldovă plină de refugiaţi, unde trebuia să se refacă o nouă 
armată română, alături de un aliat, Rusia în mod voit insolvabil.18 

 
16 Telegraful Român, număr 24, 1920, p. 1. 
17 Centenarul Marelui Război, Locuri de glorie 1916-1918, Mormintele Marelui Război, Bucureşti, 2018, 
pp. 118-119. 
18 În istoriografia franceză au fost publicate, în 1919, două lucrări referitoare în plan general la 
războiul din est şi în special din România, dar accentul a fost pus mai mult pe aventurile trăite de 
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Misiunea menţionată a atras şi atenţia lui Winston Churchill, concluziile 
sale cu privire la armata română fiind următoarele: slab înzestrată, mai ales în 
domeniul artileriei, aprovizionarea cu muniţii era deficitară, avea puţine 
telefoane, fără gaze de luptă şi cu o aviaţie aproape inexistentă. Vede trimiterea 
Misiunii Militare Franceze nu doar ca o soluţie venită din partea Franţei, dar şi 
ca o misiune de salvare din partea Antantei, care conform celor menţionate de 
Lloyd George a ajuns să repete în cazul României, erorile fatale aplicate Serbiei 
în 1915.19 

Misiunea Militară Franceză şi respectiv şeful ei, generalul Henri Mathias 
Berthelot, nu s-au lovit de la început doar de inerţia ruşilor, care a fost de 
aşteptat, dar şi de o multitudine de probleme existente în interiorul armatei 
române. Ideea de război modern nu fusese cu insistenţă introdusă în instrucţia 
ofiţerilor şi deci implicit a trupei, în ciuda unui număr mic, dar strălucit de ofiţeri 
cu studii militare în ţară, dar şi la Paris şi Berlin. 

După ce a observat că nu a putut opri sosirea acesteia, Rusia a lansat ideea 
refacerii armatei române, dar şi a retragerii autorităţilor politice, în frunte cu 
familia regală peste Prut. Ideea a fost respinsă în mod categoric de partea 
română, dar ruşii l-au învinuit direct pe generalul Berthelot pentru influenţa sa 
asupra reginei Maria. Acuzatul s-a justificat nu numai prin argumente care ţineau 
de logistica militară, dar mai ales prin semnificaţia psihologică a actului în sine, 
adică se punea sub semnul întrebării refacerea armatei române undeva departe 
de front, în Basarabia.20 

Totuşi, motivaţia Rusiei a avut parţial succes dacă ne gândim la 
parlamentarii români refugiaţi în anul 1917 la Herson şi Odessa.21 

Din lucrările dedicate generalului Berthelot şi implicit Misiunii Militare 
Franceze, apărute în preajma Centenarului, cum sunt cele ale lui Glenn E. Torrey 
sau Jean-Noël Grandhomme, avem avantajul de a afla mai multe detalii despre 
activitatea ofiţerilor francezi în Moldova refugiului. Cred că din perspectiva 
noastră sunt mult mai interesante acum, referinţele complete ale generalului 
Berthelot despre admirabila dezorganizare a armatei române, pe care a analizat-
o cu o seninătate care a ajuns să-i fie reproşată. 

A fost nevoie de o impresionantă activitate de organizare, pentru a exista 
apoi şansa de a pune pe picioare o armată dacă nu tehnic 100%, dar cel puţin 
parţial dotată cu o concepţie modernă despre războiul care trebuia câştigat. A se 

 
personajul principal: Robert de Flers, Sur la Chemins de la Victoire, 1919 şi Emmanuel Chaumie, 
La belle aventure de Robert de Flers. Russie-Roumanie-fevrier-mars 1918, 1929. 
19 Liviu Maior, De la Marele Război la România întregită, Bucureşti, Editura Rao, 2018, p. 158. 
20 Marcel Fontaine, Jurnal de război. Misiune în România, noiembrie 1916-aprilie 1918, Bucureşti, 
Editura Humanitas, 2016, p. 15. 
21 George Procopiu, Parlamentul în pribegie, 1916-1918. Amintiri, note şi impresii, Bucureşti, Editura 
Humanitas, 2018, p. 33. 
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vedea în acest sens, etapele prezentate de Glenn E. Torrey: reorganizarea forţelor 
rămase, combaterea epidemiilor, refacerea moralulului, perfecţionarea 
instrucţiei, reînarmarea, cu toate greutăţile care au fost făcute de către ruşi, 
dezvoltarea şi modernizarea unor arme auxiliare-marina şi aviaţia.22 

Printre rezultatele importante ale misiunii franceze, menţionăm şi 
stabilirea unor relaţii între militarii români şi francezi, care nu au dus doar la 
rezultate pragmatice, dar şi la ceea ce Constantin Argetoianu numea construirea 
drumului pe care armata română a mers ulterior. Un alt observator atent al 
colaborării şi apropiat al lui Ionel Brătianu, I. G. Duca i-a declarat lui Berthelot 
că dincolo de toate, Misiunea Militară Franceză a oferit încredere, iar încrederea 
a fost acel factor imponderabil care, din timpuri imemoriale, a hotărât soarta 
bătăliilor.23 Chiar dacă în memoriile sale, generalul Alexandru Averescu nu l-a 
considerat întotdeauna instructorul de care avea nevoie armata română, nu a 
putut trece peste meritele sale de organizator şi promotor al unei noi concepţii 
de luptă, de care până la urmă a profitat şi el.24 Mai mult, prin activitatea lor, 
ofiţerii francezi au ajuns, de multe ori fără să dorească, la impunerea unor idei 
care nu au fost tot timpul pe placul unor ofiţeri superiori români. Cele mai 
delicate discuţii au fost cele în care incriminarea ofiţerilor care nu aveau 
cunoştinţele necesare profesiunii lor, i-a lezat şi pe cei merituoşi, cazul cel mai 
cunoscut fiind al căpitanului de stat-major Ion Antonescu, care a apreciat tot 
ceea ce a adus Misiunea Militară Franceză, dar a fost marcat şi de sarcasmul unor 
ofiţeri francezi. 

Un pandant al generalului Berthelot, care a evaluat situaţia la nivelul unui 
regiment, căpitanul Marcel Fontaine, s-a lovit de probleme similare, pe care le 
formulase mai diplomat generalul: ofiţerii români ţin prea mult la propria lor 
bunăstare, unii dintre ei sunt de o nepricepere extraordinară, între ei şi soldaţi 
este o mare prăpastie. În schimb, despre soldaţii români părerile sunt în general 
mult mai bune: „[...] curajoşi, răbdători, supuşi şi devotaţi când erau motivaţi şi conduşi cu 
pricepere”.25 

Ruptura dintre elita militară şi trupe a fost evidentă şi prin felul în care au 
decurs o serie de acţiuni comune, pe lângă cele dedicate refacerii armatei române 
şi pe care Fontaine le consideră prea stridente: banchetele ofiţerilor pentru 
reconstituirea forţei armatei române, pedepsele fizice la care sunt supuşi soldaţii 
sau chiar aducerea trupelor sub pretextul unor inspecţii sau defilări, anulate 
ulterior, în timp ce soldaţii stăteau ore în şir în frig. Căpitanul Fontaine a încercat 

 
22 Glenn E. Torrey, România în Primul Război Mondial, Bucureşti, Editura Meteor Publishing, 2018, 
pp. 187-205. 
23 Glenn E. Torrey, România în Primul Război Mondial, p. 205. 
24 Alexandru Averescu, Notiţe zilnice din războiu (1916-1918), Bucureşti, Editura Cultura Naţională, 
1935. 
25 Glenn E. Torrey, România în Primul Război Mondial, p. 195. 
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să ofere el însuşi un exemplu în a fi mai apropiat de soldaţi, atât de soldaţii valizi, 
dar şi de cei bolnavi de tifos exantematic, de care nici el nu a scăpat, prin vizitele 
la spitalele amenajate de multe ori în condiţii greu de imaginat şi l-a impresionat 
faptul că aceşti soldaţi-ţărani au reacţionat la cel mai mic semn de simpatie.26 

Stabilizarea frontului în Moldova anului 1917 s-a datorat în mare măsură 
Misiunii Militare Franceze, iar alianţa dintre cele două armate a fost astfel 
pecetluită şi prin jertfa a cel puţin 400 de francezi, militari, doctori şi infirmiere 
care au contribuit până la urmă la făurirea Marii Uniri. 

Deşi într-o situaţie dificilă, dar conştientă de ajutorul dat de francezi, 
partea română trimite în 11/24 august 1917, după bătăliile de la Mărăşti, 
Mărăşeşti şi Oituz, generalului Berthelot, prin intermediul ambasadorului 
Franţei, contele de Saint-Aulaire, copia unei adrese prin care Ministerul de 
Război din România, prin Decretul Regal număr 4 din 17 septembrie 1917, 
acorda pensii militarilor şi civililor francezi din Misiunea Militară Franceză, ca şi 
văduvelor, orfanilor şi invalizilor de război. Tot acum, generalul Eremia 
Grigorescu îşi exprimă recunoştinţa pentru serviciile aduse României de membrii 
Misiunii Militare Franceze.27 

În martie 1918, generalul Berthelot a fost obligat împreună cu Misiunea 
Militară Franceză să plece din România, dar a revenit cu puţin timp înainte de 
încheierea armistiţiului, în postura de comandant al Armatei de Dunăre. Probabil 
cel mai emoţionant an a fost 1922, când a făcut parte din delegaţia care a decorat 
4 oraşe româneşti cu „Crucea de Război” în numele Republicii Franceze: Iaşi, 
Mărăşeşti, Giurgiu şi Galaţi, înainte de a participa la încoronarea regelui 
Ferdinand şi a reginei Maria la Alba-Iulia. 

În data de 18 octombrie 1922, generalul Berthelot, împreună cu mareşalul 
Ferdinand Foch, generalii Victor Petin şi Maxime Weygaund au ajuns în oraşul 
Giurgiu, primul oraş eliberat de Armata de Dunăre. Oraşul a fost decorat cu 
„Crucea de Război 1914-1918” prin decretul Republicii Franceze număr 18, 
pentru curajul populaţiei dovedit în noiembrie 1916. Oraşul Iaşi primeşte aceeaşi 
distincţie în data de 20 octombrie 1920, iar în următoarea zi este decorat oraşul 
Galaţi.28 

Cu ocazia vizitei familiei regale române la Paris din anul 1924, generalul 
Berthelot a fost cel care i-a însoţit la depunerea unei coroane la Mormântul 
Eroului Necunoscut de la Arcul de Triumf din Paris. Ales cetăţean de onoare al 
României Mari, el revine anual în România, la proprietatea dăruită de statul 
român de la Fărcădinul de Jos, judeţul Hunedoara, actualmente Berthelot. De 

 
26 Marcel Fontaine, Jurnal de război, pp.15-17. 
27 Documente din arhivele franceze referitoare la Primul Război Mondial. Repertoriu, Bucureşti, Direcţia 
Generală a Arhivelor Statului din Republica Socialistă România, 1983, p. 248. 
28 Jean-Noël Grandhomme, România de la Tripla Alianţă la Antantă (1914-1919), Iaşi, Editura 
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2018, pp. 210-214. 
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fiecare dată, vizita mai ales, aşa cum a făcut şi în 1929, mormintele eroilor Franţei, 
căzuţi pentru întregirea neamului românesc din cimitirul Eternitatea din Iaşi şi 
monumentul dedicat personalului medical francez de la vila Greerul din acelaşi 
oraş.29 

Revenirea sa la Bucureşti, în anul 1930, a avut o importanţă deosebită 
deoarece deşi grav bolnav l-a însoţit pe contele de Saint-Aulaire la Bucureşti şi 
Iaşi, cu ocazia alegerii acestuia ca membru de onoare al Academiei Române. 
Momentul vizitei a fost prost ales, deşi s-a ocupat de organizarea vizitei, regina 
Maria nu a participat la nicio festivitate, deoarece fusese izolată, încă din vremea 
regenţei, din viaţa politică şi se retrăsese la Balcic. Mai trist a fost faptul că o parte 
din cei care au făurit România Mare nu mai erau în viaţă: regele Ferdinand, 
primul-ministru Ionel Brătianu, Take Ionescu, generalul Eremia Grigorescu. 

Cu toate împrejurările triste, au avut parte de o primire caldă din partea 
opiniei publice şi a mediilor intelectuale din ţară, inclusiv la Iaşi, unde alături de 
Gheorghe Brătianu, generalul Alexandru Averescu a ţinut să fie prezent. Grav 
bolnav, generalul Berthelot a participat la toate manifestările, dar nu a mai putut 
ţine niciun discurs, a murit în 29 ianuarie 1931.30 Amintirea sa a rămas şi prin 
intermediul operelor de artă, cele mai cunoscute fiind: bustul său din parcul 
Teatrului Naţional din Iaşi, an alt bust inaugurat în sala de onoare a Muzeului 
Militar Central, în data de 4 octombrie 1937, sau de la Mausoleul de la 
Mărăşeşti.31 

Fără îndoială, figura generalului Berthelot şi a Misiunii Militare Franceze 
au reprezentat motive în plus pentru societatea românească de a considera 
legătura cu Franţa ca ceva absolut obligatoriu. După ce s-a semnat armistiţiul 
care a pus capăt conflictului, în 11 noiembrie 1918, acţiunile Republicii Franceze 
de comemorare a eroilor de război, a marilor mutilaţi, de ajutorare a văduvelor 
şi orfanilor au fost considerate, aşa cum a fost de aşteptat un model potrivit şi în 
România. Ne vom referi în continuare la cele mai cunoscute activităţi de acest 
fel. 

O primă similitudine a fost cea a comemorării Mormântului Eroului 
Necunoscut, ca un simbol al celor care şi-au dat viaţa neştiuţi şi negăsiţi de cei 
dragi. Dacă în Anglia, mormântul eroului necunoscut se află în catedrala 
Westminster Abbey, România a preluat modelul francez. La Paris, Mormântul 
Eroului Necunoscut se află la Arcul de Triumf unde, în 28 ianuarie 1921, 

 
29 Generalul Henri Mathias Berthelot, Memorii şi corespondenţă, 1916-1919, Bucureşti, Editura 
Militară, 2018, p. 220; Documente din arhivele franceze referitoare la Primul Război Mondial, p. 363; Jean-
Noël Grandhomme, România de la Tripla Alianţă la Antantă, p. 331, 363. 
30 Contele de Saint-Aulaire, Însemnările unui diplomat de altădată în România. 1916-1920, Bucureşti, 
Editura Humanitas, 2016, pp. 19-21. 
31 Documente din arhivele franceze referitoare la Primul Război Mondial, p. 327; Jean-Noël Grandhomme, 
România de la Tripla Alianţă la Antantă, p. 226. 
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rămăşiţele eroului necunoscut au fost depuse într-o capelă, deasupra căreia arde 
o flacără veşnică.32 

La noi, mormântul eroului necunoscut a fost ales în Parcul Carol, iar 
comemorarea a avut loc în 17 mai 1923, în prezenţa familiei regale, a elitei 
politice, a unui număr mare de reprezentanţi ai corpului diplomatic şi a unui 
public numeros impresionat de ceremonial şi de faptul că Franţa a decorat eroul 
necunoscut cu „Crucea de Război”.33 

„Diploma recunoştinţei”, apărută odată cu anul 1916, a comemorat în 
Franţa pe toţi cei care au murit în război. Imagologia este clar iniţiată după 
celebra „Chemare la arme a voluntarilor din 1792”, mai cunoscută sub numele 
de „La Marsseillaise” de Francois Rude, reprezentată şi pe Arcul de Triumf de la 
Paris (figura 1). 

„Diploma românească” are şi ea o serie de personaje simbol ale istoriei 
naţionale, care închid ca un arc o perioadă de timp simbolică din istorie: Mihai 
Viteazul şi regele Ferdinand, iar în partea centrală a diplomei figura oşteanului 
cu arma în mână.34 

„Simbolul aducerii aminte”, dar şi al solidarităţii a apărut mai ales în cadrul 
statelor Antantei şi a îmbrăcat diverse forme, de cele mai multe ori sub forma 
unei insigne. Dacă în Anglia, macul roşu este şi astăzi purtat de mulţi britanici în 
Duminica aducerii aminte, în Franţa a fost aleasă Albăstreaua de Franţa-”Les 
Bleuet de France” (figura 2). 

Propunerea românească, „Insigna Societăţii Cultul Eroilor”, consta în 
redarea unei săbii romane, îmbrăcată în lauri şi cu casca militară deasupra ei. Era 
o variantă mult mai milităroasă, dar care pleca tot de la obligaţia morală de 
aducere-aminte a vitejiei naţiunii prin trimiterea la legiunile romane. Desigur, ca 
peste tot în Europa, prin comercializarea lor se obţineau iniţial fonduri pentru 
ajutoarea veteranilor şi a familiilor lor.35 

„Semnul aducerii aminte” conţine simbolismul diplomei acordate celor 
care şi-au dat viaţa în timpul Marelui Război. Ceea ce este important este faptul 
că aşa cum România a fost prima ţară care a impus includerea în rândul eroilor 
de pe cuprinsul ţării şi a celor străini, plăcuţele din ceramică de culoarea 
bronzului urmau să fie un remember pentru comunitate. În categoria celor care 
urmau să fie cinstiţi intrau: militarii căzuţi pe front, invalizii de război, cercetaşii, 
surorile de caritate şi toţi cei care au murit datorită implicării în conflict. 
Menţionarea cercetaşilor şi mai ales a surorilor de caritate a reprezentat un pas 

 
32 Maria Bucur, Eroi şi victime, p. 114, 130-131. 
33 „Omagiul aliaţilor, dragostea Franţei. Soldatul necunoscut”, în Cultul Eroilor Noştri, număr 1-
2, 1923, p. 13. 
34 www.archivesdepartementales.lenord.fr; „Cinstirea eroilor căzuţi pentru Ţară”, în Cultul Eroilor 
Noştri, număr 2, 1921, p. 6. 
35 „Insigna Societăţii Mormintele Eroilor”, în România Eroică, număr 2, 1926, p. 15. 
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înainte deoarece iniţial militarii şi asociaţiile de veterani au considerat că doar ei 
se pot implica în acţiunea de comemorare a camarazilor lor, fiind implicit singurii 
beneficiari ai recunoştinţei naţiunii, alte categorii fiind doar parţial îndreptăţite 
individual, având meritele incluse într-un cadru general, singurul recunoscut.36 

Cele mai cunoscute locuri ale memoriei Franţei în România Marelui 
Război au fost monumentele şi cimitirele de onoare.  

Monumentul reprezentativ, asta şi pentru că se află în Bucureşti, mai precis 
în Parcul Cişmigiu, a fost inaugurat în data de 19 octombrie 1922, în prezenţa 
generalilor Foch, Berthelot şi Weygand, veniţi în România pentru încoronarea 
suveranilor României Mari. În discursul pe care l-a rostit cu această ocazie, 
generalul Berthelot a declarat că vede în acest monument legăturile care există 
între Franţa şi România şi mai ales un simbol a două naţiuni, pe care le-a descris 
astfel: „[…] prietene în timpuri grele, prietene în zile de sărbătoare, este bine aşa cum suntem 
acum şi este bine că acest monument simbolizează acest lucru”. 

Artistul Ion Jalea este autorul acestui monument ridicat în Bucureşti în 
anul 1922, anul încoronării. Ulterior, prin strădaniile unui veteran francez şi al 
Societăţii Cultul Eroilor a fost edificat în 1933, de Ziua Eroilor, un monument 
pentru eroii francezi din cimitirul Bellu militar. Tot acum au fost reînhumaţi cu 
toate onorurile aici, un număr de 45 de ofiţeri şi 477 de soldaţi francezi37 (figura 
3). 

Oraşul Giurgiu a fost unul din puţinele oraşe româneşti eliberate de 
Armata de Dunăre comandată de generalul Berthelot, cu câteva ore înainte de 
semnarea armistiţiului care a pus capăt Primului Război Mondial. Instalat în 
Parcul Alei, din sudul oraşului, monumentul a fost inaugurat în 19 octombrie 
1922. Poartă o inscripţie care îi omagiază pe soldaţii francezi ai Armatei de 
Dunăre, care au intrat în oraş în data de 10 noiembrie 1918. În timpul inaugurării 
monumentului, care a fost filmată, oraşul a fost decorat de către Republica 
Franceză cu „Crucea de Război”, în prezenţa mareşalului Foch şi a generalilor 
Berthelot şi Petin. 

Cunoscut sub numele de „monumentul locotenentului Richard” şi ridicat 
în anul 1930, acesta a fost prima piatră de mormânt a locotenentului Richard 
Jean, îngropat în 4 aprilie 1917, la Răcoasa, judeţul Vrancea. Inscripţia de pe 
piatra de mormânt este următoarea: ”Aici odihneşte locotenentul Richard Henri Jean 
din glorioasa armată franceză, care a murit ca un erou pentru România Mare”. În cursul 
anului 1938, corpul locotenentului Richard a fost exhumat şi depus în careul 
militar din cimitirul Bellu din Bucureşti. Cu această ocazie, s-a descoperit asupra 

 
36 „Semnul aducerii aminte”, în Ibidem, număr 8, 1928, p. 7. 
37 Jean-Noël Grandhomme, România de la Tripla Alianţă la Antantă, p. 226; www.ro.ambafra 
nce.org. 
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corpului, o scrisoare care autentifica identitatea sa. Monumentul se află lângă cel 
al unui sergent român (figura 4). 

Un ofiţer al Regimentului 99 de Infanterie a fost detaşat de la regimentul 
său pentru a participa la misiunea Berthelot şi a plecat în România în data de 16 
noiembrie 1916. A făcut parte din ofiţerii, plasaţi pe lângă comandanţii de 
regiment pentru a-i asista pe linia frontului. Într-o acţiune de recunoaştere, a fost 
împuşcat mortal la cap. Posesor deja al „Crucii de Război”, a fost decorat postum 
de către statul român cu „Virtutea Militară”, în data de 5 aprilie 1917 şi îngropat 
cu onoruri militare aproape de locul unde a murit. Fotografiile activităţii sale şi 
cele ale înmormântării sunt disponibile on-line pe site-ul Ministerului Francez al 
Culturii din decembrie 2012. 

La fel ca şi locotenentul Richard, o simplă troiţă de pe malul Siretului stă 
mărturie pentru cel care, în data de 1 august 1917, la începutul bătăliei de la 
Mărăşeşti, căpitanul Henri Verney a ales să stea la punctul de comandă al 
Regimentului 8 Infanterie şi a susţinut Brigada 10 a regimentului atunci când a 
fost atacată de Divizia 216 germană. Rănit, se aruncă în Siret, dar nu 
supravieţuieşte, rămăşiţele sale au fost descoperite lângă podul de lemn de la 
Furceni, abia în ianuarie 1918. A fost înmormântat în Mausoleul Eroilor francezi 
din cimitirul Eternitatea din Iaşi.38 

Cel mai neaşteptat monument se află la Mărăşeşti, în parcul numit în 
onoarea mareşalului Joffre şi este cunoscut sub denumirea de Monumentul 
Crucii de Război. Data inaugurării, 6 august 1998, se raporta la celebrarea 
decorării oraşului cu „Crucea de Război” de către statul francez. Cel care a remis 
decoraţia, mareşalul Joffre, a reamintit în discursul său, meritele oraşului în 
timpul războiului: eroic prin rezistenţa pe care a depus-o în faţa unor trupe 
germane superioare numeric şi care au atacat în mod decisiv, reuşind cu mari 
eforturi să oprească această ofensivă (figura 5). 

Monumentul a fost realizat de Asociaţia Foştilor Combatanţi şi a 
Descendenţilor lor, în forma unei coloane în formă de pătrat, pe care sunt plasate 
două plăci de bronz. Prima conţine emblema României Mari şi a doua reprezintă 
„Crucea de Război” franceză. Monumentul conţine un epitaf în memoria 
sacrificiilor eroilor francezi şi români din misiunea Berthelot, care au murit 
pentru „visul Marii Uniri”. În faţa monumentului se află două plăci consacrate 
biografiilor mareşalului Joffre şi respectiv lui Napoleon al III-lea, care a susţinut 
unirea Principatelor şi a creării statului român.39 

Cimitirele eroilor Franţei căzuţi în România au fost contabilizate în funcţie 
de perioadă de Ministerul de Război prin intermediul publicaţiei „Cultul 
Eroilor”, ulterior de Ambasada Franţei şi de Oficiul Naţional al Eroilor 

 
38 „Un erou francez: căpitanul Henri Verney”, în România Eroică, număr 2, 1929, p. 13. 
39 www.ro.ambafrance.org. 
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Neamului/Ministerul Apărării Naţionale. În perioada interbelică, conform 
datelor furnizate de publicaţia „Cultul Eroilor”, pe teritoriul României se aflau 
361 de morminte de eroi francezi, 90 în diferite cimitire din ţară, restul în 
cimitirele de onoare din: Bucureşti-153, Slobozia-216, Chişinău-17, Timişoara-9, 
Varniţa-1.40 

Relatările au fost focalizate nu numai pe cele mai cunoscute cimitire, cele 
de la Iaşi sau Bucureşti, dar şi pe cimitirele de onoare de la: Constanţa, Giurgiu, 
Galaţi, Piteşti, judeţul Argeş, Alexandria, judeţul Teleorman, Poiana lui Frunză, 

fostul județ Putna sau Slobozia, judeţul Ialomiţa. 
Cimitirele oficiale au rămas cele de la Bellu/Bucureşti şi Eternitatea/Iaşi. 

În Cimitirul Militar Bellu, unde au fost menţionate 143 de morminte individuale, 
în 2014, Ambasada Franţei a luat hotărârea de a reînhuma aici 46 de militari 
francezi aduşi din cimitirul din Alexandria, judeţul Teleorman. Acum, aici sunt 
1821 de morminte ale eroilor francezi, dar şi algerieni. Există şi un monument 
central, care are pe soclu cocoşul galic.41 Orice misiune militară franceză care s-
a aflat în apropierea României a socotit că este nu numai conform uzanţelor, dar 
şi o datorie de onoare să-şi aducă omagiul eroilor români şi francezi, aşa cum a 
fost cazul generalului Berthelot sau al amiralului francez Bernis. Acesta, cu ocazia 
vizitei unei escadre franceze în Marea Mediterană, a ţinut să arate omagiul său 
eroilor români, dar şi francezi la Cimitirul Militar Bellu.42 

Osuarul eroilor francezi din Cimitirul Eternitatea din Iaşi a fost amenajat 
în 1920, când au fost înhumaţi 10 eroi francezi, în onoarea cărora a fost ridicat 
un monument care reprezenta cocoşul galic. Crucile de metal au fost vopsite în 
albastru, ca şi uniformele militarilor francezi. În timpul vizitelor sale în România, 
devenite anuale până la decesul său în 1930, generalul Berthelot depunea o jerbă 
de flori la parcela eroilor francezi, dar şi la osuarul ofiţerilor români. 

Cel mai vechi cimitir unde au fost înhumaţi militari francezi a fost însă cel 
de la Constanţa, menţionat în 1925 printre cele 40 de cimitire de onoare înfiinţate 
de către Comitetul Central al Societăţii Cultul Eroilor. Cimitirul de aici data încă 
din anii războiului Crimeii, dovada fiind monumentul-cavou în formă de 
piramidă, care adăpostea osemintele eroilor francezi din 1854. Noul cimitir de 
onoare a înglobat în partea centrală 59 de morminte, cu borduri de ciment şi 
cruci cu numele eroilor, de asemenea tot aici se aflau 2 troiţe vechi, cu brazi şi 
alţi arbori plantaţi pe alei. 

Cimitirul era îngrijit de Regimentul 34 Infanterie, de colonelul Milcu 
Haralambie, comandantul regimentului şi sublocotenentul Copaciu Nicolae, din 
partea Societăţii Cultul Eroilor. La cimitirul municipal central din Constanţa au 

 
40 „Cimitirul eroilor francezi de la Constanţa”, în România Eroică, număr 3-5, 1926, pp. 42-43. 
41 Centenarul Marelui Război, pp. 118-119. 
42 „Vizita amiralului Beus la cimitirul Bellu”, în România Eroică, număr 3-4, 1927, p. 19. 
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fost înmormântaţi peste 100 de eroi români şi francezi. Cimitirul a fost vizitat în 
1926 de ataşatul militar francez la Bucureşti, colonelul Thierry, care a trimis o 
scrisoare de mulţumire Societăţii Cultul Eroilor.43  

La Mausoleul Eroilor de la Galaţi, primele lucrări au început în anul 1923 
sau după alte date din 1925, dar inaugurarea a avut loc doar în 1930. Aici au fost 
depuse rămăşiţele unui număr de 2625 de eroi: români, ruşi, francezi. Mormintele 
eroilor francezi sunt dispuse pe 3 rânduri, în primul fiind 9 morminte ale unor 
militari algerieni necunoscuţi. Un mormânt aparte este cel al aviatorului francez 
Frederic Cachet Forthuny (1859-1919), care a murit în ziua armistiţiului, 
sărbătorind evenimentul printr-o acrobaţie aeriană, de aceea mormântul său mai 
este cunoscut şi sub denumirea de Mormântul pentru Sărbătorirea Păcii. 

Mausoleul Eroilor din Giurgiu a fost ridicat în intervalul 1926-1939. 
Printre cei 196 de militari înhumaţi în morminte individuale şi 1900 de alţi eroi 
în osuar, au fost înhumaţi şi 2 soldaţi francezi din Regimentul 210 Infanterie, 
Emile Boncon şi Rene Claudel, decedaţi în 1918, atunci când armata franceză de 
la Dunăre a eliberat oraşul. Din anul 1921, rămăşiţele lor au fost duse la careul 
militar din cimitirul Bellu din Bucureşti unde odihnesc şi acum.44 

În Piteşti, judeţul Argeş, cimitirul eroilor se află lângă cimitirul ortodox, 
fiind realizat de către Societatea Munţii Coţii a foştilor combatanţi, grade 
inferioare, între 1923-1927, reinaugurat de către Societatea Cultul Eroilor. Aici 
au fost înhumaţi militari români germani, austrieci şi francezi. 

Cimitirul Eroilor din Alexandria, judeţul Teleorman, a fost amenajat în 
1921, lângă Cimitirul Ortodox Sfântul Alexandru de către Societatea Mormintele 
Eroilor Căzuţi în Război, pe locul unui cimitir de campanie. Iniţial, aici au fost 
înhumaţi în cripte comune şi morminte individuale un număr de 650 de eroi: 
români, austrieci, bulgari, germani, francezi, ruşi şi turci. Ulterior, în 2013 sau 
după alte surse în 2014, Ambasada Franţei a exhumat osemintele morţilor de 
război francezi, 34 fiind identificaţi şi 11 neidentificaţi, care au fost duşi în parcela 
militară a eroilor francezi de la Cimitirul Militar Bellu. 

Cimitirul Eroilor de la Poiana lui Frunză, fostul județ Putna, aflat în vara 
anului 1917 pe linia frontului, unde a funcţionat iniţial în 1917, un spital de 
campanie german. Centralizarea osemintelor a început doar din 1930. Au fost 
îngropaţi aici un număr de 13.000 de militari: români, austrieci, francezi, germani, 
ruşi, sârbi şi unguri, aduşi de pe întreg cuprinsul judeţului menţionat.45 

Istoria cea mai dramatică a fost aceea a Cimitirului de Onoare de la 
Slobozia, amenajat în anul 1932 şi unde au fost înhumaţi 1918 eroi de diferite 
naţionalităţi: români, francezi, englezi, germani. 

 
43 www.ro.ambafrance.org; „Cimitirul eroilor francezi de la Constanţa”, p. 42. 
44 www.ro.ambafrance.org. 
45 Centenarul Marelui Război, pp. 118-119, 203-204, 313-314, 345. 
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În ceea ce îi priveşte pe militarii francezi, ei au fost aduşi din diverse locuri 
de conflicte din afara frontului din Moldova. În cadrul unor ceremonii 
impresionante, în data de 19 octombrie 1921, 2 eroi francezi au fost îmbarcaţi în 
gara din Constanţa, tot de aici, după oficierea serviciului religios, 11 eroi francezi 
au fost reînhumaţi tot la Slobozia în 21 octombrie 1923.46 

Unul dintre ei fiind identificat, o ceremonie religioasă ortodoxă a fost 
dedicată eroului Jean Demantel, căzut la Silistra. Se dau puţine date despre 
ceremonia funerară, se specifică doar faptul că a avut loc în faţa unei mulţimi 
tăcute din ţinut, formată din oficialităţi, mai ales din primarii localităţilor 
implicate, învăţători şi elevii şcolilor. Ultimii eroi francezi înhumaţi au căzut la 
Ostrov, Silistra şi Călăraşi. La toate ceremoniile menţionate a participat ataşatul 
militar al Franţei, colonelul D’Humiliers.47 

Una din cele mai des folosite formule legate de acest cimitir a fost 
următoarea: „În acest cimitir dorm soldaţii Franţei şi mai ales copiii Algeriei”. De ce? 
Deoarece cei mai mulţi dintre eroii francezi care au fost înhumaţi aici au murit 
într-un lagăr de prizonieri organizat de armata germană în mai multe localităţi 
din România ocupată. În timpul Marelui Război, Germania încercase să îi 
întoarcă pe soldaţii musulmani din armatele aliate, franceză şi britanică şi să îi 
convingă să intre în armata otomană, ceea ce foarte puţini au făcut. Ca pedeapsă, 
prizonierii africani şi indieni deţinuţi în Germania până în anul 1916 au fost 
trimişi în aşa-numitele colonii agricole de muncă pentru prizonierii de culoare 
din România. Astfel, mulţi algerieni şi indieni au fost trimişi în primăvara anului 
1917 în următoarele localităţi din Muntenia: Morile-Mărculeşti, Mănăstirea 
Argeş, Ialomiţa, Turnu-Măgurele şi Slobozia. Unii dintre ei mai reuşeau din când 
în când să fugă în Moldova (cazul caporalului Ali Rezgue, care a ajuns în Moldova 
în noiembrie 1917 şi a fost repatriat odată cu Misiunea Franceză în martie 1918). 

Într-o toamnă târzie a anului 1917 a sosit un convoi de prizonieri algerieni 
şi senegalezi din armata franceză, cei mai mulţi din Regimentul 7 Tiraliori 
Algerieni. Îngheţaţi, zdrenţăroşi şi înfometaţi, cei mai mulţi nu au îndurat iarna 
geroasă. Mahomed Gherainia, care studiase farmacia la Paris, şi-a ajutat camarazii 
aşa cum a putut, fiind şi medic sau cel care îi conducea pe ultimul drum. A fost 
împuşcat de gardienii germani, în 14 octombrie 1918, cu puţin timp înainte de 
declanşarea unei răscoale organizată împreună cu localnicii din oraş şi eliberarea 
lagărului de prizonieri. Amintirea prinţului Mahomed Gherainia a fost păstrată 
nu numai prin monumentul închinat memoriei sale, dar şi în cea a comunităţii 
oraşului de lângă lagărul de prizonieri. În cimitir, alături de monumentul închinat 
eroului algerian, mai sunt menţionate: 60 de morminte pentru eroi algerieni 
necunoscuţi din armata franceză, mormântul unui francez, 214 algerieni 

 
46 „Cinstirea eroilor francezi din judeţul Ialomiţa”, în Cultul Eroilor, număr 9-10, 1923. 
47 „Pentru eroii francezi căzuţi în România”, în Cultul Eroilor Noştri, număr 7-8, 1923, p. 23. 
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identificaţi, 1493 de turci, 10 britanici, 142 de indieni, 77 de români şi 44 de 
necunoscuţi48 (figura 6). 

Aşa cum a fost de aşteptat, Franţa a continuat să fie un model pentru 
România. Trimiterea unei misiuni militare franceze în România după dezastrul 
militar şi refugiul în Moldova a fost o experienţă unică nu numai din punct de 
vedere militar pentru România, dar şi asupra percepţiei despre război pe care 
elita militară şi politică românească au avut-o despre război. Normal, ştim că au 
mai fost şi alte misiuni acreditate la Iaşi, cu o destinaţie mai mult umanitară, 
engleză sau americană, dar şi o misiune rusească al cărei scop era acela de a 
convinge opinia publică românească de faptul că singurul aliat al României în est 
era doar Rusia.  

Maria Bucur a avut dreptate atunci când a afirmat că românii au investit 
emoţional foarte mult în alianţa cu Franţa. Jertfele în militari şi în personal 
medical ale Misiunii Militare Franceze au creat o alianţă care a rămas în mentalul 
colectiv al României interbelice, fiind susţinute şi de aportul şi dorinţa de a ajuta 
ale generalului Berthelot.  

Similitudinile dintre legislaţia referitoare la eroii de război, asemănările cu 
privire la obiectele comemorative, organizarea cimitirelor şi edificarea 
monumentelor şi cimitirelor de război au fost astfel mai mult decât evidente.  

Atunci când soldaţii români au participat la parada victoriei de la Paris, din 
11 noiembrie 1919, ei au fost salutaţi de generalul Berthelot care s-a adresat 
mareşalului Foch: „Salută, Foch. Trece Familia”, cea mai bună formulare pentru o 
istorie care avusese din secolul al XIX-lea episoade comune, încununate de 
victoria în Marele Război. 
 

 
References of the Great War Cult of Heroes 

in France and Romania 
 

(Abstract) 
 

During the years of the Great War, France continued to be a rolemodel for the Romanian 
society, especially after Romania joined the Entente two years after the outburst of the war. The 
military disaster and refuge to Moldova represented for Romania an unprecedented experience. 
Moreover, the war perception for the Romanian military and political elite was shaped by these 
aspects and by the presence of the French military mission. There were also the English and 
American military mission stationed in Iaşi, as well as the Russian one. Of these, the Russian 
military mission had the aim of convincing the Romanian public opinion of the fact that Russia 
should be the only ally in the east. However, as Maria Bucur pointed out, Romanians invested 
emotionally in their alliance with France. The French military and medical sacrifice contributed 
to an alliance that remained in the collective mentality of the interwar Romania. That memory 

 
48 „Cei căzuţi pentru România. Jertfa prinţului algerian: Gherainia Mahomed”, în Ibidem, număr 
11-12, 1923, pp. 20-21; Centenarul Marelui Război, pp. 232-233. 
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was also shaped by General Berthelot’s involvement. Hence, similarities between the French and 
Romanian laws regarding the war heroes and commemorative objects, war cemetery 
organization and erection of war monuments are evident. When the Romanian soldiers 
participated at the victory parade in Paris, on 11 November 1919, they were greeted by General 
Berthelot. He also addressed Marshal Foch to pay attention when the family passed by. That 
might have been the best phrasing for a history with common episodes since the 19th century till 
the victorious ending of the Great War. 

Keywords: Great War, Romania, France, heroe, war cult.  
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ANEXE FOTOGRAFICE 
 

 

 
 

Figura 1: Diploma franceză a recunoştinţei 
(Sursă: www.archivesdepartementales.lenord.fr) 

 

 
 

Figura 2: Albăstreaua de Franţa, simbol al veteranilor de război, dar şi al 
tinerilor militari din contingentul 1897, în noua uniformă albastră  

(Sursă: www.fr.wikipedia.org) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bleuet_de_France
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CPA_Bleuet_de_France_1914-1918.jpg?uselang=fr
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Figura 3: Monumentul eroului francez din  
Parcul Cişmigiu, opera sculptorului Ion Jalea 

(Sursă: www.ro.ambafrance.org) 
 

 
 

Figura 4: Monumentul locotenentului Richard 
(Sursă: www.ro.ambafrance.org) 
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Figura 5: Monumentul Crucii de Război din Mărăşeşti 
(Sursă: Centenarul Marelui Război) 

 

 
 

Figura 6: Principele algerian Mahomed Gerainia 
(Sursă: Cultul Eroilor Noştri, număr 11-12, 1923)
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THE INFLUENCE OF THE FIRST WORLD WAR ON THE 
MATRIMONIAL PHENOMENON IN SALVA VILLAGE, 

BISTRIŢA-NĂSĂUD COUNTY 
 

PhD. Iuliu-Marius Morariu 
„Babeş-Bolyai” University, Cluj-Napoca 
Angelicum Pontifical University, Rome 

 
First World War had an important influence on the way of life of 

Romanian People from Transylvania. The researchers of this phenomenon often 
underline the way how the conflagration determined changes in the sectors like 
the rhythm of life of villages and peasants1 and its influence over the spirituality 
and religion.2 Among the villages that suffered during the conflagration, there 
must be surely mentioned Salva, settled in Bistriţa-Năsăud County, in nowadays 
northern Romania. 

Firstly attested with this name in 1245,3 Salva was since then a village with 
a population formed by a Romanian majority. At the beginning of the war it has 
a population close with 2000 people (today it has almost 2500 and its number is 
decreasing, while in 1914 was increasing and after 1919, and it continued to rise). 
The latest demographic document left dates from 1910 and according to this 
census, in this year, in Salva lived 1964 people, and 991 were men and 973 
women.4 The same document mentions aspects regarding their cultural or civil 
status. Therefore, according to it, there were 403 literates, and 104 of them were 
Hungarian speaking people. From the point of view of the civil status, it is 
mentioned there that 1061 were married, 3 divorced, and 795 unmarried.5 Most 

 
1 Eugenia Bârlea, Perspectiva lumii rurale asupra Primului Război Mondial, Cluj-Napoca, Argonaut 
Printing Press, 2004. 
2 NicolaeBocşan, „The Religion of War as Reflected in the Banatian Memoirs of the Great War”, 
in Florin Dobrei (editor), Religious Freedom and Constraint-Theological-Historical Landmarks. 
International Symposium Deva, 17-18 October 2013, Deva/Stockholm, The Bishopric of Deva and 
Hunedoara Printing Press/Felicitas Printing Press, 2013, pp. 209-222. Cf. Mihai-Octavian 
Groza, „The Religion of the Great War as Reflected in the Memoirs of the Romanians from 
Transylvania and Banat”, in Ion Albulescu, Adriana-Denisa Manea, Iuliu-Marius Morariu 
(editors), Education, Religion, Family in Contemporary Society-Proceedings of the Conference, Saarbrücken, 
Lambert Academic Publishing, 2017, p. 216. 
3 Iuliu-Marius Morariu, „Pagini din istoria Salvei. Partea I-Salva în documentele vremii în secolele 
XIII-XVIII”, in Astra Salvensis, year I, no. 1, 2013, pp. 18-19. 
4 Traian Rotariu (coordinator), Recensământul din 1910. Transilvania, Bucharest, Staff Printing 
Press, 1999, pp. 175-176. Cf. Vasilica Augusta Găzdac, „Localitatea Salva (judeţ Bistriţa-Năsăud) 
între anii 1869-2002. Studiu demografic”, in Astra Salvensis, year II, no. 3, 2014, p. 76; Iuliu-
Marius Morariu, „Comuna Salva în perioada 1880-1910. Studiu demografic”, in Arhiva Someşană, 
3rd series, no. XIII, 2014, p. 72. 
5 Victor Onişor, Istoria dreptului roman pentru anul I al facultăţii de drept, Cluj, 1925, pp. 175-176. 
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of them, namely 819 were employed and 658 were farmers. The others were 
working in transport service, army (94), as housekeepers or commercials. From 
the confessional point of view it is mentioned there that 1891 were Greek-
Catholics, 27 Orthodox, 42 Jewish and 5 Protestants.6 Most probably, in the 
moment of the beginning of the First World War, the situation was not very 
difficult in the village. 

This was the general situation of the village in the moment of the 
beginning of the war. Conscious of it, but also of the fact that different other 
aspects from the history of the place that we intend to investigate there were 
already investigated inside other studies, articles or books,7 we will try there to 
show how the event that took place from 1918 and until 1919 influenced the 
history of the village and contributed to the change of its way of life.  
 

The influence of the First World War on the matrimonial  
phenomenon in Salva village, Bistriţa-Năsăud County 

 
Using the Register of Matrimony from Salva Greek-Catholic Parish,8 we 

will try there to see how the war influenced the life of Romanian people from 
Salva village. The decrease of the number of married people is almost a 
predictable fact, as soon as other sectors, like the one related with the numbers 
of young people from Salva that studied in the Năsăud Border Greek-Catholic 
Gymnasium also decreased during these years9 together with the number of 
young people who were born in the aforementioned period.10 

According to the information provided by Matriculation of the Civil Status 
of the Greek-Catholic Parish from Salva, there will be a change of the number 
of the marriages during the period that we investigate. Of course, the horrors of 
the war that, from 5984 people who suffered as widows of orphans at the end 

 
6 Traian Rotariu (coordinator), Recensământul din 1910. Transilvania, pp. 175-176. 
7 Like: Adrian Onofreiu, Ioan Pintea, Cornelia Vlaşin (coordinators), Anul 1918 în judeţul Bistriţa-
Năsăud. Contribuţii documentare, Cluj-Napoca, Mega Printing Press, 2018; Maxim (Iuliu-Marius) 
Morariu, „Ţara Năsăudului” în Primul Război Mondial, volume I-II, Cluj-Napoca, Argonaut 
Printing Press, 2018. 
8 Bistriţa-Năsăud County Service of the National Archives, Fund Registre parohiale de stare civilă 
(Matricula cununaţilor din localitatea Salva 1910), register no. 1077 (further B. N. C. S. N. A.). 
9  Cf. Iuliu-Marius Morariu, „Elevi sălăuani la Gimnaziul Grăniceresc Năsăudean în timpul 
Primului Război Mondial”, in Astra Salvensis, year IV, no. 8, 2016, pp. 139-146. 
10 Idem, „Aspecte privitoare la naşterile din localitatea Salva, judeţul Bistriţa-Năsăud, în anul 
1918”, in Pisanii Sângeorzene, year VII, no. 11 (74), 2018, pp. 35-39. 
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of the conflagration,11 52 to be from Salva,12 but unfortunately we could not 
identify any of the people married during the period that we investigate there 
who was part of this category, although the number of orphans married was big 
during the period that we investigated.  

As some general considerations regarding our research, there should be 
mentioned the fact that, priest Iuliu Morariu, who came there from 1907, after 
the death of Basiliu Dumbravă,13 and who was the Parish priest of the village 
until his death, in 1946, when was succeeded by his son,14 was the one who took 
care of the parish register and, from the 35th marriages, he celebrated 34 (only 
one was celebrated by Octavian Mărcuşiu from Telciu). 15  He was a very 
consequent priest that not only did he specify in the documents who were the 
two married ones, but also the name of their parents (with some exception of 
some widows, some orphans and some of the ones who came from other 
villages), the nickname, the one of the godfathers, and even the one of the 
witnesses, that was rather important for the civil authorities than for the church. 
About them, there must be mentioned that in any situation there were two male 
who were usually relatives with the two people who decided to marry. He was 
also the one who announced, each time, for 3 times before the event, the 
marriage and asked to the faithful to inform the parish office if there are any 
kind of impediments for any marriage. Regarding the demographical 
phenomenon that we present there, it should be also mentioned that usually 
both husbands were from Salva and had a similar social condition, but also that 
usually the husband was in normal situations, older than the wife, but also that 
February month will constitute, due to the fact that it was before the Length and 
in the Winter, a favourite month for weddings (fact that will explain why there 
will be even more marriages in the same day in that month). Of course, the war 

 
11 B. N. C. S. N. A., Fund Invalizi, Orfani de Război, „I. O. V. R.” Bistriţa, Inventar, (1919-1961), f. 
1-163.  
12 For more information about their life and sufferance, see: Ibidem, file no. 40, f. 1-29; file no. 
454, f. 1-26; file no. 896, f. 1-18; file no. 505, f. 1-20. Cf. Maxim Morariu, „Urmări ale Primului 
Război Mondial în localitatea Salva, judeţul Bistriţa-Năsăud: orfani şi văduve de război”, in Astra 
Salvensis, year II, no. 4, 2014, pp. 81-84. 
13 For more information about his life and activity, see: Idem, „Preotul Vasile Dumbravă (1854-
1907) şi activitatea lui pastorală în localităţile Bichigiu şi Salva”, in Ibidem, year III, no. 6, 2016, 
pp. 180-186. 
14 For more information about his life and activity, see also: Idem, „Preotul astrist Iuliu Morariu 
din Salva”, in Virgil Şerbu Cisteianu (editor), Reporter prin Ţara Năsăudului, Alba-Iulia, Gens Latina 
Publishing House, 2012, pp. 66-72. 
15 It is the marriage of Gavrilă Sârb and Floare Zăgrean, the first one from Telciu, that took place 
on 18th of July 1918 and where the two husbands received a dispense from the Diocese of 
Gherla, due to the fact that they where relatives. See: B. N. C. S. N. A., Fund Registre parohiale de 
stare civilă (Matricula cununaţilor din localitatea Salva 1910), register no. 1077, f. 59-60. 
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will change the social rhythms and will determinate, in same situations, some 
changes.  

A first change that can be seen is the decrease of the number of married 
people. Therefore, if in 1914, there will be 16 marriages in the Parish,16 1915, 
1917 and 1918 will have, as it can be seen from the appendix, only 5, while 1916 
will have only two marriages.  

Of course, the first official year of the conflagration17 will bring important 
changes, not only concerning the number of people married, that will become 5 
from 16, but also due to the fact that there will be found a marriage of two 
widows, both older than 60’s,18 but also the existence of a man coming from the 
neighbourhood, namely Rebrişoara, to get married there.19 It should be also 
mentioned the fact that, excepting the situation of the two widows, the age of 
the ones who decided to marry will remain between 18th and 30th years, the 
average of the difference between husbands will be about 5 years, like in previous 
years and the husband will be always older than the wife, fact that it is important 
and it is related with the social construct of the time, according to which, it was 
recommended that the man, considered the ruler of the house, to be the older 
one in the family.  

For sure, the most difficult year for the marriages in Salva village will be 
1916. Then, there will be only 4 marriages and two of the couples will be formed 
by widows.20 The first two of the new families will be the aforementioned last 
ones, but their ages will be no bigger than 50 years old. Still, while between 
George Morariu and Floare Cotuţiu that will have as a godfather the teacher 
Nicolae Mihăiese who will later participate to Alba-Iulia Assembly,21 there will 
be a difference of 10 years, between Vasile Dedea and Ana Pavelea, there will be 
20th years of difference. In the same time, there must be mentioned that this is 
also the year when there can be found among the godfathers the father and the 
daughter, for unexplained reasons (most probably, Nicolae Mihăiese was a 
widow and the husband of Elena, his daughter, was on the battlefield), but also 
the missing of them in the case of the last marriage.22 

 
16 Ibidem, f. 59-60. 
17 Ibidem, f. 59-61. 
18 Namely Ioan Filip (Ciup), who was 70 years old and Ileana (Nastasia) Scridon, who was 64 
years old. The two ones will marry on 17th of November 1915. Ibidem. 
19 Ibidem. 
20 Ibidem. 
21 Ioan-Popescu Puţuri, Ştefan Pascu (coordinators), 1918 la Români. Documentele Unirii, volume 
VIII, Bucharest, Scientific and Encyclopedic Printing Press, 1989, pp. 79-80; Tiberiu Morariu, 
„Autobiografie”, in Ana Filip, Ioan Morariu (editors), Salva-repere monografice, Bistriţa, „George 
Coşbuc” Printing Press, 2005, p. 509. 
22 B. N. C. S. N. A., Fund Registre parohiale de stare civilă (Matricula cununaţilor din localitatea Salva 
1910), register no. 1077, f. 59-61. 
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The situation from 1917 will be also similar with the one from the previous 
year. There will be 5 marriages and a case of a widow married.23 Still, three 
important differences can be counted there, namely the fact that there will be 
among the husbands a Hungarian Catholic from Rodna,24 two situations when 
the man is younger than the woman, fact that is unusual for the context, but also 
when the son and his mother are the godfathers (usually, due to the fact that it 
is war, the most frequent situation is the one when the son and the daughter or 
the daughter-in-law are the godfathers). 

In the last year of the conflagration, 1918,25 the number of the married 
one will remain the same. There will be also a couple of widows married,26 two 
new people coming from other villages, and one husband younger. All these 
aspects illustrate the way how the war contributed to the change of the way of 
life from Salva village.  

As we have already tried to prove there, the influence of the war on/upon 
the nuptiality and matrimonial phenomenon in Salva village was an important 
one. The visible decrease of the number of marriages during the investigated 
years, together with the increase of the number of the ones that took place 
among widows, the fact that the man will be in some situations younger than the 
wife, in a conservative society, where this was an unwritten but a respected 
principle, but also the fact that in many situations the father and the daughter or 
the daughter-in-law and even the mother and the soon will become godparents 
(and there will be also a situation when there will be no godparents), will be just 
some elements that will show how the conflagration changed the rhythms of the 
life and determined mothers to find fathers for their children or families to 
reconsider some of the principles that were very important for the community 
and had, in some cases, a cvasi-religious importance. Also, it must be mentioned 
the role played by the priest that celebrated 34th from 35th of the marriages from 
this period, fact that makes us to think he was close to his people and his work 
contributed to avoid some moral problems that could degenerate in the case of 
a weak pastoral implication.  
 
 
  

 
23 Ibidem, f. 61-62. 
24 Namely Iosif Somkereki, 22 years old, that will marry the orphan Rodovica Vasile on 18th of 
February 1917. Ibidem. 
25 Ibidem. 
26 Therefore, on the 2nd of February 1918, Andrei Bilţiu, 52 years old from Târlişua will marry 
Irina Ignat, 53 years old from Salva. Ibidem. 
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The Influence of the First World War on the Matrimonial 
Phenomenon in Salva Village, Bistriţa-Năsăud County 

 
(Abstract) 

 
Based on the documents provided by the Register of Marriages in the Greek-Catholic 

parish of Salva (Bistriţa-Năsăud county), held by Bistriţa-Năsăud County Service of the National 
Archives, this study aims to offer an investigation of the way how the phenomenon of nuptiality 
changed there during the First World War period. Using unpublished information from the 
aforementioned source, but also the poor historiography dedicated to the topic, the author tries 
there not only to emphasize the evolution of the marriages during this period, but also to see 
which are the main aspects that were changed by the conflagration. Aspects like the general 
decrease of the number of marriages, the role of the parish priest Iuliu Morariu, the increase of 
the number of widows that married and the one of the orphans, together with the change of the 
age of marriage, the average of the difference between the two husbands, the godparents and 
their role, are presented and analyzed there, in a research of local history that reflects not only 
the situation of the investigated village, but also the general situation of the villages from Bistriţa-
Năsăud area in that period. 

Keywords: Salva, widow, marriage, nuptiality, orphans, godparents. 
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APPENDIX 
SITUATION OF MARRIAGES 

IN SALVA VILLAGE FROM 1914 TO 1918 
 

1914 
 

No. Date of 
marriage 

Name and 
age of the 
husband 

Name and 
age of the 

bride 

Parents of the 
husband 

Parents of 
the bride 

Civile 
witness 

Godparents Officiant 
priest 

1. 23th of 
January 1914 

Ioan Naşcu 
(Calistru), 42 

Maria 
Horgoşiu, 22 

Precup and Maria 
(father dead) 

Not 
mentioned-

specified 
only the 

name of the 
mother, 
Firoana 

Horgoş and 
that she is a 

widow 

Nicolai 
Gavrilă 

and Ioan 
Horgoşiu 

Ilie and Ana 
Morariu 

Iuliu 
Morariu 

2. 16th of 
February 

1914 

Ioan Urs, 25 Saveta Pop, 
20 

Dumitru and 
Rodovica Urs 

Florica Pop, 
widow and 

Vasile (dead) 

Nicolae 
Pavelea 
and Ilie 

Pop 

Domide and 
Floarea Filip 

Iuliu 
Morariu 

3. 14th of 
February 

1914 

Vasile Sârb, 
30 

Floare 
Runcan, 19 

George Sârb 
(widow) and 

Măriuţa (death) 

Onisim and 
Raveca 
Runcan 

Dumitru 
Butaciu 
and Ion 
Bodescu 

Ilie and 
Sânziana 
Naşcu 

Iuliu 
Morariu 

4. 18th of 
February 

1914 

Vasile 
Ostace, 30 

Nastasia 
Filip, 18 

Todor Ostace 
(widow) and 

Nastasia (death) 

Ignat and 
Ştefania Filip 

(Cifrac) 

Ion 
Ostace 

and 
George 
Morari 

Iacob and 
Măriuţa 
Ostace 

Iuliu 
Morariu 

5. 19th of 
February 

1914 

Vasile 
Butaciu, 25 

Raveca 
Ceuca, 21 

Gavrilă and 
Rodovica Butaciu 

Ioan Ceuca 
Domide 
(widow) 

Niculae 
Butaciu 
and Ion 

Lari 

George and 
Măriuca Ceuca 

Iuliu 
Morariu 

6. 19th of 
February 

1914 

Macidon 
Ceuca, 27 

Ioana 
Pavelea, 20 

Ion Ceuca (widow) 
and Măriuţa (death) 

Docia 
Pavelea 

(widow) and 
Todor (dead) 

Petre 
Pavelea 

and 
Domide 
Ceuca 

Vasile and 
Saveta Ceuca 

Iuliu 
Morariu 

7. 19th of 
February 

1914 

Vasile 
Butaciu, 25 

Raveca 
Ceuca, 21 

Gavrilă and 
Rodovica Butaciu 

Ioana Ceuca 
a Domidii 
(widow) 

Nicolai 
Butaciu 
and Ion 

Lari 
(Lupu) 

George and 
Măriuca Ceuca 

Iuliu 
Morariu 

8. 19th of 
February 

1914 

Macidon 
Ceuca, 27 

Ioana 
Pavelea, 20 

Ceuca Domide and 
Măriuţa 

Docia 
Pavelea 
(widow) 

Petre 
Pavelea 

and 
Domide 
Ceuca 

Vasile and 
Saveta Ceuca 

Iuliu 
Morariu 

9. 20th of 
February 

1914 

Todor Lari, 
23 

Ana Filip, 22 Vasile Lari (widow) Ion Filip 
(widow) 

Todor and 
Nicolai 
Filip 

Petre and 
Saveta Fetinca 

Iuliu 
Morariu 

10. 20th of 
February 

1914 

George 
Puica, 24 

Sânziana 
Pavelea, 21 

Ioan and Saveta 
Puica 

Ion and 
Paraschiva 

Pavelea 

Conon 
and Cifor 

Puica 

Mărţian and 
Floarea 
Pavelea 

Iuliu 
Morariu 

11 16th of 
February 

1914 

Ioan Pavelea, 
22 

Rodica 
Mihăiese, 16 

Grigore Pavelea 
(widow) 

Gavrilă and 
Maria 

Mihăiese 

Conon 
and Cifor 

Puica 

Mărtian and 
Floare Pavelea 

Iuliu 
Morariu 

12. 26th of 
February 

1914 

Vasile 
Tănasă, 30 

Floare Cleja, 
22 

Maria Tănase 
(married Vlaşin) 

Ioan and 
Maria Cleja 

George 
Vlaşin and 
Vasile Pop 

George and 
Maria Sas (a 

Rotului) 

Iuliu 
Morariu 

13. 29th of 
February 

1914 

Vasile Sârb, 
32 

Maria 
Simionese, 

29 

Ioan and Maria 
Sârb 

Gavrilă and 
Nastasia 

Simionese 

Petre 
Iacob and 

Filip 
Simionese 

Vasile and 
Nastasia 
Ostace 

Iuliu 
Morariu 

14. 25th of May 
1914 

Iosif Pavelea 
(widow), 46 

Ioana Sbârcii, 
38 

unmentioned unmentioned Gavrilă 
Simionese 

and 
Dumitru 
Butaciu 

Săvărăştian 
and Ştefania 

Ignat 

Iuliu 
Morariu 

15. 18th of July 
1914 

Gavrilă Sârb, 
25 

Floare 
Zăgrean, 20 

George Sârb 
(widow) 

orphan Cirilă and 
Dumitru 
Butaciu 

Dumitru and 
Ana Ceuca 
from Telciu 

Octavian 
Mărcuşiu 
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16. 5th of 
September 

1914 

Nicolai 
Ciuciuruga, 

25 

Rodovica 
Butaciu, 20 

George Ciuciuruga 
(Buhău) 

Nicolai and 
Saveta 
Butaciu 

Gavrilă 
and 

George 
Butaciu 

George and 
Floarea Onou 

Iuliu 
Morariu 

 
1915 

 
No. Date of 

marriage 
Name and 
age of the 
husband 

Name and 
age of the 

bride 

Parents of the 
husband 

Parents of 
the bride 

Civile 
witness 

Godparents Officiant 
priest 

1. 19th of 
April 1915 

Vasile Petri, 27 Măriuţa 
Cleja, 17 

Iosif and 
Firoana Petri 
(orphan, both 

dead) 

George and 
Floarea Cleja 

Dumitru 
Cleja and 

Ignat 
Zăgrean 

George and 
Maria Sas 

Iuliu 
Morariu 

2. 22th of 
October 

1915 

Mafteiu Vasele, 
23 

Rodovica 
Mihăiese, 21 

Marcu and 
Măriuţa Vasele 

Vasile 
Mihăiese 

(widow) and 
Raveca (dead) 

Nicolai Cleja 
and Clement 

Pupăzi 

George and 
Maria Sas 

Iuliu 
Morariu 

3. 27th of 
October 

1915 

Ştefan Scridon, 
24 

Eleonora 
Urs, 22 

not mentioned not 
mentioned 

Gavrilă Ani 
and Petre 

Dedea 

George Sălvan 
and his 

daughter-in-law 
Nastasia 

Iuliu 
Morariu 

4. 17th of 
November 

1915 

Ioan Filip 
(Ciup), 70 

Ileana 
(Nastasia) 

Scridon, 64 

not mentioned, 
both were 

already widows 

not 
mentioned 

Domide Filip 
and Ion 

Dorofteiu 

Nicolai 
Mihăiese and 
his daughter 

Elena 

Iuliu 
Morariu 

5. 18th of 
November 

Nicolai 
Neamţu, 24 

(from 
Rebrişoara) 

Saveta 
Vasile, 18 

not mentioned Marcu and 
Măriuţa Vasile 

Mafteiu 
Vasile and 
Iosif Iacob 

Anchidim Sas 
and his 

daughter-in-law 
Lucreţia (wife 
of Iacov Ion) 

Iuliu 
Morariu 

 

1916 
 

No. Date of 
marriage 

Name and 
age of the 
husband 

Name and 
age of the 

bride 

Parents of the 
husband 

Parents of the 
bride 

Civile 
witness 

Godparents Officiant 
priest 

1. 18th of 
February 

1916 

George 
Morariu, 48 

Floare 
Cotuţiu, 38, 

both 
husbands 
widows 

unmentioned unmentioned Ioan 
Morariu 
and Ioan 
Belteag 

Nicolae Mihăiese 
and his daughter 

Elena 

Iuliu 
Morariu 

2. 30th of April 
1916 

Vasile 
Dedea, 50 

Ana Pop 
(born 

Pavelea), 30, 
both 

husbands 
widows 

unmentioned unmentioned Petre 
Pavelea 

and 
George 
Cristea 

Clement and 
Raveca Paşcu 

Iuliu 
Morariu 

3. 8th of 
August 1916 

Vasile 
Ceuca, 24 

Floarea 
Vasele 22 

Gavrilă and 
Nastasia Ceuca 

Marcu and 
Măriuţa Vasele 

Nicolai 
Neamţ 

and Todor 
Ceuca 

George and 
Sânziana Puica 

(Bandu) 

Iuliu 
Morariu 

4. 26th of 
November 

1916 

Nicolae 
Şciopul 
(from 

Năsăud), 27 

Floarea 
Pupeză, 23 

unmentioned Clement and 
Raveca Pupeză 

Marcu 
Vasele and 

Vasile 
Pupeză 

unmentioned Iuliu 
Morariu 

 

1917 
 

No. Date of 
marriage 

Name and 
age of the 
husband 

Name and 
age of the 

bride 

Parents of the 
husband 

Parents of the 
bride 

Civile 
witness 

Godparents Officiant 
priest 

1. 12th of 
February 

1917 

Nicolae Cleja, 
25 

Lucreţia 
Ştefănuţiu, 18 

George and 
Floare Cleja 

(Besa) 

Gavrilă and 
Mariana 

Ştefănuţiu 

Nicolai Pop 
and Ion 

Horgoşiu 

Domide and 
Ioana Cleja 

Iuliu Morariu 

2. 18th of 
February 

1917 

Iosif 
Somkereki 

(originary from 
Rodna and 

Roman-
Catholic), 22 

Rodovica 
Valer, 23 

Leon and Etelka 
Somkereki 

Măriuca Vasele 
(widow) 

Ilie Sălvan 
and Gavrilă 

Vasele 

Anton and 
Firuca Pal 

Iuliu Morariu 
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3. 18th of May 
1917 

Ilie 
Hirschman, 32 

Măriuţa 
Lazăr, 27 

orphan, 
unmentioned 

parents 

Ilie and Raveca 
Lazăr 

Zaharia 
Lazăr and 
Iosif Ilie 

George and 
Maria Sas 

Iuliu Morariu 

4. 28th of May 
1917 

Vasile Gavrilă 
(Fileru), 60 

Raveca Rican, 
52, both 
widows 

unmentioned unmentioned Grigore 
Gavrilă and 

Gavrilă 
Ceuca 

Clement and 
Raveca Paşcu 

Iuliu Morariu 

5. 13th of 
October 

1917 

Vasile Lari, 21 Paraschiva 
Petri, 27 

orphan, son of 
Conon and 

Sânziana Lari 

orphan, daughter 
of Iosif and 
Firoana Petri 

George 
Ianu and 
Gavrilă 

Onu 

Anchidim Sas 
and his mother, 

Floare Sas 

Iuliu Morariu 

 
1918 

 
No. Date of 

marriage 
Name and 
age of the 
husband 

Name and 
age of the 

bride 

Parents of the 
husband 

Parents of the 
bride 

Civile 
witness 

Godparents Officiant 
priest 

1. 2nd of 
February 

1918 

Andrei Bilţiu 
(from 

Târlişua), 52 

Irina Ignat, 
53, both 
widows 

unmentioned unmentioned Nicolai 
Chirilă and 

Ion Pop 

Ion and 
Măriuca Pop 

Iuliu 
Morariu 

2. 14th of 
February 

1918 

Anchidim 
Scridon, 23 

Măriuţa 
Iacob, 23 

Vasile Scridon 
(widow) 

George and 
Ioana Iacob 

Nicolai 
Mihăiese and 
Vasile Pop 

Iacob and 
Nastasia 
Prădan 

Iuliu 
Morariu 

3. 5th of 
August 
1918 

Ioan 
Moldovan 
(Telciu), 28 

Maria Filip, 
25 

unmentioned Ioan Filip (Cifor) 
(widow) 

Nicolai Filip 
and Ilie 

Simionese 

Ion Scuturici 
and Tavifta 

Iuliu 
Morariu 

4. 31th of 
August 
1918 

George 
Pinca, 24 

Saveta Rus, 
27 

Nicolai and 
Măriuţa Pinca 

(Rebreanu) 

Todorica Rus 
(Cifor) (widow) 

Ion Pinca 
and Iacob 
Ştefănuţiu 

Anton and 
Ana Pinca 

Iuliu 
Morariu 

5. 7th of 
November 

1918 

Conon 
Ienciu, 27 

Floare 
Ştefănuţiu, 18 

George and 
Rodovica Ienciu 

Gavrilă and 
Maria Ştefănuţiu 

Iacob 
Ştefănuţiu 

and Ilie 
Ienciu 

Vasile and 
Măriuţa Puica 

Iuliu 
Morariu 
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EPISCOPUL VENIAMIN NISTOR AL CARANSEBEŞULUI (1941-
1949): CTITOR DE REVISTĂ TEOLOGICĂ ROMÂNEASCĂ 

 
Prof. Univ. Dr. Florin Dobrei 

Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa 
 

În anii grei ai celui de-Al Doilea Război Mondial, precum şi în etapa 
premergătoare instaurării regimului comunist în România, întâi-stătător al 
Episcopiei Caransebeşului a fost ierarhul Veniamin Nistor (1941-1949). Născut 
la 10 februarie 1886, în satul Araci (judeţul Covasna), primind la botez numele 
de Virgil, viitorul episcop a studiat în localitatea natală, apoi la Liceul din Braşov, 
la Institutul Teologic din Sibiu (1906-1909) şi la Facultăţile de Litere şi Filosofie, 
respectiv de Teologie, ale Universităţii din Bucureşti, ambele neterminate. Preot 
militar în timpul Primului Război Mondial, apoi şef de serviciu la Resortul 
Cultelor din cadrul Consiliului Dirigent al Transilvaniei (1919), a ajuns secretar 
al noii eparhii a Clujului (1920-1922), respectiv protopop, secretar şi consilier la 
Arhiepiscopia Sibiului (1922-1941). La 3 iunie 1941 a fost ales episcop al 
Caransebeşului, fiind înscăunat la 24 iunie 1941. Pensionat forţat în februarie 
1949, devine stareţ al mănăstirii „Sfânta Treime” (catedrala Reîntregirii) din 
Alba-Iulia, trecând la cele veşnice la 5 februarie 1963; este înhumat în curtea 
schitului „Învierea lui Lazăr” din aceeaşi localitate, alături de alţi doi ierarhi care 
au cunoscut oprobiul regimului comunist: Ioan Stroia (episcop al Armatei) şi 
Policarp Moruşca (cel dintâi ierarh al românilor din Statele Unite ale Americii). 
Sub pseudonimul „Părintele Nichifor” a publicat mai multe studii în periodicele 
timpului, precum şi broşura Confesionalism politic (1930).1  

Date fiind condiţiile istorice vitrege şi răstimpul scurt al arhipăstoririi, 
ierarhul nu a avut însă şansa să se afirme prea mult pe scena vieţii bisericeşti 
româneşti. Cu toate acestea, meritele sale culturale (sprijinirea învăţământului 
teologic şi a presei bisericeşti), social-filantropice (alinarea suferinţelor soldaţilor 
răniţi, a orfanilor, a văduvelor şi a vârstnicilor prin ajutorarea acestora cu bani, 

 
1 Marcu Bănescu, „Pomenirea vrednicului ierarh Veniamin Nistor (1886-1963)”, în Mitropolia 
Banatului, an XXXVI, număr 2, 1986, pp. 87-93; Ioan Lăcătuşu, Personalităţi din Covasna şi Harghita, 
Cluj-Napoca, Editura Carpatica, 1998, pp. 101-105; Mircea Păcurariu (coordonator), Enciclopedia 
Ortodoxiei Româneşti, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune, 2010, p. 439; Idem, 
Dicţionarul teologilor români, ediţia a III-a, Sibiu, Editura Andreiana, 2014, p. 458; Idem, Cărturari 
sibieni de altădată, ediţia a II-a, Sibiu, Editura Andreiana, 2015, pp. 528-532; Petru Bona, Episcopia 
Caransebeşului. Contribuţii istorice, ediţia a II-a, Timişoara, Editura Marineasa, 2006, pp. 210-221; 
Daniel Alic, „Episcopul Veniamin Nistor al Caransebeşului”, în volumul Mehedinţi, istorie, cultură, 
spiritualitate, coordonat de Iulian Nedelcu, Drobeta Turnu Severin, Editura Didahia, 2011, pp. 
759-769; Ioan Lăcătuşu, Vasile Stancu, „Anii de jertfă ai episcopului Veniamin Nistor la Alba-
Iulia”, în volumul Jertfă şi mărturisire, coordonat de Casian Ruşeţ, Cluj-Napoca/Caransebeş, Presa 
Universitară Clujeană/Editura Episcopiei Caransebeşului, 2017, pp. 658-679; Rusalin Isac, 
„Episcopul Veniamin Nistor-ierarh de seamă al Episcopiei Caransebeşului”, în volumul Jertfă şi 
mărturisire, pp. 728-738. 
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alimente, medicamente şi îmbrăcăminte), pastoral-misionare (vizitarea parohiilor 
care se aflau sub jurisdicţia sa, tragerea unui semnal de alarmă în privinţa 
denatalităţii caracteristice Banatului) etc. sunt indiscutabile.2 

Între realizările sale pe plan cultural se înscrie şi fondarea unei prestigioase 
reviste teologice, anume „Altarul Banatului”,3 subintitulată „revistă de zidire 
sufletească şi de ştiinţă teologică a eparhiei Caransebeşului”. Publicaţia, apărută 
„sub patronajul P. S. S. Episcopului Veniamin al Caransebeşului”, era înscrisă în 
„Registrul publicaţiunilor periodice” la Tribunalul Caransebeş, prin actul număr 
4/1944.  

Revista, ctitorie veniaminiană-„Ce este revista „Altarul Banatului”, dacă nu grija 
părintească a P. S. Sale de a avea în eparhie un cler luminat şi conştient?” se întreba, la doi 
ani după apariţie, protopopul Isaia Suru al Caransebeşului,4 poate fi considerată 
o „replică” bănăţeană a mult mai cunoscutelor publicaţii teologice contemporane 
„Revista Teologică” de la Sibiu, „Candela” de la Cernăuţi-Suceava ori „Biserica 
Ortodoxă Română” de la Bucureşti. Prin abilitatea redactorilor ei, aceasta a fost 
ferită de alterările ideologice şi politice ale epocii, devenind astfel o veritabilă 
tribună academică, un admirabil mijloc de difuziune a unui evantai amplu de 
cunoştinţe din variate paliere ale formării şi perfecţionării corpului preoţesc şi o 
mărturie a faptului că în Caransebeş, în jurul Academiei Teologice, a existat un 
grup de intelectuali de elită.5 

Redactor a fost, cu excepţia ultimului număr (7-12/1947), cunoscutul 
profesor dr. Petru Rezuş (1913-1995), originar din Rădăuţi, cu studii la Facultatea 
de Teologie şi la Facultatea de Litere şi Filosofie din Cernăuţi, respectiv cu 
specializări la Facultăţile de Teologie din Oxford, Cambridge, Strasbourg şi 
Viena, ajuns profesor de Dogmatică şi Apologetică la Academia Teologică din 
Caransebeş (1938-1947), în paralel, profesor suplinitor la limba latină la Liceul 
„Traian Doda” şi de limba română la Liceul de Fete din Caransebeş (1938-1945), 
ulterior profesor de Teologie Fundamentală la Facultăţile de Teologie din 
Suceava (1947-1948) şi apoi din Bucureşti (1948-1974); 6  este autorul a 

 
2 Daniel Alic, „Activitatea pastoral-culturală şi de asistenţă socială a episcopului Veniamin Nistor 
al Caransebeşului (1941-1949)”, în volumul Taină şi mărturisire, coordonat de Daniel Alic, 
Caransebeş, Editura Episcopiei Caransebeşului, 2011, pp. 347-356. 
3 I. D. Suciu, Monografia Mitropoliei Banatului, Timişoara, Editura Mitropoliei Banatului, 1977, pp. 
235-236; Florin Carebia, „Presa bisericească bănăţeană în trecut şi astăzi”, în Altarul Banatului, 
serie nouă, an XIII (LII), număr 7-9, 2002, p. 180. 
4 Isaia Suru, „Din prilejul celor 60 de ani”, în Ibidem, an III, număr 1-6, 1946, p. LXX. 
5 Petru Călin, „O prestigioasă revistă teologică”, în Foaia Diecezană, serie nouă, an IV, număr 9-
10 (43-44), 1998, p. 17. 
6 Ioan Petraş, „Pr. Prof. Dr. Petru Rezuş-teolog şi literat”, în Foaia Diecezană, serie nouă, an IV, 
număr 9-10 (43-44), 1998, p. 16; Mircea Păcurariu (coordonator), Enciclopedia Ortodoxiei Româneşti, 
pp. 544-545; Idem, Dicţionarul teologilor, pp. 560-562. 
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numeroase lucrări de teologie fundamentală şi dogmatică, 7  de istorie 
bisericească,8 precum şi a mai multor volume de poeme,9 de nuvele şi romane,10 
culegeri de folclor,11 basme şi povestiri,12 critică literară13 etc.  

Doar ultimul număr a fost redactat de Marcu Bănescu (1911-1995), un alt 
cunoscut dascăl de teologie caransebeşean, născut la Slatina-Timiş, judeţul Caraş-
Severin, absolvent al Academiei Teologice din Caransebeş (1930-1934), cu 
licenţa la Facultatea de Teologie din Cernăuţi (1935), instituţie care i-a şi conferit 
doctoratul (1940), profesor la Academia Teologică din Caransebeş (1943-1947), 
consilier la Episcopia Caransebeşului (1948), apoi la Arhiepiscopia Timişoarei 
(1949-1962),14 autor al mai multor cărţi, studii şi articole cu caracter pastoral-
misionar, liturgic, omiletic-catehetic şi istoric, precum şi a numeroase predici, 
medalioane de ierarhi, recenzii şi note bibliografice15 etc. Administratorii revistei 

 
7 Dezvoltarea dogmatică, Cernăuţi 1938; Tradiţia dogmatică şi ortodoxă, Caransebeş, 1939; Aspecte 
soteriologice, Caransebeş 1939; Aghiologia ortodoxă, Caransebeş, 1940; Despre Duhul Sfânt, Sibiu, 1941; 
Curs de Teologie Fundamentală, Caransebeş, 1942; Axiologia Teologiei Fundamentale, Caransebeş, 1943; 
Ştiinţa mărturisitoare de Dumnezeu, Caransebeş, 1944; Argumente microfizice pentru dovedirea existenţei 
personale a lui Dumnezeu, Caransebeş, 1944; Problematica Teologiei Fundamentale, Caransebeş, 1943; 
Introducere în Teologia Dogmatică, Caransebeş, 1946; Teologia ortodoxă contemporană, Timişoara, 1989; 
Domnul Iisus Hristos, Bucureşti, 1994; studii în reviste precum „Studii Teologice”, „Ortodoxia”, 
„Mitropolia Moldovei şi Sucevei”, „Mitropolia Banatului”, „Glasul Bisericii” etc. 
8 „Sfânta Sofia, biserica cea mare a Ortodoxiei”, în Ortodoxia, an V, număr 4, 1953, pp. 514-544; 
„Viaţa şi faptele Sfântului Daniil Sihastrul”, în Studii Teologice, an VII, număr 3-4, 1956, pp. 227-
240; „Viaţa şi faptele Sf. Ioan de la Suceava”, în Mitropolia Moldovei şi Sucevei, an XXXII, număr 
6-7, 1956, pp. 322-337; „Protopopi bătrâni rădăuţeni”, în Mitropolia Moldovei şi Sucevei, an XXXIV, 
număr 5-6, 1958, pp. 471-482; „Şcolile de la mănăstirea Putna”, în Mitropolia Moldovei şi Sucevei, 
an XLII, număr 7-8, 1966, pp. 511-522; „Din istoria învăţământului teologic din Moldova”, în 
Mitropolia Moldovei şi Sucevei, an XLV, număr 3-4, 1969, pp. 166-180; Contribuţii la istoria oraşului 
Rădăuţi (până la 1918), Bucureşti, 1975. 
9 Poeme, Bucureşti, 1973; La vaduri de vreme, Bucureşti, 1974; Trecere înaltă, Bucureşti, 1976; Vama 
de aur, Bucureşti, 1977; Pe aripi, Bucureşti, 1987. 
10 Cosiţele Doamnei, Bucureşti, 1979; Războieni, Bucureşti, 1980; Dansul şerpilor, Bucureşti, 1981; 
Dumbrava Roşie, Bucureşti, 1984. 
11 Dacă poţi râde să râzi. Proverbe şi zicători din Banat, Timişoara, 1974; De la noi. Poveşti, poezii şi 
cimilituri populare, Bucureşti, 1983. 
12 Făt Frumos cu tichie de aur, Bucureşti, 1970; Dochiţa împărătiţa. Basme şi poezii populare din Ţara de 
Sus, Bucureşti, 1972; Frumoasa frumoaselor, Bucureşti, 1973; Făt Frumos cel luminos, Timişoara, 1976; 
Blana ursului din pădure, Bucureşti, 1976. 
13 Pe urmele lui Ion Creangă, Bucureşti, 1977; Ion Creangă, mit şi adevăr, Bucureşti, 1981; Mihai 
Eminescu, Bucureşti, 1983. 
14 Mircea Păcurariu, Dicţionarul teologilor români, p. 42. 
15 Pe pământul Transnistriei, Caransebeş, 1941; Spre noua ordine socială, Caransebeş, 1943; Începuturile 
Mânăstirii din Valea Godinovei şi vieaţa ctitorului ei, Protos. Macarie Guşcă, Caransebeş, 1947; 
„Cronicarul Nicolae Stoica de Haţeg în tradiţia bănăţeană”, în Mitropolia Banatului, an XXVII, 
număr 1-3, 1977, pp. 161-165; „Graniţa bănăţeană şi Unirea din 1918”, în Ibidem, an XXVIII, 
număr 10-12, 1978, pp. 586-601; „Istoricul dr. Ion Sârbu”, în Ibidem, an XXX, număr 1-3, 1980, 
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au fost „protodiaconul” Teodor Roşca (1944-1947) şi profesorul Virgil Turcan 
(ultimul număr 7-12/1947).  

Revista, de o ţinută grafică de excepţie pentru acele vremuri grele, se dorea 
a fi o publicaţie cu şase apariţii pe an; într-o notă redacţională, intitulată 
„Existenţa unei reviste” (număr 5-6/1944, pp. 255-256), se preciza: „[...] Revista 
noastră şi-a fixat deocamdată apariţia, din cauza nevoilor prin care trecem, la fiecare două 
luni. Acest lucru îl comunicăm tuturor colaboratorilor noştri din localitate şi din afară, pentru 
a-şi pregăti preţioasele lor colaborări ţinând seamă de timpul când trebue să apară respectivul 
număr al revistei”, anume „[...] ca articolele, studiile, comentariile, recensiile etc. să-i fie 
înaintate cel puţin cu o săptămână înainte de 1 Aprilie, 1 Iunie, 1 August, 1 Octomvrie etc., 
pentru a le putea rândui şi prezenta la cenzură”.16 Din păcate, dată fiind perioada grea 
în care această revistă a văzut lumina tiparului, această periodicitate nu a putut fi 
respectată decât până la mijlocul anului 1945. De altfel, publicaţia nu a cunoscut 
decât 18 apariţii, anume şase apariţii în anul I (1944), cinci apariţii în anul II 
(1945), patru apariţii în anul III (1946), respectiv trei apariţii în anul IV (1947). 

Motivaţia apariţiei revistei, scopul, destinatarii şi importanţa acesteia sunt 
schiţate în cuvântul de deschidere „Către cetitori” al episcopului Veniamin 
Nistor. Astfel, se arată că publicaţia a apărut din „[...] dorinţa de a sluji numai binele 
Bisericii şi al slujitorilor ei”, iar întrucât „[...] organul oficial al Eparhiei noastre [„Foaia 
Diecezană” n. n.] nu putea satisface aceste cerinţe şi necesităţi”, am „[...] pornit la lucru cu 
acest plug în ogorul Domnului”, pentru a umple „[...] un gol de mult simţit în vieaţa 
Eparhiei noastre”. Revista, socotită a fi un „[...] organ de promovare a culturei teologice şi 
de îndrumare a vieţii sufleteşti, de ştiinţă şi vieaţă bisericească”, îşi propunea să aducă „[...] 
schimbarea la faţă a slujitorilor altarelor prin înnoirea minţii”, să bată „[...] la uşa minţii şi 
sufletului cetitorilor ca să trezească şi să sporească râvna pentru lucrul Domnului în ogorul 
sufletesc al poporului nostru”. Era destinată preoţimii, „[...] dornică de hrană sufletească 
pentru a-şi îndeplini cât mai bine misiunea sa apostolică în mijlocul poporului”, dar şi 
simplilor „cetitori”, care „[...] vor afla hrana duhovnicească pentru sufletele dornice de a 
şti şi pentru luminarea problemelor ce-i interesează cu privire la credinţa, ştiinţa şi vieaţa 
bisericească”. Programul acestei publicaţii teologice bănăţene este schiţat astfel: 
„[...] Această revistă se va nizui să adâncească toate problemele de credinţă şi vieaţă 
bisericească, să lămurească chestiuni de ordin dogmatic, istoric, pastoral, liturgic şi de ordin 
religios-moral şi cultural [...] va căuta să îmbrăţişeze toate ramurile de ştiinţă teologică, de 
misionarism şi de îndrumare a vieţii religioase a clerului [...] va căuta să stea în slujba 

 
pp. 112-124; „Aspecte stilistice în opera istoricului Ion Sârbu”, în Ibidem, an XXX, număr 7-9, 
1980, pp. 466-475; „Marginalii la problema necrologului”, în Ibidem, an XXX, număr 10-12, 1980, 
pp. 692-702; „Funcţia metaforei în Predica de pe Munte”, în Ibidem, an XXXIV, număr 11-12, 
1984, pp. 679-691 şi an XXXV, număr 1-2, 1985, pp. 15-23; „Reflecţii teologice în legătură cu 
eutanasia”, în Ibidem, an XXXVI, număr 1, 1986, pp. 8-23 şi număr 2, pp. 8-17; „Sfântul Ioan 
Casian”, în volumul Sfinţi români şi mărturisitori ai legii strămoşeşti, Bucureşti, 1987, pp. 221-233. 
16 ***, „Existenţa unei reviste”, în Altarul Banatului, an I, număr 5-6, 1944, pp. 255-256. 
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Ortodoxiei noastre strămoşeşti, care a fost şi este temelia existenţei noastre ca neam, şi să ducă 
comoara nepreţuită a darurilor ei în suflete, va căuta să poarte şi să ridice sus făclia şi steagul 
credinţei ortodoxe, care a călăuzit sufletul poporului nostru, prin viforul atâtor încercări, la 
limanul izbăvirei, care este Hristos Domnul”. Îndeplinirea acestor scopuri nu se putea 
realiza decât dacă se vor „[...] strânge în jurul acestui altar toate forţele intelectuale ale 
slujitorilor Bisericei şi ale tuturor binevoitorilor şi sprijinitorilor binelui şi înaintării Bisericii 
noastre şi a instituţiilor ei”. Ca atare, se apela „[...] la toţi purtătorii de condei să ne vină 
într-ajutor prin colaborarea lor, ca de pe acest altar să cadă cât mai bogată hrană duhovnicească 
pentru toţi cei dornici după ea”, rugându-se totodată „cetitorii” să dea „[...] tot sprijinul 
moral şi material, pentru a putea scoate revista în condiţiuni cât mai mulţumitoare”.17 

În articolul „Lumina noastră este Hristos”, semnat de „prot. stavr. R[omul] 
G. Ancuşa, consilier referent eparhial”, se preciza, de asemenea, că revista, „[...] 
întemeiată de râvna şi zelul apostolic al unui mănunchiu de teologi cărturari şi având sprijinul 
şi colaborarea celor mai distinşi preoţi din eparhie”, este „[...] menită să fie un organ de 
luminare a clerului nostru, o tribună de apărare a intereselor sfintei noastre Biserici [...] ţinând 
la curent pe cetitori cu problemele de la ordinea zilei. Materialul pentru predici nu va lipsi. O 
deosebită atenţiune se va da chestiunilor în legătură cu lucrarea misionară din parohie şi mai 
ales problemelor morale şi sociale care au nevoie de sprijinul Bisericii. În acelaşi timp se va 
nizui să alimenteze şi vieaţa sufletească a preoţilor, aducând material pentru meditaţii şi 
îndrumând meditaţiile preoţilor spre forme şi căi potrivite vremurilor de astăzi”.18 

Potrivit articolului intitulat „Ceva despre misiunea unei reviste bisericeşti”, 
al „presb. Petru Toma, secretar eparhial”, această publicaţie teologică era destinată a 
fi „[...] o orientare a cetitorilor noştri în învăţăturile şi problemele bisericeşti, desbateri de 
diferite probleme pastorale, studii istorice-religioase, recenzii de opere religioase apărute şi 
indicarea lucrărilor noi, informarea asupra diverselor fapte etc., scrise şi redactate la timp”, 
încât „[...] ea să fie un bun şi nedespărţit prieten, de aici înainte, atât preoţimei din cuprinsul 
eparhiei noastre, cât şi intelectualilor şi bunilor noştri credincioşi, chiar din cel mai izolat şi 
îndepărtat cătun din acest colţ de ţară”.19 

Greutăţile apariţiei „[...] unei reviste într-un mic orăşel de graniţă, cum e cazul 
nostru, cu mici preocupări spirituale, cu arderi culturale mici”, sunt evidenţiate într-un 
articol al redacţiei intitulat „Existenţa unei reviste”, motiv pentru care cititorii 
erau rugaţi „[...] să nu ne refuze obolul şi sprijinul şi să întărească temelia morală ce-am 
pus-o împreună revistei noastre şi printr-o achitare regulată a abonamentelor”. Se accentua 
apoi faptul că, „[...] datorim miracolul apariţiei noastre mai întâiu preocupărilor noastre 
principale, care sunt cele teologico-bisericeşti, preocupări însuşite de întreg clerul eparhial de la 
centru şi de la periferie [...] preocupări spirituale care au aflat ecou şi în sufletul unor oameni 
de bine din oraşul Caransebeş, din eparhie, cât şi din afara ei, cari ni s-au alăturat crezului 

 
17 Veniamin Nistor, „Către cetitori”, în Ibidem, an I, număr 1-2, 1944, pp. 1-3. 
18 Romul G. Ancuşa, „Lumina noastră este Hristos”, în Ibidem, p. 5. 
19 Petru Toma, „Ceva despre misiunea unei reviste bisericeşti”, în Ibidem, p. 32. 
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nostru de muncă, sprijinind înfăptuirea materială a acestei reviste prin abonamente şi dări de 
seamă binevoitoare”.20 

Dintre materialele publicate, unele erau studii temeinice, extinse pe mai 
multe numere ale revistei; altele, simple articolaşe de popularizare. Putea publica 
oricine; într-o rubrică de „Redacţionale” se arăta că „[...] revista A[ltarul] 
B[anatului] este a preoţimei din această eparhie, aşa că paginile sale sunt deschise oricărei 
colaborări de valoare ce ne este trimisă din partea unui confrate din această eparhie”.21 Pe 
coperta ultimă a primului număr, la interior, se specifica faptul că „[...] manuscrisele 
se vor trimite din vreme”, iar cele „[...] nepublicate nu se înapoiază”. Pentru a nu exista 
reproşuri, se preciza că „[...] ordinea articolelor e determinată de necesităţi tehnice, nu de 
alte consideraţiuni”. 

De asemenea, că „[...] Onor[aţilor] Domni cari reţin primul număr sunt rugaţi a 
ne trimite abonamentul pe adresa administraţiei revistei”, la un preţ de „[...] 800 lei 
abonamentul anual”, „[...] 1200 lei pentru instituţii”, iar „[...] un număr 150 lei”. 
Ulterior, „[...] din cauza scumpirii excesive a hârtiei, tiparului şi mânei de lucru”, 
abonamentul anual a ajuns, în anul 1947, la „[...] 34.000 lei, [iar] pentru instituţii 
40.000 lei”. Tiparul se realiza, precum se specifica pe prima copertă, la Tipografia 
Diecezană din Caransebeş, fondată în 1885 de episcopul Ioan Popasu (1865-
1889).22 

Revista avea mai multe rubrici; cu mici excepţii, această sistematizare s-a 
respectat pe toată durata apariţiei. Majoritatea studiilor, a articolelor, a 
medalioanelor biografice, a comentariilor, a recenziilor şi a notelor bibliografice 
erau publicate de către profesorii de la Academia Teologică din Caransebeş 
(Petru Rezuş, Gheorghe Cotoşman, Laurenţiu Busuioc, Virgil Turcan, Marcu 
Bănescu etc.); altele, de către clerici din aparatul administrativ eparhial, de preoţi 
simpli sau de intelectuali bănăţeni laici („insp. gen. şcolar pens.” Pavel Jumanca, 
profesor Aurel Stuparu, directorul Liceului „Traian Doda” din Caransebeş etc.). 
Au existat şi numeroşi colaboratori externi: dr. Spiridon Cândea (protopop şi 
consilier la Arhiepiscopia Sibiului), profesor Dumitru Belu de la Academia 
Teologică din Oradea-Timişoara, profesor Milan Şesan de la Facultatea de 
Teologie din Suceava, rectorul Dumitru Stăniloae de la Academia Teologică din 
Sibiu etc. Unele studii şi articole erau transcrieri sau rezumate ale unor referate 
susţinute în cadrul unor conferinţe şi simpozioane naţionale; altele erau apariţii 
postume (materiale întocmite de regretaţii profesori Iuliu Iosif Olariu, Simion 
Reli etc.).  

 

 
20 ***, „Existenţa unei reviste”, în Ibidem, an I, număr 5-6, 1944, pp. 255-256. 
21 ***, „Redacţionale”, în Ibidem, an I, număr 3-4, 1944, p. 147. 
22 Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, ediţia a III-a, volum III, Iaşi, Editura Trinitas, 
2008, p. 198. 
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Ordinea rubricilor era următoarea: 
I. Cuvântul introductiv, apărut sub semnătura „Redacţiei”, cuprindea 

articole de „întâmpinare a cetitorilor”, precum: „Destinul preoţimii” (număr 3-
4/1944, pp. 93-95); „Învierea Domnului-Praznicul creştinătăţii” (număr 5-
6/1944, pp. 149-151); „Calvarul refugiului” (număr 7-8/1944, pp. 261-262); 
„Pacea popoarelor” (număr 9-10/1944, pp. 337-339); „Înfrăţirea oamenilor” 
(număr 11-12/1944, pp. 425-427); „La ieslea Mântuitorului” (număr 1-3/1947, 
pp. 1-3) etc. 

II. Cea mai consistentă era rubrica intitulată Studii şi articole. Dacă am 
încerca o sistematizare a acestora, materialele publicate s-ar putea împărţi în mai 
multe categorii: 

Studii istorice. Deschizătoare de coridoare istoriografice, cele mai multe 
dintre acestea erau semnate de Gheorghe Cotoşman: „Din istoria contemporană 
a eparhiei Caransebeşului Progresele realizate de Bănăţeni subt stăpânirea 
românească” (număr 1-2/1944, pp. 21-31; număr 3-4/1944, pp. 98-104); „Viaţa 
bisericească din Banatul timişan în Evul Mediu. Epoca influenţei slave. Simbioza 
slavo-română. Toponomastica” (număr 5-6/1944, pp. 184-190; număr 7-
8/1944, pp. 280-287); „Din trecutul Bisericii bănăţene. Acte şi documente” 
(număr 1-2/1945, pp. 36-43; număr 3-4/1945, pp. 144-149); „Autohtonia 
românilor în Banat pe baza toponimiei” (număr 8-10/1945, pp. 267-290; număr 
11-12/1945, pp. 366-389); „Biserica românească din Banat înainte de venirea 
ungurilor în Europa” (număr 7-8/1946, pp. 158-164; număr 9-10/1946, pp. 225-
230); „Banatul şi Biserica românească bănăţeană în epoca descălecatului 
unguresc” (număr 11-12/1946, pp. 290-294; număr 1-3/1947, pp. 60-63; număr 
4-6/1947, pp. 135-139) etc. Altele erau întocmite de Petru Rezuş („Antichităţi 
caransebeşene”, număr 3-4/1944, pp. 109-117; „Vechea şcoală teologică de la 
Putna. O scrisoare inedită a lui Vartolomei Măzereanul. La 225 de la naşterea 
lui”, număr 3-4/1945, pp. 150-156), Cornel Corneanu (un elaborat şi extins 
studiu monografic despre „Episcopul Ioan Popasu”, număr 11-12/1944, pp. 
428-437; număr 1-2/1945, pp. 12-23; număr 3-4/1945, pp. 104-114; număr 5-
6/1945, pp. 223-231; număr 7-8/1946, pp. 165-175), Dimitrie Cioloca 
(„Biblioteca protopopului Mehadiei Nicolae Stoica de Haţeg, la 1821”, număr 
11-12/1945, pp. 346-354; „Un document referitor la moşiile Mănăstirii Putna”, 
număr 1-3/1947, pp. 33-34), Milan Şesan („Periodizarea istorică”, număr 1-
6/1946, pp. 1-11) etc. 

Studii biblice. Dense din punct de vedere al conţinutului, acestea erau 
opera profesorului Mircea Chialda: „Legea lui Dumnezeu în Psalmul 119” 
(număr 1-2/1944, pp. 35-41); „Patimile şi jertfa Mântuitorului după V[echiul] 
T[estament]” (număr 5-6/1944, pp. 196-202); „Doctrina Vechiului Testament 
despre nemurire” (număr 9-10/1944, pp. 368-380) etc. 
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Studii patristice. Între autori se numără Nicolae Corneanu („Problema 
sufletului la scriitorul patristic Arnobiu de Sicca”, număr 9-10/1944, pp. 387-
391), D. Onciulescu („Comunitatea pedagogică după Clement Alexandrinul”, 
număr 3-4/1945, pp. 127-135; număr 5-7/1945, pp. 203-213) etc. 

Studii de Teologie Dogmatică, de Teologie Fundamentală şi de 
Filosofie. Întocmite cu multă acribie ştiinţifică, materialele erau semnate de 
profesorul Petru Rezuş: „Prolegomene la o istorie a filosofiei religioase 
româneşti” (număr 1-2/1944, pp. 48-57); „Filosofia confesiunilor creştine” 
(număr 7-8/1944, pp. 297-307); „Problema posibilităţii şi a necesităţii în 
Teologia fundamentală” (număr 11-12/1944, pp. 462-466); „Dialectica 
nemuririi” (număr 11-12/1945, pp. 335-345); „Introducere în Teologia 
dogmatică” (număr 1-6/1946, pp. 23-48); „Introducere la o viitoare 
principiologie filosofică” (număr 1-3/1947, pp. 64-68); „Reforma dogmaticei 
creştine” (număr 4-6/1947, pp. 94-100) etc. 

Studii de Teologie Morală. Diversificate ca tematică, acestea erau 
întocmite de Dumitru Belu („Iubirea de vrăjmaşi”, număr 1-2/1945, pp. 29-35; 
„Ideea creştină a milosteniei”, număr 5-7/1945, pp. 198-202; „Despre 
personalitatea morală”, număr 8-10/1945, pp. 291-297; „Valori teoretice şi valori 
morale”, număr 11-12/1945, pp. 355-360), de Octavian Tursa („Meditaţii despre 
bine şi conştiinţă”, număr 1-2/1944, pp. 46-47), de Laurenţiu Busuioc 
(„Creştinismul şi egalitatea socială”, număr 3-4/1945, pp. 115-126) etc. 

Studii de Pastorală şi Misiune creştină. Bine reprezentată, această 
categorie îi avea ca semnatari pe teologii Zeno Munteanu („Familia bănăţeană”, 
număr 1-2/1944, pp. 13-16), Marcu Bănescu („Pătimeşte răul... dar slujba ta fă-
o deplin!”, număr 7-8/1944, pp. 288-290; „Improvizaţia în predică”, număr 9-
10/1946, pp. 237-243; „Sugestii la pregătirea unui plan pastoral”, număr 11-
12/1946, pp. 298-305; număr 1-3/1947, pp. 53-59; „Fundamentarea ştiinţifică a 
empirismului pastoral”, număr 7-12/1947, pp. 174-177), Ion Bulea („Păstor şi 
turmă în vieaţa neamului”, număr 4-6/1947, pp. 84-93) etc. Trebuie menţionată, 
în acelaşi context, şi tipărirea postumă a cursului de Teologie Pastorală al 
cunoscutului profesor de teologie caransebeşean Iosif Iuliu Olariu (număr 11-
12/1944, pp. 438-443; număr 1-2/1945, pp. 4-11). 

III. În rubrica Probleme actuale erau tratate chestiuni de natură liturgică, 
tipiconală şi pastoral-misionară: Veniamin Nistor, „Chestiunea împărtăşirei 
preoţilor la slujbele în sobor” (număr 5-6/1944, pp. 229-230); Idem, „Parastasul” 
(număr 11-12/1944, p. 470); Marcu Bănescu, „Îndrumări tipiconale” (număr 8-
10/1945, pp. 312-315); Tiberiu V. Gherga, „Chestiuni de ritual şi tipic” (număr 
5-6/1944, pp. 225-228); Teodor Roşca, „Împărtăşirea preoţilor la Liturghia celor 
mai înainte sfinţite” (număr 5-6/1944, p. 229), „Sfinţirea bisericii” (număr 9-
10/1944, pp. 392-396); Octavian Scalat, „Nedumeriri” (număr 7-8/1946, pp. 
176-178) etc. 
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IV. Într-o altă rubrică, anume Atitudini ortodoxe, Oreste Gherasim 
dezbătea chestiuni curente, precum „Unirea Bisericilor” (număr 5-7/1945, pp. 
240-241), ori „Prozelitismul interconfesional” (număr 5-7/1945, pp. 241-242), 
iar Petre Petrilă medita asupra alegerii pe care ar trebui să o facă orice creştin, 
anume „Ancorare în veac sau sbor spre transcendenţă?” (număr 5-7/1945, pp. 
238-240). 

V. În rubrica intitulată Comentarii, profesorul Petru Rezuş dezbătea, pe 
scurt, teme precum: „Scientismul” (număr 1-2/1944, pp. 58-59), 
„Distructivismul filosofic” (număr 1-2/1944, pp. 59-60), „Nudismul şi 
pornografia” (număr 1-2/1944, pp. 62-63), „Biserica în faţa păcii” (număr 3-
4/1944, pp. 123-124), „Indiferentismul religios” (număr 5-6/1944, pp. 233-234), 
„Biserica şi bombardamentele” (număr 7-8/1944, pp. 313-314), „Actualitatea 
predicii” (număr 11-12/1944, pp. 475-476), „Sărmana noastră morală socială” 
(număr 1-2/1945, pp. 72-73), „Propaganda sectară şi libertatea religioasă” 
(număr 1-2/1945, p. 75), „Modernismul în artă” (număr 1-3/1947, pp. 69-70), 
„Obscurantismul religios” (număr 1-3/1947, pp. 70-71), „Europenizarea 
creştinismului” (număr 4-6/1947, pp. 140-142) etc. Alte comentarii îi aveau ca 
autori pe Marcu Bănescu („Unirea Bisericilor”, număr 8-10/1945, pp. 316-318; 
„Îndoială speculativă”, număr 7-12/1947, pp. 203-204), Virgil Turcan 
(„Jurisprudenţă sectară”, număr 1-2/1944, pp. 63-64), Iosif E. Naghiu („Predica-
dialog”, număr 7-12/1947, p. 206), Octavian Scalat („Proşti şi nebuni”, număr 
9-10/1944, pp. 400-402) etc. 

VI. Rubrica Portrete ortodoxe „găzduia” micromonografii ale unor mari 
personalităţi ale teologiei şi ale culturii româneşti, precum „Prof. univ. Dr. Vasile 
Loichiţa” (număr 1-2/1944, pp. 65-66), „Prot. stav. Dr. Dumitru Stăniloae” 
(număr 1-2/1944, pp. 66-69), „Arhiereul Filaret Musta” (număr 3-4/1944, pp. 
128-129), „Vlădica Ioan Popasu” (număr 5-6/1944, pp. 235-237), mitropoliţii 
moldoveni „Irineu Mihălcescu” (număr 7-8/1944, pp. 319-321) şi „Silvestru 
Morariu” (număr 9-10/1944, pp. 403-404), „Rectorul Dr. Iosif Olariu” (număr 
9-10/1944, pp. 404-405), „Canonistul ortodox Dr. Valeriu Şesan” (număr 1-
2/1945, pp. 77-78), „Protopopul Dr. Gheorghe Popovici” (număr 5-6/1944, pp. 
237-239), „Istoricul bănăţean Dr. Ion Sârbu” (număr 9-10/1946, pp. 251-253), 
„Eftimie Murgu” (număr 7-12/1947, pp. 201-202), „Dimitrie Ţichindeal” 
(număr 11-12/1944, pp. 482-485), „Protos[inghelul] Macarie Guşcă” (număr 4-
6/1947, pp. 147-148) etc., întocmite de Petru Rezuş, Virgil Turcan, Marcu 
Bănescu, D. Onciulescu etc. La acestea se adaugă studiul „Apologeţi 
bucovineni” (număr 5-6/1944, pp. 215-224) al profesorului Petru Rezuş, în care 
sunt elogiaţi teologii Vasile Găina, Vladimir Repta, Nectarie Cotlarciuc şi Nicolae 
Cotos, respectiv biografiile întocmite de Leca Morariu lui „Iraclie Porumbescu, 
priitorul norodului” (număr 5-7/1945, pp. 196-197) şi lui „Simion Florea 
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Marian” (număr 1-6/1946, pp. 19-22) şi de Ion Bulea lui „I. H. Pestalozzi, 
pedagogul iubirii” (număr 1-6/1946, pp. 57-61). 

Numărul 1-6/1946, dedicat episcopului Veniamin Nistor la împlinirea 
vârstei de 60 de ani (pp. 1-83), a fost unul jubiliar: „[...] Revista „Altarul Banatului”, 
care este una dintre ctitoriile Prea Sfinţiei Sale, a înţeles să îmbrace haina modestă a unui 
volum omagial, din acest prilej îndrăznind să sărbătorească, după cuviinţă, personalitatea şi 
activitatea Patronului ei. Revista „Altarul Banatului” înţelege să cinstească şi pe viitor pe 
înaltul Patron printr-o muncă neprecupeţită, jertfită pe altarul culturii ortodoxe strămoşeşti şi 
asigură pe Prea Sfinţia Sa că va păstra neştirbit programul de lucru pe care i l-a pus în frunte 
când a plecat la drum” (număr 1-6/1946, p. LXXXII). Acest volum omagial s-a 
dorit a fi unul special, fiind îmbogăţit cu ilustraţii; sunt tipărite 23 de portrete şi 
instantanee din activitatea diecezană a ierarhului. Între cei care l-au elogiat pe 
arhipăstorul caransebeşean s-au numărat mitropolitul Nicolae Bălan („Urare”, 
pp. I-II), episcopul Nicolae Colan („P. S. S. Episcopul Veniamin. Secretarul”, 
pp. III-VI), consilierii Romul G. Ancuşa („Vrednic este...”, pp. XIV-XIX) şi 
Cornel Corneanu („Arhiereul nostru”, pp. XX-XXXI), istoricul Ioan Lupaş („Al 
IV-lea”, pp. XXXII-XXXIII), clericii locali Iacob Creţiu („Ierarhul nostru, ca 
ostenitor pe terenul ridicării materiale a Eparhiei Sale”, pp. LII-LXIII), Isaia Suru 
(„Din prilejul celor 60 de ani...”, pp. LXIX-LXX) etc.  

VII. Rubrica a şaptea cuprindea Lecturi morale, precum „Cine va arunca 
prima piatră?” (număr 9-10/1944, pp. 406-409; număr 11-12/1944, pp. 486-
491), „Talita Kumi” (număr 1-2/1945, pp. 79-86) şi „Claudia Procula” (număr 
3-4/1945, pp. 171-180; număr 5-7/1945, pp. 247-252; număr 8-10/1945, pp. 
320-325), scrise de Anna Freiin von Kraue, ori „Les Allemands tels qu’ils sont”, 
scris de Emil Ludwig (număr 11-12/1944, pp. 471-474), toate traduse de 
profesoul Laurenţiu Busuioc de la Academia caransebeşeană. 

VIII. În rubrica de Recensii şi note bibliografice erau prezentate cărţi 
din domenii diverse, apărute în anii celui de-Al Doilea Război Mondial şi în 
scurtul răstimp scurs până la instaurarea regimului comunist, semnate cu 
iniţialele membrilor redacţiei. Majoritatea erau cărţi şi studii scrise de autori 
consacraţi în domenii diferite de activitate (Ioan Gh. Savin, Vasile Gheorghiu, 
Orest Bucevschi, Atanasie Negoiţă, Milan Şesan, Ilarion Felea, Irineu 
Mihălcescu, Iustin Moisescu, Enea Hodoş, P. P. Negulescu, Nicolae Paulescu, 
Tudor Vianu etc.); altele sunt cărţi de rugăciune sau publicaţii teologice 
(„Anuarul Academiei Teologice Andreiane” şi „Revista Teologică” din Sibiu, 
„Biserica Ortodoxă Română” din Bucureşti, „Candela” din Cernăuţi-Suceava, 
„Duh şi Adevăr” din Timişoara etc.). Mai multe recenzii au ca obiect volume 
apărute peste hotare, majoritatea în limba franceză (Jean Paul Sartre, Alfred 
Loisy, Paul Gallay, A. Cuvillier etc.); erau prezentate de diaconul Nicolae 
Corneanu, viitorul mitropolit al Banatului (1962-2014). Cele mai multe recenzii 
aparţin profesorului Petru Rezuş (cca. 70). Alţi recenzori au fost: Zeno Muntean, 
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Mircea Chialda, Marcu Bănescu, Virgil Turcan, Oreste Gherasim, Gheorghe 
Cotoşman, Liviu Stan, Dumitru Belu, Ion Bulea etc. În dreptul fiecărei cărţi 
prezentate se specifica autorul, titlul cărţii sau al studiului, ediţia, editura, locul şi 
anul apariţiei, numărul de pagini, respectiv preţul fiecărui volum. 

IX. Rubrica Note, tipărită pe două coloane, era semnată de Petru Rezuş; 
sunt prezentate „noutăţi” şi informaţii din diverse domenii, precum înfiinţarea 
noilor „Facultăţi de Teologie la Craiova şi Chişinău” (număr 1-2/1944, pp. 85-
86), convocarea unui „Congres al profesorilor de teologie” (număr 3-4/1944, p. 
142), „Bibliotecile Î. P. S. Mitropolit Nicolae” (număr 5-6/1944, pp. 254-255), 
reluarea activităţii în „Episcopiile ortodoxe din Ardealul eliberat” (număr 11-
12/1944, p. 501), împlinirea a „400 de ani de la moartea lui Martin Luther” 
(număr 9-10/1946, pp. 257-258), „Vacanţele episcopale” (număr 11-12/1946, p. 
332), „Legăturile interconfesionale” (număr 11-12/1946, pp. 332-334) etc. 

X. Tot pe două coloane erau prezentate succint şi evenimentele de natură 
bisericească, politică, social-economică şi culturală din rubrica intitulată Cronică; 
erau semnate, cu iniţiale, de profesorii Petru Rezuş, Marcu Bănescu şi Virgil 
Turcan. Exemplificăm prin câteva titluri: „Daniile P. S. S. Episcopului Veniamin 
al Caransebeşului” (număr 1-2/1944, p. 87); „Palatul Academiei teologice din 
Caransebeş” (număr 1-2/1944, p. 88); „Premiul Nobel va fi desfiinţat?” (număr 
1-2/1944, pp. 88-89); „† Î. P. S. Sa Mitropolitul Gurie al Basarabiei” (număr 1-
2/1944, p. 90); „P. S. Sa Episcopul Colan al Clujului a împlinit 50 ani de viaţă” 
(număr 1-2/1944, p. 91); „Conferinţele Facultăţii de teologie din Bucureşti” 
(număr 3-4/1944, pp. 145-146); „Vaticanul subt bombe” (număr 3-4/1944, p. 
146); „Catedrala Neamului” (număr 5-6/1944, p. 257); „Evreii şi Palestina” 
(număr 5-6/1944, pp. 257-258); „Situaţia războiului” (număr 5-6/1944, p. 258); 
„Biserici distruse” (număr 7-8/1944, p. 334); „Capitala în rugăciuni” (număr 7-
8/1944, p. 334); „Armistiţiul” (număr 9-10/1944, p. 421); „Eliberarea Clujului” 
(număr 11-12/1944, p. 502); „Universitatea de Vest” (număr 1-2/1945, p. 98); 
„1400 de preoţi refugiaţi” (număr 1-2/1945, p. 98); „Reintroducerea religiei în 
învăţământul muncitoresc” (număr 1-2/1945, p. 99); „Biserica Ortodoxă din 
Rusia Sovietică” (număr 3-4/1945, p. 191); „Mesajul papei” (număr 5-7/1945, 
p. 262); „Capitularea necondiţionată a Japoniei” (număr 8-10/1945, p. 331); 
„Conferinţa de la Londra” (număr 8-10/1945, p. 331); „Importante descoperiri 
arheologice lângă Ierusalim” (număr 11-12/1945, p. 408); „Conferinţa de pace 
de la Paris” (număr 11-12/1946, p. 335); „Sfinţirea catedralei ort. rom. din 
Timişoara” (număr 11-12/1946, p. 335); „Vizita Î. P. S. Sale Alexei, Patriarhul 
Moscovei” (număr 7-12/1947, p. 214); „Stabilizarea leului” (număr 7-12/1947, 
p. 214). 

XI. La final, era ordonată alfabetic Bibliografia teologică, anume o listă 
a publicaţiilor de profil, recomandată de colectivul de redacţie, spre lectură, 
meditaţie şi aprofundare, cititorilor. În câteva numere ale revistei, pe a treia 
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copertă, erau semnalate două dintre cărţile redactate de dascălii Academiei 
Teologice din Caransebeş-Marcu Bănescu, Spre noua ordine socială, Caransebeş, 
1943 (număr 1-2/1944) şi Petru Rezuş, Ştiinţa, mărturisitoare de Dumnezeu. O 
încercare de filosofie creştină a ştiinţei, Caransebeş, 1944 (număr 3-4/1944; număr 5-
6/1944; număr 7-8/1944; număr 9-10/1944), respectiv apariţia „Calendarului 
Românului” din Caransebeş pe anul 1947 (număr 11-12/1946). 

XII. Aleatorie, rubrica Redacţionale cuprindea răspunsuri date celor care 
scriau redacţiei (număr 3-4/1944, p. 147), un concurs de predici („Concurs de 
predici”, număr 3-4/1944, p. 143; „Concursul de predici”, număr 5-6/1944, p. 
258), respectiv anunţul plecării redactorului Petru Rezuş la Facultatea de 
Teologie din Suceava (număr 4-6/1947, p. 152). La finalul fiecărui an publicistic 
era redat un cuprins al „Altarului Banatului” din intervalul temporal respectiv. 

În ianuarie 1990, denumirea vechiului organ oficial al Mitropoliei 
Banatului, editat la Timişoara începând cu anul 1951, anume „Mitropolia 
Banatului”, a fost înlocuită cu cea a prestigioasei reviste teologice caransebeşene 
de odinioară „Altarul Banatului”,23 din care-în fapt-a şi derivat.24  
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In the Autumn of 1943, in a difficult period of war, in Caransebeş was laid the 
foundations of a high academic publication, „Banat Altar”, a „magazine for the building of the soul 
and the theological science”, which was finally imposed-through content, elegance of ideas and 
excellence-in the Romanian journalistic-theological field; the founder of the magazine was the 
hierarch Veniamin Nistor, bishop of Caransebeş and the entire Banat Highland (former counties 
Caraş and Severin) during the heavy period of 1941-1949. The times were, however, troubled, 
the year 1948 bringing almost total suppression of magazines and ecclesiastical interwar 
periodicals; among these publications was the Banat theological journal. 
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23 Florin Carebia, „Presa bisericească”, pp. 181-182. A se vedea şi articolul redacţional: ***, 
„Regăsirea drumului întrerupt odinioară”, în Altarul Banatului, serie nouă, an I (XL), număr 1-2, 
1990, pp. 3-6. 
24  Pentru prezentarea pe larg a prestigioasei reviste teologice bănăţene „Altarul/Mitropolia 
Banatului”, a se vedea: Florin Dobrei, Revista teologică „Altarul (Mitropolia) Banatului” (1944-1947; 
1951-2011). Repere monografice, Cluj-Napoca/Timişoara, Academia Română, Centrul de Studii 
Transilvane/Editura Învierea, 2013, 719 p. 
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DIN RELAŢIILE ROMÂNO-SUEDEZE. VIZITA LUI 
NICOLAE CEAUŞESCU ÎN SUEDIA (6-10 NOIEMBRIE 1980) 
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Relaţiile diplomatice româno-suedeze au început odată cu a doua jumătate 
a secolului al XIX-lea. Acestea s-au concretizat prin legăturile consulare stabilite 
între cele două state, în ţările române luând astfel fiinţă un număr de cinci 
consulate. De asemenea, primul oficiu consular român în ţările nordice, a fost 
cel de la Stockholm, înfiinţat pentru Suedia şi Norvegia la 6 martie 1880. Mai 
apoi, în anul 1916, se înfiinţează prima misiune diplomatică a României, iar cu 
un an înainte fusese trimis la Bucureşti un ministru plenipotenţiar suedez.1 

În anul 1964, relaţiile diplomatice au fost ridicate la nivel de ambasadă, 
evidenţiindu-se astfel, o nouă etapă în viaţă social-politică a celor două ţări. Un 
alt fapt ce a contribuit la dezvoltarea relaţiilor bilaterale româno-suedeze îl 
reprezintă vizitele oficiale bazate pe reciprocitate. Acestea s-au realizat atât la 
nivel ministerial, cât şi la nivel parlamentar. Astfel, putem aminti de vizitele 
miniştrilor de externe ce au avut loc în 1975 şi 1978, dar şi de vizitele 
preşedinţilor celor două parlamente, din 1977, respectiv 1979.2 

Relaţiile româno-suedeze au evoluat, de asemenea, şi pe linie de partid,3 
putându-se menţiona în acest sens contactele Partidului Comunist Român cu 
partidul de stânga suedez, dar şi cu cel liberal.4 Legăturile de tip cultural au fost 
şi ele prezente în viaţa diplomatică comună a celor două state, expozitiv din 
această perspectivă fiind organizarea de către „Asociaţia de Prietenie Româno-
Suedeză” a unor evenimente cultural-artistice. De asemenea, în anul 1977, a 
apărut volumul Ceauşescu şi România. Omul şi patria sa, la editura suedeză 
Zindermas, avându-l ca autor pe scriitorul Per Olof Ekström.5 

Pe plan economic, relaţiile au fost reglementate de un cadru juridic alcătuit 
din patru documente oficiale. Primul dintre ele, şi anume, „Acordul comercial 
pe termen lung”,6 încheiat în 1973, se referă la clauza naţiunii celei mai favorabile 

 
1 Arhivele Naţionale Istorice Centrale, Fond C. C. al P. C. R., Secţia Relaţii Externe, dosar număr 
193/1980, f. 82 (în continuare A. N. I. C.). 
2 Ibidem, f. 159-160. 
3 Ibidem, Fond C. C. al P. C. R., Secţia Relaţii Externe, Nicolae Ceauşescu, dosar număr 11S, f. 11-
12.  
4 Ibidem, Fond C. C. al P. C. R., Secţia Relaţii Externe, dosar număr 193/1980, f. 75.  
5 Ibidem, f. 76.  
6 Pregătirile pentru semnarea acordului, mai exact ultima rundă a discuţiilor, au început în luna 
mai, la Bucureşti. A se vedea Arhivele Diplomatice, Fond Suedia 1980, dosar număr 2325, f. 1- 5 
(în continuare A. D.). 
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şi la plata în valută liber convertibilă. „Aranjamentul privind comerţul cu 
produsetextile” reprezintă cel de-al doilea act juridic şi vizează suspendarea 
restricţiilor cantitative aplicate la comerţul cu produse textile. Următorul 
document, „Acordul de cooperare economică, industrială şi tehnică”, 7  face 
referire la reglementarea cooperării bilaterale stabilite pentru perioada 1981-
1990. Ultimul act juridic, „Convenţia pentru evitarea dublei impuneri”, încheiat 
la 22 decembrie 1976, este cu privire la, aşa şi cum denumirea sa o spune, evitarea 
dublei impuneri referitoare la impozitele pe venit şi avere. 

Un alt aspect notabil al legăturilor economice dintre cele două state îl 
constituie faptul că statul român beneficiază, din ianuarie 1975, de sistemul de 
preferinţe vamale acordat de către Suedia ţărilor în curs de dezvoltare.8 Păstrând 
acelaşi plan, şi anume cel economic, dar de data aceasta legat de comerţul dintre 
cele două state, de trecut în revistă este faptul că, între anii 1975-1979, volumul 
total al schimburilor a crescut de 1,5 ori, timp în care exporturile româneşti au 
cunoscut o perioadă de stagnare, iar importurile din Suedia s-au dublat. 

Cooperarea dintre cele două state s-a realizat şi la nivel tehnico-ştiinţific. 
Au avut loc cercetări comune specializate pe următoarele domenii: construcţii 
industriale, silvicultură, medicină umană şi veterinară. 

Aşadar, vizita preşedintelui român în Suedia era susţinută de tot acest 
background istoric. Invitaţia de-a efectua o vizită de stat în Suedia a fost 
transmisă preşedintelui român de către ambasadorul Lars Hedström, cu ocazia 
plecării definitive din România.9 Vizita s-a desfăşurat în perioada 6-10 noiembrie 
1980,10 înscriindu-se într-un tur diplomatic întreprins de preşedintele român, 
deoarece mai apoi avea să se întâlnească cu şeful de stat danez, respectiv 
norvegian. Potrivit programului vizitei, aceasta debutează în ziua de joi, 6 
noiembrie 1980, când avionul prezidenţial aterizează pe aeroportul Arlanda din 
Stockholm. Cuplul Ceauşescu a fost întâmpinat de către regele suedez, Carl 
Gustav al XIV-lea, împreună cu soţia sa, regina Silvia, în piaţa Muzeului Militar 
din capitala suedeză.11 

În seara aceleiaşi zile, în cadrul dineului oferit în cinstea preşedintelui 
român, au fost rostite toasturi din partea celor două parţi, atât cea română, cât şi 
cea suedeză. O analiză a discursurilor relevă numeroase puncte comune. 
Amintim astfel, evidenţierea contextului istoric de la acea vreme, şi anume 

 
7 Prevederile acordului pot fi consultate în Ibidem, Fond Suedia 1980, dosar număr 2324, f. 1-10. 
8 În anul 1979, Suedia a alocat circa un miliard de dolari pentru programe de asistenţă în ţările în 
curs de dezvoltare, fiind prima ţară occidentală care depăşeşte obiectivul fixat de O. N. U. ca 
ajutor de dezvoltare (1% din produsul naţional brut). A se vedea A. N. I. C., Fond C. C. al P. C. 
R., Secţia Relaţii Externe, dosar număr 193/1980, f. 167. 
9 A. D., Fond Suedia 1980, dosar număr 2351, f. 1. 
10 Ibidem, f. 8. 
11 A. N. I. C., Fond C. C. al P. C. R., Secţia Relaţii Externe, dosar număr 193/1980, f. 63. 
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perioada premergătoare Conferinţei de la Madrid, eveniment în care ambii 
conducători credeau că vor aduce schimbarea în ceea ce priveşte situaţia 
internaţională, şi vor reuşi să dezvolte linia creionată de Conferinţa de la Helsinki. 
În acest sens, regele suedez declară: „[...] Peste câteva zile va avea loc la Madrid o nouă 
reuniune, în cursul căreia sperăm că se vor face progrese concrete în privinţa unor probleme 
majore. Din partea suedeză dorim ca acolo să se adopte hotărâri în vederea convocării unei 
conferinţe europene de dezarmare, pentru adâncirea continuă a măsurilor de creare a unui 
climat de încredere reciprocă ca şi pentru lărgirea posibilităţilor de contacte între oamenii din 
diferite ţări”.12 Mai mult decât atât, delegaţia suedeză a prezentat în cadrul şedinţei 
Adunării Generale O. N. U. un proiect care cuprinde mai multe prevederi 
principale, cu referire la problema reducerii cheltuielilor militare.13 Pe aceeaşi 
linie, liderul român susţine următoarele: „[...] ne putem aştepta ca reuniunea de la 
Madrid care-şi începe lucrările în aceste zile, să se desfăşoare cu rezultate pozitive, să ducă la 
intensificarea colaborării intereuropene, să pună bazele unei conferinţe de dezangajare militară 
şi dezarmare în Europa”.14 Îngheţarea şi reducerea cheltuielilor militare ocupă un 
loc central în concepţia lui Nicolae Ceauşescu cu privire la problema dezarmării. 
De asemenea, în anul 1979, la iniţiativa României, Adunarea Generală a O. N. 
U. a adoptat, prin consens, o rezoluţie care evidenţiază necesitatea de a se da un 
nou impuls eforturilor organizaţiei pentru reducerea bugetelor militare.15 

Un alt fapt subliniat de către ambii conducători de stat este cu referire la 
importanţa entităţilor statale mici şi mijlocii în sfera relaţiilor internaţionale, cei 
doi fiind de acord cu ideea că şi acest tip de stat trebuie să beneficieze de 
posibilitatea de a influenţa rezolvarea problemelor majore ale vieţii 
internaţionale. Preşedintele Republicii Socialiste Române declara că: „[...] Ţinînd 
seama de caracterul tot mai complex al problemelor mondiale, consider că ele îşi pot găsi 
rezolvarea justă şi durabilă numai în condiţiile participării tuturor statelor, la viaţa 
internaţională, pe bază de deplină egalitate. În acest sens, noi acordăm un rol important ţărilor 
mici şi mijlocii, care sunt direct interesate într-o politică de colaborare şi destindere de respect al 
independenţei şi de pace”.16 

Delegaţia condusă de Nicolae Ceauşescu îi includea pe: Gheorghe Oprea, 
prim viceprim-ministru, Ştefan Andrei, ministrul afacerilor externe, Vasile 
Pungan, ministrul secretar de stat, Teodor Vasiliu, ambasadorul României în 
Suedia, Ion Stanciu, adjunct al ministrului comerţului exterior şi cooperării 
economice internaţionale. De partea suedeză, au participat: Thorböern Faelldin, 
prim-ministru, Olla Ullsten, ministrul afacerilor externe, Erik Kroenmark, 

 
12 Ibidem, f. 54-55. 
13 Ibidem, f. 156-157. 
14 Ibidem, f. 14. 
15 Ibidem, f. 155. 
16 Ibidem, f. 16-17. 



 

Astra Sabesiensis 

 

170 

ministrul apărării, Hans Sesid, ambasadorul Suediei în România, Staffan 
Burenstam-Linder, ministrul comerţului. 

Deoarece rezultatul vizitei s-a materializat prin semnarea unor acorduri 
economice, considerăm că este necesară şi numirea personalităţilor marcante ale 
vieţii economice suedeze, care au participat la întâlnirea cu preşedintele român. 
Aceştia sunt: Nils Landqvist, preşedintele Consiliului de Administraţie al 
Federaţiei Suedeze a Industriei, Lars Nabseth, directorul general al Federaţiei 
Suedeze a Industriei, Carl-Erik Sjöström, directorul general al Oficiului Naţional 
Suedez de Export şi preşedintele Comitetului pentru Promovarea Schimburilor 
Comerciale între România şi Suedia, Arne Olsson. 

Convorbirile oficiale între preşedintele Nicolae Ceauşescu şi 
reprezentantul suedez, prim-ministrul Thorböern Faelldin, au avut loc în data de 
7 noiembrie. Discuţia este structurată în două părţi; prima abordează 
problematica ridicată de viaţa internaţională la acel moment, iar cea de-a doua se 
focusează pe relaţiile bilaterale. Dialogul dintre cei doi este început, bineînţeles, 
de către prim-ministrul suedez, care subliniază faptul că această vizită este prima 
la nivel înalt şi, de asemenea, creionează pe scurt istoricul relaţiilor suedezo-
române. 

Primul punct de pe agenda discuţiilor este cel referitor la situaţia 
internaţională de la momentul respectiv. Nicolae Ceauşescu îşi exprimă părerea 
şi susţine faptul că viaţa politică internaţională a fost agravată de o serie de 
evenimente. Primul aspect pe care îl punctează preşedintele român, este criza pe 
plan economic: „[...] Aş dori să mă refer în primul rând la faptul că situaţia economică, 
criza se accentuează, criza petrolieră şi energetică au un anumit rol în agravarea situaţiei 
internaţionale”.17 O altă cauză a agravării situaţiei internaţionale, identificată de 
către conducătorul român este reprezentată de: „[...] faptul că ţările europene, şi în 
general ţările mici şi mijlocii nu au acţionat cu toată fermitatea şi nu şi-au asumat o răspundere 
corespunzătoare în soluţionarea problemelor internaţionale. Cred că s-a pus prea mare speranţă 
şi s-a aşteptat ca problemele să fie soluţionate numai de marile puteri, îndeosebi de Statele 
Unite şi Uniunea Sovietică”.18 

Nicolae Ceauşescu evidenţiază, de asemenea, şi contextul internaţional de 
la acea vreme, şi anume Conferinţa de la Madrid. Acesta propune ca soluţie 
realizarea unui bilanţ care să înregistreze tot ceea ce s-a înfăptuit de când a avut 
loc Conferinţa de la Helsinki şi până în acel moment, pentru a se reafirma 
angajarea făcută în urma semnării documentelor. Este interesant de observat 
faptul că preşedintele român sublinia importanţa Actului de la Helsinki, în 
condiţiile în care setul III viza chestiunea respectării drepturilor omului. Prezenţa 
deţinuţilor politici întemniţaţi sau pedepsiţi, deoarece nu respectau directivele 

 
17 Ibidem, dosar număr 192/1980, f. 7.  
18 Ibidem. 
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ideologiei comuniste, reprezintă dovada clară a faptului că preşedintele român 
uza indispensabil de preceptele propagandistice ale vremii. Nicolae Ceauşescu a 
precizat, de asemenea, şi importanţa dezangajării militare şi a dezarmării, 
susţinând ideea unei conferinţe pentru încredere şi dezarmare.19 

Legat de conflictele ce au avut loc în acel an, respectiv 1980, Nicolae 
Ceauşescu îşi exprimă părerea cu privire la conflictul dintre statul iranian şi cel 
irakian şi declară faptul că soluţia pentru încetarea ostilităţilor este încetarea 
focurilor, urmate de negocieri. Un alt conflict discutat de către conducătorul 
român este cel din Afganistan. Nicolae Ceauşescu condamnă deschis acţiunea 
sovietică de invadare a statului afgan, afirmând „[...] noi considerăm că nu se justifică 
şi nu a fost necesară intervenţia militară”. 20  Ca şi rezolvare, preşedintele român 
pledează pentru tratativele directe între Afganistan şi Pakistan, şi totodată pentru 
retragerea trupelor sovietice. 

De asemenea, liderul român a subliniat necesitatea retragerii Israelului de 
pe teritoriile ocupate în 1967, cât şi crearea unui stat palestinian independent. 
Toate acestea, în viziunea preşedintelui român vor contribui la menţinerea păcii 
în lume. Ca şi laitmotiv, preşedintele român a făcut apel la folosirea tratativelor, 
precum şi la renunţarea ameninţării cu forţa.21 

Un principiu enunţat în prima parte a discursului este cu referire la 
inegalitatea existentă între cei avuţi şi cei săraci: „[...] În ce priveşte situaţia 
subdezvoltării, considerăm că de fapt situaţia s-a înrăutăţit. Decalajele dintre cei bogaţi şi cei 
săraci s-au mărit. La reuniunile din ultimii ani nu s-a ajuns la concluziile necesare unor 
eforturi susţinute în direcţia ajutorării ţărilor rămase în urmă”. Acest principiu poate fi 
identificat ca unul de sorginte comunistă. Pe parcursul discursului, liderul 
Partidului Comunist Român avea să enunţe şi alte idei comuniste, expozitiv fiind, 
impunerea unui plan, program economic de producţie, de lungă durată, care să 
susţină şi să ghideze economia statului în cauză. Această afirmaţie este oferită în 
contextul în care preşedintele român, anterior vizitei sale în Suedia, a primit pe 
reprezentatul preşedintelui din Mali, care solicita ajutor, dată fiind situaţia precară 
din acea zonă.22 

Prim-ministrul suedez subscrie răspunsului oferit de către preşedintele 
român, cu menţiunea că politica externă a Suediei este orientată înspre 
neutralitate: „[...] Noi am ales calea unei politici externe şi de apărare, aşa numita linie 
liberă de alianţe şi întărirea capacităţii noastre de-a rămâne neutri”.23 Motivaţia care stă la 
baza acestei poziţii o reprezintă situaţia geopolitică din acea zonă a Europei, 
afirmând că: „[...] Dacă privim la zona noastră imediată din nord, la vecinii noştri, care 

 
19 Ibidem, f. 8. 
20 Ibidem. 
21 Ibidem, f. 9. 
22 Ibidem, f. 10. 
23 Ibidem, f. 11. 
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deşi au ales căi diferite în ceea ce priveşte politica externă şi de apărare, această zonă este 
caracterizată prin stabilitate. Suntem fericiţi să constatăm că relaţiile zilnice dintre ţările 
nordice au reuşit să se dezvolte bine, fără a avea acorduri sau înţelegeri deosebite”.24 Este, de 
asemenea, bine cunoscut faptul că politica externă a Suediei este definită ca fiind 
o politică de neparticipare la alianţe pe timp de pace, dorind păstrarea neutralităţii 
în cazul declanşării vreunui război.25 

Ministrul afacerilor externe, Ola Ullsten, continuă discuţia subliniind 
necesitatea organizării unei conferinţe de dezarmare şi îşi exprimă optimismul cu 
privire la Conferinţa de la Madrid: „[...] Noi sperăm, de asemenea, că viitoarea reuniune 
de la Madrid trebuie să aibă putinţa de a lua măsuri concrete de întărire a încrederii între state 
sau mai bine zis o lărgire a măsurilor de încredere luate”.26 Legat de importanţa unui 
organism care să se ocupe de problemele ridicate în prima parte a discuţiei, prim-
ministrul suedez evidenţiază un aspect foarte important, şi anume, prezenţa 
voinţei politice în adoptarea anumitor soluţii: „[...] Dar dacă vom avea un organism 
internaţional unde să se discute aceste probleme şi va lipsi voinţa politică, atunci vom avea prea 
multe organisme şi tot nu vom putea face nimic în această direcţie”.27 

Cea de-a doua parte a convorbirii este centrată pe relaţiile bilaterale 
româno-suedeze. Primul topic pe agenda discuţiilor este cu privire la cele două 
acte care urmau a fi semnate, ambele pe plan economic, şi anume: acordul 
comercial pe termen lung şi acordul de cooperare pe termen lung. Cele două acte 
constituie însă doar un cadru juridic, dezvoltarea schimburilor dintre cele două 
ţări fiind însă încadrate în cele mai favorabile premise existente la acel moment. 
Astfel, pentru a facilita dezvoltarea exportului de produse româneşti, către 
Suedia, „[...] începând de la 1 februarie 1980, am lărgit nomenclatorul produselor liberalizate 
cu încă 30 de grupe de mărfuri”, declară prim-ministrul suedez.28 Dublarea valorii 
schimbului dintre statul român şi cel suedez a fost stabilit ca fiind principalul 
obiectiv al relaţiilor economice. Ca şi termen pentru aceasta a fost ales anul 
1985.29 

Al doilea punct atins pe agenda discuţiilor este cel referitor la cooperarea 
industrială. Premierul suedez va adopta o atitudine curtenitoare, încurajând 
modul de-a gestiona industria statului român. 30  Preşedintele Consiliului de 
Administraţie al Federaţiei Suedeze a Industriei, Nils Aasling, subliniază aria 

 
24 Ibidem, f. 11-12. 
25 Ibidem, dosar număr 193/1980, f. 167. 
26 Ibidem, dosar număr 192/1980, f. 12. 
27 Ibidem, f. 13. 
28 Ibidem, f. 17. 
29 Ibidem, f. 16. 
30 „[...] Noi, partea suedeză, am fost impresionaţi de dezvoltarea care are loc acum în ţara dumneavoastră, în 
domeniul industriei, şi de asemenea cunoaştem planurile concrete pe care dumneavoastră le aveţi în continuarea 
acestei dezvoltări”. A se vedea: Ibidem, f. 18. 
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industrială în care cele două state cooperează, cu menţiunea că aceasta se va 
extinde cu cel puţin un nou domeniu. Cele două sectoare industriale de 
cooperare româno-suedeză, invocate pe parcuscul discuţiilor sunt cel al 
producerii de mobilă şi cel alimentar. 

Dat fiind faptul că industria constructoare de maşini a cunoscut o rapidă 
dezvoltare tehnică, acest sector poate reprezenta noul domeniu industrial de 
cooperare româno-suedeză. Potrivit lui Nils Aasling, ministrul industriei, 
singurul impediment îl constituie faptul că unele întreprinderi permit cu greu să 
împărtăşească tehnologia suedeză şi cu alte state.31 În acest sens, vice prim-
ministrul Gheorghe Oprea a avut discuţii cu ministrul industriei suedez şi au 
conchis asupra ideii conform căreia ar trebui pus un accent mai mare pe 
dezvoltarea cooperării în ramura construcţiilor de maşini. 

Un aspect subliniat de către preşedintele român este cel cu privire la 
mijloacele de plată, deoarece nu admite să importe, fără ca acestea să fie asigurate. 
Ca şi soluţie, conducătorul român propunea folosirea compensaţiei, subliniind 
faptul că acest procedeu se practică şi în relaţiile dintre ţările dezvoltate, având 
însă o altă denumire. Potrivit omologului suedez, acţiunile de cooperare ale 
întreprinderile autohtone sunt îngrădite de posibilitatea ca o parte din profit ar 
putea fi considerat ca plată pentru naţionalizare. 

Astfel, se ajunge la subiectul cu care atât România, cât şi Suedia, se 
confruntă de multă vreme, şi anume problema arieratelor financiare. 32 
Preşedintele român propune ca această chestiune să fie lăsată în trecut, şi să se 
procedeze ca în cazul aceloraşi situaţii avute cu Italia, Franţa sau Canada. Doreşte 
ca suma plătită Suediei până la acel moment, să fie satisfăcătoare pentru a pune 
capăt acestei chestiuni, declarând: „[...] Am vorbit azi dimineaţă de problemele noii 
ordini economice internaţionale. Cred că în spiritul acesta ar trebui ca ceea ce am plătit până 
acum să reprezinte suma suficientă şi poate ar fi bine să convenim împreună să închidem 
această problemă şi s-o cuprindem într-un comunicat în aceste zile”.33 Reprezentantul 
Suediei preferă însă ca această problemă să rămână pe agenda discuţiilor şi să fie 
reluată de către specialiştii pe partea economic-financiară. 34  De asemenea, 
propune ca întâlnirea să se concentreze în continuare pe posibilităţile de 
cooperare pe plan ştiinţific şi energetic.35 

 
31 Ibidem, f. 19. 
32 Problematica arieratelor financiare fusese adusă în discuţie şi în cadrul vizitei ministrului de 
externe român în Suedia din anul 1978, precum şi în timpul vizitei efectuate de către delegaţia 
Marii Adunări Naţionale din anul următor. A se vedea: A. D., dosar număr 2332, f. 1. 
33 Ibidem, f. 21. 
34 La 26 iunie 1980 au avut loc negocieri cu privire la chestiunea arieratelor financiare şi s-a 
acordat o micşorare a datoriei, de la suma de 54, la 27 milioane de coroane suedeze. Ibidem, f. 5.  
35 A. N. I. C., Fondul C. C. al P. C. R., Secţia Relaţii Externe, dosar număr 192/1980, f. 22. 
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La finalul acestei runde de discuţii, reprezentantul suedez, Thorbojoern 
Faelldin, doreşte să abordeze o altă chestiune, mulţumindu-i preşedintelui român 
pentru deschiderea de care a dat dovadă în cazul problematicii privind 
reunificarea familiilor, mai exact acordarea permisiunilor de plecare şi de 
căsătorie.36 

Preşedintele Republicii Socialiste Române, evitând un răspuns, duce 
discuţia într-o altă zonă, şi anume cea referitoare la situaţia internaţională de la 
acel moment, cu precădere cea a Poloniei. Consideră că: „[...] este în interesul 
tuturor, sigur în primul rînd al poporului polonez, dar şi al tuturor, ca să se lase soluţionarea 
problemelor din Polonia, de către polonezi, fără amestec din afară şi să nu acorde anumit 
sprijin, sub o formă sau alta, din afară, care nu poate decît să complice situaţia [...] O agravare 
sau o intervenţie de afară şi sprijin din afară ar crea o situaţie gravă însuşi pentru succesul 
Conferinţei de la Madrid şi pentru întreaga securitate”. 37  Reprezentantul suedez 
răspunde, împărtăşind punctul de vedere al preşedintelui român: „[...] Polonia are 
în Europa o poziţie strategică importantă şi o intervenţie, un amestec din afară ar fi de natură 
să strice echilibrul pe plan internaţional”.38 Discuţia se încheie cu invitaţia de a vizita 
România, adresată de Nicolae Ceauşescu părţii suedeze. 

În data de 8 noiembrie 1980, prim-ministrul acordă o declaraţie, în cadrul 
unei conferinţe de presă. Acesta sintetizează succint modul în care au decurs 
discuţiile, precum şi tematicile abordate în cadrul acestora. 39  La rândul său, 
preşedintele Republicii Socialiste Române oferă o declaraţie de presă care 
creionează evoluţia discuţiilor avute cu prilejul vizitei de stat. Făcând o scurtă 
analiză a celor două declaraţii de presă, putem afirma faptul că întâlnirea dintre 
cei doi reprezentanţi, cel român şi cel suedez, a avut un impact pozitiv asupra 
relaţiilor dintre cele două ţări, lucru afirmat de însuşi preşedintele român: „[...] 
vizita s-a desfăşurat cu rezultate foarte bune. Avem impresii foarte bune despre ospitalitatea 
locuitorilor Stockholmul-ului, a locuitorilor Suediei, a poporului suedez”.40 

Ziua de 9 noiembrie 1980 este dedicată întâlnirii preşedintelui Nicolae 
Ceauşescu cu reprezentanţii vieţii economice din Suedia. Prima problemă 
ridicată de întreprinzătorii suedezi este cu privire la chestiunea compensaţiei. 
Aceştia susţin ideea conform căreia doar firmele cu un capital ridicat pot absorbi 
mărfuri acordate prin compensaţie, iar în Suedia majoritatea firmelor sunt de 
ordin mic. Ca şi soluţie, propune o mai mare gamă din care se pot alege mărfurile 
oferite prin compensaţie.41 Răspunsul preşedintelui român la această chestiune 
este unul ferm afirmând că o altă modalitate de a plăti ceea ce importă, nu există: 

 
36 Ibidem, f. 23. 
37 Ibidem, f. 24. 
38 Ibidem, f. 25. 
39 Ibidem, f. 28-29. 
40 Ibidem, f. 34. 
41 Ibidem, f. 41. 
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„[...] Nu suntem deloc interesaţi în credite obişnuite, bancare, având în vedere că dobânzile au 
ajuns la un aşa nivel, încât nu mai pot fi acceptate. De aceea am hotărât şi am pus şi în 
relaţiile cu Suedia-ca şi cu alte ţări-problema compensaţiei în schimburile economice, în 
cooperarea în producţie”.42 Vizita se încheie în dimineaţa zilei de 10 noiembrie, când 
preşedintele român îşi continuă turul diplomatic, pregătindu-se de vizita în statul 
danez.  
 

 
From Romanian-Swedish Relations. Nicolae Ceauşescu’s 

Visit to Sweden (6-10 November 1980) 
 

(Abstract) 
 

This article is written within the topic of the Romanian-Swedish diplomatic relations, 
with a focus of Ceauşescu’s visit to Sweden, a premiere in the high-level politics of both 
countries. The purpose of this exploratory study is to describe the way in which the diplomatic 
visit took place, to reveal briefly the historical context, but also to present the aftermath of the 
visit, the results. Second, another goal of this paper is to illustrate the evolution of the diplomatic 
relations between the aforementioned states. 

Keywords: international context, economic relations, diplomatic visit, negotiation, 
international relations. 

 
 

 
 
 

 
42 Ibidem, f. 45. 
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ZODIA INCERTITUDINII ÎN SUD-ESTUL ASIEI: 
MIZA GEOPOLITICĂ A MĂRII CHINEI DE SUD 

 
Tudor Cherhaţ 

Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca 
 

Situată în sud-estul Asiei, Marea Chinei de Sud este cea mai extinsă mare 
periferică din nordul-vestul Oceanului Pacific. Este localizată la sud de Republica 
Populară Chineză, la est de Vietnam, în vestul Filipinelor şi la nord de Malaezia 
şi Brunei. 1  Deşi este cunoscută publicului larg pentru multiplele dispute 
teritoriale, în care China deţine rolul principal, unicitatea sa este oferită de două 
aspecte: amplasarea geografică şi resursele disponibile. 

 
Importanţa economică a Mării Chinei de Sud 

 
Caracteristica principală a cadrului economic global o reprezintă 

interdependenţa pieţelor financiare. Este practic imposibil ca un stat să 
funcţioneze doar prin propriile capacităţi economice, pe o piaţă în care accentul 
se pune pe competitivitate, calitate şi rapididate. Astfel, fiecare actor al pieţei se 
poziţionează în aşa fel încât prin intermediul schimburilor comerciale să îşi 
exploateze propriile atuuri economice.  

În acest sens, Marea Chinei de Sud reprezintă, prin poziţia geografică, 
legătura dintre cele mai utilizate rute ale comerţului internaţional, Oceanul 
Indian, respectiv Pacific. 2  Aceasta se realizează prin strâmtorile Malacca, 
Lombok, Sunda, Makkasar (conexiunea cu Oceanul Indian), respectiv Taiwan şi 
Luzon (legătura cu Pacificul de Vest). Marea este presărată cu peste 250 de insule, 
atoli, recife, arhipelaguri, sau bancuri de nisip, majoritatea nelocuibile, fiind 
inundate aproape total la momentul fluxului apei.3 Dispunerea lor facilitează 
navigaţia dinspre Marea Filipinelor şi vestul Pacificului, şi o îngreunează pe cea 
dinspre Oceanul Indian (legătura cu Orientul Mijlociu, Europa şi Africa), 
comprimând-o în punctele sale de trecere. 

În calitate de aglomerare maritimă, Marea Chinei de Sud a reprezentat 
subiectul diverselor calcule şi statistici, privind cantităţile anuale de resurse şi 
bunuri ce o tranzitează. Astfel, tendinţa generală era de a aproxima că aceasta era 
străbătută de mai mult de jumătate din tonajul anual al flotelor comerciale şi de 

 
1 International Hydrographic Organization, Limits of Oceans and Seas, Special Publication, număr 
23, 1953, pp. 30-31. 
2 World Shipping Council, Trade Routes, disponibil la www.worldshipping.org, accesat la data de 
15.02.2018. 
3 Sigfrido Burgos Caceres, China’s Strategic Interests in the South China Sea. Power and Resources, 
London/New York, Routledge, 2014, p. 74. 

http://www.worldshipping.org/about-the-industry/global-trade/trade-routes
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o treime din traficul maritim global.4 Volumul anual al comerţului mondial ce 
trece prin această regiune era calculat în jurul a 5,3 trilioane de dolari, din care 
1,2 se aflau în circuitul comercial al Statelor Unite ale Americii, cea mai puternică 
economie a lumii. Această sumă a început să fie vehiculată prin 2011, ca urmare 
a unui comunicat de presă al Casei Albe, în care amiralul Robert Willard a utilizat 
aceste date pentru a evidenţia importanţa Mării Chinei de Sud pentru economia 
Statelor Unite.5 

 

 
 
 
 

Figura 1: Marea Chinei de Sud şi căile  
sale de acces (sursă: www.google.ro) 

 
 
 
 

 
 

În privinţa resurselor naturale tranzitate prin Marea Chinei de Sud, acestea 
erau considerate de 3 ori mai mari decât cele din Canalul Suez (legătura maritimă 
dintre Europa şi Asia) şi de 15 ori decât cele din Canalul Panama (legătura dintre 
Oceanul Atlantic şi Pacific).6 Aceste rezerve ar fi putut susţine necesarul de 
consum al Chinei, principalul importator al lumii, timp de 60 de ani, moderând 
dependenţa ei de resursele Orientului Mijlociu şi contrabalansând ecuaţia 
geostrategică a regiunii.7 

Studii recente au calculat însă volumul anual al comerţului din Marea 
Chinei de Sud în jurul a 3,5 trilioane de dolari pentru ultimii cinci ani, sumă cu o 
treime mai mică decât varianta iniţială. Aceasta rămâne în continuare 

 
4 Ibidem, p. 87. 
5 Robert David Kaplan, The South China Sea is the Future of Conflict, Foreign Policy, 2011, disponibil 
la www.foreignpolicy.com, accesat la data de 18.02.2018; Robbert Haddick, Fire on the water: USA, 
China and the Future of Pacific, Annapolis, Naval Institute Press, 2014, p. 38; Center for Strategic 
and International Studies, How much trade transits the South China Sea?, China Power Project, 
disponibil la www.chinapower.csis.org, accesat la data de 25.01.2018; Office of the Press 
Secretary, Press Briefing by N. S. A. for Strategic Communications Ben Rhodes and Admiral Robert Willard, 
The White House, 2011, disponibil la www.obamawhitehouse.archives.gov, accesat la data de 
24.01.2018. 
6 Robert David Kaplan, Asia’s Cauldron: the End of a Stable Pacific, New York, Random House, 
2014, p. 10. 
7 Robbert Haddick, Fire on the water, p. 32. 

https://www.google.ro/maps/place/Marea+Chinei+de+Sud/
http://www.chinapower.csis.org/
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remarcabilă, reprezentând o pondere de 21% din volumul global. Cele mai 
puternice economii ale lumii utilizează din plin aceste rute maritime, China 
tranzitând peste 64% din comerţul ei maritim prin Marea Chinei de Sud, în timp 
ce Japonia şi Statele Unite ale Americii şi-au direcţionat 42%, respectiv 14% din 
relaţiile comerciale maritime.8 

 
 
 

 
Figura 2: Raportul dintre comerţul din 

Marea Chinei de Sud şi comerţul  
global 2008-2016  

(sursă: www.chinapower.csis.org) 

 
 
 
 

Două din cele 6 state riverane şi-au concentrat mai mult de 50% din 
comerţul anual prin rutele maritime din Marea Chinei de Sud, Vietnam cu 86% 
şi Malaezia cu 57%, în timp ce Republica Populară Chineză a utilizat aceste căi 
de comunicaţie pentru 39% din volumul comercial al ultimilor 5 ani.9 

 
Tabel 1: Procentajul comerţului derulat prin Marea Chinei de Sud faţă de totalul  

comerţului anual al statelor, perioada 2012-2016 (sursă: www.chinapower.csis.org) 

 
2016 2015 2014 2013 2012 

Vietnam-86% Indonesia-83% Vietnam-84% Indonesia-84% Indonesia-83% 

Indonesia-85% Vietnam-81% Indonesia-84% Thailanda-71% Thailanda-71% 

Thailanda-74% Thailanda-71% Thailanda-78% Singapore-58% Singapore-61% 

Singapore-66% Singapore-61% Singapore-62% Malaezia-55% Malaezia-53% 

Malaezia-58% Taiwan-44% Malaezia-54% Taiwan-46% Taiwan-46% 

Coreea S-47% Coreea S-39% Taiwan-47% Coreea S-44% Coreea S-45% 

RPC-39% RPC-39% Coreea S-43% RPC-39% RPC-40% 

Hong Kong-37% Hong Kong-28% RPC-40% Hong Kong-33% Hong Kong-32% 

Japonia-19% Japonia-9% Hong Kong-32% Japonia-18% India-26% 

Germania-9% SUA-6% Japonia-18% SUA-6% Japonia-18% 

 
Cu excepţia Germaniei, cei mai importanţi actori comerciali din Marea 

Chinei de Sud sunt statele riverane, cele învecinate şi Statele Unite ale Americii, 

 
8 Robert David Kaplan, The South China Sea is the Future of conflict. 
9 Ankit Panda, „How Much Trade Transits the South China Sea? Not 5.3 Trillion a Year”, în The 
Diplomat, 07.08.2017, disponibil la www.thediplomat.com, accesat la data de 25.01.2018. 
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adică actorii cu cel mai mare interes politic şi economic pentru regiune. Dintre 
aceştia, Republica Populară Chineză ocupă primul loc la nivelul importurilor şi 
al exporturilor, afluxul său comercial prin Marea Chinei de Sud fiind ridicat la 
42% din totalul regiunii. 

 
Tabel 2: Top 10 exportatori din Marea Chinei de Sud,  

perioada 2012-2016-mld. $ (sursă: www.chinapower.csis.org) 

 
2016 2015 2014 2013 2012 

RPC-874 RPC-901 RPC-804 RPC-815 RPC-768 

Coreea S-249 UE-239 UE-289 UE-275 UE-264 

Singapore-214 Coreea S-209 Coreea S-249 Coreea S-243 Singapore-249 

Thailanda-170 Singapore-208 Singapore-240 Singapore-213 Coreea S-246 

Vietnam-158 Thailanda-160 Thailanda-173 Thailanda-173 Japonia-187 

Japonia-141 Japonia-138 Japonia-155 Japonia-163 Thailanda-173 

Hong Kong-140 Vietnam-127 Indonesia-143 Indonesia-146 Indonesia-151 

Indonesia-121 Indonesia-123 Arabia Saudită-132 Arabia Saudită-138 Arabia Saudită-143 

Germania-117 Hong Kong-122 Taiwan-127 Hong Kong-118 Taiwan-116 

Malaezia-106 Taiwan-107 Malaezia-117 Taiwan-116 Malaezia-114 

 
Tabel 3: Top 10 importatori din Marea Chinei de Sud,  

perioada 2012-2016-mld. $ (sursă: www.chinapower.csis.org) 

 
2016 2015 2014 2013 2012 

RPC-598 RPC-622 RPC-804 RPC-787 RPC-765 

Hong Kong-230 UE-370 UE-375 UE-341 UE-352 

Singapore-187 Singapore-188 Singapore-238 Singapore-240 Singapore-235 

Coreea S-174 Hong Kong-183 Coreea S-225 Coreea S-228 Coreea S-233 

Vietnam-161 Coreea S-171 Hong Kong-221 Hong Kong-211 Hong Kong-214 

Thailanda-134 Vietnam-147 Indonesia-156 Thailanda-165 Indonesia-166 

SUA-125 SUA-141 Thailanda-151 Indonesia-163 Thailanda-166 

India-123 Thailanda-132 Taiwan-149 Taiwan-147 Taiwan-149 

Indonesia-118 India-127 India-128 SUA-127 India-121 

Taiwan-108 Indonesia-122 Vietnam-128 Malaezia-123 Malaezia-112 

 
Pe lângă poziţia geografică, Marea Chinei de Sud conţine printre cele mai 

mari cantităţi de petrol şi gaze naturale. Calculele specialiştilor chinezi ilustrează 
existenţa a 130 miliarde barili ţiţei şi 25 miliarde m³ gaze naturale,10 în timp ce 
Serviciul de Prospectare Geologică al Statelor Unite ale Americii aproximează 
doar 12 miliarde barili, respectiv 4,5 miliarde m³.11 În cazul în care calculele 
cercetătorilor chinezi sunt corecte, Marea Chinei de Sud ar ocupa al doilea loc 
global la nivel de rezerve energetice, după Arabia Saudită. Actualmente, marea 
pondere a resurselor necesare statelor regiunii, este transportată din Golful 

 
10 Robert David Kaplan, Asia’s Cauldron: the End of a Stable Pacific, p. 19. 
11 Sambit Mohanty, Pradeep Rajan, Julien Hall, Factbox: South China Sea Ruling-what’s at Stake for 
Oil, Commodities? S&P Global Platts, disponibil la www.platts.com, accesat la data de 31.01.2018. 

http://www.chinapower.csis.org/
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Persic şi Africa, şi accede în interiorul mării prin strâmtoarea Malacca, după care 
ajunge la destinaţie, cu China şi Japonia în calitate de principali consumatori ai 
Asiei. 80% din importurile de ţiţei ale Republicii Populare Chineze, primul 
importator al lumii, ajung prin Marea Chinei de Sud, devenită astfel primordială 
pentru dezvoltarea statului chinez. De asemenea, comerţul intraregional de ţiţei 
este important pentru statele regiunii, Malaezia, Indonesia şi Australia având 
statut de furnizori, în special pentru Singapore, Coreea de Sud, Japonia şi China.12 

 
 

 
 
 

Figura 3: Dispunerea rezervelor petroliere din 
Marea Chinei de Sud (sursă: www.eia.gov) 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Figura 4: Principalele rute petroliere din  
Marea Chinei de Sud (sursă: www.eia.gov) 

 
 

 
 

 
 
 

La capitolul gaz natural lichefiat, Malaezia şi Brunei deţin cele mai mari 
rezerve din regiune, cu care alimentează principalii importatori ai zonei, China şi 
Taiwan. De asemenea, Marea Chinei de Sud reprezintă una din cele mai 
importante aglomerări comerciale la acest capitol, 133 miliarde m³ (40% din 

 
12 Lirong Wang, „Sea Lanes and Chinese National Energy Strategies”, în Journal of Coastal Research, 
număr 73, 2015, pp. 572-573; Daniel Workman, World’s Top Exports, Crude Oil Imports by Country, 
disponibil la www.worldstopexports.com, accesat la data de 9.02.2018. 

http://www.eia.gov/
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comerţul global) traversând strâmtorile mării în anul 2016.13 Două treimi din 
totalul importurilor Chinei şi 90% din cele ale Taiwanului trec prin Marea Chinei 
de Sud, în timp ce Malaezia şi-a concentrat totalitatea exporturilor de gaz natural 
lichefiat prin această zonă.14 

 
Figura 5: Principalii exportatori/importatori de gaz natural  

lichefiat din Marea Chinei de Sud în 2016 (sursă: www.eia.gov) 

 
Alături de resurse, pescuitul reprezintă o sursă importantă de supravieţuire 

pentru statele cu ambiţii geopolitice reduse şi un pilon solid pentru marile 
economii ale regiunii. Peste trei mii de specii indigene şi migratoare se regăsesc 
în apele Mării Chinei de Sud, oferind astfel posibilitatea afacerilor din zonă să 
contabilizeze 10% din pescuitul global.15 Din primii zece producători mondiali, 
doar S. U. A., Rusia şi Chile nu fac parte din regiunea sau vecinătatea imediată a 
Mării Chinei de Sud, China conducând detaşat clasamentul anual.  

 
Figura 6: Principalii producători de produse pescăreşti şi acuacultură,  

la nivel mondial (sursă: www.worldatlas.com) 

 
13 Justine Barden, Kristin Jones, Kathleen Mehmedovic, Almost 40% of Global Liquefied Natural 
Gas Trade Moves through the South China Sea, U. S. Energy Information Administration, disponibil 
la www.eia.gov, accesat la data de 14.02.2018. 
14 British Petroleum, Natural Gas Trade Movements, disponibil la www.bp.com, accesat la data de 
26.02.2018. 
15 Jianwei Li, Ramses Amer, „Closing the Net Against IUU Fishing in the South China Sea: 
China’s Practice and Way Forward”, în Journal of International Wildlife Law & Policy, volum 18, 
număr 2, 2015, pp. 139-140. 

http://www.eia.gov/
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Pescuitul excesiv, lipsa vreunui program de repopulare şi poluarea excesivă 

creează problema degradării biodiversităţii marine din regiune.16 China, al cărui 
sector pescăresc generează 3% din propriul PIB, cu încasări de 279 miliarde 
dolari anual, se confruntă cu problema epuizării stocurilor în apele sale 
domestice. Astfel, vasele pescăreşti sunt nevoite să exploreze în zone disputate 
din Marea Chinei de Sud sau în zonele economice exclusiviste ale celorlalte 
state.17 O asemenea pondere implică totodată şi întâlniri frecvente ale vaselor 
pescăreşti în apele revendicate, crescând posibiltatea escaladării unor conflicte.  

 
Dilema Malacca 

 
În Marea Chinei de Sud există trei rute maritime dinspre Oceanul Indian: 

Malacca ce permite accesul vaselor comerciale din Golful Persic, Sunda ca zonă 
de tranzit prin sud-estul mării, respectiv Lombok, cea mai scurtă legătură cu 
Australia. Dintre acestea, Malacca este cea mai importantă strâmtoare a regiunii, 
datorită conexiunii cu Orientul Mijlociu. O treime din resursele petroliere globale 
tranzitate pe calea maritimă, ajung în Marea Chinei de Sud prin acest punct 
constrictor. La nivel global, Malacca ocupă a doua poziţie în clasamentul celor 
mai importante strâmtori pentru tranzitul acestor resurse.18 În cea mai îngustă 
porţiune a sa, lăţimea strâmtorii nu depăşeşte 3 kilometri, constituindu-se astfel 
într-o zonă ideală pentru piraterie. De altfel, în sud-estul Asiei s-au concentrat 
cele mai multe atacuri din ultimii 25 ani, peste 41% din totalul global, care au 
păgubit economia internaţională cu 7-12 miliarde dolari anual.19 Ca urmare a 
acestor evenimente s-au creat o serie de acţiuni comune de combatere a 
pirateriei, de către statele din regiune, ce au redus din 2015 intensitatea acestor 
atacuri.20 

 

 
16 Adam Greer, „The South China Sea is Really a Fishery Dispute”, în The Diplomat, 20.07.2016, 
disponibil la www.thediplomat.com, accesat la data de 27.02.2018. 
17 Tabitha G. Mallory, „Fisheries Subsidies in China: Quantitive and Qualitative Effectiveness”, 
în Marine Policy, număr 68, 2016, pp. 74-82; Sheldon W. Simon, „Conflict and Diplomacy in the 
South China Sea”, în Asian Survey, volum 52, număr 6, 2012, p. 1000. 
18 Lejlar Villar, Mason Hamilton, The Strait of Malacca, a Key Oil Trade Chokepoint, Links the Indian 
and Pacific Oceans, U. S. Energy Information Administration, disponibil la www.eia.gov, accesat la 
data de 24.02.2018. 
19 Ahmad Almaududy Amri, „Southeast Asia’s maritime piracy: Challenges, Legal Instruments 
and a Way Forward”, în Australian Journal of Maritime & Ocean Affairs, volum 6, număr 3, 2014, 
pp. 155-156. 
20 Ibidem, pp. 161-165. 
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Figura 7: Cantitatea anuală de 
resurse petrolifere tranzitată prin 

strâmtoarea Malacca  
(sursă: www.eia.gov) 

 
 
 
 

Un eventual blocaj al strâmtorii Malacca, provocat de stări conflictuale, ar 
presupune ca aproape jumătate din flota maritimă a lumii21 să fie nevoită să 
utilizeze accesul prin celelalte două strâmtori, Lombok şi Sunda, spre Oceanul 
Pacific. Dintre acestea, Lombok e singura capabilă să susţină tranzite de mare 
tonaj, datorită adâncimii sale,22 în timp ce topografia rudimentară şi adâncimea 
mică, nu recomandă strâmtoarea Sunda pentru navigaţie. 23  Inaccesibilitatea 
Malaccăi înseamnă timp şi costuri suplimentare atât pentru statele din Marea 
Chinei de Sud, cât şi pentru ceilalţi participanţi ai comerţului maritim global.  

Pentru Republica Populară Chineză geografia şi resursele regiunii au o 
importanţă crucială. Calitatea de lider mondial al importurilor o obligă să 
utilizeze la capacitate maximă cele mai accesibile şi scurte rute comerciale, 
Malacca şi Lombok. În eventualitatea unor crize internaţionale, blocarea acestor 
căi de comunicaţie, de către forţe navale ostile, ar necesita un răspuns ferm din 
partea Beijingului. Actualmente marina militară chineză este în curs de dezvoltare 
şi nu beneficiază de o proiecţie imediată a puterii navale în vecinătăţile Mării 
Chinei de Sud. În acest sens, guvernul Chinei a militat intens pentru interzicerea 
accesului vreunei forţe navale externe, fie ea şi pentru protecţia strâmtorilor. 
Eforturile sale au avut succes, statele riverane Indonesia, Malaezia şi Singapore 
decizând neutralitatea zonei şi acceptarea sprijinului puterilor externe (S. U. A., 
Japonia, India) doar sub forma exerciţiilor militare şi a schimbului de 
intelligence.24 

Analiza Mării Chinei de Sud prin prisma amplasamentului şi bogăţiei 
adâncurilor, ilustrează importanţa acesteia pentru două direcţii de acţiune: 
economică şi de securitate. Devenită zona de convergenţă a intereselor 

 
21 Tabitha G. Mallory, „Fisheries Subsidies in China: Quantitive and Qualitative Effectiveness”, 
pp. 74-82. 
22 Raden Dwi Susanto, Leonid Mitnik,Quanan Zheng, „Ocean Internal Waves Observed in the 
Lombok Strait”, în Oceanography I, volum 18, număr 4, 2005, p. 83.  
23 Donald B. Freeman, The Straits of Malacca: Gateway or Gauntlet?, Montreal, McGill Queen’s 
University Press, 2003, p. 120. 
24  Ian Storey, China’s „Malacca Dilemma”, The Jameston Foundation, 2006, disponibil la 
www.jamestown.org, accesat la data de 3.03.2018. 

http://www.jamestown.org/
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economice, regiunea a dobândit statutul de centru maritim al Eurasiei. 
Dezvoltarea statelor din zonă s-a realizat, în primul rând, datorită înţelegerii 
sistemului economic global şi utilizării acestui hub naval ca instrument 
antreprenorial. 25  În acelaşi timp, asigurarea unui aflux comercial de resurse 
naturale, prin rute sigure şi viabile, a creat stabilitatea necesară dezvoltării. Iar 
odată dobândită, stabilitatea oferă răgaz decidenţilor pentru analizarea 
premiselor obţinerii independeţei energetice, care poate modifica datele jocului 
geostrategic, inclusiv la nivel militar. Atât dezvoltarea economică, cât şi 
perspectiva securităţii, converg spre obiectivele pe termen lung: proiecţia 
influenţei de către marile puteri, respectiv poziţionarea celorlalţi actori în funcţie 
de evoluţia geopoliticii regiunii. 
 

Evoluţia geopolitică a regiunii 
 

Particularităţile economice şi geografice ale Mării Chinei de Sud ilustrează 
importanţa acesteia în ecuaţia strategică a actorilor cu interese în zonă. Însă, 
această mare nu este singura zonă maritimă cu activităţi comerciale intense ori 
care înmagazinează cantităţi însemnate de resurse naturale. Totodată, nicio altă 
întindere de apă nu înglobează un număr similar de dispute teritoriale, între un 
număr atât de ridicat de state, cu o stare generală atât de încordată. Din această 
cauză, procesul de înzestrare militară a ţărilor din regiune s-a accentuat 
considerabil în ultimii ani.26 Înţelegerea scenariului actual al Mării Chinei de Sud, 
presupune astfel încadrarea lui în tabloul general din sud-estul Asiei, modelat de 
numeroase contexte politice, economice şi sociale, odată cu încheierea celui de-
Al Doilea Război Mondial. 
 

1945-1955-Debutul unei noi ere 
 

Sfârşitul conflagraţiei mondiale a reliefat o conjunctură globală unică: 
lumea tocmai ce îşi trasase linia de demarcaţie dintre două ideologii, 
materializate, din punct de vedere militar, prin Tratatul de la Washington (1949), 
respectiv Pactul de la Varşovia (1955); dezastrul conflagraţiei convinsese 
omenirea că pacea este singura cale pentru a păşi împreună în viitor, punându-
se bazele Organizaţiei Naţiunilor Unite (1945); iar acordul de la Breton Woods 
(1944) creiona premisele redresării economiei mondiale, prin înfiinţarea F. M. I. 
şi a Băncii Mondiale. Statele Unite renunţaseră la politica izolaţionistă de după 
Primul Război Mondial, focusându-şi capacităţile politice şi economice pentru 

 
25 Sigfrido Burgos Caceres, China’s Strategic Interests in the South China Sea, pp. 85-86. 
26 Robert David Kaplan, Asia’s Cauldron: the End of a Stable Pacific, p. 40. 
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constrângerea noulului duşman sovietic, prin celebra Doctrină Monroe, 
respectiv Planul Marshall. 

În sud-estul Asiei, laitmotivul evoluţiei post-război fusese construit în jurul 
capitulării Japoniei, prilej cu care aceasta urma să retrocedeze statelor afectate, 
toate teritoriile cucerite. Printre acestea, era menţionat şi arhipelagul Spratly, ca 
posibilă retrocedare în favoarea Republicii Chineze,27 consemnându-se prima 
implicare a sistemului internaţional în revendicările teritoriale din Marea Chinei 
de Sud. S. U. A. se angajaseră în reconstrucţia statului nipon, prin conturarea 
unei set de politici financiare şi monetare. Acestea sunt cunoscute sub denumirea 
de Planul Dodge şi au fost orientate spre crearea unei economii de piaţă, 
funcţională. 28  În acelaşi timp, Republica Chineză crea, în anul 1947, 
controversata hartă a Mării Chinei de Sud, delimitată de unsprezece linii reduse 
ulterior la nouă („The Nine-Dash Line”). Aceasta reprezenta prima ilustrare a 
revendicărilor sale teritoriale,29 în contextul reaşezării tablei de şah asiatice de 
după război. 

Odată stabiliţi aceşti parametri, atenţia regiunii s-a concentrat asupra 
procesului decolonizării, ca urmare a epuizării imperiilor coloniale şi extinderii 
unui puternic curent naţionalist-comunist. Dacă Marea Britanie, prin noul 
guvern laburist, a decis o retragere paşnică din India, Franţa nu a dorit să cedeze 
la presiunile insurgenţilor locali, izbucnind astfel Primul Război al Indochinei 
(1946-1954). Acesta s-a încheiat cu Conferinţa de la Geneva (1954)30 şi formarea 
noilor state independente Republica Vietnam, Republica Democratică Vietnam, 
Regatele Laos şi Cambodgia. 31  Un alt imperiu, cel olandez a fost nevoit să 
recunoască, în 1949, independenţa Indonesiei, datorită presiunilor 
internaţionale, la finalul a patru ani de dialoguri diplomatice şi conflicte armate.32 

Primul teritoriu colonial insular al Statelor Unite ale Americii, Filipine, a 
reprezentat punctul geostrategic primordial al Washington-ului în sud-estul 
Asiei, odată cu încheierea războiului. Înfiinţarea bazelor militare pentru 

 
27  The-Kuang Chang, „China’s Claim of Sovereignity over Spratly and Paracel Islands. A 
Historical and Legal Perspective”, în Case Western Reserve Journal of International Law, volum 23, 
număr 3, 1991, p. 401. 
28 Gopal Kshetry, Foreigners in Japan. A Historical Perspective, Bloomington, Xilbris Corporation, 
2008, p. 136. 
29 Zhiguo Gao, Bing Bing Jia, „The Nine-Dash Line in the South China Sea: History, Status and 
Implications”, în The American Journal of International Law, volum 107, număr 1, 2013, pp. 102-
103. 
30 Yale Law School, Indochina-Midway in the Geneva Conference: Address by the Secretary of State, May 7, 
1954, Lillian Goldman Law Library, disponibil la www.avalon.law.yale.edu, accesat la data de 
7.03.2018. 
31 Friedrick Logevall, Embers of War: The Fall of an Empire and the making of America’s Vietnam, New 
York, Random House, 2012, pp. 596-599. 
32 Theodore Friend, Indonesian Destinies, Cambridge, Harvard University Press, 2003, pp. 35-45. 

http://www.avalon.law.yale.edu/


 

Nr. 5, 2019 

 

187 

supravegherea evoluţiei regiunii şi asigurarea suportului logistic pentru traficul 
comercial, au reprezentat pilonii politicii externe americane, în contextul 
instabilităţii ce cuprinsese întreaga zonă şi mai ales în timpul războiului din 
Vietnam. Pecetluirea parteneriatului filipino-american a fost realizată de tratatele 
privind recunoaşterea independenţei Filipinelor şi cooperarea economică din 
anul 1946,33 respectiv Tratatul de Apărare Reciprocă din 1951.34 

În timp ce Statele Unite ale Americii îşi reconfigurau polii de influenţă din 
sud-estul Asiei, războiul civil din China, provocat de schisma ideologică din 
interiorul ţării, îşi consuma ultimul şi cel mai important capitol, prin revoluţia 
frontului comunist. Aceasta s-a încheiat în anul 1949, cu îndepărtarea guvernului 
democrat în Taiwan, acapararea puterii de către Partidul Comunist Chinez 
condus de Mao Zedong şi constituirea Republicii Populare Chineze, 
înregistrându-se astfel una din cele mai mari turnuri politice din istoria modernă 
a statului chinez.35 
 

1955-1976-Duelul influenţelor 
 

Influenţa Statelor Unite ale Americii în reconstrucţia Japoniei şi-a făcut 
treptat simţită prezenţa, în următoarele decenii. Dintr-o ţară zdruncinată de două 
atacuri nucleare, a devenit cea mai puternică economie a regiunii, ca urmare a 
unor politici industriale axate pe export, retehnologizare şi know-how. În acest 
fel a înregistrat o creştere medie anuală a PIB-ului de 9% în anii ’60, respectiv 
10% în anii ’70, devenind în 1967 a doua putere economică a lumii.36 

În contrast cu proiectul american, China comunistă a lui Mao Zedong 
înregistra regrese economice şi sociale succesive. Deşi înfrângerea Indiei în 
războiul din anul 1962 37  a consacrat Republica Populară Chineză ca putere 
dominantă a regiunii, Marele Salt Înainte (1958-1962) şi Revoluţia Culturală 
(1966-1976) se dovedeau a fi un dezastru socio-economic. Cele două reforme s-
au soldat cu moartea a peste 20 de milioane de oameni, iar speranţa de viaţă 
ajunsese la 24 ani în 1960. Un alt aspect important în contexul geopolitic al sud-
estului Asiei l-a constituit ruptura Chinei de U. R. S. S., reproşurile lui Mao la 
adresa noului lider sovietic, Nikita Hruşciov, vizând în special posibilele reforme 

 
33 Nami Kim, Wonhee Anne Joh, Critical Theology Against US Militarism in Asia. Decolonization and 
Deimperialization, New York, Palgrave Macmillan, 2016, pp. 31-32, 111-12. 
34 Bruce Vaughn, U. S. Strategic and Defense Relationships in the Asia-Pacific Region, C. R. S. Report 
for Congress, 2007, p. 23. 
35 Michael Lynch, The Chinese Civil War 1945-1949, Oxford, Osprey Publishing, 2010, p. 7. 
36 Classora Knowledge Base, Ranking of the World’s Richest Countries by GDP (1967), disponibil la 
www.en.classora.com, accesat la data de 11.03.2018. 
37  Scott Gates, Kaushik Roy, Limited War in South Asia. From Decolonization to Recent Times, 
London/New York, Routledge, 2018, p. 44. 
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economice cu substrat capitalist.38 Aceste divergenţe au escaladat în 1969 într-un 
conflict frontalier sino-sovietic ce a durat peste două decenii.39  

Noua conjunctură a devenit favorabilă Statelor Unite ale Americii, care au 
reluat negocierile diplomatice cu Beijing-ul, mizând pe relaxarea relaţiilor dintre 
cele două guverne şi blocarea extinderii influenţei sovietice, în sud-estul Asiei. În 
acest fel, Washington-ul şi-a putut concentra atenţia asupra celei mai importante 
arene a Războiului Rece, continentul european. De asemenea, i-a permis 
focusarea asupra altor evenimente cu anvergură globală, precum criza rachetelor 
cubaneze sau cea energetică din Orient. Relaxarea politicii externe americane 
privind zona asiatică, nu a rămas însă, fără consecinţe. Neadaptarea la războiul 
de gherilă, incapacitatea de colaborare cu forţele anti-comuniste vietnameze şi 
brutalitatea metodelor de luptă, a însemnat costuri uriaşe, pierderi de vieţi 
omeneşti şi scindarea societăţii americane în două tabere. 40  În acest fel s-a 
consemnat una din cele mai reputate înfrângeri din era modernă americană, 
depăşită poate doar de războiul civil.  

În paralel cu permutările geopolitice ale Marilor Puteri, era continuat şi 
amplul proces de decolonizare, sosind rândul Malaeziei, un alt stat riveran al 
Mării Chinei de Sud. Astfel, în anul 1957, Federaţia Malaya şi-a proclamat 
independenţa faţă de Imperiul Britanic,41 pentru ca şase ani mai târziu noile state 
Malaezia şi Singapore să ia naştere în mod oficial.42 

La aproape două decenii de la finalizarea războiului, tensiunea din jurul 
Mării Chinei de Sud atingea cote tot mai ridicate. Ca urmare, în anul 1974 s-a 
consumat primul conflict armat privind suveranitatea Mării Chinei de Sud, între 
Republica Populară Chineză şi Vietnamul de Sud. Miza a reprezentat-o 
arhipelagul Paracel, un teritoriu fără populaţie nativă, însă cu o poziţionare 
centrală în cadrul Mării Chinei de Sud, ce îi conferea importante atribute 

 
38 Andrew G. Walder, China Under Mao: A Revolution Derailed, Cambridge/London, Harvard 
University Press, 2015, pp. 167-169, 186. 
39 Odd Arne Westadd, Brothers in Arms: The Rise and Fall of the Sino-Soviet Alliance, 1945-1963 Cold 
War International History, Washington D. C./Stanford, Woodrow Wilson Center Press/Stanford 
University Press, 1998, p. 246. 
40 Jerold M. Starr, The Lessons of the Vietnam War, Pittsburgh, Center for Social Studies Education, 
1991, pp. 5-6. 
41 Parliament of the United Kingdom, Federation of Malaya Independence Act, c. 60 5 and 6 Eliz 2, 
London, Her Majesty’s Stationery Office, 1957. 
42 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and Federation of Malaya, North Borneo, Sarawak 
and Singapore, Agreement relating to Malaysia (with annexes, including the Constitutions of the States of Sabah, 
Sarawak and Singapore, the Malaysia Immigration Bill and the Agreement between the Governments of the 
Federation of Malaya and Singapore on common market and financial arrangements). Agreement amending the 
above-mentioned Agreement, No.10760, London/Singapore, United Nations/Treaty Series, 1963. 
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strategice.43 A fost primul schimb de focuri din Marea Chinei de Sud în care s-
au înregistrat victime, iar finalitatea lui a constat în acapararea insulelor de către 
guvernul chinez. 
 

1976-1990-Renaşterea unei puteri 
 

Sud-estul Asiei avea în prim-plan două regimuri comuniste şi totodată 
principale combatante în Marea Chinei de Sud, în jurul cărora s-au concentrat 
cele mai încordate conjuncturi politice: Republica Populară Chineză şi Vietnam. 

Moartea lui Mao în 1976 i-a permis succesorului său, Deng Xiaoping, să 
întreprindă o serie de reforme în sistemul economic şi în fundamentele ideologiei 
chineze. Politica economică este restructurată, statul direcţionând politicile 
marilor sectoare, în timp ce provinciile administrative îşi sporesc libertatea 
financiară în domeniul investiţiilor străine şi al accesului pe pieţele financiare 
globale.44 Doctrina maoistă, axată pe înlocuirea burgheziei cu populaţia rurală ca 
şi clasă muncitoare şi erodată de dezastrele propriei guvernări, a fost înlocuită 
treptat de un curent naţionalist, ce a îmbinat superioritatea culturii chineze cu 
deschiderea spre politicile specifice economiei capitaliste. În acest mod, 
conducerea statului îşi întărea legitimitatea în faţa poporului şi readucea în prim-
plan societatea elitistă, consolidându-şi totodată poziţia în sistemul 
internaţional.45 

Cu toate acestea, Republica Populară Chineză nu a trecut examenul 
maturităţii politice din anul 1989, alegând utilizarea forţei militare pentru 
înăbuşirea protestelor din Piaţa Tiananmen, declanşate de scăderea generală a 
calităţii vieţii. 46  Întreaga planetă a observat astfel, că dincolo de reformele 
economice şi disponibilitatea de aliniere la normele sistemului internaţional, 
China încă avea mari carenţe în respectarea democraţiei, a dreptului de exprimare 
a cetăţenilor sau a libertăţii presei. 

Retragerea definitivă a Statelor Unite ale Americii din sud-estul Asiei din 
1973 a însemnat dispariţia principalului inamic al facţiunilor comuniste din 
regiune. Acest aspect, coroborat cu ruptura ideologică sino-sovietică, a condus 
la un nou război al Indochinei, pentru impunerea ierarhiilor şi influenţelor, 
interne şi regionale. Deşi Vietnamul tocmai trecuse printr-un război de două 
decenii, a fost pivotul acestei noi serii de conflicte armate, participând la 

 
43 Clarence J. Bouchat, The Paracel Islands and U. S. Interests and Approaches in the South China Sea, 
Carlisle, Strategic Studies Institute and U. S. Army War College Press, 2014, p. 15. 
44 Michael Ying-Mao Kau, Susan H. Marsh, China in the Era of Deng Xiaoping. A Decade of Reform, 
London, M. E. Sharpe, 1993, p. 179. 
45 Marc Lanteigne, China and International Institutions, London/New York, Routledge, 2005, p. 29. 
46 Bruce A. Elleman, Modern Chinese Warfare, 1975-1989, London/New York, Routledge, 2001, 
p. 301. 
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majoritatea bătăliilor. Dintre acestea, războiul frontalier sino-vietnamez din 1979 
şi cel din 1988 privind ocuparea recifului Johnson din arhipelagul Spratly,47 sunt 
reprezentative pentru ecuaţia ulterioară Mării Chinei de Sud.  

Prezenta perioadă a fost cea în care ultimul protectorat britanic din Asia, 
Brunei, şi-a câştigat independenţa, marcând finalul erei coloniale din sud-estul 
Asiei.48 În acelaşi timp, şcoala neoliberală, în plin apogeu, milita, prin intermediul 
organizaţiilor economice internaţionale, pentru reducerea intervenţiei 
protecţioniste a statului în economie. State precum Japonia, Coreea de Sud, 
Taiwan sau Singapore, înregistrau creşteri economice substanţiale, având la bază 
politici industriale axate spre export şi liberalizarea pieţelor de capital.49  
 

1990-2008-Secolul Pacificului? 
 

Sfârşitul Războiului Rece a reprezentat un reper important în ecuaţia 
geopolitică din sud-estul Asiei, permiţând o relaxare militară a regiunii, soldată 
cu încheierea ultimului război al Indochinei. A însemnat relansarea relaţiilor 
diplomatice şi importul viziunii americane, considerată modelul politico-
economic optim dezvoltării. Dizolvarea U. R. S. S.-ului prin autoconsum, 
consolida acest model, concretizat sub forma unui set de recomandări denumit 
„Consensul de la Washington”.50 Cadrul instituţional beneficia la rândul lui de 
reforme spectaculoase, prin transformarea A. S. E. A. N. într-o organizaţie 
bazată pe reguli de funcţionare şi nu doar principii, cu noi structuri de cooperare 
economică şi politică în subordine.51 

Ultimii ani ai secolului XX păreau să pregătească lumea pentru noua 
dominaţie asiatică: dezvoltarea accelerată a economiei şi deschiderea către 
normele internaţionale, în limitele conservatorismului specific culturii, 
propuneau regiunea ca viitorul miracol al erei globalizării. Acesta s-a diminuat 
însă ulterior, ca urmare a crizei financiare ce a zdruncinat economiile acelor state, 
câţiva ani mai târziu. China a fost singura care a reuşit în această perioadă de 
recesiune să îşi îmbunătăţească imaginea, datorită menţinerii ritmului creşterii 
economice şi angrenării în diverse proiecte regionale.52 Tranziţia puterii de la 

 
47 John D. Ciociari, Jessica Chens Weiss, „The Sino-Vietnamese Standoff in the South China 
Sea”, în Georgetown Journal of International Affairs, volum 13, număr 1, 2012, p. 62. 
48 Graham Sanders, A History of Brunei, London/NewYork, Routledge, 2002, p. 112. 
49 Mark T. Berger, The Battle for Asia. From Decolonization to Globalization, London/New York, 
Routldege, 2003, p. 5. 
50 John Williamson, „The Strange History of Washington Consensus”, în Journal of Post Keynesian 
Economics, volum 27, număr 2, 2004-2005, p. 195. 
51 Arif Havas Oegroseno, „A. S. E. A. N. as the Most Feasible Forum to Address the South 
China Sea Challenge”, în American Society of International Law, volum 107, 2013, pp. 290-292. 
52 Mark T. Berger, The Battle for Asia, p. 4. 
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reformatorul Xiaoping către succesorii săi nu a modificat parcursul Chinei spre 
ierarhia sistemului internaţional, ci dimpotrivă s-au înregistrat noi progrese 
însemnate, prin aderarea la Organizaţia Mondială a Comerţului (2001), respectiv 
promovarea şi integrarea mediului antreprenorial chinezesc în sistemul de stat. 
Politica orientată spre export, investiţiile străine directe şi relaxarea politicii 
intervenţioniste a păstrat rata de creştere a PIB-ului la peste 9% până la 
momentul crizei financiare din anul 2008. 53  Regiunea putea alege în acest 
moment fie calea americană, fie alternativa „Consensului de la Beijing”.54 

Contextul geopolitic al Mării Chinei de Sud înregistra, la rândul lui, noi 
progrese, odată cu stabilirea cadrului legislativ al mărilor şi oceanelor, de către 
O. N. U. în 1994. Prin acesta, statele riverane erau invitate să îşi clarifice situaţia 
juridică a întinderilor maritime, conform noilor norme internaţionale.55 

 
2008-prezent-O nouă atitudine 

 
Recomandările O. N. U., privind armonizarea legislaţiei interne cu 

prevederile internaţionale, au intensificat tonul vociferărilor statelor. Dialogul 
combatantelor s-a înăsprit în anul 2009, odată ce Filipine, Malaezia, China şi 
Vietnam şi-au exprimat poziţiile oficiale privind trasarea platformelor 
continentale ale mării. 56  Noua perspectivă a diminuării influenţei Chinei, 
coroborată cu reducerea anvergurii economice a Statelor Unite ale Americii, 
prilejuită de noua criză financiară, a reliefat noua strategie a Beijing-ului: o 
politică externă pacifistă la nivel declarativ, axată însă pe acţiuni coercitive, 
transformate deseori în agresiuni militare mascate sub auspiciul navelor civile.57  

 

 
53  David Pak Yue Leon, „Economic Interdependence and International Conflict: Situating 
China’s Economic and Military Rise”, în Asian Politics and Policy, volum 9, număr 1, 2017, pp. 11-
13; International Monetary Fund, People’s Republic of China-Real GDP Growth, Country Data, 
disponibil la www.imf.org, accesat la data de 13.03.2018. 
54 Joshua Cooper Ramo, Beijing Consensus, London, Foreign Policy Centre, 2004, p. 4. 
55  Wu Shicun, Solving Disputes for Regional Cooperation and Development in the South China Sea, 
Oxford/Cambridge/Philadelphia/New Delphi, Chandos Publishing, 2013, pp. 10-11; United 
Nations, The United Nations Convention on the Law of the Sea (A Historical Perspective), Oceans&Law of 
the Sea, Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea, 1998, disponibil la www.un.org, accesat la 
data de 19.03.2018. 
56 Zhiguo Gao, Bing Bing Jia, „The Nine-Dash Line in the South China Sea”, pp. 104-108. 
57 Joseph Tse-Hei Lee, „Not Too Peaceful: Maritime Rifts and Governance Crises in China”, în 
Indian Journal of Asian Affairs, volum 26, număr 1/2, 2013, p. 24. 
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Figura 8: Harta revendicărilor teritoriale chineze din 1947 şi 2009 

(sursă: Kuan-Hsiung Wang, „The ROC’s Maritime Claims and Practices with Special Reference 
to the South China Sea”, în Ocean Development & International Law, volum 41, număr 3, 2010, p. 
244; Peter Dutton, „Three Disputes and Three Objectives: China and the South China Sea”, în 

Naval War College Review, volum 64, număr 4, 2011, p. 46) 

  
Premisele noului context geopolitic din Marea Chinei de Sud asupra 

arealului Asia-Pacific, a influenţat atitudinea Casei Albe privind politica externă 
a Statelor Unite ale Americii. Cu operaţiunile militare din Orient în curs de 
finalizare, noua strategie a vizat o prezenţă sporită, atât economică cu privire la 
dezvoltarea generală a regiunii, cât şi diplomatică, respectiv militară, pentru 
descurajarea eventualelor tentative de modificare a status-quo-ului regiunii. 
Artizanul noii politici externe americane a fost secretarul de stat Hillary Clinton, 
a cărei viziune presupunea trei direcţii de acţiune:58 promovarea unor politici 
economice orientate cooperării în regiune, cu un cadru instituţional (A. S. E. A. 
N.) multilateral, pentru purtarea negocierilor; utilizarea mecanismelor 
diplomatice (întâlniri oficiale, recomandări, avertismente sau sancţiuni 
internaţionale) pentru constrângerea derapajelor democratice chineze; sporirea 
efectivelor militare în regiune şi participarea, împreună cu aliaţii săi la sesiuni de 
instruiri şi exerciţii militare comune, pentru diminuarea riscului apariţiei 
conflictelor, mai ales în contextul agresivităţii militare sporite a Beijing-ului. 

Ultimul eveniment major din regiunea Mării Chinei de Sud s-a consumat 
în anul 2013, odată cu finalizarea procesului dintre Filipine şi Republica Populară 
Chineză la Curtea de Justiţie din Haga, 59  soldat cu victoria Filipinelor în 
majoritatea speţelor ce au privit statutul geografic, politic, economic şi istoric al 
arhipelagurilor. Beijing-ul a recuzat competenţa tribunalului, neparticipând şi 

 
58 Hillary Rodham Clinton, Hard Choices, London/New York/Sydney/Toronto/New Delphi, 
Simon&Schuster, 2014, pp. 36-42. 
59 Permanent Court of Arbitration, An Arbitration Before an Arbitral Tribunal Constituted under 
Annex VII to the 1982 United Nations Convention on Law of the Sea between the Republic of Philippines 
and the People’s Republic of China, P. C. A. Case No. 2013-19, Hague, 2015, disponibil la 
www.pcacases.com, accesat la data de 20.03.2018. 
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neţinând cont de deciziile pronunţate şi şi-a corelat poziţia cu exempul Statelor 
Unite ale Americii, care nu au ratificat legislaţia mărilor şi oceanelor.60 
 

Miza geopolitică 
 

Principiul autodeterminării, aşa cum a fost el definit de Carta Naţiunilor 
Unite, a reprezentat impulsul Asiei în a-şi afla calea şi sensul naţiunilor sale. 
Decolonizarea ei poate fi considerată echivalentul căderii comunismului 
european,61 datorită dezlănţuirii dorinţei oamenilor de a se autoguverna. 

Reorganizarea instituţională, decolonizarea accelerată, luptele ideologice 
interne şi un stat american preocupat îndeosebi de evoluţia Europei, au creat un 
vid de putere atât în regiunea sud-estului Asiei, cât şi în interiorul noilor state 
independente. Imposibilitatea obţinerii păcii în majoritatea ţărilor poate fi 
tradusă printr-o criză de autoritate statală, 62  manifestată prin participarea 
populaţiilor preponderent rurale la cele trei din Indochina. Naţionalismul a fost 
motorul mişcării de emancipare al Orientului Îndepărtat. Etnia, religia şi 
segregarea regională au reprezentat însă pilonii atmosferei conflictuale, 
perpetuate timp de aproape jumătate de secol.  

Paradoxul Mării Chinei de Sud este ilustrat de propriile sale particularităţi: 
înglobează tensiunea necesară izbucnirii unui conflict, însă creează în acelaşi timp 
contextul prielnic cooperării şi dezvoltării sustenabile a regiunii. 

Indubitabil, China este actorul principal al zonei, din perspectiva militară, 
economică sau politică. Exceptând secolul de umilinţă (1830-1945), perceput ca 
atare doar de către autorităţile comuniste chineze, a fost un teritoriu 
expansionist, cu o puternică cultură a superiorităţii, iar actuala configuraţie 
regională constituie prilejul reabilitării istorice şi identitare. De asemenea, politica 
Beijing-ului vizează şi obiectivul pe termen lung şi anume reducerea treptată a 
influenţei Statelor Unite ale Americii din regiune. O asemenea reuşită i-ar oferi 
cadrul ideal impunerii propriilor politici şi reconfigurării polilor de putere din 
zona acestei mări. În acest sens, strategia Chinei urmăreşte chiar paşii 
adversarului, utilizând modelului american de dominaţie a zonei Caraibelor 

 
60 Foreign Minister of People’s Republic of China, Position Paper of the Government of the People’s 
Republic of China on the Matter of Jurisdiction in the South China Sea Arbitration Initiated by the Republic 
of the Philippines, December 7, 2014, disponibil la www.fmprc.gov.cn, accesat la data de 
21.03.2018. 
61 Dhirendra K. Vajpeyi (editor), Local Democracy and Politics in South Asia, Wiesbaden, Springer, 
2003, p. 10. 
62  Karl Hack, „Decolonization and Violence in South-East Asia. Crises of Identity and 
Authority”, în Els Bogaerts, Remco Raben, Beyond Empire and Nation, Leiden, Brill Academic 
Publishers, 2012, pp. 138-140. 
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pentru impunerea influenţei în emisfera vestică. 63  Pentru ca odată obţinută 
influenţa în Marea Chinei de Sud, atenţia Republicii Populare Chineze se poate 
îndrepta spre Oceanul Indian, în tentativa de a-şi asigura rutele comerciale şi de 
a influenţa geopolitica regiunii. 

Statele Unite ale Americii reprezintă promotorul liberalismului wilsonian, 
identificându-se cu idealul istoric, de creare a unei lumi libere. Asigurarea 
libertăţii şi stabilităţii în Marea Chinei de Sud reprezintă asumarea rolului său de 
garant universal al păcii. Prezenţa sa în regiune, consolidată prin parteneri 
strategici (Filipine, Japonia, Australia) şi un cadru instituţional cât mai articulat 
realităţii prezente (A. S. E. A. N.), încearcă crearea unui mediu de securitate 
stabil, capabil să genereze cooperare şi prosperitate pentru actorii implicaţi. 

Caracteristicile economice şi geografice ilustrează într-adevăr o importanţă 
deosebită a Mării Chinei de Sud. Aprofundarea contextului istoric şi geopolitic, 
reflectă însă adevărata miză: balanţa puterii din Marea Chinei de Sud, ca 
anticameră a jocului politic din regiunea Asia-Pacific. Iar acesta este disputat tot 
mai intens de puterile noului mileniu, Statele Unite ale Americii şi Republica 
Populară Chineză. 

 
 

The Sign of Uncertainment in South-East Asia: 
Geopolitical State of South China Sea 

 
(Abstract) 

 
Since the second half of the 20th century, the South China Sea has become the most 

contested stretch of water in the world, respectively one of the most tense areas of the globe. All 
riparian states have expressed territorial demands on the sea, and the neutral presence of the 
United States has not fostered regional cohesion. This circumstance was determined by the 
strategic role that the South China Sea plays in the power system in Southeast Asia. As a 
consequence, this article delves into the economic importance of the sea, highlighting the true 
geopolitical stakes: the Sino-American competition. 

Keywords: economic importance, natural resources, spheres of influence, regional 
powers. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
63 James R. Holmes, Toshi Yoshihara, „China’s Caribbean in the South China Sea”, în SAIS Review 
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SĂNĂTATEA PUBLICĂ EUROPEANĂ: 
O ABORDARE INTEGRATĂ 

 
Elena-Livia Todirică 

Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca 
 

Începând cu secolul al XX-lea, sănătatea globală a început să fie privită ca 
o nevoie stringentă a omenirii, fără de care aceasta nu ar putea să îşi construiască 
un viitor durabil şi prosper. 1  De-a lungul timpului, specialiştii relaţiilor 
internaţionale au apreciat că sectorul sănătăţii ar trebui să reprezinte un subiect 
de interes atât pentru politologi, cât şi pentru cercetătorii din domeniul sănătăţii 
publice. Mai mult, între cele două diviziuni ar trebui să existe un dialog cooerent 
care să ducă la o abordare globală integrată a sănătăţii, şi nu una naţională, 
limitată.2 Raţiunea din spatele acestei convingeri se dorea a fi primul pas în 
schimbarea mentalităţilor oamenilor politici, care considerau la acel moment că: 
„[...] politica de sănătate era în primul rând o arenă politică naţională, pe care o protejau cu 
îngrijorare împotriva influenţei externe; fie că vorbim despre organizaţii regionale precum 
Uniunea Europeană sau despre agenţii globale, cum ar fi Organizaţia Mondială a 
Sănătăţii”. 3  În paralel, progresele tehnologice şi medicale făcute de către 
specialişti în ultimii zeci de ani, nu vor fi suficiente pentru a face faţă 
numeroaselor provocări „[...] ce apar sau se extind” la adresa sistemelor de sănătate, 
mult prea „fragile”. Astfel, morbiditatea, „[...] bolile infecţioase endemice rămân o 
problemă majoră, la fel ca infecţiile noi sau recurente, însoţite mereu de o răspândire a rezistenţei 
la medicamente” ce caracterizează din ce în ce mai des populaţia.4 

Pe lângă factorii menţionaţi anterior, Uniunea Europeană se confruntă şi 
cu o îmbătrânire accelerată a populaţiei, natalitate scăzută, „[...] lipsa forţei de muncă 
în domeniul sănătăţii”, creşterea „[...] consumului de tutun şi alcool” care facilitează 
apariţia obezităţii, a „[...] bolilor neurodegenerative” (boala Alzheimer, Parkinson, 
demenţa, scleroza etc.) şi agravarea bolilor acute sau cronice.5 De exemplu, în 
raportul publicat de R. A. N. D. în anul 2013, este subliniat faptul că „[...] 

 
1 Wolfgang Hein, Sonja Bartsch Hein, Lars Kohlmorgen, Global Health Governance and the Fight 
Against HIV/AIDS, London, Palgrave Macmillan, 2007, p. 11. 
2 Stoeva Preslava, „International Relations and the Global Politics of Health: A State of the 
Art?”, în Global Health Governance-The Scholarly Journal for the New Health Security Paradigm, număr 
10 (3), 2016, pp. 97-109. 
3 Wolfgang Hein, Sonja Bartsch Hein, Lars Kohlmorgen, Global Health Governance, p. 11. 
4 World Economic Forum, „Global Disease Outbreaks, Risk of Infectious Disease Outbreaks: 
Analysis”, disponibil la www.reports.weforum.org, accesat la data de 5.05.2019. 
5 Ibidem. 
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prevalenţa demenţei pe plan mondial, va creşte în următorii 20 de ani cu 400%”, indicând 
şi raportul strâns dintre „obezitate” şi riscul de apariţie al „demenţei” la pacienţi.6 

Totodată, Organizaţia Mondială a Sănătăţii estimează că „[...] numărul 
cazurilor de cancer din ţările în curs de dezvoltare, va creşte deoarece populaţiile respective au 
tendinţa de a adopta stilul de viaţă nociv” (mâncare procesată, lipsa sportului din 
activitatea zilnică, consumul excesiv de alcool, fumatul etc.) din Occident.7 

Simultan, îmbătrânirea demografică a populaţiei europene, se traduce prin 
costuri ridicate pentru guverne în acordarea „[...] serviciilor de asistenţă medicală” şi 
tratament corespunzător pentru cetăţeni; dar cu certitudine, va spori şi „[...] 
presiunea asupra pensiilor acestora, dacă scăderea forţei de muncă de pe piaţa internă nu va fi 
controlată”. Un lucru rămâne clar: principala condiţie care va determina cheltuielile 
autorităţilor pentru serviciile medicale ale cetăţenilor, „[...] este starea de sănătate a 
acestora, şi nu vârsta în sine”.8 

Aşadar, rezumând argumentele expuse în paragraful anterior, asigurarea 
„[...] longevităţii populaţiei” europene va fi direct dependentă şi proporţională cu 
îngrijirile medicale acordate pe termen lung, dar şi cu cheltuielile ridicate pentru 
tratamentele medicamentoase necesare ameliorării bolilor neurodegenerative 
(printre cele mai frecvente în secolul al XXI-lea).9 
 

Starea de sănătate a cetăţenilor europeni: 
o perspectivă multidimensională 

 
Pornind de la argumentele expuse anterior, vom detalia principalele 

tendinţe cheie care impactează, în mod direct, calitatea vieţii pacienţilor, pentru 
a putea înţelege modul în care acestea influenţează sănătatea publică:10 

1) Tendinţele sociale, culturale şi demografice:  
Pe scurt, vorbim despre „[...] îmbătrânirea populaţiei, intensificarea urbanizării”, 

inegalitatea de gen, scăderea ratei de ocupare a locurilor de muncă etc. Astfel, 
procesul dezvoltării socio-economice a transformat vectorii ce „[...] determină 
dimensiunea şi structura populaţiei europene (migraţia, fertilitatea, mortalitatea)”. Concret, 
în ţările cu o economie înfloritoare, s-a observat o reducere a populaţiei şi un 

 
6  Stijn Hoorens, Jeremy J. Ghez, Benoit Guerin, Daniel Schweppenstedde, Tess Hellgren, 
Veronika Horvath, Marlon Graf, Barbara Janta, Samuel Drabble, Svitlana Kobzar, „Europe’s 
Societal Challenges. An Analysis of Global Societal Trends to 2030 and their Impact on the EU”, 
R. A. N. D. Europe, 2013, pp. 76-77. 
7 Ibidem. 
8 Ibidem. 
9 Ibidem. 
10 Andrea Ricci, Giovanna Giuffrè, Taavi Lai, Liina Üksik, Marian Zembala, Rafał Halik, Joanna 
Zembala-John, „Health Scenarios Stories”, în Foresight and Modelling for European Health Policy and 
Regulation, 30 septembrie 2016, pp. 4-6, disponibil la www.foresight-fresher.eu, accesat la data de 
4.05.2019. 

http://www.foresight-fresher.eu/
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grad de îmbătrânire mai mare, deoarece oamenii sunt mult mai preocupaţi de o 
dezvoltare profesională, decât de viaţa de familie. Drept urmare, îmbătrânirea 
populaţiei reprezintă una dintre principalele provocări pentru guvernele 
europene, un factor care le va impacta atât politica socio-economică, cât şi cea 
de sănătate publică.11 

În altă ordine de idei, „[...] dimensiunea finanţelor publice începe să se micşoreze”, 
iar categoria economică activă (15-64 ani) să fie împovărată de presiunea 
asigurării pensiilor şi a asistenţei medicale pentru vârstnici. Una dintre soluţiile 
majore care ar putea fi implementată de autorităţi, pentru a evita declinul 
demografic, vizează punerea în practică a unei politici deschise cu privire la 
imigranţi. De-a lungul timpului, s-a dovedit că aceştia au contribuit la „[...] 
creşterea natalităţii” în ţările-gazdă.12 

O altă consecinţă directă a îmbătrânirii populaţiei este şi „multimorbiditatea”. 
Putem utiliza acest termen atunci când un pacient suferă de două sau mai multe 
boli cronice, are polimedicaţie şi necesită îngrijiri medicale frecvente.13 Mai mult 
decât atât, fenomenul este deseori asociat cu o situaţie economică precară a 
pacientului, acesta nepermiţându-şi fie tratamentul corespunzător, fie să meargă 
mai des la medic pentru a cere asistenţă de specialitate. Drept consecinţă, un 
studiu comparativ făcut între o populaţie dintr-o ţară dezvoltată şi una mai puţin 
înfloritoare din punct de vedere economic, ne arătă că „[...] multimorbiditatea apare 
cu 10-15 ani mai devreme la populaţia săracă”. 14  Prin urmare, este extrem de 
important ca autorităţile competente să acorde o atenţie deosebită unei „[...] 
abordări sistemice” a acestui fenomen, astfel încât să asigure o „[...] asistenţă medicală 
primară solidă”, pacienţilor cu diverse comorbidităţi.15 

Este incomensurabilă însemnătatea asistenţei medicale primare pentru 
buna funcţionare a sectorului de sănătate. Conceptul de asistenţă medicală 
primară include accesul pacientului la serviciile medicale de urgenţă sau medicină 
de familie la standarde de calitate, dar al căror cost pentru cetăţean este zero sau 
foarte mic. Cu alte cuvine, îi oferă acestuia, „[...] o îngrijire care fie previne, 
minimizează şi întârzie multimorbiditatea sau, după caz, îi asigură o îngrijire completă 
(monitorizarea bolilor cronice), atunci când acesta suferă de multimorbiditate”.16 

 
11 Ibidem. 
12 Andrea Ricci, Giovanna Giuffrè, Taavi Lai, Liina Üksik, Marian Zembala, Rafał Halik, Joanna 
Zembala-John, „Health Scenarios Stories”, pp. 4-9. 
13 O. M. S., „Multimorbidity: Technical Series on Safer Primary Care”, 2016, pp. 3-10, disponibil 
la www.apps.who.int, accesat la data de 9.05.2019.  
14 K. Barnett, S. W. Mercer, M. Norbury, G. Watt, S. Wyke, B. Guthrie, „Epidemiology of 
Multimorbidity and Implications for Health Care, Research, and Medical Education: a Cross-
Sectional Study”, în Lancet, număr 380 (9836), 2012, pp. 37-43, apud O. M. S., „Multimorbidity: 
Technical Series on Safer Primary Care”, pp. 3-10. 
15 O. M. S., „Multimorbidity: Technical Series on Safer Primary Care”, pp. 3-10. 
16 Ibidem. 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252275/9789241511650-eng.pdf;jsessionid=EAC228074DEA01F100AC6F8B1AEBC05B?sequence=1
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Altfel, în lipsa unei asistenţe medicale primare solide şi a unui acces facil 
la aceste servicii, autorităţile se confruntă cu o eficienţă scăzută a sistemului de 
sănătate, deoarece pacienţii se prezintă direct la departamentul de urgenţe 
medicale, îngreunând activitatea H. C. P. (profesionistul în domeniul sănătăţii) şi 
crescând costurile de spitalizare. 17  Mai jos, în graficul redat, putem observa 
procentul de populaţie care a fost nevoit să meargă direct la departamentul de 
urgenţe medicale, deoarece asistenţa medicală primară nu era accesibilă:  

 
Figura 1: O. E. C. D., „European Comission, Health at a Glance: 
Europe 2016-State of Health in the EU Cycle” (www.oecd.org) 

 
Prin urmare, regăsim în literatură multe referiri cu privire la rolul asistenţei 

medicale primare în asigurarea „[...] rentabilităţii sectorului de sănătate publică”. Însă, 
majoritatea ţărilor se confruntă cu o chestiune prezentă pretutindeni în sistemele 
de îngrijire primară, şi anume: existenţa continuă a „[...] inverse care law (legea ce 
susţine dreptul la asistenţă medicală, finanţată din bugetul public, pentru toţi cetăţenii)”.18 

Conceptul de „inverse care law”, a fost adus pentru prima dată în discuţie de 
către Tudor Hart, încă din anul 1971, şi sublinia faptul că, statul are „[...] tendinţa 
de a exclude populaţia urbană săracă” din planurile sale de a le asigura servicii 
medicale gratuite sau de a-i încuraja pe pacienţi să meargă la medic pentru 
prevenţie.19 Aşadar, în lucrarea sa, Tudor Hart este de părere că medicii de 
familie sunt pilonii cheie în cadrul asistenţei primare, însă cu cât zona în care 

 
17 M. J. van den Berg, T. van Loenen, G. P. Westert, „Accessible and Continuous Primary Care 
may Help Reduce Rates of Emergency Department Use. An International Survey in 34 
Countries”, U. S. National Library of Medicine, National Institute of Health, 2016, disponibil la 
www.ncbi.nlm.nih.gov, accesat la data de 16.07.2019. 
18 Tudor Hart, „The Inverse Care Law”, în Lancet, număr 1 (7696), 1971, pp. 405-412, apud O. 
M. S., „Multimorbidity: Technical Series on Safer Primary Care”, pp. 3-10. 
19 Devaki Nambiar, Harsh Mander, „Inverse Care and the Role of State: the Health of the Urban 
Poor”, în Bulletin of the World Health Organization, octombrie 2016, disponibil la www.who.int, 
accesat la data de 15.05.2019. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van%20den%20Berg%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26511726
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van%20Loenen%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26511726
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Westert%20GP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26511726
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.who.int/


 

Nr. 5, 2019 

 

199 

activează se caracterizează printr-un număr mare de pacienţi bolnavi, cabinete 
fără aparatura necesară desfăşurării activităţii, „[...] lipsa paturilor” şi personal 
medical insuficient, cu atât mai mult se aplică această „inverse care law”. O lege 
nescrisă ce poate fi rezumată astfel: „[...] disponibilitatea unei îngrijiri medicale bune 
tinde să varieze invers cu necesitatea populaţiei deservite”.20 

Din aceste considerente, merită atenţia noastră, analiza intensificării 
urbanizării din Europa şi cum va evolua ea în viitor. Potrivit datelor culese, 
lucrurile vor arăta în felul următor:21 

-„[...] 2050: 67% dintre cetăţenii lumii vor trăi în mediul urban; vor creşte semnificativ 
şi se vor dezvolta mega-oraşele şi zonele de periferie ale acestora”;22 
-„[...] Dacă în anul 2010, în Europa, procentul de populaţie urbanizată a fost de 
72,6%, până în anul 2050, se estimează să ajungă undeva la 86%”;23 
-„[...] 90,7%: procentul de populaţie ce va descrie Nordul Europei ca fiind una dintre 
cele mai urbanizate subregiuni din lume”.24 
În altă ordine de idei, intensificarea procesului de urbanizare este un lucru 

bun, atâta timp cât generează productivitate economică şi o creştere durabilă. 
Însă, cele două aspecte sunt direct proporţionale cu existenţa unor „[...] cetăţeni 
europeni sănătoşi, care au nevoie de acces uşor la educaţie, sănătate, securitate, hrană, apă, 
transport, aer curat şi energie electrică”.25 

„Reţeaua Oraşelor Sănătoase din Europa” („The European Healthy Cities 
Network”) consideră că provocarea majoră cu care se vor confrunta autorităţile 
va fi aceea de a oferi fiecărui cetăţean şanse egale la o viaţă sănătoasă, cu un nivel 
crescut de trai în contextul unei urbanizări excesive. Drept consecinţă, aceasta a 
trasat o serie de recomandări cu privire la „[...] politicile urbane” asupra cărora 
autorităţile competente vor trebui să se focuseze:26 

-regularizări stricte, legate de „[...] utilizarea terenurilor, respectarea standardelor 
de construcţie ale imobilelor, igienizarea sistemelor de apă/canalizare şi aplicarea 
restricţiilor cu privire la consumul de tutun” în spaţii publice;27 
-integrarea politicilor: alinierea strategiilor de promovare a calităţii vieţii şi 
a sănătăţii în conformitate cu normele în vigoare, dar raportate la realităţile 
zonei respective; 

 
20 Tudor Hart, „The Inverse Care Law”.  
21 Andrea Ricci, Giovanna Giuffrè, Taavi Lai, Liina Üksik, Marian Zembala, Rafał Halik, Joanna 
Zembala-John, „Health Scenarios Stories”, pp. 4-9. 
22 Ibidem. 
23 Ibidem. 
24 Ibidem. 
25 Ibidem. 
26 Ibidem. 
27 Ibidem. 
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-parteneriate intersectoriale: autorităţile locale au posibilitatea de a 
convoca parteneriate durabile prin încurajarea colaborării dintre mai multe 
sectoare; 
-rolul cetăţenilor: „[...] administraţiile locale au contact zilnic cu cetăţenii şi ar trebui 
să fie extrem de apropiate de nevoile şi priorităţile comunităţilor, deoarece acestea se pot 
transforma în oportunităţi unice de parteneriat: fie cu sectorul privat sau non-profit, fie 
cu societatea civilă”;28 
-consolidarea şi utilizarea eficientă a propriilor capitaluri: „[...] capacitatea 
autorităţilor de a mobiliza resursele locale”,29 astfel încât să genereze oportunităţi 
reale, materializate prin proiecte pentru grupurile devaforizate şi 
vulnerabile (săraci, persoane cu handicap, imigranţi etc.). 
2) Tendinţe legate de mediul înconjurător: 
Schimbările climatice au fost şi vor fi un subiect important pe agenda 

Uniunii Europene deoarece impactează atât sănătatea cetăţenilor, cât şi mediul 
înconjurător („[...] inundaţii, secetă, furtuni, valuri de căldură”30 etc.). 

Un prim pas în această direcţie a fost făcut de către liderii europeni, care 
şi-au propus „[...] să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 80-95% până în 2050, în 
comparaţie cu nivelurile din 1990”. 31  Totodată, au fost propuse măsuri privind 
reducerea poluării aerului prin implementarea unor normative menite să 
diminueze impactul schimbărilor climatice asupra ratei mortalităţii (acestea „[...] 
ar putea aduce beneficii în valoare de 38 de miliarde de euro pe an, până în 2050”).32 Mai 
mult decât atât, s-a ridicat şi problema relaţiei de codependenţă dintre 
consecinţele directe şi indirecte, apărute din cauza schimbărilor climatice, şi cum 
impactează acestea starea de sănătate a cetăţenilor europeni. Prin urmare, 
modificările survenite, nu mai sunt considerate de specialişti ca fiind doar „[...] 
provocări de natură economică, tehnologică sau ecologică”, ci reprezintă o reală ameninţare 
la adresa sănătăţii publice, afectând implicit şi calitatea vieţii.33 

Preocupările opiniei publice cu privire la acest fenomen, au început să se 
intensifice în ultimii 10-15 ani, pe fondul unei globalizări puternic active. Unii 
specialişti din domeniu, au catalogat schimbările climatice ca fiind „[...] provocarea 
principală a generaţiei lor”, trăgând un semnal de alarmă asupra necesităţii „[...] 

 
28 Ibidem, pp. 6-16. 
29 Ibidem. 
30 Ibidem. 
31  European Council, „Tackling Climate Change in the EU”, disponibil la 
www.consilium.europa.eu, accesat la data de 11.05.2019. 
32 Andrea Ricci, Giovanna Giuffrè, Taavi Lai, Liina Üksik, Marian Zembala, Rafał Halik, Joanna 
Zembala-John, „Health Scenarios Stories”, pp. 6-16. 
33 Helena Wang, Richard Horton, „Tackling Climate Change: the Greatest Opportunity for 
Global Health”, în Lancet, număr 386 (10006), 2015, pp. 1798-1799. 

http://www.consilium.europa.eu/
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colaborării interdisciplinare” pentru ameliorarea sau combaterea acestora, cât şi 
accelerarea măsurilor luate de către autorităţile competente.34 

Pe acest fundal, a apărut în anul 2015, „Comisia Lancet”, o „[...] colaborare 
excepţională între academicieni europeni şi chinezi, la care iau parte oameni de ştiinţă, geografi, 
experţi în biodiversitate şi politică energetică, ingineri, economişti şi profesionişti în domeniul 
sănătăţii (medici, farmacişti etc.)”. 35  Aceasta întocmeşte o serie de rapoarte şi 
recomandări pentru autorităţile europene prin intermediul cărora atrage atenţia 
că fenomenele meteo extreme (valurile de caniculă, ploile torenţiale, tornadele 
etc.) impactează „[...] viabilitatea sistemelor naţionale de sănătate şi automat, creşterea 
cheltuielilor publice” prin decontarea unui număr mai mare de „[...] servicii de 
sănătate”, oferite cetăţenilor.36 

Concret, raportul elaborat de către „Comisia Lancet” subliniază un lucru 
bine cunoscut de către liderii europeni, şi anume faptul că problema schimbărilor 
climatice va afecta în primul rând, „[...] categoriile de pacienţi vulnerabili” (copii, 
bătrâni, cu afecţiuni cronice-hipertensivi, diabetici etc.), „[...] va compromite 
securitatea alimentară, va conduce la închiderea unor spitale şi nu va mai putea garanta apa 
potabilă şi aerul curat”. 37  Aşadar, orice creştere a temperaturilor favorizează 
dezvoltarea apariţiei unor boli transmise prin apă, ţânţari etc. De pildă, specialiştii 
ne avertizează că riscul cetăţenilor de a fi contaminaţi cu bacilul care produce 
holeră, a escaladat în zona statelor baltice, deoarece temperatura apei mării a 
crescut, favorizând prezenţa acestei boli infecţioase.38 

După cum bine ştim, agricultura reprezintă un pilon de bază în cadrul 
economiei europene şi un element cheie în asigurarea bunăstării şi securităţii 
alimentare a cetăţenilor. De-a lungul timpului, practicarea agriculturii a început 
să fie considerată de către tineri mai puţin atractivă deoarece raportul investiţii-
volum de muncă şi profit nu este întotdeauna avantajos, în timp ce consumul de 
alimente şi risipa acestora, au crescut considerabil.39 Din aceste considerente, a 
început să ia naştere fenomenul de agricultură intensivă. Acesta presupune 
maximizarea potenţialului unui teren agricol, prin aplicarea de procedee 
tehnologice sau chimice care contribuie la creşterea producţiei pe o suprafaţă 
mai mică de teren. Un avantaj foarte mare al acestei metode, rezidă în asigurarea 
unei cantităţi suficiente de „[...] alimente şi a unui preţ accesibil” pentru fiecare 

 
34 Ibidem. 
35 Ibidem. 
36 Damian Carrington, „Climate Change Already a Health Emergency, Say Experts”, disponibil 
la www.theguardian.com, accesat la data de 11.05.2019. 
37 Ibidem. 
38 Ibidem. 
39 Ibidem. 
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cetăţean.40 Însă, pe termen lung, trebuie să ne gândim şi la consecinţele negative 
care pot apărea ca urmare a practicării unei agriculturi intensive: deşertificarea, 
„[...] degradarea ecosistemelor”, reducerea capacităţii fertile a solului şi a 
biodiversităţii, eroziunea solului, creşterea riscului contaminării pânzei freatice 
prin „[...] utilizarea excesivă a pesticidelor”.41 Următoarele două figuri ilustrează fidel 
creşterea constantă a vânzărilor de pesticide la nivelul Uniunii Europene, dar şi 
topul ţărilor care le utilizează: 

  

 
Figura 2: Pesticide Action Network in Europe 

(www.pan-europe.info) 

 
Remarcăm aşadar, o creştere a vânzărilor de pesticide la nivelul Uniunii 

Europene, distribuită astfel: „[...] vânzările către principalii producători agricoli europeni 
(Spania, Franţa, Italia şi Germania) ce deţin aproximativ 46% din suprafaţa agricolă 
utilizabilă a Uniunii Europene, însumează 79% din totalul vânzărilor de pesticide”.42 
 

 
Figura 3: EUROSTAT (www.ec.europa.eu) 

 
40 Andrea Ricci, Giovanna Giuffrè, Taavi Lai, Liina Üksik, Marian Zembala, Rafał Halik, Joanna 
Zembala-John, „Health Scenarios Stories”, pp. 16-18. 
41 Ibidem. 
42 Eurostat, „Sales of Pesticides in the EU”, accesibil la www.ec.europa.eu, accesat la data de 
24.06.2019. 
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Sumarizând, practicarea agriculturii intensive pe termen lung, poate 
conduce paradoxal, la insecuritate alimentară, „[...] potenţând riscurile asociate cu 
schimbările climatice, poluare sau pierderea biodiversităţii”.43 

3) Tendinţe economice şi socio-tehnologice: 
Teoria lui Kondratieff (Kondratiev) presupune existenţa a şase cicluri 

economice la nivel mondial, fiecare cu o durată de aproximativ 40-50 ani şi care 
se caracterizează printr-un punct culminant (de regulă, apariţia unei inovaţii 
tehnologice foarte importante pentru omenire/industrie), urmată mai apoi de o 
perioadă de recesiune (punctul minim al ciclului).44 Chiar dacă nu putem estima 
magnitudinea unui ciclu economic, istoria ne-a demonstrat că acesta apare, de 
regulă, atunci când se petrec schimbări majore în plan mondial (valuri masive de 
migranţi, inovaţii tehnologice/industriale, limitarea resurselor, intensificarea 
globalizării culturale, exploatarea masivă a resurselor umane etc.). În figura de 
mai jos, se poate observa o ilustrare fidelă a economiilor moderne europene, 
conform teoriei celor şase cicluri economice, expuse de Kondratieff:45 

 

 
 

Figura 4: Markku Wilenius, „Leadership in the Sixth Wave-Excursions Into the New 
Paradigm of the Kondratieff Cycle 2010-2050” (www.link.springer.com) 

 
Cu toate acestea, atenţia noastră se va opri asupra celui de-al şaselea ciclu 

economic, ce caracterizează perioada 2010-2050, care are la bază „[...] 
maximizarea productivităţii resurselor din domeniul economic, tehnologic şi social”.46 Astfel, 

 
43 Allan Buckwell, Alois Heissenhuber, Winfried Blum, „Sustainable Intensification of European 
Agriculture, a Review Sponsored by the RISE Foundation”, disponibil la 
www.risefoundation.eu, accesat la data de 12.05.2019. 
44 Markku Wilenius, „Leadership in the Sixth Wave-Excursions Into the New Paradigm of the 
Kondratieff Cycle 2010-2050”, în European Journal of Futures Research, 2014, disponibil la 
www.link.springer.com, accesat la data de 10.06.2019. 
45 Ibidem. 
46 Markku Wilenius, Sofi Kurki, „Surfing the Sixth Wave, Exploring the Next 40 Years of Global 
Challenge”, Helsinki, Finland Future Research Center, 2012, p. 9, disponibil la www.utu.fi, 
accesat la data de 21.05.2019. 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs40309-014-0036-7.pdf
http://www.risefoundation.eu/images/files/2014/2014_%20SI_RISE_FULL_EN.pdf
http://www.utu.fi/
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conform principiilor de bază ale teoriei, economiile europene moderne vor avea 
la bază şi vor ţine cont de evoluţia următoarelor ramuri: „[...] nanotehnologie, 
biotehnologie, sănătate, bioeconomie şi tehnologii ecologice”.47 

 
 

Figura 5: Markku Wilenius, „Key Parameters in the Sixth  
Kondratieff Wave 2010-2050” (www.link.springer.com) 

 
În imaginea expusă anterior, Markku Wilenius şi Sofi Kurki, ne atrag 

atenţia că în ecuaţia productivităţii, pentru a progresa, „[...] omenirea a ajuns la un 
nivel de dezvoltare atât de ridicat, încât este obligată să îşi alinieze interesele cu cele ale 
biosferei”.48 Exprimarea plastică a celor doi corelează iminent problemele ce au 
apărut în ultimii ani, ca urmare a utilizării excesive de către om a resurselor 
regenerabile sau neregenerabile cu schimbările climatice, defrişarea pădurilor 
tropicale, poluarea apelor, aerului, solului, precum şi afectarea biodiversităţii 
ecosistemelor. Cu alte cuvinte, pentru a supravieţui şi a evita un colaps ecologic, 
societăţile vor trebui să îşi alinieze interesele economice cu „[...] interesele naturii şi 
să dezvolte împreună cu aceasta o relaţie armonioasă.49 

Din considerentele menţionate anterior, statele europene au început încă 
din anul 2010, odată cu Tratatul de la Lisabona, să acorde o atenţie mai mare 
dezvoltării noilor tehnologii, dar şi susţinerii inovaţiilor din sectorul farmaceutic. 
Prin urmare, şi-au propus la momentul respectiv, să atingă pragul de 3% din PIB 
(faţă de 1,9%), până în anul 2020, pentru cercetare, dezvoltare şi inovare.50 

 
47 Ibidem. 
48 Ibidem, p. 11. 
49 Ibidem. 
50 Andrea Ricci, Giovanna Giuffrè, Taavi Lai, Liina Üksik, Marian Zembala, Rafał Halik, Joanna 
Zembala-John, „Health Scenarios Stories”, pp. 19-20. 
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Pe lângă necesitatea investiţiilor, trebuie să remarcăm şi inechitatea socio-
economică care există între unele ţări europene.51 De exemplu, în timp ce în 
Germania pacienţii au acces la medicamente şi tehnologii inovatoare („[...] smart 
medical devices”- 52  inhalatoare inteligente cu funcţie bluetooth care permit 
monitorizarea administrării corecte a medicamentului), în România pacienţii se 
confruntă cu o lipsă acută de medicamente (oncologice) de care depinde uneori, 
viaţa lor. 

Un sondaj făcut de către „The Economist”, ne demonstrează că populaţia 
simte o nevoie acută de a nu mai depinde atât de mult de consultaţia unui medic 
sau a unui farmacist (medicina tradiţională), îndreptându-şi atenţia către e-
farmacii, telemedicină şi dispozitive medicale smart. Iată rezultatele 
chestionarului:53 
 

 
 

Figura 6: The Economist Intelligence Unit, „Financing the Future  
Choices and Challenges in Global Health” (www.globalhealth.eiu.com) 

 
Pe acest fundal, se merită a fi aduse în dezbaterea noastră inovaţiile care 

au revoluţionat domeniul sănătăţii şi al medicinei:54 
-„Proiectul genomului uman” (1990-2003): a pus bazele identificării mai rapide 
a bolilor genetice, uneori, înainte de manifestarea severă a 
simptomatologiei, dar şi să ofere informaţii concrete legate de tratamentul 
potrivit fiecărui pacient, pe baza genelor sale;55 
-medicina „omică”, parte „[...] inovatoare a medicinei care însumează informaţiile 
omice ale unui organism, şi include genomul însuşi (genomic), produsele transcripţiei 

 
51 Ibidem. 
52 Ibidem. 
53 The Economist Intelligence Unit, „Financing the Future Choices and Challenges in Global 
Health”, 2015, p. 13, disponibil la www.globalhealth.eiu.com, accesat la data de 13.05.2019. 
54 Andrea Ricci, Giovanna Giuffrè, Taavi Lai, Liina Üksik, Marian Zembala, Rafał Halik, Joanna 
Zembala-John, „Health Scenarios Stories”, pp. 19-20. 
55 Ibidem. 

http://www.globalhealth.eiu.com/
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(transcriptomice), produsele proteice (proteomice) şi produsele metabolice 
(metabolomice)”.56 Rolul principal al acesteia este de a ajuta specialiştii să 
găsească terapii şi tratamente individualizate pentru pacienţi suferinzi; 
-regenerarea ţesuturilor ca parte aplicată a cercetării făcute asupra celulelor 
stem (de exemplu, transplantul de măduvă osoasă); 
-„xeno-transplantarea” de ţesut, celule vii sau organe de la o specie la altă 
specie (de exemplu, de la cimpanzeu la om).57 
Sumarizând, provocările cu care generaţiile viitoare se vor confrunta, au la 

bază îngrijorări cu privire la calitatea actului medical, disponibilitatea 
specialistului din domeniul sănătăţii de a oferi o consultaţie, nevoie de a utiliza 
internetul pentru a achiziţiona medicamente online şi dorinţa de a avea acces la 
programe de prevenţie. 

Pe de altă parte, discrepanţele dintre state au la bază mai multe motive; 
însă, cel mai important dintre ele este reprezentat de lipsa unei legislaţii europene 
coerente în domeniul sănătăţii şi al sectorului farmaceutic european. 

Fragmentarea politicii de sănătate conduce, implicit, la export paralel de 
medicamente, preţuri diferenţiate, servicii medicale de calitate inferioară în unele 
state membre, imposibilitatea pacienţilor de a avea acces la ultimele tehnologii 
medicale ca urmare a nedecontării de către autorităţi a procedurilor respective 
etc. 

Aşadar, promovarea obiceiurilor sănătoase şi campaniile de prevenţie vor 
putea fi elementele cheie ce vor sta la baza calităţii vieţii pacienţilor. Altfel, „[...] 
serviciile medicale necorespunzătoare şi lipsa medicamentelor, vor putea provoca probleme sociale 
şi economice semnificative, impactând productivitatea forţei de muncă şi încurajând slaba 
performanţă şi mărind decalajul dintre cei bogaţi şi cei săraci”.58 

Indubitabil, sănătatea nu este doar un bun de consum, ci o resursă a 
societăţii actuale, un „[...] instrument de creştere economică auto-susţinută”, fără de care 
nu „[...] ar putea progresa omenirea”. 59  Din aceste considerente, a avut loc o 
schimbare în „[...] gândirea economiştilor” care au realizat că, pe lângă active 
corporale, companiile au nevoie şi de un capital uman bine pregătit, motivat şi 
care să le asigure o creştere constantă a productivităţii. Tocmai de aceea, „[...] 
investiţiile în sectorul de sănătate” reprezintă pilonul de bază pentru „[...] dezvoltarea 
economică” şi progresul oricărei naţiuni.60 
 
 

 
56 Medical Dictionary, disponibil la www.medical-dictionary.thefreedictionary.com, accesat la data 
de 24.06.2019. 
57 Ibidem. 
58 The Economist Intelligence Unit, p. 15. 
59 Ibidem. 
60 Ibidem, p. 19. 

http://www.medical-dictionary.thefreedictionary.com/omics
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European Public Health: an Integrated Approach 
 

(Abstract) 
 

For the last twenty years, the European Union has increasingly focused on the public 
health sector because globalization brought major challenges for the authorities, such as 
epidemics or the increasing number of cancer cases. On the other hand, economic recessions 
are a serious threat to any entity or organization because it undermines public budgets and affects 
vulnerable groups, such as chronic patients, elderly, children etc. Moreover, we should not 
neglect that digitalization has brought with it, the desire of patients to have faster access to 
medical services, including cross-border treatment and an affordable primary care. In this article, 
we will address from many perspectives, the public health of European citizens and its 
importance for increasing economic productivity, life expectancy and quality of life. 

Keywords: health policy, economic trends, medical progress, population, primary health 
care. 
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Rodica Groza, Mihai-Octavian Groza, Elena Damian, Dicţionar: 100 de 
personalităţi sebeşene, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2018, 128 p.: 
 

La ceas aniversar, cei trei autori ne propun un dicţionar 
de personalităţi ale Sebeşului şi împrejurimilor acestuia, 
îmbinând astfel biografia şi istoria locală într-o lucrare de 
referinţă. Nu este primul lor demers în acest sens, ataşamentul 
lor faţă de oraş dezvăluit fiind de cărţile şi revistele publicate 
până acum, ai căror coordonatori sau colaboratori sunt, 
precum „Sebeşul Povestit” sau „Astra Sabesiensis”. Privirea 
celor trei istorici spre trecutul urbei prin personalităţile care au 
marcat-o nu este deci surprinzătoare. Au alcătuit de data aceasta un dicţionar, 
care poate fi definit prin cei doi termeni-cheie deja menţionaţi: biografia şi istoria 
locală. 

Biografia, mai întâi. Genul a avut încă din Antichitate un rol exemplar, 
legat de ideea istoriei „magistra vitae”, a istoriei care învaţă prin modelele oferite, 
despre virtuţi şi vicii, despre acţiunile marilor oameni politici şi de arme. Dacă 
rolul explicit moralizator s-a efasat, cel exemplar, stimulativ în plan individual 
sau colectiv, s-a menţinut şi azi, cred eu, în timp ce biografia s-a „democratizat” 
odată cu diversificarea societăţii, modelele fiind extrase din varii profesii. 

În ceea ce priveşte istoria locală, al doilea termen cheie al lucrării, o simplă 
privire aruncată pe cuprinsul în care sunt enumerate nume româneşti şi germane 
indică foarte clar specificul zonei, pluralitatea ei etnică şi confesională. Ca atare, 
autorii aduc în faţa cititorilor personalităţi cu profesii şi funcţii diverse, de etnii 
şi confesiuni diferite: de la pastori luterani, clerici ortodocşi şi greco-catolici la 
învăţători şi profesori la şcolile româneşti sau Gimnaziul Evanghelic, jurişti, 
medici, farmacişti şi ingineri la sportivi, interpreţi de muzică populară şi... un 
aviator, iar în ceea ce priveşte funcţiile de la primari, la directori de şcoală şi de 
muzee. Se perindă prin faţa cititorului figuri interesante, cu pasiuni sau 
preocupări excentrice sau de pionierat pentru vremea lor ca Franz Binder, 
farmacist, dar şi călător şi colecţionar pasionat de antichitatea egipteană care şi-
a donat colecţia Gimnaziului Evanghelic din oraş sau figuri emblematice pentru 
urbe prin valorile morale pe care le-au întruchipat ca Friedrich Krasser, un model 
de altruism, supranumit „medicul săracilor”. Profesiile ilustrează, în parte, 
succesiunea generaţiilor, autorii coborând în timp până în secolul al XV-lea şi 
sfârşind cu generaţia anilor ‘70 ai secolului trecut, cu persoane încă active, al 
căror potenţial creativ nu s-a epuizat. 

Prin biografii, autorii au scris istoria unui oraş în contextul său regional, 
destinele locuitorilor săi sau ale celor aflaţi doar în trecere prin urbe, dezvăluind 
caracteristicile unor epoci istorice şi particularităţi locale. 
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În esenţă, personalităţile propuse arată drumul spre modernitate al oraşului 
şi al zonei, dinamismul acestora. Prin urmare, secolele XIX-XX sunt cel mai bine 
ilustrate şi nu fără temei. Regăsim, astfel, în secolul al XIX-lea clerici şi 
învăţători/profesori români care, în vremea Imperiului Austro-Ungar, şi-au 
asumat rolul de educatori şi îndrumători spirituali ai comunităţii româneşti, 
implicaţi în activitatea ASTREI, unii dintre ei, cei cărora averea le-a permis, 
devenind, prin donaţii, mecenaţi. Aş ilustra cu Ioan Oncescu, de exemplu, notar 
şi funcţionar bancar care a oferit burse gimnaziale şi şi-a lăsat averea Bisericii 
Ortodoxe, şcolilor şi ASTREI, cu Simion Balomiri care a lăsat şi el, după moarte, 
4000 de florini ASTREI şi cu Ioan Elekeş, de asemenea un finanţator al societăţii 
culturale. Personalităţile amintite arată că cei mai educaţi şi înstăriţi membri ai 
comunităţii româneşti s-au implicat în deceniile dualismului în propăşirea 
acesteia prin activitatea culturală, politică sau administrativă pe care au 
desfăşurat-o. 

Autorii nu ne-au introdus doar în scurte istorii individuale, ci au urmărit 
devenirea istorică a unor familii. Emblematică este, neîndoielnic, familia Blaga, 
ilustrativă pentru înnoirile din societatea românească transilvăneană de la sfârşit 
de secol XIX şi primele decenii ale celui următor. Parohul Isidor Blaga 
întruchipează tipul de preot deopotrivă îndrumător spiritual şi sfătuitor 
pragmatic, preocupat de munca la câmp a sătenilor. Participant la manifestările 
Casinei Române şi ale ASTREI, s-a implicat practic în viaţa satului, impulsionând 
modernizarea agriculturii prin maşina de treierat pe care o adusese în Lancrăm; 
în acelaşi timp, a oferit sfaturi prin broşurile pe care le-a scris referitoare la 
cultivarea pământului. Figura preotului-educator al comunităţii, a celui care a 
stimulat aşezarea ei pe calea modernităţii, nu a fost, cu siguranţă, una singulară 
în Transilvania acelei vremi. Aşa cum, nici propensiunea fiilor spre educaţie nu 
a fost una neobişnuită. Fiii lui, îmbrăţişând profesii laice, au continuat să se 
implice în viaţa comunităţii-de la talentatul pedagog Tit Liviu Blaga, un apreciat 
profesor la Liceul „Andrei Şaguna” din Braşov, la juristul Lionel, delegat la 
Marea Adunare Naţională de la Alba-Iulia alături de fratele său Lucian Blaga, 
filosof, profesor universitar, diplomat şi membru al Academiei Române. A fost 
o familie cu vocaţie scriitoricească, ilustrată la a treia generaţie de Dorli Blaga, 
fizician, dar şi scriitor şi publicist. 

Biografiile reconstituite ilustrează cât de schimbătoare au fost vremurile, 
din punct de vedere politic, şi odată cu ele, destinul oamenilor. Descoperim 
persoane care au luptat în Primul Război Mondial în armata austro-ungară şi apoi 
au participat la Marea Adunare Naţională de la Alba-Iulia, alţii, ca Ilie Stricatu, 
primar al Sebeşului la un moment dat, participant la ambele războaie mondiale, 
în cel dintâi deopotrivă în armata austro-ungară şi apoi în cea română, 
marginalizat de regimul comunist, sau clericul Petre Roşu care a oficiat în Al 
Doilea Război Mondial pe frontul de răsărit şi apoi pe cel de apus, arestat şi el 
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de autorităţile comuniste şi dus prin închisori şi lagăre de concentrare printre 
care cele de la Periprava, Jilava şi Aiud. Mici proprietari care au devenit angajaţi 
ai statului, precum Ida şi Viktor Closs, angajaţi în atelierul de fotografie pe care-
l deţinuseră înainte de naţionalizare, ilustrează, adaptarea oamenilor la vremuri 
nu prea generoase cu ei. Vicisitudinile istoriei recente sunt dezvăluite de germani 
şi români care au emigrat, dar şi de, o excepţie cred, un german care s-a şi întors 
(Paul Eduard Schneider). 

Lectura minibiografiilor ca indicatori ai istoriei unui oraş şi a 
împrejurimilor sale, şi, la nivel macro, al istoriei general româneşti, este doar una 
dintre mai multele posibile. 

Pentru un locuitor al Sebeşului sau al satelor de primprejur, numele 
personalităţilor ca şi cele de străzi şi de case pot avea o rezonanţă familiară, cu o 
tonalitate nostalgică pe alocuri, trezind amintiri din anii mai tineri. Este un bun 
motiv să răsfoiască acest dicţionar pentru a rememora în subsidiar întâmplări 
trecute sau a-şi aduce aminte de prieteni, rude sau colegi care iată, au devenit, 
prin grija autorilor cărţii, figuri reprezentative pentru urbea sau satul lor. 
Curiozitatea de a descoperi un oraş prin oamenii săi, cei care i-au dat contur şi 
personalitate, care l-au individualizat între altele poate fi un întemeiat impuls 
pentru lecturarea dicţionarului. 

Întorcându-mă la autori, este de remarcat bibliografia amplă şi recursul la 
documente de arhivă ceea ce arată interesul lor pentru documentare şi acurateţe 
istorică, dorinţa de a aduce în faţa cititorilor informaţie inedită. Apoi, selectarea 
şi dozajul informaţiei astfel încât să surprindă esenţialul în rânduri puţine, impuse 
de natura lucrării, îi dau un plus de valoare. Într-un cuvânt profesionalismul 
autorilor recomandă o dată în plus această carte, oferă încă un motiv iubitorilor 
acestui oraş de a o lectura. 
 

Conf. Univ. Dr. Greta Monica MIRON 
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Mihai-Octavian Groza, Marele Război în memorialistica românilor din 
Sebeş, Cluj-Napoca, Editura Argonaut/Editura Mega, 2018, 234 p.: 

 
Învăţatul din antichitatea romană, Plinius cel Tânăr, 

aprecia într-una din lucrările sale hărnicia scriitorilor, cititorilor 
şi a practicienilor în următoarea maximă: „[...] fericit este acela care 
scrie lucruri demne de citit, fericit este acela care face fapte demne de scris, 
dar, mai fericit este acela care face fapte demne de citit”. Mai rar cele 
trei fericiri se pot îngemăna într-un cor al laudelor aduse pe 
merit unei singure persoane. Volumul de faţă a rodit din 
pasiunea istorică şi dragostea faţă de localitatea natală a unui 
tânăr reprezentant al istoriografiei române contemporane care a fost capabil să 
identifice şi să aducă la lumină astfel de trei ori fericiţi din istoria Sebeşului, a 
Transilvaniei şi a românilor, în general. Textele memorialistice analizate şi 
restituite în parte între coperţile volumului sunt demne de citit deoarece transpun 
în cuvânt faptele demne de a fi cunoscute ale unor personaje care au făcut istorie 
atât prin cuvântul rostit şi tipărit, cât şi prin activitatea meritorie de a fi reţinută 
în analele istorice. 

Mihai-Octavian Groza din Sebeş este produsul şcolii de istorie clujene, 
fiind format la umbra unui mare reprezentant al istoriografiei române 
moderniste din Transilvania, şi anume a regretatului profesor Nicolae Bocşan 
(1947-2016). Aşa cum a făcut-o şi cu alţi discipoli ai săi, răposatul profesor l-a 
inspirat şi l-a condus pe Mihai-Octavian Groza cu predilecţie spre o anumită 
temă de cercetare, desţelenită sau relansată de magistru în anii din urmă ai 
activităţii sale ştiinţifice: memorialistica Marelui Război, circumscrisă, de 
asemenea, regiunii de baştină a profesorului, Banatul. În cazul autorului nostru 
este vorba despre oraşul Sebeş, o urbe cu un trecut bogat şi măreţ, pe care el s-a 
străduit să îl readucă la lumină prin intermediul a cinci sebeşeni iluştri, unii mai 
renumiţi la nivel naţional, alţii mai puţin, însă suficient de valoroşi şi expresivi 
pentru a fi readuşi în faţa contemporanilor. Este vorba despre filosoful Lucian 
Blaga, militarul şi politicianul Ilie Stricatu, preotul cărturar Sebastian Stanca, 
inginerul Dorin Pavel şi locotenent-colonelul Ioan Guţia. 

Tema volumului face parte din preocupările mai largi ale autorului cu 
privire atât la istoria Primului Război Mondial, a gărzilor şi consiliilor naţionale 
româneşti din Transilvania şi Banat din toamna anului 1918 şi a Marii Uniri, cât 
şi la istoria locală, a meleagurilor natale şi a înaintaşilor. Mihai-Octavian Groza 
mărturiseşte în argumentul pe care-l semnează la începutul cărţii toate motivele 
şi scopurile intelectuale şi sentimentale care l-au determinat să alcătuiască acest 
volum tocmai în anul centenar al Marii Uniri precizând că s-a „[...] născut din drag 
de Sebeş” din dorinţa de a trezi „[...] interesul publicului pasionat de istorie” cu speranţa 
că prin readucerea moştenirii înaintaşilor noştri la lumină se va „[...] risipi orice 



 

Nr. 5, 2019 

 

215 

patimă, orice vrajbă” şi va „[...] ţine vie credinţa reîntregirii tuturor românilor în cadrul 
României dodoloaţe” (p. 20). Doresc să salut şi să apreciez aici, în mod direct, 
asumarea publică a rolului istoricului în cetate, în societate şi în lume, de a educa, 
de a fortifica caractere, de a cultiva memoria înaintaşilor iluştri, de a contribui la 
depăşirea asperităţilor cotidiene şi la vindecarea, pe cât posibil, a unor răni 
istorice. 

Lucrarea se deschide cu prefaţa (pp. 9-10) profesorului Ionel Cârcoană de 
la Colegiul Naţional „Lucian Blaga” din Sebeş şi cuvântul înainte (pp. 11-14) al 
ieromonahului Maxim (Iuliu-Marius) Morariu, doctor în teologie al Universităţii 
„Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, bun prieten al autorului şi împreună animator 
cu acesta al unor proiecte culturale locale şi a două periodice ştiinţifice de valoare, 
editate sub auspiciile despărţămintelor ASTREI de la Năsăud şi Sebeş. Urmează 
argumentul autorului (pp. 15-20) şi studiul introductiv intitulat „Marele Război 
în memorialistica românilor din Sebeş” (pp. 21-38), care surprinde diferitele 
ipostaze ale memorialistului: studentul în război (Lucian Blaga), elevul în război 
(Dorin Pavel), preotul în război (Sebastian Stanca) şi ofiţerul în război (Ilie 
Stricatu, Ioan Guţia). Textele propun cinci perspective diferite asupra primei 
conflagraţii mondiale, a Marii Uniri şi a urmărilor acesteia, experienţele autorilor 
îmbinându-se cu descrierea evenimentelor consumate între anii 1914-1919, ceea 
ce-l determină pe autor să le încadreze la limita dintre memorialistică şi 
istoriografie, precizând că „[...] au fost elaborate cu intenţionalitate istoriografică” în 
scopul restituirii unor experienţe, trăiri şi sentimente, a legitimării unei atitudini 
sau a unei poziţii dobândite la finalul războiului, şi a transmiterii unui mesaj 
generaţiilor viitoare (p. 38). Următoarele cinci capitole reprezintă de fapt tot 
atâtea studii publicate de autor în diferite periodice ştiinţifice şi culturale din ţară 
în cursul anilor 2015-2018 în acest context istoriografic naţional, european şi 
mondial al comemorării centenarului Marelui Război şi a sărbătoririi centenarului 
Marii Uniri din 1918. Capitolele aduc în faţa cititorului de astăzi profilul biografic 
şi intelectual al celor cinci sebeşeni restituind frânturi din experienţele lor de viaţă 
referitoare la fronturile Primului Război Mondial, la secvenţele vieţii desfăşurate 
în spatele fronturilor, la momentele încinse ale toamnei anului 1918, la 
evenimentul astral al Marii Adunări de la Alba-Iulia, la reaşezarea societăţii 
transilvănene în anul 1919 o dată cu eliberarea Ardealului de armata română şi 
instalarea administraţiei româneşti. În timp ce primele două texte intitulate 
„Lucian Blaga: memorialist al Primului Război Mondial şi al evenimentelor 
premergătoare Marii Uniri” (pp. 39-54), şi „Un memorialist transilvănean mai 
puţin cunoscut al Primului Război Mondial: căpitanul Ilie Stricatu” (pp. 55-82) 
însumează numai analiza profesionistă a lucrărilor memorialistice ale celor doi, 
ambele republicate în volum în anul 2018, celelalte trei, „Experienţa graniţei 
culturale (1916-1918) reflectată în memorialistica preotului cărturar Sebastian 
Stanca” (pp. 83-134), „Dorin Pavel, memorialist al Primului Război Mondial şi 
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al evenimentelor premergătoare Marii Uniri la Sebeş” (pp. 135-171), şi 
„Crâmpeie din primele lupte din sud-Tirol. Însemnările locotenent-colonelului 
Ioan Guţia despre bătălia de la Rovereto (14 mai 1917)” (pp. 173-185), conţin 
bogate anexe documentare care restituie textele memorialistice ale celor trei 
sebeşeni, prezentaţi de autor. Mai ales aceste texte primare restituite au menirea 
de a-l ajuta pe cititorul de astăzi să pătrundă mai adânc în atmosfera acelor zile 
incendiare şi epocale trăite de autori, comemorate şi sărbătorite de noi cei de 
astăzi.  

Ţintind o circulaţie cât mai mare a volumului, autorul a întocmit un 
rezumat tradus în cinci limbi, engleză, germană, franceză, italiană şi maghiară 
(pp. 187-196), o întreprindere mai puţin întâlnită în mediul ştiinţific, dar 
relevantă mai ales pentru publicul larg. Rezumatele sunt urmate de o listă 
bibliografică (pp. 197-217) exhaustivă, care cuprinde izvoare inedite şi edite, 
memorialistică, dicţionare şi enciclopedii, lucrări generale şi speciale, studii şi 
articole de specialitate, webografie şi relatări de istorie orală, care dezvăluie 
osatura ştiinţifică a cărţii. Cele 18 anexe fotografice de la final ilustrează 
portretele şi fotografiile de diferite etăţi a celor cinci memorialişti, întregind, în 
chip fericit, volumul. Indicele de nume, care încheie opul, facilitează lectura unui 
cititor selectiv sau a unui cercetător grăbit, interesaţi doar de o anumită 
personalitate evocată sau de reperarea unei lucrări bibliografice utilizate de autor. 

Cartea lui Mihai-Octavian Groza este opera unui istoric serios, bine 
documentat, care scrie cu pasiune din dorinţa de a restitui evenimentul istoric şi 
profilul cultural al sebeşenilor de altă dată. Totodată, volumul este o pledoarie 
pentru cercetarea surselor memorialistice referitoare la anii Primului Război 
Mondial şi la evenimentul Marii Uniri, teme de interes naţional şi internaţional 
atât pentru mediul istoriografic actual, cât şi pentru publicul larg pasionat de 
istorie. Haina editorială de calitate facilitează accesarea cărţii şi îi conferă 
volumului durabilitate în confruntarea cu timpul, dar şi cu cititorul care o va 
cuprinde în mâinile sale. Prin urmare, Mihai-Octavian Groza aduce un serviciu 
sebeşenilor săi dragi, istoriografiei şi culturii româneşti de astăzi, efortul său 
meritând felicitările noastre cordiale. 
 

Dr. Mircea-Gheorghe ABRUDAN 
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Ioan Munteanu, Dumitru Tomoni, Vasile M. Zaberca, Banatul şi Marea 
Unire. Bănăţeni la Alba-Iulia, Timişoara, Editura Partoş, 2018, 626 p.: 

 
Pentru românii bănăţeni, împlinirea sau transpunerea în 

viaţa cotidiană a rezoluţiunii de unire adoptată la Alba-Iulia, la 
1 Decembrie 1918, a avut loc abia în vara anului 1919, mai 
exact în lunile iulie-august, când trupele sârbe şi cele franceze 
s-au retras în sud-vestul provinciei, iar armata română a luat 
în stăpânire 2/3 din regiune. Prin urmare, românii din Banat 
au serbat abia în vara anului 2019 centenarul instalării 
administraţiei româneşti în Banat. Cum era şi firesc, 
autorităţile locale şi judeţene, în parteneriat cu reprezentanţii lumii academice, 
ecleziastice şi intelectuale, alături de toţi cei ce simt româneşte au organizat 
diferite manifestări culturale şi festive de aniversare, precum şi momente 
religioase solemne de pomenire a făuritorilor unirii Banatului cu România. 

Istoricul harnic şi profesorul implicat în viaţa culturală a Banatului, 
Dumitru Tomoni din Făget, a anticipat acest praznic naţional oferindu-le 
confraţilor săi bănăţeni şi tuturor românilor pasionaţi de istorie o sinteză 
consistentă referitoare la contribuţia bănăţenilor la făurirea Marii Uniri şi la 
participarea delegaţilor din Banat la Marea Adunare Naţională de la Alba-Iulia. 
Volumul a fost publicat la editura şi tipografia Partoş a Mitropoliei Banatului din 
Timişoara în vara anului 2018 cu binecuvântarea Mitropolitului Ioan şi cu 
sprijinul financiar al Consiliului Judeţean Timiş, al Arhiepiscopiei Timişoarei şi 
al Primăriei localităţii Făget. Miezul lucrării îl reprezintă volumul din 1992 al 
istoricilor Ioan Munteanu, Vasile Zaberca şi Mariana Sârbu, apărut la aceeaşi 
editură mitropolitană. Spre deosebire de acel volum, care cuprindea 400 pagini, 
cel de faţă a crescut cu peste 200 pagini, extinzând conţinutul tuturor celor trei 
capitole cu informaţiile culese cu atenţie de Dumitru Tomoni atât din literatura 
de specialitate, apărută în ultimele două decenii şi jumătate, cât şi din surse 
documentare inedite extrase din diverse fonduri arhivistice, toate regăsindu-se 
enumerate în bibliografia volumului. De altfel, profesorul Tomoni argumentează 
(re)apariţia cărţii în anul centenar şi explicitează detaliat efortul său de revizuire 
şi documentare aprofundată în „Nota asupra ediţiei” pe care o publică imediat 
după „Cuvântul înainte”, semnat de mitropolitul Ioan Selejan. 

Cartea este structurată pe trei capitole. Primul este intitulat „Banatul şi 
Marea Unire” (pp. 14-85), în care se prezintă starea de spirit din timpul Marelui 
Război, constituirea consiliilor şi gărzilor naţionale române în toamna anului 
1918 şi drumul bănăţenilor spre Alba-Iulia, urmând trei anexe în forma unor 
tabele, deosebit de relevante, cu următorul conţinut: 1) români întemniţaţi de 
autorităţile austro-ungare în anii 1914-1918, prezentaţi nominal pe localităţi şi 
profesii (preoţi, medici, avocaţi, învăţători, ţărani); 2) români deportaţi de 
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autorităţile austro-ungare şi internaţi în lagărele din Şopron, Hont, Pazsony şi 
Vacz, în anii Primului Război Mondial, ilustraţi la fel nominal pe localităţi şi 
profesii; 3) Români puşi sub pază politică cu domiciliul forţat între anii 1914-
1918, prezentaţi nominal pe localităţi şi cu explicitarea profesiei fiecăruia. 
Tabloul statistic oferit de cele trei anexe este deosebit de relevant şi sugestiv cu 
privire la ceea ce a însemnat tributul de suferinţă plătit de românii din Banat 
pentru verticalitatea lor naţională românească, constituind o dovadă elocventă 
pentru toţi cei ce au reţineri cu privire la atitudinea românilor din Banat şi 
Transilvania faţă de unirea cu România în contextul Primului Război Mondial. 
Relevante, totodată, pentru starea de spirit şi hotărârea cu care românii bănăţeni 
au îmbrăţişat cauza naţională, sunt versurile imnului cântat în zilele lui noiembrie 
1918 de gărzile naţionale române în satele bănăţene: „Aşa scrie prin «Românul»/Şi 
aşa scrie prin «Drapelul»,/Căci e liber tot românul/Soarta să-şi dispună el,/Unul este glasul 
nostru./O frenetică strigare: URA ROMÂNIA MARE!” (p. 57). 

Capitolul II, „Bănăţeni participanţi la Marea Adunare Naţională de la Alba-
Iulia” (pp. 86-349), este cel mai consistent şi a suscitat probabil cel mai mare 
efort de documentare, deoarece prezintă 328 de fişe biografice ale românilor din 
Banat deputaţi de drept şi delegaţi aleşi ai Marii Adunări Naţionale de la Alba-
Iulia. Autorii au căutat să nu se piardă în amănuntele vieţii acestora, ci să jaloneze 
coordonatele biografice esenţiale, insistând asupra activităţii lor din perioada 
conflagraţiei şi de la sfârşitul anului 1918. Important de subliniat este că 
medalioanele cuprind doar persoanele împuternicite cu credenţional care au 
ajuns la Alba-Iulia şi au participat la Marea Adunare Naţională din 1 Decembrie 
1918, excursul autorilor punctând încă din nota asupra ediţiei, fie că unii delegaţi 
nu au reuşit să ajungă la Alba-Iulia din cauza ocupaţiei militare sârbeşti, fie au 
ajuns abia în ajunul adunării şi nu au mai avut posibilitatea să-şi depună 
credenţionalul la secretariatul adunării. Cele 328 medalioane biografice sunt 
precedate de un tabel nominal al delegaţilor şi al localităţilor sau cercurilor 
electorale pe care le-au reprezentat. Capitolul se încheie cu două anexe, prima 
ilustrând nominal, în funcţie de localităţi, un număr de 904 delegaţi şi participanţi 
neoficiali bănăţeni la Marea Adunare Naţională de la Alba-Iulia. A doua restituie, 
la fel pe localităţi, numele celor 69 de delegaţi de drept, aleşi şi supleanţi ai Marii 
Adunări Naţionale din Banatul sârbesc, cu precizarea necesară că nu toţi au şi 
ajuns la Alba-Iulia, deoarece au fost împiedicaţi de către autorităţile militare 
sârbeşti de ocupaţie, unii dintre ei fiind arestaţi, închişi, umiliţi şi ameninţaţi 
public. Efortul întocmirii fişelor biografice şi a anexelor participanţilor bănăţeni 
la Marea Adunare Naţională de la Alba-Iulia este unul lăudabil, având menirea 
de a ilustra participarea multor români la actul uniri, numele şi prenumele acestor 
făuritori transmiţând un mesaj mult mai profund decât restituirea contabilă a 
unor cifre, fie ele şi de ordinea zecilor de mii. Aceste tabele ne arată, totodată, că 
înaintaşii noştri, bărbaţi şi femei, intelectuali, preoţi, avocaţi, notari, învăţători, 
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medici, ingineri agronomi, gazetari, scriitori şi studenţi, şi oameni de rând, ţărani 
sau plugari, cum sunt numiţi în documente, meşteşugari şi pădurari, sunt cei ce 
au realizat cu adevărat unirea cea mare, aceasta nefiind rodul unor coincidenţe 
sau factori internaţionali pozitivi, nici a unor interese restrânse de grup, aşa cum 
maliţios şi mincinos s-a afirmat de către unii răuvoitori, în contextul centenarului 
Marii Uniri. 

Capitolul III restituie 165 de „documente, mărturii, amintiri” provenite 
din epocă şi din pana unor participanţi la acele momente astrale pentru naţiunea 
română. Acest capitol are „[...] menirea de a întregi cronica mişcării naţionale pentru 
Marea Unire din anul 1918”, după cum sugestiv susţine Dumitru Tomoni. 
Izvoarele sunt publicate în ordinea cronologică a apariţiei lor în presa şi literatura 
vremii, ori a anului întocmirii lor de către autori, cum este cazul memoriilor 
participanţilor, unii dintre ei redactându-şi amintirile la anumite soroace rotunde, 
precum 20, 25 sau 50 de ani de la Marea Unire. Toate aceste surse sunt deosebit 
de importante pentru cititorii de astăzi şi de mâine, pentru că oferă o reprivire 
caldă asupra evenimentelor de acum o sută de ani, gândurile, impresiile şi 
sentimentele oamenilor unirii, readuse acum la lumină, facilitând o pătrundere 
mai adâncă în atmosfera entuziastă a acelor zile, reţinute în mod justificat drept 
memorabile şi unice în istoria românilor. Memorialistica ne descoperă freamătul 
miilor de participanţi care au sărbătorit ziua de 1 Decembrie 1918 ca pe o zi de 
Paşti percepând unirea drept o dezrobire a poporului român din Transilvania, 
Banat, Crişana şi Maramureş. În acest sens, diaconul bănăţean Sabin Evuţianu 
scrie în memoriile sale: „[...] Nu cred că zorii vreunei zile să mai fi văzut atâta lume în 
Alba-Iulia ca cea din 1 Decembrie 1918, dar hotărât, niciodată n-a auzit atâta cânt de 
veselie, nici n-a fost martoră la atâta ordine şi demnitate în scurgerea fluviilor de oameni de 
toate vârstele spre câmpia lui Horea [...] Clopotele celor două biserici româneşti chemau la 
slujba «Învierii», fiind neîncăpătoare pentru atâta lume. Episcopul Miron Cristea al 
Caransebeşului a intercalat, în Rugăciunea Amvonului, cuvinte emoţionante de mulţumire 
pentru învrednicirea acelei zile măreţe, iar locţiitorul de mitropolit al Transilvaniei, Episcopul 
Ioan Papp de la Arad, în obişnuita încheiere a Sfintei Liturghii, a adăugat, cu glas înecat în 
plâns, fraza «şi a înviat şi neamul românesc din Transilvania». Clipe sublime, în atmosfera 
mistică din Biserici, care au înlăcrămat pe toţi cei de faţă şi au făcut ca la sfârşitul serviciului 
divin, corul lui Timotei Popovici de la Sibiu să intoneze imnul Deşteaptă-te, române, cântat 
de întreaga asistenţă, cu braţele întinse ca pentru jurământ” (pp. 593-594). 

Cartea Banatul şi Marea Unire. Bănăţeni la Alba-Iulia ilustrează fresca unirii 
Banatului cu România între anii 1914-1919. Lucrarea completează armonios 
marele tablou al istoriei unirii Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului 
cu România la 1 Decembrie 1918, accesibilizând specialiştilor şi publicului larg 
deopotrivă contribuţia majoră a fiilor Banatului la zidirea marelui proiect naţional 
al întregirii neamului, reţinut în istoria noastră sub sintagma „Marea Unire”. 
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Totodată, volumul este o moştenire preţioasă pe care istoricii de ieri şi de 
astăzi ai Banatului o lasă generaţiilor prezente şi viitoare dornice să cunoască 
istoria adevărată a străbunilor lor care le-au făcut prezentul posibil. 
 

Dr. Mircea-Gheorghe ABRUDAN  
 
 
Ioan Popa, Românii din Transilvania, Banat, Crişana, Sătmar şi 
Maramureş în Primul Război Mondial. Ancheta ASTREI. „Tablourile 
nominale”, II tomuri, Sibiu/Cluj-Napoca, Editura Armanis/Editura 
Mega, 2019, 698 p.: 

 
În anul 1922, la iniţiativa cunoscutului istoric şi gazetar 

Teodor V. Păcăţian şi sub tutela şi coordonarea ASTREI, 
autorităţile locale, sprijinite de dascăli şi de preoţi, au realizat o 
anchetă amplă şi minuţioasă a impactului Primului Război 
Mondial asupra populaţiei româneşti din Transilvania, Banat, 
Crişana, Sătmar şi Maramureş. Un an mai târziu, Păcăţian a 
publicat în revista „Transilvania” un studiu de douăzeci de 
pagini, retipărit şi în extras, intitulat sugestiv „Jertfele 
românilor din Ardeal, Bănat, Crişana, Sătmar şi Maramurăş, aduse în răsboiul 
mondial din anii 1914-1918”, în care prezenta rezultatele centralizate ale datelor 
colectate din cele peste 3700 de localităţi din toate comitatele româneşti ale fostei 
Ungarii dualiste. Studiul lui Păcăţian ilustra implicarea românilor în conflagraţie 
prin numărul mobilizaţilor, văduvelor şi al orfanilor pe judeţe, cu distincţie 
pentru spaţiul rural şi pentru cel urban. Radiografia lui Păcăţian a fost utilizată 
masiv de istoriografia română, chiar dacă uneori cu rezerve, fără ca cineva să fi 
avut iniţiativa de a prelucra critic şi edita profesionist, în cadrul unui proiect de 
echipă realizat sub tutela unei instituţii academice, rezultatele exhaustive ale 
anchetei ASTREI din 1922. Abia în contextul comemorării centenare a Marelui 
Război, doi cercetători ardeleni temerari, Andreea Dăncilă Ineoan şi entuziastul 
istoric şi profesor Ioan Popa din Sibiu, au publicat câteva studii care fructifică şi 
scot la lumină acest izvor unic la nivel european, aducând o contribuţie decisivă 
la cunoaşterea impactului conflagraţiei asupra populaţiei româneşti din 
Transilvania. 

Slujitor devotat al Muzei Clio, cu doctorat susţinut la Universitatea „1 
Decembrie 1918” din Alba-Iulia sub coordonarea regretatului profesor Iacob 
Mârza, atât în câmpul cercetării ştiinţifice, prin publicarea unui număr însemnat 
de lucrări valoroase de istorie a învăţământului, a culturii şi a loasir-ului din 
Transilvania secolului al XIX-lea, cât şi din ipostaza de dascăl la catedra de istorie 
a Colegiului Naţional „Samuel von Brukenthal” şi la cea a Liceului Teoretic 
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„Constantin Noica” din Sibiu, Ioan Popa (născut în 1973 la Miercurea Sibiului) 
a găsit timpul şi forţele, intelectuale şi morale, necesare pentru a prelucra 
centralizatoarele judeţene şi „tablourile nominale” ale achetei ASTREI şi a le 
oferi istoriografiei române în două tomuri masive, publicate recent la Editura 
Armanis din Sibiu. Trebuie să subliniez că efortul de cercetare şi travaliul 
editorial al profesorului Popa are o dublă motivaţie, ştiinţifică şi sentimentală. Pe 
de o parte, a plecat din dorinţa firească a cercetătorului de a prelucra o sursă 
istorică şi a o fructifica istoriografic, iar pe de altă parte a izvorât din dragostea 
profesorului de istorie şi patriotului român de a cinsti „[...] memoria tuturor 
românilor din Transilvania, Banat, Crişana, Sătmar şi Maramureş, care au pătimit în vreun 
fel sau altul în timpul şi de pe urma Primului Război Mondial, şi, în mod special, spre cinstirea 
străbunicilor mei, Ioan Popa al Cacoveanului (1886-1915), din Apoldul Mic [...] căzut pe 
frontul din Galiţia, în 1915, şi Aurel Popa al lui Dănilă (1891-1983), din Şelcău”, 
mobilizat pe întreaga durată a războiului şi apoi participant la „[...] Marea Adunare 
de la Alba-Iulia, din 1 decembrie 1918” (p. V). Salut această mărturisire, mai ales în 
contextul istoric actual în care ne-am prea obişnuit, din nefericire, cu uitarea, 
banalizarea, ba chiar înfierarea trecutului nostru istoric, uitând adesea pe 
strămoşii noştri care s-au jertfit pentru a face posibil prezentul. Desigur, Ioan 
Popa face aici dovada profesiunii de credinţă istorică a dascălului, care are şi 
misiunea de a cultiva patriotismul şi de a inspira dragostea pentru valorile 
naţionale, iar rezultatul excepţional al muncii sale de cercetare, interpretare şi 
editare certifică profesionalismul şi maturitatea sa ştiinţifică. 

Volumul este prefaţat de reputatul demograf clujean şi istoric al 
modernităţii transilvănene, Ioan Bolovan, membru corespondent al Academiei 
Române, care fixează lucrarea lui Ioan Popa în cadrul fluxului istoriografic al 
Centenarului Marii Uniri, îi descrie meritele şi îi salută concluziile, punctând, 
între altele următoarele: „[...] efortul restitutiv al autorului a fost unul imens. Nu doar de 
transpunere în format electronic a bazei de date preluată brut din arhive, cât mai ales de editare 
critică a izvorului istoric, de redactare de note explicative, de comparare, de sintetizare etc. Prin 
urmare, se cuvine a fi elogiată, nedisimulat, munca benedictină a dr. Ioan Popa care ne oferă 
cu generozitate informaţii variate despre gradul de implicare al populaţiei româneşti în anii 
1914-1919. Practic, nicio monografie regională sau locală nu va mai putea eluda în viitor 
aceste surse editate cu profesionalism de către autor, ele oferind informaţii preţioase privind 
numărul şi procentul românilor mobilizaţi în război, al decedaţilor, răniţilor, invalizilor, 
dispăruţilor, orfanilor, văduvelor, refugiaţilor, arestaţilor etc.” (p. IX). 

Profesionalismul şi metodologia de lucru comparativă, cu resorturi 
sociologice, ale autorului reies mai ales din amplul studiu introductiv (pp. 1-108), 
intitulat „Costurile umane ale românilor din Transilvania, Banat, Crişana, Sătmar 
şi Maramureş în Primul Război Mondial”, cu următoarele subcapitole „Edit şi 
inedit în istoriografia românească”, „Ancheta ASTREI. Analiza critică a sursei”, 
„Mobilizarea, victimizarea, recompensarea” şi „Concluzii”. În cuprinsul acestui 
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studiu, autorul îi explică cititorului de astăzi contextul organizării anchetei, 
metodologia şi desfăşurarea acesteia, centralizarea datelor la Sibiu, erorile 
strecurate în completarea chestionarului tipizat, acel „tablou nominal”, şi în 
centralizatoarele judeţene. Aflăm că ancheta ASTREI a utilizat două instrumente 
de investigaţie: un chestionar standardizat, denumit „tablou nominal”, cu 19 
rubrici, urmărind situaţia românilor implicaţi direct în evenimentele Marelui 
Război, respectiv un ghid de interviu cu patru întrebări, primele două referitoare 
la costurile materiale ale războiului, iar ultimele două centrate pe evenimentele 
din toamna anului 1918. Obiectul cercetării şi al volumului îl constituie tablourile 
nominale ale tuturor localităţilor transilvănene, păstrate în patrimoniul 
Serviciului Judeţean Sibiu al Arhivelor Naţionale ale României. După ce le-a 
descoperit, Ioan Popa le-a digitalizat şi apoi şi-a construit o bază de date proprie 
pe rubricile chestionarului, dublate cu datele extrase din Recensământul maghiar 
efectuat în anul 1910 şi cu cele culese din Şematismele bisericeşti ortodoxe şi 
greco-catolice pe anii 1880-1925. Tablourile trimise în teritoriu de conducerea 
ASTREI şi completate printr-o conlucrare a notarilor, primarilor, învăţătorilor 
şi preoţilor au avut următoarele rubrici: „1. Numărul curent; 2. Numele şi prenumele; 
3. Născut în comuna; 4. Ocupaţiunea civilă; 5. Gradul avut la miliţie; 6. A fost decorat cu 
medalia; 7-10. A luat parte la mişcările impuse de război chemat fiind: la partea activă, ca 
soldat pe front (7), la partea sedentară, pentru servicii auxiliare sau mobilizat pe loc (8), 
pentru a fi arestat sau internat (9); a fost refugiat în Regatul României (10); 11-16. Soarta 
îndurată în timpul războiului: mort pe câmpul de luptă (11), mort în temniţă, în pribegie, în 
spital, în urma bolilor sau rănilor (12); S-a reîntors acasă: ca invalid (13), rănit, bolnav, însă 
în prezent sănătos (14), deplin sănătos (15); dispărut (16); 17-18. În urma decedatului sau 
dispărutului a rămas: văduvă (17), numărul orfanilor (18); 19. Observare” (p. 3). 

Acribia cu care a prelucrat autorul sursele primare reiese şi din 
inventarierea erorilor strecurate în aceste tablouri şi din efortul său susţinut, ca 
prin corelaţii şi comparaţii, să îndrepte greşelile respective în momentul 
întocmirii tabelelor generale pe comitate, plase şi localităţi, fără însă a nu 
reproduce şi cifrele eronate sau estimative redate de Teodor V. Păcăţian în 
studiul său din 1923. Încă de la început, Ioan Popa prezintă gradul de acoperire 
al anchetei, concluzionând că, după ce a invalidat 17 tablouri nominale care 
inventariau întreaga populaţie, nu doar pe cea românească, iar tablourile oraşelor 
Braşov şi Gherla s-au pierdut, „[...] ancheta ASTREI atinge un grad de acoperire de 
90,71% în Transilvania, Banat, Crişana, Sătmar şi Maramureş” (p. 15). 

În privinţa conscrierii populaţiei româneşti, autorul conchide că, în pofida 
invalidării sau a neexpedierii unor chestionare, ancheta a izbutit să înregistreze, 
în toate cele cinci regiuni unite cu România în 1918, un grad de acoperire de 
99,56%, 99,54% în mediul rural şi 100% în cel urban (p. 19). Analiza de acoperire 
a anchetei este realizată atât la nivel central, cât şi pe comitate, tabelele întocmite 
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arătând foarte limpede situaţia de acoperire, respectiv de neacoperire în cifre şi 
procente pe plasele tuturor comitatelor atât în mediul rural, cât şi în cel urban. 

Partea a doua a studiului introductiv reprezintă o minuţioasă analiză 
demografică a numărului celor mobilizaţi, a celor căzuţi pe front, a dispăruţilor, 
a văduvelor şi orfanilor, a celor arestaţi şi refugiaţi. Ancheta ASTREI dezvăluie 
dimensiunea implicării românilor din Transilvania, Banat, Crişana, Sătmar şi 
Maramureş în Primul Război Mondial în cifrele următoare: 479.457 mobilizaţi 
pe front şi în spatele frontului (274.084 din Transilvania, 129.374 din Banat, 
44.875 din Crişana, 31.124 din Sătmar-Maramureş), reprezentând 17,02% din 
totalul populaţiei româneşti, 32,56% din populaţia masculină românească şi 
56,88% dintre bărbaţii români cu vârsta între 15-59 ani (pp. 62-75). 

Ioan Popa nu se rezumă la a comenta doar rezultatele anchetei ASTREI 
referitoare la românii din Transilvania, ci realizează incursiuni comparative foarte 
complexe cu situaţia tuturor ţărilor beligerante, în special a României şi a Austro-
Ungariei, concluzionând că „[...] mobilizarea românilor din Transilvania, Banat, 
Crişana şi Sătmar-Maramureş a depăşit media Ungariei şi a Austro-Ungariei, mediul 
românesc din Transleithania fiind printre cele mai afectate de fenomenul mobilizării, în 
comparaţie cu situaţia generală a principalelor state combatante” (p. 73). 

Implicarea românilor în conflagraţie a produs patru categorii de victime: 
1) morţi şi dispăruţi; 2) invalizi şi răniţi; 3) arestaţi sau refugiaţi politic; 4) văduve 
şi orfani. În prima categorie au fost inventariate 82.225 victime, reprezentând 
2,92% din populaţia românească a celor cinci regiuni anchetate, respectiv 17,15% 
din totalul mobilizaţilor, cifre şi procente vizibil mai mari decât cele înregistrate 
la nivelul monarhiei austro-ungare, şi anume 2,37% din totalul populaţiei şi 
17,14% dintre cei mobilizaţi. Comparaţia cu statisticile celorlalte state beligerante 
şi mai ales cu România şi Austro-Ungaria, arată şi de această dată că „[...] 
rezultatele anchetei ASTREI plasează românii din spaţiul Ungariei în topul celor mai afectate 
populaţii, cu o situaţie destul de apropiată de cea a conaţionalilor de peste munţi, martori şi 
victime ale unor confruntări cu forţe militare mult superioare ca experienţă de război, înzestrare 
militară şi chiar sub raport numeric” (p. 83). 

În a doua categorie, a invalizilor, au fost depistate 25.169 persoane, 
reprezentând 5,25% din rândurile tuturor mobilizaţilor, numărul răniţilor 
atingând cifra de 37.534 persoane, respectiv 7,83% din numărul total al 
mobilizaţilor. O comparaţie a numărului acestei categorii cu celelalte state 
beligerante indică un procent mult mai mic al răniţilor şi invalizilor înregistraţi în 
rândul românilor din Regatul Apostolic al Ungariei la finalul războiului decât în 
toate celelalte ţări europene, în Franţa de pildă fiind contabilizaţi 8,71% invalizi 
şi 23,53% răniţi din numărul total al mobilizaţilor. Explicaţia acestei statistici, 
arată autorul, constă în diferenţa majoră dintre cultura şi atitudinea civică a 
populaţiei covârşitor rurale româneşti, obişnuită cu viaţa grea şi neafişarea în 
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exces a suferinţelor, faţă de cetăţenii mai educaţi sau civilizaţi din Europa 
Occidentală (p. 93). 

Cea de a treia categorie, a arestaţilor, internaţilor şi refugiaţilor în Regatul 
României prezintă, de asemenea, un interes major pentru că aduce mai multă 
exactitate în această problematică cunoscută în istoriografie mai ales cu referire 
la preoţii trecuţi prin aceste situaţii, dar spre deosebire de lucrările din epocă şi 
de istoriografia ecleziastică care a identificat aproximativ 400 de preoţi arestaţi şi 
deportaţi, şi 136 de preoţi refugiaţi în România, ancheta ASTREI dezvăluie o 
dimensiune mult mai mare a represaliilor autorităţilor maghiare la adresa 
populaţiei româneşti din Transilvania şi Banat după intrarea României în 
campania militară: 1728 arestaţi (1594 în Transilvania, 87 în Banat, 8 în Crişana 
şi 39 în Sătmar-Maramureş), adică 0,62% din numărul total al românilor 
transilvăneni, şi 3431 refugiaţi (3381 din Transilvania, 43 din Banat, 2 din 
Crişana, 5 din Sătmar-Maramureş), însumând 1,22% din populaţia românească 
(pp. 95-96). 

Totodată, rezultatele contabilizate de Ioan Popa arată că refugiul a 
cunoscut forme de masă în toamna anului 1916, odată cu retragerea armatei 
române din Ardeal. De pildă, din Bilbor, comitatul Ciuc, s-au refugiat 1033 de 
români din cei 1161 înregistraţi la recensământul din 1910, ceea ce înseamnă 
88,98% din populaţia românească a comunei. Rezultatul anchetei demonstrează 
că cel mai ridicat număr al arestaţilor şi al refugiaţilor a fost înregistrat în 
comitatele Braşov, Ciuc, Făgăraş, Odorhei, Sibiu, Trei Scaune şi Târnava Mare, 
cifrele indicând între 1,11% şi 10% din populaţia românească arestată de 
autorităţi.  

De asemenea, datele descoperă entuziasmul cu care populaţia rurală 
românească transilvăneană a primit trupele române în a doua jumătate a lunii 
august şi în septembrie 1916, pilduitor fiind cazul plugarului Toader Vasi din 
Mucundorf/Grânari, comitatul Târnava Mare, arestat din acest motiv şi decedat 
apoi în puşcăria de la Gherla, lăsând în urmă o văduvă maltratată şi şase orfani 
(p. 94). 

În ultima categorie a victimelor indirecte ale războiului sunt contabilizate 
21.343 văduve şi 45.786 orfani. Ioan Popa observă că ancheta ASTREI 
încadrează proporţia acestora în tiparul general european, cu un uşor surplus pe 
componenta orfanilor la românii din fostul regat al Ungariei (p. 97). 

O ultimă analiză a autorului este dedicată statisticii militarilor români 
decoraţi, în număr de 43.651 (9,01%) din totalul celor 484.728 implicaţi în război. 
Surpriza constă în faptul că procentul combatanţilor români decoraţi este 
indirect proporţional cu sacrificiile de pe câmpurile de luptă, segmentul recruţilor 
din mediul urban înregistrând de trei ori mai mulţi decoraţi (23,98%) decât cel 
din mediul rural (8,5%), în timp de procentul morţilor a fost dublu în lumea 
satului românesc (pp. 102-103). 
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Din concluziile autorului merită reţinute cele cu impact social, comunitar 
şi naţional, având în vedere că cele istoriografice sunt mai mult decât evidente. 
În acest sens, Ioan Popa subliniază: „[...] rezultatele Anchetei ASTREI pot fi 
valorificate şi în plan social, comunitar, ca sursă de reîmprospătare a memoriei colective şi de 
dezvoltare a ataşamentului faţă de valorile naţionale. Avem aici în vedere, în primul rând, 
confruntarea datelor anchetei ASTREI cu situaţiile reţinute la nivel local, spre exemplu sub 
forma monumentelor eroilor sau a lucrărilor monografice”. De asemenea, difuzarea în 
sânul opiniei publice, prin filme documentare, a studiilor de caz şi a unor 
fenomene specifice sesizate de anchetă pot oferi „[...] subiecte cu înaltă valoare 
morală, adevărate lecţii de curaj şi demnitate, care ar ridica stima de sine a românilor” (p. 
108). 

Studiul este urmat de restituirea tabelară a datelor anchetei ASTREI pe 
comitate, plăşi şi comune, în tomul I (pp. 109-450) fiind conţinute informaţiile 
referitoare la Transilvania intracarpatică cu cele 16 comitate (Alba de Jos, 
Bistriţa-Năsăud, Braşov, Ciuc, Cluj-Cojocna, Făgăraş, Hunedoara, Mureş-Turda, 
Odorhei, Sălaj, Sibiu, Solnoc-Dăbâca, Târnava Mare, Târnava Mică, Trei Scaune 
şi Turda-Arieş), iar în tomul II (pp. 451-698) informaţiile privitoare la comitatele 
din Banat (Arad, Caraş-Severin, Cenad, Timiş, Torontal), Crişana (Bihor), 
Sătmar şi Maramureş (Satu Mare, Maramureş şi Ugocea). Organizarea 
materialului şi rubricile tabelelor arată limpede că Ioan Popa nu a realizat o 
simplă editare a anchetei astriste din 1922, ci a dublat practic rubricile 
chestionarelor prin reproducerea rezultatelor recensământului din 1910, oferind 
lectorului de astăzi o radiografie mult mai complexă a situaţiei demografice a 
românilor din Transilvania, Banat, Crişana, Sătmar şi Maramureş în primele două 
decenii ale secolului XX. Tabelele întocmite şi publicate de Ioan Popa în cele 
două tomuri au următoarele 32 de rubrici: 1. Plasa/Oraşul; 2. Număr criteriu; 3. 
Localitatea; 4. Populaţia românească, conform Centralizatorului ASTREI; 4a. 
Populaţia localităţii/plăşii/comitatului, cf. Recensământul din 1910; 4b. 
Populaţia românească, cf. Recensământul din 1910; 4c. Procentul populaţiei 
româneşti la 1910; 4d. Populaţia ortodoxă, cf. Recensământul din 1910; 4e. 
Populaţia greco-catolică, cf. Recensământul din 1910; 4f. Populaţia ortodoxă şi 
greco-catolică, cf. Recensământul din 1910; 4g. Procentul populaţiei ortodoxe şi 
greco-catolice la 1910; 5. Numărul decoraţilor; 6. Mobilizaţi pe front; 7. 
Mobilizaţi pentru servicii auxiliare sau pe loc; 8. Au fost arestaţi sau internaţi; 9. 
Au fost refugiaţi; 6-9a. Total mobilizaţi, arestaţi/internaţi, refugiaţi; 6-9b. 
Procentul mobilizaţilor pe front din totalul populaţiei româneşti raportată la 
1910 (din totalul ortodocşilor şi greco-catolicilor, din totalul românilor 
înregistraţi de ASTRA); 10. Morţi pe câmpul de luptă; 11. Morţi în temniţă, în 
pribegie, în spital, în urma bolilor sau rănilor; 12. Invalizi; 13. Răniţi, bolnavi, 
însă în prezent (1922) sănătoşi; 14. Deplin sănătoşi; 15. Dispăruţi; 10-15a. Total 
morţi şi dispăruţi în război, 1914-1919; 10-15b. Procentul morţilor şi al 
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dispăruţilor din totalul populaţiei româneşti raportat la 1910 de ASTRA; 10-15c. 
Procentul morţilor şi al dispăruţilor din totalul populaţiei ortodoxe şi greco-
catolice raportată la 1910; 16. Au rămas văduve; 17. Au rămas orfani; 18. 
Intelectuali care au participat la război; 19. Comercianţi şi meseriaşi; 20. Plugari. 

Totodată, fiecare comitat este însoţit de o serie mai mică sau mai amplă de 
„note critice” ale autorului, care explică, nuanţează, dezvoltă sau amendează 
cifrele cu diferite comentarii, comparaţii şi idei de natură istorică, demografică, 
confesională, sociologică, procentuală, dovedind încă o dată seriozitatea şi 
minuţiozitatea cu care a prelucrat datele anchetei. Tomul II se încheie cu o serie 
de consideraţii finale, urmate de simboluri şi abrevieri, lista exhaustivă a surselor 
documentare-arhivistice şi bibliografice utilizate în cursul travaliului ştiinţific, şi 
două rezumate în limbile engleză şi germană. 

Parcurgerea celor două tomuri ample suscită şi o serie de aşteptări şi 
proiecte editoriale de viitor în ceea ce-l priveşte pe harnicul autor. Aş pomeni 
doar câteva dintre cele pe care le consider relevante pentru istoriografia română 
şi pentru publicul larg deopotrivă. Mai întâi un volum restitutiv care să conţină 
numele tuturor celor morţi, dispăruţi, arestaţi, întemnitaţi şi refugiaţi, apoi al 
văduvelor şi al orfanilor, tocmai pentru a dezgropa dimensiunea profund umană 
a sacrificiilor Primului Război Mondial şi a le oferi şansa celor de astăzi să-şi 
întocmească arborele genealogic. În al doilea rând, editarea în mai multe volume, 
în acelaşi stil profesionist, a rapoartelor ASTREI pe comitate, plăşi şi localităţi, 
ceea ce ar contribui decisiv la cunoaşterea realităţilor locale din contextul 
războiului, dar mai ales a atmosferei revoluţionare din toamna anului 1918 şi 
participarea masivă a lumii rurale româneşti la actul memorabil de la Alba-Iulia, 
la 1 Decembrie 1918. Desigur, asemenea iniţiative nu pot fi duse la bun sfârşit 
de o singură persoană, ci e nevoie de coagularea unei echipe, pe care nu pot decât 
să sper că profesorul Ioan Popa va avea capacitatea să o adune în jurul său.  

În cele din urmă, doresc să-mi exprim public satisfacţia de a fi citit această 
nouă lucrare a lui Ioan Popa, despre care nu mă îndoiesc că va avea parte de o 
receptare pozitivă în istoriografie şi în rândul publicului larg, efortul lui meritând 
nu numai aprecierile şi laudele, scrise sau verbale, ale specialiştilor şi ale 
cititorilor, ci şi un binemeritat premiu din partea instituţiilor universitare şi 
academice ale ţării noastre. 
 

Dr. Mircea-Gheorghe ABRUDAN 
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Ioan Lupaş, Prăbuşirea monarhiei austro-ungare şi importanţa istorică a 
zilei de 1 Decembrie 1918, ediţie, studiu introductiv, note şi indice de 
Mircea-Gheorghe Abrudan, Cluj-Napoca, Academia Română, Centrul de 
Studii Transilvane, 2018, 127 p.: :: 
 

Celebrarea celor 100 de ani scurşi de la realizarea Marii 
Uniri a constituit un prilej de „afirmare” în scris pentru o 
sumedenie de autori. Sinteze, tratate, monografii, biografii, 
volume colective, culegeri de studii, ori ediţii de documente, 
au văzut lumina tiparului şi au „invadat” piaţa de carte din 
România. Din nefericire, foarte mulţi dintre cei care s-au 
aplecat asupra studierii procesului realizării Marii Uniri au 
făcut-o într-o manieră superficială, lacunară, fără o 
documentare arhivistică serioasă (în condiţiile în care, încă, arhivele din România 
depozitează o parte considerabilă a documentelor referitoare la evenimentele 
consumate în toamna şi iarna anului 1918), mânaţi uneori doar de interesul 
material şi de dorinţa unei afirmări imediate; ba mai mult, unii autori şi-au permis, 
în scrierile lor, să profereze acuze sau să infirme dorinţa românilor transilvăneni 
şi bănăţeni de a se uni cu Regatul României. La polul opus, se află cercetătorii 
serioşi, modeşti, care şi-au îndeplinit, cu vârf şi îndesat, datoria, oferindu-ne 
lucrări de excepţie care, cu siguranţă, vor trece proba timpului şi vor rămâne 
printre lucrările de referinţă dedicate Marii Uniri. La capitolul „Aşa DA!” se 
înscrie, cu succes, ediţia de studii dedicate realizării Marii Uniri, semnate de 
academicianul Ioan Lupaş, ediţie îngrijită de istoricul Mircea-Gheorghe Abrudan 
şi publicată la prestigioasa editură a Centrului de Studii Transilvane din Cluj-
Napoca. Publicată cu sprijinul financiar al Protopopiatului Ortodox Român Cluj 
II, instituţie care şi-a înţeles perfect misiunea în anul centenar, lucrarea ne 
prezintă etapele prăbuşirii monarhiei austro-ungare şi desăvârşirii unităţii 
naţionale a românilor în toamna şi iarna anului 1918, momente trăite la maximă 
intensitate de Ioan Lupaş, fost delegat de drept la Marea Adunare Naţională de 
la Alba-Iulia (în calitate de protopop al Săliştei), membru al Marelui Sfat Naţional 
Român (organism instituit la 1 decembrie 1918) şi de secretar general al 
Resortului Culte şi Instrucţiune Publică din cadrul Consiliului Dirigent (guvernul 
provizoriu al Transilvaniei în intervalul 1918-1920). 

Mircea-Gheorghe Abrudan face parte din generaţia tinerilor cercetători, 
formaţi în ambianţa Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, sub îndrumarea 
regretatului profesor şi istoric Nicolae Bocşan. Absolvent al universităţii clujene, 
domnia sa a urmat un doctorat strălucit în istorie modernă, dedicat evoluţiei 
istorice şi relaţiilor dintre Biserica Ortodoxă şi Biserica Luterană din Transilvania 
de la Revoluţia Paşoptistă şi până la Marea Unire, teză de doctorat publicată în 
anul 2015 şi premiată de Academia Română (premiul „Dumitru Stăniloae”) în 
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anul 2017. Încadrat echipei Institutului de Istorie Naţională „George Bariţiu” din 
Cluj-Napoca, istoricul Mircea-Gheorghe Abrudan continuă şantierul de 
cercetare deschis în timpul anilor de studiu, la care se adaugă studierea aspectelor 
legate de istoria Primului Război Mondial şi Marea Unire, publicând până în 
momentul de faţă o suită de studii şi articole de specialitate, un volum ce 
recuperează episodul prigoanei îndreptate împotriva intelectualităţii 
transilvănene începând cu toamna anului 1916, precum şi volumul de faţă. 

Volumul este deschis de o prezentare complexă şi completă a vieţii şi 
activităţii academicianului Ioan Lupaş, a contribuţiilor aduse la realizarea actului 
Marii Uniri, dar mai ales a eforturilor acestuia de consemnare, în scris, a 
procesului desăvârşit prin Marea Adunare Naţională de la Alba-Iulia. De altfel, 
pentru Mircea-Gheorghe Abrudan subiectul nu este unul nou, de-a lungul 
ultimilor ani publicând mai multe articole dedicate academicianului Ioan Lupaş, 
îndeosebi în momentul comemorării acestuia la împlinirea a 50 de ani de la 
trecerea la cele veşnice. 

În continuarea aserţiunilor privind biografia istoricului Ioan Lupaş, 
contribuţia acestuia la realizarea Marii Uniri şi la cercetarea acestui fenomen, 
editorul ne aduce în atenţie o serie de texte publicate fie în paginile unor volume 
colective, fie în periodicele vremii (în „Almanahul Societăţii Academice Petru 
Maior”, „Anuarul Institutului de Istorie Naţională din Cluj”, „Cuvântul 
Poporului”, „Transilvania”): „1918: note istorice” (pp. 45-54), „Prăbuşirea 
monarhiei austro-ungare şi Republica Cehoslovacă” (pp. 55-62), „Prăbuşirea 
monarhiei austro-ungare şi Adunarea de la Alba-Iulia” (pp. 63-80), 
„Dezagregarea monarhiei austro-ungare şi eliberarea Transilvaniei” (pp. 81-96), 
„Toţi împreună: 1 Decembrie 1918” (pp. 97-100), „Scriitorii şi Adunarea de la 
Alba-Iulia” (pp. 101-106), „Proclamaţiunea de la Alba-Iulia” (pp. 107-110), 
„Importanţa istorică a zilei de 1 Decembrie 1918” (pp. 111-122). 

Editarea acestor texte respectă întrutotul normele şi regulile unui astfel de 
demers intelectual, alăturarea notelor explicative sporindu-le valoarea, aspecte 
care, dublate de o ţinută grafică impecabilă, ilustrează atât competenţa editorului, 
cât şi veneraţia pentru opera academicianului Ioan Lupaş, fondatorul institutului 
de istorie clujean (astăzi Institutul de Istorie Naţională „George Bariţiu”).  

Astfel, marele merit al ediţiei îngrijite de Mircea-Gheorghe Abrudan este 
acela al recuperării şi reeditării textelor semnate Ioan Lupaş, astăzi prea puţin 
accesibile publicului larg (datorită faptului că periodicele amintite şi volumele în 
care acestea au fost publicate sunt fie întâlnite tot mai rar în sălile de studiu ale 
marilor biblioteci, fie de mult dispărute din colecţiile acestora). Parcurgerea celor 
opt articole semnate Ioan Lupaş ne demonstrează că acesta nu a fost un simplu 
actant şi trecător prin istorie, ci o personalitate puternică, un cleric şi un dascăl 
cu vocaţie, un eminent cărturar, un veşnic căutător al adevărului istoric, animat 
de simţul datoriei ce trebuia îndeplinită. Ba, mai mult, acestea au marele merit de 
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a ne ilustra, chiar dacă într-o manieră schematică, imensa resursă umană de care 
naţiunea română a dispus atât pe parcursul Primului Război Mondial, cât mai 
ales în toamna şi iarna anului 1918, resursă fără de care organizarea populaţiei, 
administrarea Transilvaniei şi Banatului, precum şi desfăşurarea Marii Adunări 
Naţionale de la Alba-Iulia nu ar fi fost posibile. 

În încheiere, am dori să evidenţiem un alt punct forte al demersului realizat 
de istoricul Mircea-Gheorghe Abrudan (după părerea noastră, cel mai 
important). Cunoscător al operei academicianului Ioan Lupaş, editorul a intuit 
perfect dimensiunea pedagogică, mobilizatoare, a textelor incluse în volum care, 
pentru tinerele generaţii, pot reprezenta un model de „jertfă” pe altarul 
cunoaşterii. Considerăm că mesajul textelor editate de Mircea-Gheorghe 
Abrudan este unul extrem de actual şi că, oricând, acestea pot constitui o lectură 
formativă, de sensibilizare; nu pentru repetarea faptelor, ci pentru menţinerea lor 
în conştiinţa contemporanilor, datori să nu uite jertfa strămoşilor lor. 

Pe baza celor prezentate mai sus, lectorul poate constata că lucrarea avută 
în vedere respectă toate normele unei lucrări ştiinţifice, la care se adaugă o grafică 
şi o copertă de excepţie, o lucrare care, cu siguranţă, va constitui un punct de 
referinţă pentru toţi aceia care se vor apleca de acum încolo asupra studierii vieţii 
şi activităţii academicianului Ioan Lupaş. Suntem ferm convinşi că aceasta îşi va 
găsi locul atât în bibliotecile specialiştilor, cât şi în cele ale cititorilor pasionaţi de 
istorie, că va fi citită şi utilizată şi că va sta la baza unor cercetări viitoare. 
 

Mihai-Octavian GROZA 
 

 
Maria Vaida, Bihorenii la Marea Unire, Cluj-Napoca, Editura Şcoala 
Ardeleană, 2018, 364 p.: 
 

Anul 2018 a înregistrat o „explozie” a manifestărilor 
dedicate celebrării celor 100 de ani scurşi de la realizarea unirii 
Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu Regatul 
României. La nivel regional şi local aceste manifestări s-au 
înscris în cadrul unor programe cultural-ştiinţifice, gândite a se 
desfăşura până în anul 2022, când vom celebra un secol de la 
încoronarea regelui Ferdinand I şi a reginei Maria ca suverani 
ai României Mari. În cadrul acestor programe se înscrie şi 
lucrarea Bihorenii la Marea Unire, semnată de istoricul şi criticul literar Maria Vaida 
şi apărută cu sprijinul financiar al Consiliului Judeţean Bihor, prin Direcţia 
Dezvoltare şi Implementare Proiecte. 

Istoric şi critic literar consacrat, doamna Maria Vaida este absolventă a 
Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, deţinătoarea unui doctorat în 
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filologie, obţinut din partea Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia, 
coordonat de profesorul universitar Mircea Popa. De-a lungul vremii, domnia sa 
s-a aplecat asupra unui şantier de cercetare privind revalorificarea operei unor 
scriitori contemporani (precum Gheorghe Pituţ) sau unor scriitori ai exilului 
românesc (precum Yvonne Rossignon), de pe urma acestor strădanii născându-
se mai multe volume şi antologii. De asemenea, doamna Maria Vaida s-a îngrijit 
şi de editarea unor scrieri aparţinând filosofului, dramaturgului şi eseistului Ion 
Dezideriu Sârbu sau poetesei Yvonne Rossignon. 

Publicată la prestigioasa editură clujeană Şcoala Ardeleană, lucrarea 
Bihorenii la Marea Unire este structurată în opt capitole („Bihorenii la Marea 
Unire”, „Participanţii bihoreni”, „Femeile române-înfăptuitoare ale Marii Uniri”, 
„Masacre împotriva românilor în perioada ante şi post Unire”, „Oglindiri ale 
Marii Uniri în câteva opera literare”, „,Din pridvoarele credinţei”, „Ecouri ale 
Marii Uniri” şi „Harta localităţilor bihorene”), precedate de un „cuvânt către 
cititor” semnat de preşedintele Academiei Române, domnul profesor universitar 
doctor Ioan-Aurel Pop, de un cuvânt înainte semnat de domnul profesor 
universitar doctor Mircea Popa şi de argumentul autorului. În mod firesc, cele 
opt capitole ale lucrării sunt însoţite de o serie de consideraţii finale, de 
bibliografia de specialitate consultată de autor în vederea elaborării acesteia, 
precum şi de un număr de documente şi anexe fotografice. 

Parcurgerea volumului ne introduce în atmosfera tensionată a anului 1918, 
anul marilor prăbuşiri şi împliniri şi în activitatea electorală desfăşurată în vederea 
desemnării delegaţilor pentru Marea Adunare Naţională de la Alba-Iulia. În 
continuarea acestor informaţii sunt prezentate, într-o manieră succintă, în ordine 
alfabetică, biografiile participanţilor din zona Bihorului la Marea Adunare 
Naţională de la Alba-Iulia (Iustin Ardelean, Silviu Bejan, Gavril Bodor, Nicolae 
Bolcaş, Ioan Boroş, Ioan Bordaş, Victor Borlan, Dumitru Bradea, Ioan Buşiţia, 
Gheorghe Cernău, Ioan Chidioşan, Iosif Chişu, Gheorghe Chifor, Lăpădat 
Cioflan, Ioan Ciordaş, Dimitrie Ciuplan, Petru Criste, Roman Ciorogariu, Ioan 
Chereji, Gheorghe Ciuhandru, Teodor Cornea, Gavril Cosma, Partenie Cosma, 
Nicolae Costa, Cornel Crişan, Ilarie Crişan, George Crişan, Gheorghe Cuibuş, 
Radu Demetriu, Pavel Domocoş, Gavril Dudulescu, Victor Florea, Nicolae 
Flueraş, Ioan Genţ, Ioan Giurgiu, Alexandru Ghera, Petru Gheţie, Gavril Goia, 
Alexandru Golea, Paul Govăjdan, Emil P. Groza, Valer Heţco, Graţian Horgoş, 
Andrei Horvath, Sever Erdeli, Ioan Iacob, Radu Iacob, Petru Iambor, Andrei 
Ille, Vasile Kirvai, Aurel Lazăr, Cornel Lazăr, Emil Lazăr, Iacob Lazăr, Liviu 
Lazăr, Teodor Luncan, Teodor Manea, Coriolan Manu, Demetriu Mangra, Ioan 
Matei, Gheorghe Miculaş, Teodor Moga, George Mudura, Alexandru Munteanu, 
George Mureşan, Teodor Naga, Jercan Nerva, Teodor Neş, Eugeniu Nichi, 
Petre E. Papp, Gregoriu Papp, Constantin Pavel, Teodor Pătcaş, Teodor Pătcaş, 
Traian Păşcuţ, Aurel Pinţea, Coriolan Pop, Dumitrie Pop, Gheorghe Pop, 
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George Pop, Dimitrie Popa, Teodor Popa, Alexandru Popescu, Andrei 
Popovici, Teodor Popoviciu, Ioan Pogani, Ioan Porj, Vasile Pup, Ioan Roşca, 
Florian Roxin, Nicolae Roxin, Teodor Roxin, Gavril Roxin, Camil Sălăgean, 
Petru Sârbu, Ioan Sfârlea, Gheorghe Şandor, Aurel Tantea, Vasile Teuca, Petru 
Tămâian, Iosif Tărău, Ioan Teoran, Atanasie Toader, Dumitru Ţepelea, Moise 
Ţirban, Florian Vereş, Dănilă Vincaş, Ilie Zacata, Nicolae Zigre). 110 
personalităţi, mai mult sau mai puţin cunoscute comunităţii ştiinţifice sau 
publicului larg, mai mult sau mai puţin studiate, implicate activ în mişcarea 
naţională a românilor din monarhia austro-ungară. 

Spre deosebire de alte volume similare, lucrarea doamnei Maria Vaida se 
apleacă şi asupra cercetării implicării femeilor din Bihor în realizarea Marii Uniri, 
biografiile acestora fiind reconstituite cu multă acribie. Este vorba despre Elena 
Ardelean, Eleonora Lemeni, Ersilia Petrovici, Roza Şerban, Elena Muntean, 
Sidonia Docan, Elena Căpâlneanu, Viora Ciordaş, Veturia Lapedatu, doamne 
care s-au implicat în realizarea actului unirii atât prin sprijinul acordat soţilor, cât 
şi prin participarea activă la luarea deciziilor. Pentru a accentua rolul jucat de 
aceste doamne, autoarea reproduce în cuprinsul lucrării şi o listă, elaborată pe 
localităţi, a femeilor implicate în evenimentele din toamna şi iarna anului 1918. 

Prezentarea momentelor tensionate, ciocnirile dintre partea română şi cea 
maghiară, constituite un alt punct forte al lucrării. De regulă, aceste aspecte, mai 
puţin plăcute pentru ambele părţi, sunt trecute sub tăcere sau tratate într-o 
manieră fugitivă. În pofida acestei metehne, doamna Maria Vaida s-a aplecat 
acestor momente, trecând în revistă episoadele consumate la Sighiştel (11 
octombrie 1918), Târgu-Lăpuş (5 decembrie 1918), Vaşcău (aprilie 1919) sau 
Drăgăneşti (aprilie 1919). 

Apreciem, în mod special, efortul doamnei Maria Vaida de identificare, 
selectare şi valorificare a unor surse vizuale extrem de importante şi de valoroase 
pentru temele abordate în cuprinsul lucrării (pp. 305-354), surse care în ultima 
perioadă au început să fie studiate de istorici şi introduse în circuitul ştiinţific. 
Acestea sunt mai mult decât binevenite, completând datele istorice, statistice şi 
documentare oferite de autor. 

Cu siguranţă, lucrarea avută în vedere constituie o veritabilă contribuţie la 
cunoaşterea rolului jucat de personalităţile Bihorului în evenimentele din toamna 
şi iarna anului 1918, a organizării populaţiei în consilii şi gărzi naţionale şi a 
participării la Marea Adunare Naţională de la Alba-Iulia şi a urmelor 
documentare lăsate de aceştia despre trăirile, emoţiile şi sentimentele nutrite 
vizavi de actul unirii. Considerăm că suntem în faţa unei lucrări valoroase, de 
care, pe viitor, cei care se vor apleca asupra cercetării istoriei Bihorului şi nu 
numai, vor trebui să ţină seama. Ideal ar fi ca exemplul doamnei Maria Vaida să 
fie urmat de istoricii de pe cuprinsul Transilvaniei şi Banatului pentru a putea 
afla adevărata dimensiune a evenimentelor consumate în toamna şi iarna anului 
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1918, aspectele regionale şi locale mai puţin cunoscute şi dezbătute de marea 
istoriografie. În încheiere, nu ne rămâne decât să felicităm autorul acestui volum, 
să apreciem ţinuta academică a discursului şi efortul de a scoate la lumină un 
fragment din istoria atât de bogată a părţilor vestice. 
 

Mihai-Octavian GROZA 
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