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ȘCOALA DOCTORALĂ DE ISTORIE 
(2000-2020) 

 
 
 
Domeniul de doctorat Istorie de la Universitatea din Oradea a fost înființat în anul 

2000, iar din anul universitar 2011-2012 a funcționat sub denumirea de Școala Doctorală 
de Istorie. 

În cadrul acestei structuri de excelență și-au desfășurat activitatea conducători de 
doctorat care erau titulari ai Universității din Oradea, ca: Sever Dumitrașcu, Mihai 
Drecin, Barbu Ștefănescu, Viorel Faur, Ion Zainea, Ioan Godea, Sorin Șipoș, Gabriel 
Moisa, Antonio Faur, iar pentru o perioadă scurtă Ioan Horga. De asemenea, au fost 
cooptați și profesori din alte centre universitare, anume Corneliu Pădurean, de la Arad, 
iar pentru o perioadă mai scurtă Dumitru Țeicu, de la Reșița. Directori ai Școlii Doctorale 
de Istorie au fost de la înființarea ei și până în prezent Mihai Drecin (2006-2012), Ion 
Zainea (2012-2017) și Sorin Șipoș (2017-prezent). 

În momentul de față, în cadrul Școlii Doctorale de Istorie își desfășoară activitatea 
șase profesori conducători de doctorat, dintre care trei sunt profesori titulari, iar restul 
sunt profesori asociați, toți cu o activitate de cercetare remarcabilă pe domeniile lor de 
activitate. Astfel, profesorul Mihai Drecin are ca direcții de cercetare următoarele 
teme: istorie financiar-bancară a sașilor, maghiarilor și românilor din Transilvania epocii 
moderne, istoria bancară a națiunilor din Imperiul Habsburgic și Austro-Ungar (Nordul 
Italiei, Austria, Cehia, Ungaria, Croația, Slovacia), legăturile financiar-bancare dintre 
sistemul bancar românesc din Transilvania și Regatul României (1868-1916), viața 
bancară din România (1918-2000). La rândul său, profesorul Ion Zainea coordonează 
doctorate pe temele de cercetare care l-au consacrat, anume: cenzura comunistă 
(1949-1977), sovietizarea nord-vestului României (1945-1948), epurarea societății 
potrivit modelului sovietic, economia și societatea bihoreană în perioada interbelică. 
Profesorul Sorin Șipoș are ca direcții de cercetare următoarele problematici: Putere și 
imaginar politic în Țările Române în Evul Mediu, imaginea Țărilor Române în relatările 
călătorilor străini (secolele XVI-XIX), istoria istoriografiei românești. Profesorul 
Gabriel Moisa este specialist în istorie contemporană a României, perioada interbelică și 
postbelică, și în istoria istoriografiei românești, cu predilecție în cea din anii regimului 
comunist. Profesorul Antonio Faur este specialist în istorie contemporană a României și 
istorie universală, mișcarea de rezistență anticomunistă din Bihor, documente 
diplomatice cu privire la istoria Transilvaniei în secolul XX, minoritățile etnice în vestul 
României (evreii din Oradea și Bihor în secolul al XX-lea), problematica Holocaustului 
în vestul României, iar profesorul Corneliu Pădurean are ca teme de cercetare structura 
etnică și confesională a populației din vestul României, după Marea Unire, și 
personalități ale Marii Uniri. 
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În anul universitar 2020-2021, la Școala Doctorală de Istorie sunt înmatriculați un 
număr de 50 de studenți-doctoranzi, iar în cei 20 de ani de funcționare, în cadrul școlii 
noastre doctorale au fost susținute peste 150 teze de doctorat cu teme privind, îndeosebi, 
istoria Crișanei și a vestului României. 

În cadrul Școlii Doctorale de Istorie, activitatea de cercetare științifică se 
desfășoară în cadrul Centrului de Studii Interdisciplinare Oradea-Chișinău, condus de 
profesorul universitar dr. Sorin Şipoș. Centrul de cercetare s-a înființat în anul 2012, 
având ca principale obiective elaborarea și publicarea de volume științifice, organizarea 
de conferințe naționale și internaționale, publicarea de articole și studii în reviste cotate 
în BDI, participarea la conferințe și sesiuni științifice naționale și internaționale. Din 
anul 2013, centrul funcționează sub egida științifică a Academiei Române. Membrii 
centrului sunt coordonatorii de doctorat, cadre didactice ale Departamentului de istorie, 
studenții-doctoranzi, în calitate de membri titulari, dar și colaboratori importanți din țară 
și din străinătate, ca membri asociați. 

Temele pe care ne-am propus să le investigăm, anume problematica frontierei, 
conceptul de Europă, imaginea celuilalt, au fost gândite în forma conferințelor, 
simpozioanelor, meselor rotunde, a prezentărilor de publicații științifice. În plus, ne-am 
propus ca lucrările susținute la manifestările științifice să fie publicate în volume de 
studii, în limba română, la început, și, apoi, în limbi de circulație internațională. 

Astfel, în colaborare cu Centrul de Studii Transilvane din Cluj-Napoca, cu 
Universitatea de Stat din Moldova s-au organizat, din anul 2008, 16 manifestări 
științifice1. Pe lângă specialiștii din cele două universități, la aceste manifestări au participat 
cercetători și profesori universitari din Cluj-Napoca, Iași, București, Budapesta, Miskolc, 
Padova, Reims, Amiens, Nanterre etc. Conferințele au fost urmate la scurtă vreme de editarea 
volumelor conferințelor. 

O altă direcție de cercetare importantă, pe care ne-am asumat-o, este de-a investiga 
noțiunea de document istoric, relația dintre istorie și filologie, statutul istoriei în 
contemporaneitatea noastră.  Ideea principală, de la care au pornit dezbaterile precedente 
și care a stat, totodată, la baza prezentei culegeri de studii, a fost aceea de a pune în 
dialog metode și strategii interpretative care provin din două domenii disciplinare 

 
1 Simpozionul internațional Frontierele spațiului românesc în context european, Oradea-Chișinău, 8-11 mai 
2008 (președinții comitetului de organizare: Sorin Șipoș și Ion Gumenâi); Seminarul științific internațional 
Istoriografie și politică în estul și vestul spațiului românesc, Chișinău, 12 septembrie, 2008 (președinții 
comitetului de organizare: Svetlana Suveică și Sorin Șipoș); Simpozionul internațional Politici imperiale în 
estul și vestul spațiului românesc, Oradea, 10-13 iunie 2010 (președinții comitetului de organizare: Sorin 
Șipoș și Igor Șarov); Societatea românească între frontiere imperiale. Centru și periferie în istoria 
românilor, Chișinău, 7-9 octombrie 2010 (președinții comitetului de organizare: Ion Gumenâi și Sorin 
Șipoș); Nazione, Autodeterminazione e Integrazione nell’Europa Centro-Meridionale, martedì, 12 aprile 
2011 Università Ca’ Foscari di Venezia ; From Periphery to Center. The Image of Europe at the Eastern Border 
of Europe, Oradea 4-8 iunie 2013 (președintele comitetului de organizare: Sorin Șipoș); Sesiunea științifică 
internațională The Image of Central Europe and of the European Union in the Narrations of Foreign Travellers, 17-
26 iulie, Oradea-Chișinău, 2014 (președintele comitetului de organizare: Sorin Șipoș); Simpozionul științific 
internațional Tradiție istorică și perspective europene, Chișinău, 21-23 iulie 2014 (președinții comitetului de 
organizare: Ion Gumenâi și Sorin Șipoș); Latinitate. Romanitate. Românitate, Chișinău, 2017, 2019, 2020. 
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diferite, cel al istoriografiei și cel al filologiei, confruntându-le, în special, pe terenul 
analizei textuale a documentului istoric, în multiplele sale aspecte și dimensiuni. 
Întâlnirea dintre istorie și filologie o regăsim în istoriografia pozitivistă, cu tot ceea ce 
noul curent a însemnat, respectiv critica de texte, dezvoltarea științelor auxiliare și relația 
dintre filologie și istorie. În prezent, istoriografia promovată de Şcoala Analelor lărgește sfera 
documentului istoric și propune noi interpretări. Chiar dacă se renunță la forma clasică de 
colaborare istorico-filologică, textul scris își menține importanța. 

Credem că această perspectivă critică poate oferi interesante deschideri interpretative 
și pentru analiza imaginarului simbolic și politic al Puterii de-a lungul istoriei europene. În 
această direcție am organizat 11 manifestări științifice la care au participat colegi de la 
Universitatea din Padova, Departamentul de filologie romanică, iar mai apoi s-au asociat și 
Universitatea „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca, Universitatea de Stat din Moldova, 
Universitatea CaʼFoscari din Venezia. Conferințele reprezintă, fără nicio o îndoială, abordări 
inedite asupra raporturilor dintre istorie și filologie, a noțiunii de document istoric, dar, în 
egală măsură, și abordări clasice privind conceptul de document, de națiune, dar și asupra 
statutului istoriei ca disciplină și al istoriografiei ca produs științific2. Acestea au fost 
organizate cu ajutorul colegilor din cadrul Departamentului de Istorie. Conferințele au fost 
urmate de publicarea lucrărilor în volume editate la edituri prestigioase din țară și din 
străinătate3. 

 
2 Conferințele Textus testis. Valore documentario e dimensioni letterarie del testo storico, Padova, 17 novembre 
2009 (președinții comitetului de organizare: Dan Octavian Cepraga și Sorin Șipoș); Simpozionul internațional 
Istorie. Literatură. Politică, Oradea, 4-7 noiembrie 2010 (președintele comitetului de organizare: Sorin Șipoș); 
Istorie și Arheologie în Centrul Europei. Noi interpretări istoriografice, Oradea, 4-8 mai 2011 (președintele 
comitetului de organizare: Florin Sfrengeu); Nazione, Autodeterminazione e Integrazione nell’Europa Centro-
Meridionale, martedì, 12 aprile 2011 Università Ca’ Foscari di Venezia ; The Historian’s Workshop: Sources, 
Methods, Interpretations, the 5th Edition, Oradea-Chișinău, 26-28 May 2011 (președintele comitetului de 
organizare: Sorin Șipoș); UnʾIdea dʾEuropa. Prospettive storiche e filologiche da est e da Ovest, Padova, 10-11 
noiembrie 2011 (președinții comitetului de organizare: Dan Octavian Cepraga și Sorin Șipoș); Statutul istoriei și 
al istoricilor în contemporaneitate, Oradea-Băile Felix, 17-20 octombrie 2013 (președintele comitetului de 
organizare: Gabriel Moisa); Simpozionul internațional Națiunea imaginată, Deva, iunie, 2016 (președintele 
comitetului de organizare: Sorin Șipoș); Simpozionul internațional Hermeneutica documentului medieval, Oradea, 
4-7 noiembrie 2015 (președintele comitetului de organizare: Sorin Șipoș);  Oltre i confini. Il dialogo 
transnazionale nelle discipline storiche e filologiche, Padova, (2017), (președinții comitetului de organizare: 
Dan Octavian Cepraga și Sorin Șipoș), Temi e metodi della ricerca storica e filologica. Nuove riflessioni tra 
Est ed Ovest, Oradea, 2018 (președintele comitetului de organizare: Sorin Șipoș); De la centru la marginile 
imperiului. Ideea imperială în spațiul european între istorie și literatură, Padova, 11-12 noiembrie 2019, 
(președinții comitetului de organizare: Dan Octavian Cepraga și Sorin Șipoș). 
3 Amintim doar câteva din publicațiile publicate de noi, anume: Frontierele spațiului românesc în context 
european, Oradea, 2008, 483 p. (în colab. cu Mircea Brie, Florin Sfrengeu, Ion Gumenâi); Politici imperiale 
în Estul și Vestul spațiului românesc, Oradea, 2010, 483 p. (în colab. cu  Mircea Brie, Ioan Horga, Ion 
Gumenâi); The Historian’s Atelier: Sources, Methods, Interpretations, Cluj-Napoca, 2012, 280 p. (în colab. 
cu Gabriel Moisa, Florin Sfrengeu, Mircea Brie, Ion Gumenâi); The Historian’s Atelier: Sources, Methods, 
Interpretations, Cluj-Napoca, 2012, 280 p. (în colab. cu Gabriel Moisa, Florin Sfrengeu, Mircea Brie, Ion 
Gumenâi); Silviu Dragomir, Vlahii din nordul Peninsulei Balcanice în Evul Mediu, ediție îngrijită și studiu 
introductiv de Sorin Şipoș, Cluj-Napoca, 2012, 289 p.; Silviu Dragomir, Istoria desrobirei religioase a 
românilor din Ardeal în secolul XVIII, vol. I-II, ediție îngrijită și studiu introductiv de Sorin Şipoș, Cluj-
Napoca, 2012, 542 + 320 p.; From Periphery to Centre. The Image of Europe at the Eastern Border of 
Europe, Cluj-Napoca, 2014, 292 p. (în colab. cu Gabriel Moisa, Dan Octavian Cepraga, Mircea Brie, Teodor 
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O altă direcție majoră de cercetare este cea de istorie financiar-bancară, intitulată 
Muncă, bani, bănci, cultură și politică (secolele XVIII-XX), lansată la Universitatea din 
Oradea în 1991. Simpozionul Muncă, bani, bănci, cultură și politică (secolele XVIII-
XX), a fost programat să se organizeze tot la doi ani, pentru ca cercetătorii să aibă timpul 
necesar de a studia în arhive, presă și de a valorifica alte surse inedite și edite noi date 
despre acest segment important – cooperația de credit și băncile, societăți anonime pe 
acțiuni – al istoriei economice a oricărui spațiu geografic, din antichitatea orientală, 
grecească și romană, perioadele evului mediu, premodernă, modernă și contemporană – 
s-a instituționalizat temeinic, fiind cunoscut în țara noastră și în străinătate. 

Din 1997, de la ediția a III-a, Simpozionul devine internațional. La el încep să 
participe universitari, cercetători și funcționari de bancă din Europa Centrală, apoi și din 
țări ale vestului european. Până acum s-au susținut  peste 400 de comunicări din sfera 
epocilor modernă (sec. XVIII – 1918) și contemporană (1918-1989). La un moment dat 
am deschis și Secțiunea „Bănci și burse în epoca de tranziție” (1990 - până la zi), dedicată 
transformărilor deosebite pe care sistemele bancare naționale europene le suferă în epoca 
globalizării. Am urmărit aici relevarea atât a efectelor pozitive, cât și a celor negative pe 
care le suferă acestea în detrimentul intereselor naționale. 

În cele paisprezece ediții au fost reprezentate toate centrele universitare 
importante, prin istorici, economiști, muzeografi și arhiviști. Din străinătate au venit 
cercetători din: Republica Moldova, Ucraina, Bulgaria, Ungaria, Slovacia, Croația, 
Slovenia, Bosnia-Herțegovina, dar și din Federația Rusă și Italia. La ediția a IV-a 
înregistrăm, pentru prima dată, colegi din Germania, Spania și SUA. 

Parte din comunicările prezentate au fost publicate în două volume editate în 1996 
și 2001 și într-o revistă specializată pe istorie financiar-bancară editată la Oradea în 
2011. Revista apare sub egida ”Asociației Române de Istorie Bancară – Oradea”, apărută 
tot în 2011, care își propune să impulsioneze cercetările din domeniu. Aceasta este 
persoană juridică de drept privat cu scop nepatrimonial, independent, organizată potrivit 
legilor în vigoare, având ca membrii fondatori șase universitari din București, Târgu 
Mureș, Cluj-Napoca, Sibiu și Oradea (aici profesorii Mihai D. Drecin și Ion Zainea) cu 
preocupări în domeniul istoriei economice, inclusiv a istoriei bancare. 

În urma activității de cercetare științifică, de-a lungul a aproape două decenii, s-a 
constituit un grup de cercetători fideli temei, proveniți din diverse generații. 

Volumul de față conține lucrările Conferinței naționale a doctoranzilor în istorie, 
ediția a XIV-a, desfășurată la Oradea în 14-15 octombrie 2019.  Ediția de față, 
coordonată împreună cu doi doctori în istorie, se așază într-o continuitate editorială din 

 
Mateoc); Categorie europee. Rappresentazioni storiche e letterarie del ”Politico”, TR, XXIII, Suppl., 1, 
2014, 319 p. (în colab. cu Federico Donatiello, Dan Octavian Cepraga, Aurel Chiriac); Potere e imaginari 
politico in Europa. Radici Storiche, modelli antropologici, representazioni letterare, TR, XXIV, Suppl. 1, 
2015, nr. 2 320 p. (în colab. cu Dan Octavian Cepraga, Giulia Ambrosi); Națiunea imaginată, Cluj-Napoca, 
2019, 560 p. (în colab. cu Gabriel Moisa, Laura Ardelean, Ion Eremia, Radu Românașu, Dan Octavian 
Cepraga); Temi e metodi della ricerca storica e filologica. Nuove riflessioni tra Est ed Ovest, TR, XXIX, 
Suppl.  1, 2020, 320 p. (în colab. cu Dan Octavian Cepraga, Laura Ardelean, Iulia Cosma). 
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care amintim următoarele lucrări: Mihai Drecin, Barbu Ștefănescu, Ioan Horga, 
(coordonatori),  Lucrările sesiunii științifice naționale a doctoranzilor în istorie, Ediția 
a I-a, Oradea, Editura Universității din Oradea, 2009, 484p;  Ion Zainea (coordonator), 
Instituții și locuri, oameni și fapte din istoria românilor (Lucrările sesiunii științifice a 
doctoranzilor în istorie, ediția a VII-a, Oradea, 2012), Oradea, Editura Muzeului Țării 
Crișurilor, 2012, 238 p.; Ion Zainea (coordonator), Istorie – Tradiții – Destine (Lucrările 
sesiunii științifice a doctoranzilor în istorie, ediția a VIII-a, Oradea, 2013), Oradea, 
Editura Universității din Oradea, 2013, 285 p.; Ion Zainea (coordonator), De la biserică 
și cultură la securitate și cenzură (lucrările sesiunii științifice a doctoranzilor în istorie, 
ediția a IX-a, Oradea, 2014), Oradea, Editura Universității din Oradea, 2014, 187 p. Ion 
Zainea (coordonator), Identități-Portrete-Mentalități (lucrările sesiunii științifice a 
doctoranzilor în istorie, ediția a X-a, Oradea, 2015), Oradea, Editura Universității din 
Oradea, 2015. 

Așa cum cititorul va putea să observe, în cuprinsul volumului sunt lucrări ale 
doctoranzilor în istorie din cadrul Școlii noastre, dar și de la instituții universitare din 
Chișinău și din Padova, lărgindu-se astfel aria de interes pentru evenimentele științifice 
organizate la Universitatea din Oradea. 

La cei 20 de ani de activitate ai Școlii Doctorale de Istorie credem că aceasta s-a 
impus printre centrele cu tradiție similare din România la activitatea de cercetare. Recent, 
CNFIS-ul a fost publicat rezultatele activității de cercetare pe anul 2019 care i-au plasat 
pe istoricii de la Oradea pe locul I la activitatea științifică și la calitatea resursei umane, 
între cele 14 domenii similare din țară. O altă realizare de excepție a colectivului 
Centrului de Studii Interdiciplinare este elaborarea monografiei Istoria Bihorului. 
Civilizație. Societate. Economie. Mentalități, coordonatori: Gabriel Moisa, Sorin Șipoș, 
Aurel Chiriac, Radu Romînașu, Editura Muzeului Țării Crișurilor, Oradea, 2018, 1117p. 

În concluzie, putem să spunem că Școala Doctorală de Istorie de la Oradea își 
onorează cu demnitate și profesionalism menirea de-a promova excelența în activitatea 
de predare și de cercetare în domeniul istoriei. 

 
  Sorin Șipoș, 
 Oradea, Gabriel Moisa, 
 Septembrie 2020 Mihai Drecin, 
  Ion Zainea 
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ANTROPONIMIA DIN COMITATUL BIHOR ÎN  
SECOLELE XI - XIV 

 
Gelu Daniel SEREA 

 
 

THE ANTHROPONOMASTICS IN BIHOR COUNTY DURING  
THE 11TH - 14TH CENTURIES 

 
Abstract: The anthroponomastics of Bihor dating from the 12th century until the 
14th century represents a rich field of study for the historical research, an area which 
sheds light on features of the past that usually elude the specialized and acknowledged 
research. The anthropological approach is a different yet interesting and innovative 
endeavor with a view to probing into the past by emphasizing the people’s lives and  by 
overcoming prejudices; nevertheless remembering that the past unfolds and extends 
in a present continuum. 

 
Keywords: history, Bihor county, anthropomastic, medieval, research. 

 
 

Introducere 
Registrul reperelor onomastice oferă în mod indubitabil o perspectivă distinctă 

cu privire la cercetarea istoriografică referitoare la spațiul bihorean1. Prezenta analiză 
urmărește în mod țintit cercetarea antroponimiei bihorene, din perioada medievală, cu 
scopul de a realiza o interpretare istoriografică a surselor documentare din perspectivă 
lingvistică, aspect care vom vedea că scoate în evidență informații prețioase, 
indispensabile prezentului demers științific. În acest sens am parcurs sursele 
documentare medievale referitoare la spațiul bihorean, fie în limba latină, fie în cea 
maghiară, sporadic întâlnită, traducând în limba română toate pasajele referitoare la 
subiect, ținând cont de regulile esențiale ale hermeneuticii. Am urmărit acest demers a 
cărui complexitate a fost o reală provocare, tocmai pentru a putea realiza o analiză cât 
mai pertinentă a fenomenului supus discuției. 

 
 Acest articol a fost publicat în cadrul proiectului „SmartDoct – programe de înaltă calitate pentru 
doctoranzii şi cercetătorii postdoctorat ai Universităţii din Oradea pentru creşterea relevanţei cercetării şi 
inovării în contextual economiei regionale”, ID 123008–POCU/380/6/13. 
 Student doctorand, Şcoala Doctorală de Istorie, Universitatea din Oradea, email: 
geludanielserea@gmail.com. Conducător ştiinţific prof. univ. dr. habil. Sorin Şipoş. 
1 Documente privind Istoria României. Veacul XI, XII, XIII, vol. I (1075-1250), Editura Academiei 
Republicii Populare Române, București, 1951, passim, (În continuare Documente privind Istoria României. 
Veacul XI, XII, XIII, vol. I (1075-1250)). 
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Orizontul de timp parcurs cu acrivie debutează cu prima referință datată în anul 
1067 și merge până la mijlocul secolului al XV-lea, segment cronologic care face 
subiectul prezentei cercetări la modul general, cu precizarea că am constatat o evoluție 
etapizată a fenomenului. Totodată, am considerat necesară o prezentare separată și 
consecutivă a antroponimiei bihorene, tocmai pentru a putea realiza o imagine de 
ansamblu, dar clară, asupra problemei, făcând apel la metoda statistică, de natură 
cantitativă în fiecare dintre cele trei paliere, făcând enunțuri atât sub forma unor indici 
procentuali, cât și sub forma componentelor tabelare ale tuturor unităților nominale, 
dispuse după criterii etimologice, cronologice și alfabetice. 

O analiză atentă a surselor documentare scoate în evidență o situație diversificată 
de la un veac la altul, atât în ceea ce privește cantitatea de repere, cât și în ceea ce privește 
sorgintea acestora; astfel, pornind de la o situație extrem de pauperă, identificabilă pe 
parcursul secolului al unsprezecelea, ajungem la o abundență de unități toponimice și 
antroponimice în veacurile următoare, în timp ce componenetele hidronimice rămân 
minimal reprezentate în sursele documentare. Concret, vorbim despre optsute cincizeci 
și trei de unități antroponimice și două mii șase sute patruzeci și nouă de persoane, 
amintite în documentele vremii; ca o comparație, avem șase sute nouăzeci de unități 
toponimice și două mii trei sute șaptezeci și șase de repere specifice, identificate în 
sursele documentare, referitoare la diverse localități din comitatul Bihor; douăzeci și opt 
de unități hidronimice și cincizeci și cinci de referințe, cu privire la bazinul hidrografic 
bihorean. În ceea ce privește componenta antroponimică, situația este una ușor 
alambicată, în timp ce în segmentele toponimic și hidronimic predomină cantitativ 
precizările cu privire la urbea Oradiei, la spațiul comitatens al Bihorului și la Criș. Cu 
toate acestea situația nu este una nici pe departe simplă, o analiză de ansamblu și de 
profunzime scoțând în evidență elemente inedite cu privire la arealul bihorean și mai ales 
cu privire la istoria acestuia. 

Aspecte onomastice în comitatul Bihor, în secolele XI-XIV 
Primele precizări în cazul surselor documentare care fac referire la Bihor sunt 

relativ târzii. Abia în anul 1067, în actul de întemeiere a mănăstirii de la Szájd - Ungaria, 
este atestată existența comitatului Bihor, prin expresia: pristaldus... Stephani 
Byhoriensis comitis2, prin care ni se face cunoscută atât existența unei forme de 
organizare politico-administrative pe aceste meleaguri, cât și existența unei persoane 
care deținea funcția comitatensă supremă; peste șapte ani, în 1074 mai exact, cu prilejul 
bătăliei de la Mogyoród, se precizează faptul că un corp de oaste din Bihor a participat 

2 Diplomata Hungariae antiquissima, accedunt epistolae et acta ad historiam Hungariae Pertinentia, vol. 
I, ab anno 1000 usque ad annum 1131 (edendo operi praefuit Georgius Győrffy, adiuverunt Johannes Bapt. 
Borsa, Franciscus L. Hervay, Bernardus L. Kumorovitz et Iulius Moravcsik), vol. I, Akadémiai Kiadó, 
Budapestini, 1992, pp. 1183-1185, apud, László Koszta, „Întemeierea episcopiei de Bihor”, în Oradea și 
Bihorul în evul mediu timpuriu. Studii despre istoria Țării Bihorului 1, vol. I, Attila Zsoldos (coordonator), 
trad. Elga Mayer, Oradea, 2017, p. 60; Liviu Borcea, Bihorul Medieval. Oameni. Așezări. Instituții, Editura 
Arca, Oradea, 2005, p. 38. 
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la această confruntare3, pentru ca în anul următor, într-un act de donație al regelui 
maghiar Géza I – Magnus4, să fie amintite, Bihorul (Bichor, Bichar), satul Ártánd 
(Rikachi Artand), aflat în apropierea cetății Bihorului, cât și Crișul5, astfel că în secolul 
al unsprezecelea cunoaștem un antroponim, două toponime și un hidronim bihorean, 
sursele documentare analizate făcând apel la acest subiect de șase ori. 

În secolul următor cantitatea de informații cu privire la subiectul supus prezentei 
analize crește în mod semnificativ. Dintr-un total de șaisprezece documente cercetate 
supunem atenției trei acte care fac referire la: o donație din anul 1156, prin care, cu 
încuviințarea coroanei maghiare, arhiepiscopul Martirius de Strigoniu îi împroprietărea 
pe membrii capitlului catedralei arhiepiscopale6, la un inventar mănăstiresc datat cca. 
11697 și la o însemnare cu privire la veniturile episcopale din Transilvania, în care este 
amintit ierarhul de Bihor, al cărui scaun, se precizează în document că, este la Oradea și 
care avea un venit anual de 1000 de mărci8, toate cele trei documente cuprinzând 
elemente onomastice sau toponimice legate de spațiul bihorean, în unități istoriografice 
de conținut, inseparabile ca și context. 

Situația exactă a elementelor antropomastice referitoare la Bihor, în 
conformitate cu actele de cancelarie emise de către Regatul Apostolic al Ungariei, în 
perioada celui de al doisprezecelea secol, atestă existența în această perioadă a 
șaptesprezece unități antroponimice cunoscute și a douăzeci de persoane purtătoare ale 
acestora. Antroponimele bihorene cunoscute, în această epocă sunt: Achus, Beche, Belus, 
Dionisie, Elluin Esau (Esew), Iacob, Ioan, Luca, Mica, Mihail, Nicolae, Onch, Petru, 
Saul, Syxtus, Walter. 

Eponimia terminologică în domeniu este una diversă: întâlnim elemente 
onomastice de origine latină, de proveniență bizantină, biblică, anglo-saxonă, germanică, 
dar și un antroponim neindentificabil sub aspect etimologic. Interesant este și faptul că, 
în sursele documentare apare de șase ori numele de Mica, aparținând unui personaj care 
a ocupat demnitatea comitatensă supremă în Bihor și care pare a fi o formă coruptă a 
antroponimului slavon de origine vetero-testamentară Mihail, sau un sobrichet 
românesc, care face referire la aspectul fizic al persoanei purtătoare, sobrichet devenit 
ulterior substantiv propriu9.  

 
3 „Chronici Hungarici compositio saeculi XIV, c, 121”, în Scriptores rerum Hungaricarum tempore ducum 
regumque stirpis Arpadianae gestarum, vol. I, (ed. Alexander Domanovsky), edendo operi praefuit 
Emericus Szentpétery, Budapestini, 1937, p. 389, apud, László Koszta, „Întemeierea episcopiei de Bihor”, 
în loc. cit., p. 60. 
4 Géza I, fiul lui Béla I, a domnit între anii 1074-1077. Vezi: Attila Zsoldos (coordonator), vol. I, op.cit., p. 237. 
5 Documente privind Istoria României. Veacul XI, XII, XIII, vol. I (1075-1250), doc. 1, p. 1. 
6 Ibidem, p. 3. 
7 Ibidem, pp. 4-6. 
8 Ibidem, p. 10. 
9 Ibidem, pp. 2-18. Vezi, documentele 2, 3, 4, 6, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31. Cu privire la 
originea antroponimelor medievale a se vedea cu deosebire Șerban Turcuș (Coordonator), Adinel Dincă, 
Mihai Hasan, Victor Vizauer, Antroponimia în Transilvania Medievală (secolele XI-XIV). Evaluare 
statistică. Evoluție. Semnificații, vol. I, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2011, p. 12, pp. 16-22. 
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În cele ce urmează punem în revistă, în mod defalcat, analiza componentelor 
antroponimice din perioada medievală, așa cum rezultă din sursele documentare ale vremii. 

Secolul al treisprezecelea reprezintă pentru arealul bihorean una dintre cele mai 
tensionate perioade de timp ale evului de mijloc, dacă ținem cont chiar și numai de faptul 
că, pe plan intern este veacul în care au loc două mari invazii mongole, una în deceniul 
al patrulea și alta în cel de-al optulea, prima dintre acestea având consecințe catastrofale10 
asupra acestui spațiu și asupra întregului regat maghiar, iar pe plan extern este vorba de 
perioada al cărei debut este legat de Cruciada a patra, ale cărei implicații pe plan local 
vor avea repercusiuni surprinse în istoriografia vremii11. La toate acestea se mai adaugă 
declinul dinastiei arpadiene și înlocuirea acesteia cu una expată, fenomen care la rându-
i va provoca metamorfoze atât în Regatul Apostolic al Ungariei, cât și în dependințele 
bihorene ale acestuia. Siajul celui de al XIII-lea secol a lăsat o puternică amprentă asupra 
lumii bihorene, aspect pe care sursele documentare îl relatează mai degrabă secvențial și 
pasager, fără a permite reliefarea procesului evolutiv al societății, aceasta și datorită 
faptului că originea documentelor vremii nu este una omogenă: avem documente de 
proveniență aulică, emise de către cancelaria coroanei maghiare, organism întemeiat la 
finalul secolului anterior12, sau de către curia romană și documente ecleziastice locale, 
de ordin episcopal și capitular, în prezenta cercetare fiind utilizate, în urma identificării, 
parcurgerii și analizării, un număr de cincisute treizeci și șase de surse documentare 
referitoare la această perioadă. 

O constantă a acestui segment de timp este aceea că acum, bazinul de repere 
onomastice crește într-un mod simțitor. Motivația stă în strânsă legătură cu cristalizarea 
formelor de organizare politico-administrative și ecleziastice în Bihor, ceea ce va 
conduce la creșterea cantitativă a numărului de documente, cu caracter diplomatic. 
Structurarea acestei epoci poate fi realizată în două mari unități cronologice: prima dintre 
acestea acoperă segmentul de timp cuprins între anii derulați până la prima mare invazie 
mongolă, care cuprinde segmentul distinct de timp surprins istoriografic de Registrul de 
la Oradea, pentru ca a doua perioadă să acopere restul de timp rămas până la finele 
secolului. În ciuda interpolării documentare realizate prin intermediul Registrului de la 
Oradea, un element istoriografic distinct în epocă, la care se mai adaugă lipsa de 
omogenitate a surselor documentare, totuși secolul al treisprezecelea demonstrează un 

10 Rogerius, Carmen miserabile, Ediție îngrijită și studiu introductiv de Doru Marta, Muzeul Țării Crișurilor, 
Editura Arca, Oradea, 2006, passim; János B. Szabó, „Invazia tătaro-mongolă din 1241 și pustiirea orașului Oradea 
în oglinda rezultatelor cercetărilor mai recente”, în Attila Zsoldos (coordonator), vol. I, op. cit., pp. 29-61; Cu 
privire la expansiunile mongole vezi și: Timothy May, The Mongol conquests in world history, Reaktion Books, 
2013, passim; J.J. Saunders, The History of the Mongol Conquests, Routledge & Kegan Paul Ltd, 1971, passim. 
11 Papa Inocențiu al III-lea în scrisoarea adresată lui Simion, episcopul de Oradea, scrisoare datată 16 aprilie 
1204, emisă în Roma – Lateran, îi cere prelatului bihorean să întemeieze o episcopie pentru grecii de pe 
teritoriul diocezei bihorene, supusă Scaunului Apostolic. Vezi: Documente privind Istoria României. Veacul 
XI, XII, XIII, vol. I (1075-1250), doc. 45, p. 28; John Godfrey, 1204: The Unholy Crusade, Oxford 
University Press, Oxford, 1980, passim. 
12 Șerban Turcuș (Coordonator), op. cit., vol. I, p. 70. 
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parcurs liniar, care surprinde dezvoltarea unei societăți aflate la confluența lumii 
orientale cu cea occidentală. 

Prima etapă este cuprinsă între anii 1201-1208 și am putea spune că are un caracter 
incipient în problematică, acum putând fi identificate douăzeci și patru de surse 
documentare care fac trimitere la realitățile bihorene13. Foarte important este faptul că 
onomastica din textul documentului este ierarhizată în conformitate cu statutul social al 
persoanelor amintite, fiind enumerați optzeci și opt de iobagi, douăzeci și nouă de slugi, 
douăzeci și unu de cărăuși, doi plugari, treizeci și opt de viticultori și șaisprezece curteni, 
din diferite sate, la care sunt adăugați fiii acestora, sub raport numeric însă, fără a fi 
nominalizați. La o privire mai atentă pot fi identificate nume de origine veterotestamentară, 
cum sunt Eliseus (nume teoforic), sau Beniamin (fiu), novotestamentare, ca și Petru 
(piatră), latine, ca de exemplu Vitalius (cel viu), elemente onomastice slavo-bizantine, 
precum Nicolaus (victoria poporului) sau Voda (voievod), un nume celtic, Kilian (mic), 
nume maghiare, cum sunt Pentek (vineri) și Vendeg (musafir) și nu în ultimul rând 
antroponime germanice cum ar fi Wassa (alb) și Iohannes (nume teoforic)14. 

În alte surse externe, emise de către coroana maghiară, sunt enumerați printre 
semnatarii sau martorii acestora, după caz, ierarhi sau comiți bihoreni, ca de exemplu: 
Simion, episcop al Oradiei, Mica, Benedict, Gyrco, Mogh, în calitate de comiți, la care 
se mai adaugă Marcel de Bihor, menționat într-un document din 1208, fără însă a 
cunoaște statutul social al persoanei15. 

Orizontul cronologic al celui de al XIII-lea secol se continuă cu perioada 
Registrului de la Oradea, denumire consensualizată a unui document inedit care a fost 
redactat de către Anyós16 (Anianus), canonicul lector al Capitlului din Oradea. 
Documentul cuprinde 389 de procese verbale ale unor judecăți desfășurate între anii 
1208-1235, în cetatea Oradea, în fața autorității capitulare, având ca element de 
specificitate proba fierului înroșit în foc sau jurământul în fața mormântului regelui 
Ladislau cel Sfânt, mormânt existent la vremea aceea în catedrala din cetate. Registrul a 
fostpublicat la Cluj în anul 1550, de către Gáspar Heltai la solicitarea lui Gheorghe 
Martinuzzi, episcop de Oradea17. Registrul este o dovadă a autorității judiciare a Bisericii 
Romane în perioada Evului Mediu18. Dintre cele trei sute optzeci și nouă de spețe 
prezentate în document: patru sunt din anul 1208, șaizeci și trei din 1213, patruzeci și 
patru din 1214, patruzeci din 1215, treisprezece din 1216, zece din 1217, șaizeci din 

 
13 Documente privind Istoria României. Veacul XI, XII, XIII, vol. I (1075-1250), pp. 19-36. 
14 Ibidem, pp. 23-27. 
15 Vezi în acest sens documentele 19, 20, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 
46, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, în Documente privind Istoria României. Veacul XI, XII, 
XIII, vol. I (1075-1250), pp. 19-36. 
16 Bunyitay Vincze, A Váradi püspökség története, vol. I, Oradea, 2000, p. 91, 131; Liviu Borcea, Lucia 
Cornea, Fodor Jozséf, Gellért Gyula, Gheorghe Gorun, Constantin Ilieş, Nicolae Josan, Gheorghe Liţiu, 
Doru Marta, Gabriel Moisa, Tereza Mózes, Dumitru Noane, Péteri I. Zoltán, Pafka Ernest, Istoria Orașului 
Oradea, Ediția a II-a, Editura Arca, Oradea, 2007, p. 84. 
17 Ibidem. 
18 Șerban Turcuș (Coordonator), vol. I, op. cit., p. 87. 
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1219, patruzeci și cinci din 1220, patruzeci și trei din 1221, douăzeci și două din 1222, 
unsprezece din 1226, șaisprezece din 1229, unsprezece din 1234 și șapte din 1239; nouă 
procese verbale sunt datate cu exactitate, două sute șaptesprezece judecăți au folosit 
procedura ordalică, în o sută douăzeci a fost prevăzută, dar nu a fost utilizată din diverse 
motive, iar cincizeci și două de cazuri nu s-au mai instrumentat19. Registrul reliefează o 
densitate antroponomică fiind identificate 1558 de unități antroponomastice20, toponimia 
fiind și ea una consistentă, în timp ce hidronimia suferă de o parcimonie accentuată. 

Unul dintre marile inconveniente ale Registrului este reprezentat de faptul că 
documentul original s-a pierdut, în momentul de față având la dispoziție o copie din 
secolul al paisprezecelea, marcată de interpolările copiștilor, a căror origine alogenă este 
ușor de bănuit din analiza textului și din felul în care au scris21, fenomen care din păcate 
a produs transformări indezirabile pentru cercetarea istorică. Antroponimia Registrului 
de la Oradea reflectă onomastic și social lumea bihoreană din prima jumătate a veacului 
al treisprezecelea, evidențiind valențele etnice și culturale ale părții orientale a spațiului 
panonic, areal mozaicat și în plan confesional22. 

Ultimele șase decenii din veacul al treisprezecelea debutează cu o lacunaritate a 
surselor documentare, deceniul al patrulea fiind lipsit aproape în totalitate de repere 
istoriografice cu privire la Bihor, cu excepția anilor 1241-1243. În toată această perioadă 
predilecția antroponimică reliefează frecvența unor nume după cum urmează: Dionisie 
(lumină), Dumitru (pământ) și Pancratius (stăpân) amintiți fiecare de cinci ori, Paul (mic) 
și Șuta amintiți individual de șase ori, Aladar (atrăgător) de șapte ori, Laurențiu (laur) 
Mica, Mogh/Moch (sămânță), Banco, Batur (curajos) și Bartolomeu (fiu), menționați de 
opt ori, Iwanka (trimis) și Mauricius (cel negru), de zece ori, Ladislau (conducător) și 
Pavel, de unsprezece ori, Iacob (călcâi) de douăsprezece ori, Ștefan (coroană) de 
treisprezece ori, Andrei (bărbăție), Emeric (puternic) de paisprezece ori, Benedict 
(binecuvântat) de șaisprezece ori, Zoloch, de optsprezece ori, Ioan, Toma (geamăn) de 
douăzeci de ori, Alexandru episcopul de Oradea, Cosma (lume), sunt amintiți fiecare de 
treizeci și patru de ori, Nicolae și Petru de treizeci și șase de ori, Lodomer episcopul de 
Oradea de patruzeci de ori și Simion episcopul de Oradea de patruzeci și trei de ori. Cu 
excepția lui Alexandru, Lodomer și Simion, amitiți în total de o sută șaptesprezece ori, dar 
în cazul de față este vorba doar despre trei persoane, situația este una evidentă cu privire 
la tendințele antroponimice din Bihor în a II-a jumătate a secolului al XIII-lea. Sub raport 
etimologic avem opt nume grecești, cinci latine, două germanice, trei maghiare, două 
slavone, unul veterotestamentar, șapte novotestamentare și unul românesc. 

19 Ibidem, p. 88. 
20 Ibidem, p. 89. 
21 Franz Neiske, „La transcription des noms dans les actes du Moyen Âge”, în Genese médiévale 
del’anthroponymie moderne, volumul III, Enquetes généalogiques et données prosopographiques. Etudes 
reunies et publiees par Monique Bourin et Pascale Chareille, Tours 1995, p. 25, apud, Șerban Turcuș 
(Coordonator), vol. I, op. cit., p. 90. 
22 Ibidem, p. 98. 
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Începând cu secolul al paisprezecelea situația se diversifică și mai mult. Astfel 
că, tendințele ascendente ale dezvoltării rezervorului antroponimic, toponimic și 
hidronimic continuă. O constatare este aceea că în registrul onomastic are loc acum o 
cristalizare a formelor specifice, astfel că dispar o serie de nume neidentificabile sub 
aspect etimologic, în favoarea numelor consacrate și de sorginte creștină. 

Vorbind la modul general în perioada secolelor unsprezece-paisprezece, avem 
următoarele influențe etimologice: patruzeci și unu de referințe românești; patru sute 
treizeci și nouă maghiare; șaizeci și unu de factură vetero-testamentară; o sută 
optsprezece de factură novo-testamentară; o sută optsprezece latine; treizeci și patru 
germane; optzeci și nouă grecești/bizantine; șaizeci și două slave și două celtice. Bazinul 
antroponimic cuprinde nume ale unor persoane care fac parte atât din elita politică și 
ecleziastică a societății, fără însă a fi omise păturile inferioare. Principalele demnități 
amintite în sursele documentare sunt cele comitatense, alături de cele bisericești cum 
sunt episcopii de Oradea, prepoziții, canonicii și preoții, dar avem și nume de săteni, 
iobagi și sclavi. Un aspect interesant este cel legat de elementele care ne oferă indicii cu 
privire la existența populației românești în spațiul bihorean și care, de cele mai multe ori, 
sunt prezentate în mod sporadic; menționăm în acest sens următoarele antroponime: 
Bolosu (bălosu), Bota, Both, Bothsa (bâtă), Buna, Bunalci (bun), Cepre (capră), Fata 
(fată), Kana (cană), Mic, Mica, Micho, Michud, Micou, Micu, Micus, Micusa, Miha, 
Mikon, Mikou, Mikus, Mikou, Mikud (mic), Mikula (Nicolae - victorie), Negul 
(neg/negru), Nuca (nucă), Tata (tată), Vaca (vacă), Zourd (surd). În ceea ce privește 
corespondentul toponimic, avem următoarea enumerație: Alba (albă), Bolch Apa (apa 
lui Bolch), Burbu (barbă), Luncsoara (luncă) și Pescera (peștera). Mai există în ambele 
cazuri o seamă de elemente onomastice și toponimice venite pe filieră slavonă, adoptate 
de populația românească, după cum urmează: Kenes, Kenesd, Kenes, Quenes (cneaz), 
Vayuoda, Wauyuada, Woyda, Voede, Vyda (voievod), cât și voievozii Nicolae și Negul, 
amintiți în anii 1271, 1279, respectiv, 1326. Marele mister rămâne însă legat de acele 
nume din registrul slavo-bizantin care sunt prezente în sursele documentare într-o 
cantitate consistentă și care nu sunt specifice populației maghiare, dovadă în acest sens 
fiind faptul că nu sunt folosite nici astăzi în forma documentară. Presupunând faptul că 
în urma asimilării slavilor de către români, asistăm la un proces de osmoză onomastică, 
persistă totuși întrebarea, care este situația cu antroponimia slavă și bizantină specifică 
prin excelență creștinismului de rit oriental, despre care știm cu toții că populația 
maghiară s-a detașat în timp. Inclusiv nume bihorene din elita ecleziastică au făcut parte 
din acest orizont nominal: Alexander – 1375; Alexandru - 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 
1224, 1225, 1228, 1229, 1230, 1232, 1236, 1240; Andrea - 1329, 1331, 1375; 
Bartolomeo – 1375; Bartolomeu - 1284, 1294, 1297; Demetrius - 1366, 1367, 1368-
1375; Esau/Esew - 1181, 1183; Iob – 1236; Iohannis - 1313, 1375; Mihail – 1156; 
Nicolaus – 1375; Simion - 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1210, 1211, 1212, 
1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1219, 1375; Thoma – 1375; cât și inconfundabilul 
Zosima/Zosyma, atestat în anii 1264, 1265 și 1275. 
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Unitățile antroponimice existente într-o cantitate uriașă manifestă o predilecție 
în epocă, spre următoarele nume: Alexandru apare de treizeci și cinci de ori, Andrea de 
douăzeci și trei de ori, Andrei de nouăsprezece ori, Benedict de treizeci și opt de ori, 
Briccius de douăzeci și opt de ori, Chanadinus de cincisprezece ori, Cosma de patruzeci 
și două de ori, Demetrius de treizeci și opt de ori, Emericus de treizeci și unu de ori, 
Farcas de șaisprezece ori, Gregorius de douăzeci și șapte de ori, Ioan de patruzeci și 
două de ori, Iohannis de cincizeci și șase de ori, Ivanca de patruzeci și cinci de ori, 
Iwanka de treizeci și unu de ori, Jacobus de cincizeci de ori de ori, Johannis de patruzeci 
și opt de ori, Ladislaus de cincizeci și șapte de ori, Laurencius de treizeci de ori, 
Laurentiu de șaisprezece ori, Leukus de douăzeci și unu de ori, Lodomer de patruzeci de 
ori, Michael de șaisprezece ori, Nicolae de patruzeci și unu de ori, Nicolus de șaptezeci 
și unu de ori, Paul de treizeci și șase de ori, Petru de cincizeci și unu de ori, Petrus de 
șaptezeci și patru de ori, Simion de patruzeci și opt de ori, Stephanus de cincizeci și trei 
de ori, Thoma de treizeci și unu de ori, Toma de douăzeci și două de ori, Zoloch de 
optsprezece ori. Dacă este să ne raportăm doar la această situație a predilecțiilor 
onomastice, putem observa că o majoritate clară a numelor prezente la populațiile slavo-
române, în comparație cu doar două nume specifice onomasticii maghiare: este vorba 
despre Ladislau – Vladislav și Emericus – Henricus. 

Concluzii 
O asemenea perspectivă, transpusă în cercetarea cu privire la trecutul 

comitatului Bihor, oferă o nouă panoramă asupra problemei, intrând adânc într-o sferă, 
care de cele mai multe ori scapă analizei istorice de bază. Identitățile reliefate, pun în 
lumină o lume bihoreană așa cum a fost ea, măsurătorile cantitative realizate fiind un 
bun instrument de radiografiere a unei societăți care în general a fost abordată în baza 
unor indicatori istorici interpretabili. Cercetarea poate fi continuată cu o abordare a 
fenomenului supus discuției și din sfera toponimiei sau a hidronimiei, care completează 
acest ansamblu, cristalizând realitatea vremii rezultată din sursele documentare. 

Este cert că avem de a face cu o onomastică slavo-bizantină majoritară în 
perioada medievală în Bihor, la care se adaugă una de sorginte fino-ugrică, alternată în 
segmentul social laic și ecleziastic de elemente antroponimice de factură biblică sau 
occidentală. În acest context precizăm faptul că intenționăm să continuăm acest demers, 
îmbogățindu-l cu elemente noi, rezultate din cercetarea pe care o realizăm în prezent. 

Această lucrare a beneficiat de suport financiar prin proiectul „SmartDoct – Programe 
de înaltă calitate pentru doctoranzii şi cercetătorii postoctorat ai Universităţii din 

Oradea pentru creşterea relevanţei cercetării şi inovării în contextul economiei 
regionale”, ID/Cod proiect: 123008, cofinanţat din Fondul Social European prin 

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020. 
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IMAGINEA REGELUI LADISLAU CEL SFÂNT ÎN 

ISTORIOGRAFIA MAGHIARĂ 
 

Traian OSTAHIE 

 
 

THE IMAGE OF KING LADISLAUS THE SAINT  
IN HUNGARIAN HISTORIOGRAPHY 

 
Abstract: King Ladislaus the Saint of Hungary (1077–1095) is one of the well known 
kings of the Arpadian dynasty. He enjoyed respect both during life and after death. The 
posterity always paid homage to him, talking about him in various hypostases: 
legislator, protector of the nation, defender of the needy, quick mediator to the divinity. 
Scientific research has not been left behind either. From the 18th century to the present, 
timidly, numerous studies, works have been published that have focused on Saint 
Ladislaus. A good part of them treated only a certain side or quality of him. However, 
there are also some monographs written under the influence of the period in which 
they were developed and dedicated to him. 
 
Keywords: Ladislaus, king, saint, miracles, medieval sources, historiography.  

 
 

Introducere 
Regele Ladislau cel Sfânt al Ungariei (1077–1095) este unul dintre cei mai 

cunoscuți regi ai dinastiei Arpadiene. Acesta s-a bucurat de respect atât în timpul vieții, 
cât și după moarte. Posterioritatea l-a omagiat mereu oferindu-i diverse ipostaze: 
legiuitor, protectorul națiunii, apărătorul celor nevoiași, grabnic mijlocitor către 
divinitate etc. Nici cercetările științifice nu s-au lăsat mai prejos. Începând, timid, din 
secolul al XVIII – lea și până în prezent au fost publicate numeroase studii, lucrări și 
opere care l-au avut în atenție pe sfântul Ladislau. O bună parte din ele au tratat doar o 
anumită latură sau calitate a sa. Există însă și câteva monografii redactate sub influența 
perioadei în care au fost elaborate și dedicate lui. 

Deseori este întâlnită o paralelă între Ștefan I și Ladislau I, însă față de primul, 
Ladislau a avut o recunoaștere mai largă din partea posteriorității. Persoana acestui rege, 
dar și întreaga perioadă în care a condus regatul maghiar a fost supusă unor minuțioase 

 
 Acest articol a fost publicat în cadrul proiectului „SmartDoct – programe de înaltă calitate pentru 
doctoranzii și cercetătorii postdoctorat ai Universității din Oradea pentru creșterea relevanței cercetării și 
inovării în contextul economiei regionale”, ID 123008–POCU/380/6/13. 
 Student doctorand, Şcoala Doctorală de Istorie, Universitatea din Oradea, email: tostahie@yahoo.com. 
Conducător științific prof. univ. dr. habil. Sorin Şipoș. 
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analize din partea atât a contemporanilor lui, cât și a posteriorității. Au intrat în lumină 
incursiunile sale militare în perioada premergătoare urcării pe tron, politica internă din 
prima parte a domniei și politica externă, dusă cu abilitate între Sfântul Scaun și Imperiul 
Romano–German, în special după momentul anexării Croației. 

Lucrurile au evoluat, și în atenția specialiștilor au intrat aspecte de natură 
personală, cum ar fi relația sa cu divinitatea sau raportul avut cu ceilalți doi frați. În acest 
sens au fost analizate, și nu de puține ori iertate, momentele în care, din cauza greutății 
coroanei, săvârșea greșeli și păcate împotriva cerului sau apropiaților. 

De–a lungul cercetării noastre am întâlnit abordări diverse. Istoriografia 
maghiară a acordat o atenție specială acestui rege, propunând puncte de vedere ce, în 
anumite momente au suscitat dialoguri polemice purtate cu un oarecare patos. 

Menționăm că, în acest studiu nu ne vom ocupa de parcursul vieții sfântului 
Ladislau, din simplul motiv că în acest sens există câteva studii temeinic întreprinse. Vom 
încerca să prezentăm situația de ansamblu în care se află istoriografia maghiară în raport 
cu persoana, perioada și importanța regelui maghiar Ladislau I cel Sfânt (1077–1095). 

În elaborare acestui studiu s–a urmărit într–o primă etapă, identificarea lucrărilor 
care tratau despre chestiunea avută în discuție. Atenția s-a concentrat asupra tuturor 
studiilor apărute între anii 1850–2017, deoarece am dorit să avem la dispoziție un material 
cuprinzător, astfel încât să putem prezenta o cât mai amplă imagine despre regele Ladislau 
cel Sfânt. Ne propunem o abordare atipică deoarece dorim, prin aceasta, să evităm nota 
hagiografică și extrapolările moralizatoare prin care să fie evidențiate calitățile sau 
defectele regelui sfânt. Așadar, pornind de la felul în care legendele și cronicile îl prezintă 
pe Ladislau, ne propunem să aflăm modul în care l–a perceput istoriografia maghiară 
începând cu a doua jumătate a secolului al XIX–lea și până în prezent. 

Sursele des pomenite și folosite de studioșii acestei chestiuni se pot clasifica în două 
mari categorii: surse seculare (geste și cronici) și surse ecleziastice (legende, proprium 
missae și historia rythmica). Sursele seculare au intenționat să-l prezinte pe Ladislau ca fiind 
un prinț și erou, pe când cele ecleziastice au dorit crearea unei imagini de sfânt și rege. 

Pe lângă persoana regelui Ladislau, un real interes au suscitat și legendele de 
secol XI – XII și compoziția de cronici de secol XIV. Analiza filologică ne oferă 
posibilitatea ca să putem emite concluzii asupra unor teme, ce perioade lungi de timp au 
stat neclarificate. Astfel că, în crearea acestei imagini de ansamblu ce urmează să fie 
prezentată, studiile au fost ordonate atât după tematica tratată, cât și ținând cont de 
perioada în care au apărut. De interes a fost observarea unei evoluții, dacă a fost una, în 
ceea ce privește modul divers în care subiectul a fost tratat. 

Istoriografia secolului al XIX–lea 
Cele mai importante lucrări despre regele Ladislau cel Sfânt, pentru acest 

segment de timp, sunt scrise de doi oameni ai Bisericii, ambii aparținând clerului 
superior. Palugyay Imre a fost episcop de Nitra, iar Bunyitay Vince a fost episcop 
onorific al Oradiei. 
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„Magyarország történeti, földirati s állami legújabb leirása. Hivatalos úton 
nyert adatokból”1 a apărut în anul 1853. În această lucrare vastă, Palugyay Imre face 
referiri la persoana regelui Ladislau în mai multe chestiuni. În problematica întemeierii 
Oradiei, discuție deschisă încă din secolele XV–XVI, de umaniștii Antonio Bonfini 
(1434–1503) și Wolfgang Lazius (1514–1565), Palugyay Imre consideră că nu Ladislau, 
ci Ștefan I este întemeietorul acestui oraș. Totuși, opinează că, datorită regelui Ladislau, 
Oradea cunoaște o dezvoltare fără precedent, amintind aici devotamentul regilor pentru 
persoana și cultul Sfântului Ladislau. Nu omite să vorbească despre procedura de 
judecată de tipul ordaliei ce a avut loc la Oradea. Pentru el, regele Ladislau este 
protectorul comitatului episcopal. 

La fel ca Palugyay Imre, Bunyitay Vince2 dezvoltă contextul întemeierii 
orașului, dar spre deosebire de acesta, Bunyitay citează din Statutele capitlului catedral 
orădean. Pentru el, Ladislau are o poziție mai fericită decât regele Ștefan: ambii sunt 
regi, ambii sunt sfinți, dar Ladislau este privit ca fiul creștinismului maghiar. Ștefan a 
fost respectat ca un apostol, însă acest respect a fost construit mai mult pe frică. El venind 
dintr–o perioadă păgână, are umbra religiei și a obiceiurilor păgâne asupra lui, pe când 
Ladislau este preferatul poporului maghiar, modelul virtuos al cavalerului creștin, regele 
cel mai cunoscut și apreciat și tot ceea ce poate o națiune să simtă mai frumos. Națiunea 
maghiară se identifică cu el. 

În contextul discuției despre ordalii, Bunyitay subliniază la sfântul rege o 
trăsătură specială: aceea că și din mormântul său acționa și intervenea, ajuta și nu părăsea 
pe nevoiași și pe cei nevinovați. Din acest motiv, posterioritatea a avut mereu încredere 
să vină la mormântul său. De dincolo de moarte, Ladislau i–a cucerit pe maghiari cu 
dragostea și credința sa, dar mai ales cu puterile sale. Pentru a reflecta dragostea și 
atașamentul, mai mult personal, decât al națiunii maghiare, Bunyitay afirmă că oamenii 
având multe necazuri, îl căutau des, de aceea și grosimea treptelor bisericii din Oradea 
se subțiaseră cu un deget. Fiind foarte iubit, istoricul consideră un gest profund de 
blasfemie tentativa regelui maghiar Ladislau al IV–lea Cumanul de a fi înmormântat 
alături de preferatul națiunii maghiare. 

Cu ocazia schimbării sigiliului capitlului catedral din Oradea din 1291, se 
surprinde o schimbare în mentalul colectiv prin faptul că, dacă înainte, pe sigiliul cel 
mare era reprezentată Fecioara cu Pruncul, acum acest loc este cedat Sfântului Ladislau, 
iar Fecioara cu Pruncul sunt reprezentați pe sigiliul cel mic. În opinia istoricului, acest 
lucru a avut loc pentru a se arăta recunoștința față de rege. 

 
1 Palugyay Imre, Magyarország történeti, földirati s állami legújabb leirása. Hivatalos úton nyert adatokból 
Descrierea istorică, geografică și politică a Ungariei în baza documentelor oficiale vol. II, cartea I, Pesta, 
1853.  
2 Bunyitay Vincze, A váradi püspökség története Istoria episcopiei orădene, vol. I–III, Budapesta, 
1883–1884, în anul următor, 1885, va apărea și volumul al IV–lea, în colaborare cu Málnásy Ödön; 
Idem, A váradi káptalan legrégibb státutumai Cele mai vechi statute ale Capitlului din Oradea, 
Oradea, 1886. 



26 

La doar câțiva ani după publicarea volumelor referitoare la istoria Oradiei, 
în anul 1892, se dedică personalității Sfântului Ladislau o lucrare monografică3. 
Structurată în trei părți, lucrarea face referință la legendele regelui, canonizare și la 
modul în care s–a păstrat amintirea despre el în posterioritate. 

Prezintă o imagine hiperbolizată, numindu–l protectorul țării, mângâietorul 
sufletelor, tatăl celor ce au credința nouă din această țară. În contextul bătăliei de la 
Mogyorod, nedorind masacrul soldaților din cealaltă tabără, îl numește milos. Este 
înzestrat cu dragoste cerească, minte, blândețe, bunăvoință și cu harul Sfântului Duh. El 
a fost cel care a căutat mereu adevărul, dreptatea, ocrotea nevinovații, ajuta nevoiașii, îi 
sprijinea pe săraci. Propune o abordare kalokagathică, în care trăsăturile interioare își 
găsesc corespondent în cele exterioare, formând astfel o armonie perfectă: chipul său a 
fost frumos și aprins, avea privirea blândă, vorbirea convingătoare, brațele puternice, 
statura impunătoare mai mult decât oricine, de o frumusețe demnă de un rege. Curat în 
trup, inocent la suflet, brav în inimă. Ca un leu, doboară pe toți cei care–l atacă. Este 
ocrotitorul Ungariei și temelia creștinismului. 

A fost atât de credincios și de nevinovat încât a fost considerat vrednic și predestinat 
să se bucure de fericirea veșnică încă din viața pământeană. Asemenea Sfântului Ștefan, 
Ladislau a fost alesul națiunii și idolul virtuții naționale. A întruchipat toate virtuțile visate de 
poporul maghiar. A fost un erou, viteaz, legiuitor înțelept, bărbat cavaler, apărătorul 
independenței statului, militar și strateg fără pereche, împăciuitorul spiritului național cu 
ideologia creștină și cel care a desăvârșit creația primului rege maghiar. 

Este exemplu de umilință în fața săracilor, al generozității în fața bogaților, al 
sacrificiului de sine în fața vitejilor, al guvernării în fața demnitarilor și exemplul tuturor 
în dragostea față de patrie. 

Dumnezeu îl recompensează cu puteri supranaturale față de care poporul 
manifestă un respect nemărginit, dovedit de încrederea acordată procedurilor de judecată 
divină. În acest context, obiectele erau puse pe mormântul său și cine nu era adevăratul 
proprietar nu putea lua obiectele de pe mormânt. 

Pentru Bunyitay este impresionantă doleanța regilor ce l–au urmat și a 
demnitarilor, de a fi înmormântați la picioarele regelui sfânt, nu lângă inima sa și nici în 
apropierea trupului, ci la picioarele lui. Această expresie denotă clar respectul purtat lui 
Ladislau. Afirmă că informațiile provenite din legendele sale sunt adevărate. 

Privind în ansamblu opera sa, putem spune că atașamentul lui Bunyitay față de 
regele Ladislau cel Sfânt este unul clar și evident. Acest fapt se poate observa pe întregul 
parcurs al lucrării sale. Pentru moment renunță la instrumentele de critică și se lasă 
cucerit de imaginea fantezistă prezentată de legendele din secolele XI–XII. Are o 
abordare subiectivă și profund părtinitoare, dorind să–i evindențieze regelui numai 

3 Idem, Szent-László király emlékezete. Szentté avattatása hétszázados évfordulójának Váradi ünneplése 
alkalmával Amintirea sfântului rege Ladislau. Cu ocazia sărbătoririi celui de–al șaptelea centenar în 
Oradea, Budapest, 1892.  
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partea pozitivă și doar calitățile, lăsând, voit, la o parte intenția de a prezenta totalitatea 
trăsăturilor, atât pe cele pozitive, cât și pe cele negative. 

Odată cu studiul monografic al lui Bunyitay, istoriografia maghiară de secol XIX 
își încheie aportul la problematica avută în discuție. Prin concepțiile profesate și 
metodele practicate, istoriografia maghiară de secol XIX se încadrează în scrisul istoric, 
ce avea scopul de a glorifica națiunea, patria și, în cele din urmǎ, de a confecționa și 
impune modelul de cetǎțean-patriot. 

 
Istoriografia secolului al XX–lea 
Studiile și lucrările apărute în secolul al XX-lea referitoare la percepția regelui 

sfânt aduc câteva schimbări în abordare, metodă și în interpretarea documentelor. Ținând 
cont de introducerea în circuitul științific de noi documente, diversele schimbări de 
opinie, ce au avut loc, ni se par normale. Modul divers de interpretare a izvoarelor va 
declanșa anumite dialoguri polemice. Acest lucru va duce la cristalizarea unor tabere 
care se vor poziționa pro sau contra autenticității lor. Tot parte din noul adus de 
istoriografia maghiară de secol XX, față de secolul precedent, este și aportul filologilor. 
Aceștia vor propune noi perspective prin care documentele (legende, cronici și geste) să 
fie analizate. 

Se vor deschide noi direcții de cercetare: locul de înmormântare, legitimitatea 
sau potrivirea pentru tron, accentuarea parțială a imaginii prin evidențierea unor 
particularități cum ar fi statutul de cavaler sfânt, biserica din Oradea, altarele dedicate 
lui, politica externă, relaționarea cu Sfântul Scaun, implicarea în lupta pentru investitură 
etc. 

În studiul Kritikai jegyzetek az Árpád–kor története köréből, Ferencz 
Baumgarten4, prezintă bula papei Pascal al II–lea emisă în 2 noiembrie 1106, din care 
reiese că Sfântul Ladislau a fost, inițial, înmormântat la Somogyvár, ulterior fiind 
transportat la Oradea. Documentul este găsit de autor în Biblioteca Națională din Paris, 
la Colecția bulelor papale ale mănăstirii Saint–Gilles. În baza unor argumente prezentate 
pe larg, autorul dorește să dovedească autenticitatea documentului și a datei în care a fost 
emis actul. 

Ferencz Baumgarten consideră că aceste date sunt certe și dovedesc că trupul lui 
Ladislau s-a odihnit la Oradea după anul 1106 și că acolo s-a petrecut și canonizarea; dar 
că trupul său a fost la Oradea și înainte de anul 1106 rezultă numai din legenda sfântului 
și din cronicile de la care au pornit Pray György, Katona István, Marczali Henrik și 
Páuler Gyula. Însă aceste informații din secolele al XIII-lea și al XIV-lea nu pot concura, 
în opinia autorului, cu afirmația unui contemporan al evenimentului, cum a fost papa 
Pascal al II–lea. 

 
4 Ferencz Baumgarten, „Kritikai jegyzetek az Árpád–kor története köréből. I. Szent László temetkező helye” 
„Însemnări critice cu privire la istoria epocii Arpadiene. I. Locul de înmormântare a regelui Ladislau cel 
Sfânt”, în Századok, 38, 1904, pp. 868 – 871. 
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Tradiția orădeană se află sub influența miracolului – cine ar îndrăzni să se opună 
voinței regelui și lui Dumnezeu, cine ar îndrăzni să se îndoiască? Cronica Pictată și 
copiatorii săi menționează deja că Ladislau a fost înmormântat la Oradea. În consecință, 
în opinia lui Ferencz Baumgarten, tradiția orădeană se impune în istoriografie. 

Pentru Závodszky Levente5, Sfântul Ladislau este continuatorul legilor emise de 
Sfântul Ștefan. În studiul său prezintă imaginea de legiuitor. Arată contextul ecleziastic 
existent înainte de el. Analizează cele trei colecții de decrete emise, în special decretele 
emise în urma Sinodului de la Szabolcs accentuând perspectiva legislației ecleziastice. 
Aceste hotărâri vin în sprijinul respectării particularităților religioase ale poporului 
maghiar în raport cu reformele papei Grigore al VII–lea. Ladislau dispune reconstruirea 
bisericilor dărâmate, pedepsirea aspră a musulmanilor care își trădează religia și trec la 
creștinism. Prin decretele emise la Sinod, dispune ca adulterul să fie pedepsit cu moartea 
și restrânge libertatea de mișcare a personalului clerical. Clericii nu mai puteau să se 
mute în altă eparhie decât dacă aveau recomandare de la episcopul locului de unde au 
plecat. 

Apariția studiului lui Gombos Albin6 readuce în prim–plan abordarea romantică 
îndrăgită de istoricii secolului al XIX–lea, evidentă mai mult în opera lui Bunyitay Vince. 
Gombos Albin scoate în evidență caracteristicile militare ale regelui. A fost, în opinia 
autorului, primul cavaler maghiar după tiparul occidental; el reușește un soi de amestec 
între tipicul milităresc maghiar tradițional și cel occidental, ajutând în acest mod la 
dezvoltarea țării sale prin îmbunătățirea tacticilor de apărare a țării. 

Primul studiu complet despre Sfântul Ladislau apare în anul 1926 și este semnat 
de episcopul onorific al Oradiei, dr. Karácsonyi János7. Studiul este structurat în nouă 
capitole. 

În primul capitol tratează despre originile familiale, părinți și despre prima parte 
a vieții sale, copilăria. În acest capitol prezintă arborele genealogic al familiei. Arată 
modul în care tronul maghiar a fost câștigat de la primul rege maghiar și până la Ladislau 
I. Prezintă etimologia numelui: Ládiszló–Lágyszló–Láiszló–László. 

În capitolul al doilea tratează despre tinerețea Sfântului Ladislau. În acest capitol 
menționează luptele avute cu cumanii. Dezvoltă contextul luptei de la Cserhalom, în care 
salvează o tânără fată, presupusă a fi fiica episcopului de Bihor. 

În capitolul al treilea îl prezintă pe Ladislau ca rege al Ungariei și făuritor al 
țării. Dezvoltă subiectul întronizării, în care menționează un document emis de capitlul 
catedral din Oradea. Tot aici vorbește despre campaniile militare ale regelui. 

În capitolul al patrulea insistă asupra laturii justițiare a regelui. Prezintă acțiunile 
menite să întărească siguranța internă a țării. Convoacă o adunare a nobililor la 

 
5 Závodszky Levente, A Szent István, Szent László és Kálmán korabeli törvények és zsinati határozatak 
forrásai Sursele legilor și a hotărârilor sinodale emise de Sfântul Ștefan și Sfântul Ladislau, Budapest, 
1904.  
6 Gombos Albin, Szent László. A lovagkirály Sfântul Ladislau. Regele cavaler, Budapest, 1925. 
7 Karácsonyi János, Szent László Király élete Viața Sfântului Rege Ladislau, Budapesta, 1926.  
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Pannonhalma unde îngrădește autoritatea nobililor asupra judecătorilor regali și 
pristalzilor. Înainte de acest moment, nici judecătorii regali și nici pristalzii nu puteau 
intra pe domeniul unui nobil. Această situație se schimbă de acum. Întărește justiția țării 
prin impunerea unor măsuri și restricții severe. Scoate personalul clerical de sub 
autoritatea judecătorului regal și–l supune instanțelor ecleziastice proprii. 

În capitolul al cincilea prezintă proiectele ecleziastice. Autorul consideră că 
Ladislau a întemeiat o singură episcopie, cea de Zagreb. În chestiunea fondării unui sediu 
episcopal de sine stătător la Oradea sau transferarea lui de la Biharea, susține a doua 
variantă, argumentându–și poziția prin considerente de ordin tactic și militar, ținând cont 
de nivelul ridicat al expunerii cetății din Biharea la atacurile cumanilor. Sprijină apariția 
ordinului benedictin în țară și fondarea de mănăstiri. 

În capitolul al șaselea evidențiază viața familială, rudele, legăturile politice 
apărute în urma căsătoriilor cu scop politic și schimbarea de atitudine în privința 
raportului cu Sfântul Scaun, în condițiile reluării dialogului cu împăratul romano–
german, Henric al IV–lea. 

În capitolul al șaptelea tratează despre ultimele bătălii și moartea regelui. 
Dezvoltă subiectul implicării sale în afacerile interne ale Poloniei și incursiunile în 
Rusia. Moare la Nitra în 29 iulie 1095. 

În capitolul al optulea dezvoltă viața spirituală. Pentru a–l prezenta într–o 
imagine măreață, autorul evidențiază principalele virtuți – mântuirea semenilor, 
iertarea, umilința, rugăciunea – și oferă pe rând câteva exemple. În opinia autorului, 
Ladislau avea o mare silință în salvarea sufletelor, oferind ca exemplu momentul 
salvării fetei din mâinile cumanului păgân de la Chiraleș. A manifestat o atitudine de 
iertare în momentul întâlnirii cu ducele polonez Boleslav al II–lea cel Crud, dar și în 
cazul dorinței de canonizare a regelui Ștefan I care–i persecutase familia (Vazul, 
bunicul lui Ladislau și văr primar cu Ștefan, fiind considerat nepotrivit pentru tron, în 
contextul în care Emeric, fiul lui Ștefan murise într–un accident de vânătoare, a fost 
orbit, iar cei trei fii ai lui – Andrei, Bela (tatăl lui Ladislau) și Levente au fost siliți să 
se refugieze în Polonia). Autorul vede în Sfântul Ladislau un suflet credincios, un 
adevărat cavaler creștin, ocrotitorul Bisericii, salvatorul sufletelor păgâne și judecător 
drept al supușilor. 

În ultimul capitol este dezvoltat contextul înmormântării și cel al canonizării. 
Afirmă că, încă din timpul vieții regele își exprimase dorința de a fi înmormântat în 
catedrala din Oradea, unde conform părerii autorului, regele se rugase de atâtea ori cu 
mare plăcere. Inițial, din cauza condițiilor vremii, fusese înmormântat temporar la 
Somogyvár și ulterior fusese adus la Oradea. Dezvoltă aici despre minunile săvârșite 
(carul mortuar, fata care și–a recăpătat vederea la atingerea mormântului, scutul 
viteazului neîndreptățit de ispan, vindecarea copilului olog și vindecarea femeii cu 
brațele lipite de piept). Timp de trei ani întregul regat a ținut doliu. Toate aceste minuni 
atrag atenția Sfântului Scaun care, în vara anului 1192, trimite doi cardinali să 
investigheze contextul în care aceste minuni se săvârșiseră. În urma investigațiilor, 
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Sfântul Scaun decide canonizarea regelui Ladislau, iar partea de elevatio a avut loc în 27 
iunie 1192. 

Știm că, Karácsonyi János realizează această lucrare spre sfârșitul vieții sale, 
dovadă afirmația din partea de introducere: „Dacă mă apucam să realizez istoria vieții 
sale înainte de Războiul Mondial sau în tinerețe – aș fi lucrat degeaba! Atunci încă nu 
am fost capabil să observ acele greutăți imense cu care s–a luptat Sfântul Ladislau... 
vedeam numai un sfânt, doar un erou...nu OMUL întreg.... De când am avut ocazia să 
asist la căderea oamenilor politici, guvernatorilor, împăraților și comandanților militari, 
interpretez din alt punct de vedere situația unui rege, interpretez altfel situațiile care îi 
fac să plângă, îl fac nefericit sau chiar înțeles greșit de alții...dar cu atât mai mult iubit în 
ochii lui Dumnezeu...”8. 

Așa cum se poate observa, autorul încearcă să facă o analiză completă asupra 
vieții și activității acestui rege. Însă în cadrul unei analize ce se dorește a fi completă, 
unele părți din lucrarea sa suferă de un tratament superficial, fiind doar menționate. 

Odată cu apariția studiului lui Kristó Gyula9, scrisul istoric se schimbă. 
Legendele și cronicile rămân în atenția istoricilor, însă acestea sunt privite cu mai multă 
critică. Dat fiind contextul în care Ladislau ajunge pe tron, se caută motive de legitimitate 
și idoneitate. Cât de potrivit era Ladislau să conducă, pentru că știm că nu avea 
legitimitate, succesiunea fiind alta, este problematica de care se preocupă acum istoricii. 

La întrebarea pe care autorul și–o pune (Ce anume legitimează pe un rege?), se 
poate răspunde prin două concepții: concepția legitimistă – ungere, încoronare, 
recunoașterea unei puteri pentru a domni; și concepția idoneistă – recunoașterea 
dreptului de a domni prin abilități, capacități și virtuți potrivite. Cronicile, fiind redactate 
într–o perioadă sau alta, evidențiază ambele concepții, în funcție de comanditarul 
acestora. Deoarece dialogul nu era nici pe departe încheiat, autorul își propune să 
reconstruiască peisajul, utilizând cronicile de secol XI–XII (legende – opere cu caracter 
hagiografic, ce doar în plan secundar au caracter istoric) și compoziția de cronici de secol 
XIV – colecție a mai multor texte redactate în diferite perioade. Consideră că, nici Geza 
și nici Ladislau nu s–au privat de legitimitate, ci cronicarii de mai târziu le–au luat acest 
drept. Prin acest fapt se poate susține că a învins o viziune prielnică pentru Salamon, în 
detrimentul celor doi frați. 

Regele Bela al III–lea este cel care înlătură principiul legitimității și elaborează 
principiul idoneității deoarece circumstanțele lui Bela arată că încoronarea sa nu a fost 
legală, nefiind efectuată de arhiepiscopul de Esztergom, și nici nu a avut dreptul întâiului 
născut. Astfel că, Bela a putut să–și legitimeze domnia numai prin principiul idoneității. 
Acest fapt va presupune o reevaluare a istoriei anterioare, fapt petrecut la început de 
secol XIII. Autorul consideră că, procesul de canonizare a lui Ladislau s–ar fi petrecut 

 
8 Ibidem, p. 4.  
9 Gyula Kristó, „Legitimitás és idoneitás. (Adalékok Árpád–kori eszmetörténetünkhöz)” „Legitimitate și 
aptitudine. Contribuții la istoria ideologiei noastre din epoca Arpadiană”, în Századok, 108, 1974, pp. 585–621. 
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mult mai greoi, fără schimbarea ideologică din timpul lui Bela al III–lea. Canonizarea 
avea menirea de a da un nou format atât întâmplărilor dintre Andrei și Bela, cât și celor 
dintre Salamon, Geza și Ladislau. 

Ladislau a fost propagat ca erou principal, iar ca această acțiune să fie legitimă, 
a fost susținută de Biserică, fapt pentru care Ladislau a fost așezat în fața lui Salamon. 
Dacă legenda sfântului îl prezintă ca aparținând unei beata stirps, cronicile susțin că 
regele Andrei a comis o mare nedreptate numindu–l pe Salamon rege. Nedreptatea 
menționată de cronici se referă la promisiunea făcută de Andrei lui Bela, ca în cazul în 
care Andrei va muri, Bela îi va lua locul și nu fiul său, Salamon. Însă își încalcă 
cuvântul prin faptul că îl numește încă din timpul vieții succesorul său pe Salamon. În 
acest mod avem de a face cu o remodelare a imaginii lui Bela, fapt ce–l va influența și 
pe Ladislau. 

Astfel, vedem că, cronicile evidențiază clar concepția idoneistă. Se menționează 
că Ladislau a fost forțat de împrejurări să ia coroana, deoarece el urmărea să câștige 
coroana cerească, refuzând astfel gloria lumii. După prima parte a secolului al XIII–lea 
această dualitate dintre legitimitate și idoneitate ia sfârșit, în locul ei apărând concepția 
primogeniturii, dar și aceasta cu un filtru idoneic. 

Studiul lui Kristó Gyula, diferit prin abordare și metode, aduce noi concluzii în 
această cercetare și determină apariția unui nou tip de analiză documentară în scrisul 
istoric de până atunci referitor la persoana regelui Ladislau. 

Perioada domniei regelui Ladislau este supusă unei analize complexe de către 
istoricul Györffy György10. Față de studiul deja apărut al lui Závodszky, lucrarea lui 
Györffy György prezintă informații inedite. Aceasta constă în perspectiva prin care sunt 
analizate decretele emise de Ladislau, atât cele ecleziastice cât și cele laice. 

În prima parte dezvoltă contextul puterii autocrate a regelui sfânt și analizează 
condițiile acestuia. Evidențiază implicațiile politicii externe în demersul de preluare a 
puterii, în contextul în care Ladislau nu fusese încoronat, deși Geza, fratele său, avea 
o coroană primită din Bizanț. Însă această coroană nu avea putere legală, fiind mai 
mult un cadou personal. La fel ca fratele său, refuză jurământul de ascultare față de 
Sfântul Scaun, alegând să conducă fără o coroană așezată pe capul său și să se implice 
în lupta pentru investitură și în chestiunile de politică internă a imperiului romano–
german alături de ducele Rudolf de Swabia, împotriva împăratului Henric al IV–lea. 

În a doua parte analizează din punct de vedere economic și social legile emise 
de Ladislau. În partea a treia autorul prezintă mecanismele funcționării vistieriei regale 
și măsurile luate, ca aceasta să aibă stabilitatea necesară susținerii diverselor măsuri ce 
se doreau a fi implementate. Legislația elaborată de Ladislau a urmărit asigurarea și 
consolidarea surselor de venit ale regatului. Veniturile principale se câștigau de pe 
urma producerii monedelor și a schimbului lor – lucrum camerae. Urmând după 

 
10 György Györffy, „A lovagszent uralkodása (1077–1095)” „Domnia sfântului–cavaler (1077-1095)”, în 
Történelmi Szemle, 20, 1977, pp. 533–564. 
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Salamon, Ladislau a emis monede noi, din doi în doi ani. În cei 18 ani de domnie, de 
10 ori a realizat monede noi în monetăria din Esztergom cu inscriptia LADIS/C/LAUS 
RE(X). 

Partea a patra o dedică canonizărilor regelui Ștefan și a prințului Emeric. Autorul 
opinează că aceste canonizări au avut rolul de a întări și consolida atât puterea lui 
Ladislau, cât și pe cea a statului maghiar. Analizează substratul ideologic al canonizării 
regelui Ștefan definind noțiunea și conceptul de sfânt – sanctus așa cum era perceput în 
perioada respectivă. 

În penultima parte este prezentat modul de reorganizare a Bisericii și nivelul 
cultural al ei. Autorul dezvoltă și subiectul întemeierii episcopiei din Bihor, afirmând că 
aceasta a fost mutată de la Biharea la Oradea, loc cu o circulație mai largă. 

În ultima parte prezintă politica externă dusă de rege. În prima perioadă a 
domniei sale, Ladislau, fiind reținut de amenințarea că în orice moment Salamon putea 
isca un conflict intern, a abordat politica înaintașilor lui de a nu interveni în afacerile 
externe ce nu priveau direct regatul maghiar. Implicarea sa în politica externă a început 
după ce Salamon s–a retras, încheindu–și viața undeva prin Balcani. Presupusul său 
mormânt este arătat și astăzi în peninsula Istria, în Pola Croației11. 

Prin studiul său, Györffy György prezintă într–un mod complex și consistent 
principalele direcții de dezvoltare a regatului maghiar aflat sub conducerea regelui 
Ladislau. Autorul este interesat să afle din documentele avute la îndemână informații de 
istorie socială, economică, ecleziastică și culturală, pe care le prezintă într–o manieră 
inovatoare făcând uz și de metode de analiză lingvistică. 

Pe baza unui volum de codexuri, din secolul al XV–lea, găsite la Biblioteca din 
Graz, Szelestei N. László12 analizează o variantă necunoscută a unui text din legenda 
Sfântului Ladislau. Își propune să evidențieze importanța studiului textelor medievale. 
Analizează modul de scriere a textului, despre a cărui origine, autorul afirmă că se află 
în practica liturgică. Chiar dacă volumul de codexuri conține și alte legende despre sfinții 
Ștefan, Emeric sau Adalbert, în acest studiu se concentrează doar asupra persoanei 
sfântului Ladislau. Față de ediția lui Szentpétery Imre13, studiul lui Szelestei conține 
informații noi, fiind unul dintre cele mai vechi manuscrise păstrate ale legendei. 

Până acum se cunosc două variante. Așa numita Legenda mare, mai lungă–un 
exemplar păstrat într-un codex în Viena (ONB Cod 3662 ff.102’-104’) și un alt exemplar 
într-un codex în Munchen (Clm 18624.ff.49-55.), ambele din secolul al XV-lea, cel din 
Viena de la sfârșitul secolului. Legenda mică sau mai scurtă se găsește la: Alba Iulia 

11 Pal Engel, Regatul Sfântului Ștefan. Istoria Ungariei Medievale (895–1526), traducere din limba 
maghiară de Aurora Moga, ediție îngrijită de Rusu Adrian Andrei și Ioan Drăgan, Editura Mega, Cluj-
Napoca, 2006, p. 63. 
12 Szelestei N. László, „A Szent László–legenda szöveghagyományozódásáról (Ismeretlen legendaváltozat)” 
„O variantă de legendă necunoscută din secolul al XIV–lea. Problemele de text a legendei Sfântului 
Ladislau”, în Magyar Könyvszemle, anul 100, nr. 3, 1984, pp. 176–204.  
13 Scriptores rerum Hungaricarum tempore ducum regumque stirpis Arpadianae gestarum, ed. E. 
Szentpetery, Budapesta, 1938.  
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(Batthyanaeum, J 76 ff. 396-397.-B), Paris (Biblioteca Mazarin, nr. 1733. Ff. 404-406). 
Manuscrisul este din secolul al XIV-lea, cele din urmă sunt din secolul al XV-lea. 

Autorul nu își propune un angajament în analiza totală a acestei variante de 
legendă, nici asupra coerenței textului, ci își prezintă observațiile sale, notițele de critici 
în folosul unei viitoare munci mai vaste și cuprinzătoare legate de această temă. Susține 
părerea majoritară a istoriografiei referitoare la faptul că, la baza celor două legende (cea 
mare și cea mică) a existat un text mai vechi, care a servit ca izvor comun. 

Textul legendei, după ce descrie calitățile sufletești, relatează înfățișarea fizică 
și frumusețea lui Ladislau. Avea mâinile puternice (până acum fortis – aici este folosit 
expresia robustus), privire respectuoasă, statura înaltă, ridicându-se deasupra altora (deci 
nu este asemănat nici cu leul, nici cu Priam). Constituția fizică îl predestinează pentru 
viața de rege. 

Textul din legendă formulează statutul lui Ladislau ca ales al lui Dumnezeu și 
că este un spirit religios, însă aici lipsește cuvântul ducatus prezent în legenda mare. 
Ladislau a acceptat guvernarea țării la întelegerea și dorința unanimă a demnitarilor țării, 
fără să aspire la demnități sau să caute prilej de păcate. În această propoziție întâlnim 
varianta mai adecvată felix regnum tali ratione dicentium, în loc de felix regnum tali 
rectore decentium din legenda mare. 

Expresia sine peccatis este o eroare a copiatorului prin dezlegarea incorectă de 
prescurtare. Dacă nu, atunci în acest punct, textul acestei legende este încă o dovadă ce 
susține concepția idoneistă a legendelor. Suntem departe de regele modo deliquens din 
oratio a liturghiei sfântului Ladislau și legenda nu accentuează statutul de iustus, ca 
variantele anterioare. 

Ladislau și-a considerat statutul de rege ca pe o slujire și în loc de bogăție și 
plăceri a aspirat necontenit la bunătatea veșnică. A fost binevoitor (în legenda mare 
affectus, în textul de față afflatus), rațional în decizii, drept în vorbe, statornic în 
promisiuni (eroarea serenus în legenda mare este o greșeală de copiere în loc de severus 
care corespunde mai bine cu imaginea lui Ladislau). Veșnic a postit, se ruga mereu, jelea 
pentru păcatele poporului și s-a expus la pericole pentru păcatele lor. A întemeiat două 
episcopii și a sprijinit restul bisericilor. Astfel putem observa că, Szelestei face parte din 
tabăra acelor specialiști care susțin că Ladislau este întemeietorul episcopiei de la Oradea 
și, indirect că, aceasta nu este continuatoarea celei de la Biharea. 

Calitățile sale au fost dovedite de miracole încă în viața sa. După descrierea 
priveghiului din mănăstirea din cetatea Oradea și înălțarea trupului său, invazia 
pecenegilor și hrănirea armatei, urmează înălțarea respectuoasă a lui Ștefan, Emeric, 
Gerard, fericiților frați Andrei și Benedict (în legenda mare: mirabiliter fecit canonizari; 
în varianta nouă venerabiliter fecit elevari). Contrar diferențelor, textul editat de 
Szelestei, corespunde mai mult cu legenda mare. 

Autorul compară cele trei variante ale legendei studiate cu cea a lui Temesvári 
Pélbárt, afirmând că, Pélbárt a avut la dispoziție o variantă mai bogată, azi necunoscută, 
față de cele trei variante cunoscute până atunci. 
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Imaginea sfântului Ladislau a fost analizată și prin optica culturală a poporului 
maghiar. Acest lucru este propus de Vöő Gabriella14 care prezintă modalitatea în care a 
fost perceput Ladislau de către populația maghiară așezată în zona Cheilor Turzii. 

În cultura maghiară, formarea stâncilor de la Cheile Turzii este legată de numele 
lui sfântului Ladislau. Fenomenele supranaturale din jurul stâncilor se leagă, de 
asemenea, tot de numele lui. Legendele legate de Cheile Turzii, din cultura poporului 
maghiar din teritoriu, aproape în totalitate, reprezintă forma verbalizată a evenimentelor 
din viața sfântului. 

Populația în majoritate este de religie reformată și unitariană. Faptul că și 
populația protestantă a acceptat mitologia regelui sfânt înseamnă că i-a oferit o 
semnificație identitară, iar persoana sa este legată de evenimente istorice clare. Acestea 
au făcut posibilă prezența creațiilor epice istorice în formațiunile culturale ale populației 
din aria geografică. 

Având în vedere prezența factorului religios de sorginte protestantă în 
comunitățile maghiare, sfințenia regelui este pe plan secund, fiind precedată de etnia sa 
maghiară – sugerând că maghiarimea este creația providenței divine, dovada acesteia 
fiind natura și miracolul lui Dumnezeu: Cheile Turzii. 

Studiul lui Gertrúd Bartók15 scoate în evidență imaginea sfântului Ladislau în 
textele liturgice. Consideră că nu a fost încoronat rege. După moartea lui Salamon, el a 
preluat frâiele conducerii în calitate de persoană cu prestigiu internațional, bucurându–
se de respectul celorlalte state. Totuși, a avut parte de o ceremonie de încoronare, în 
cadrul oficiului liturgic de elevatio la rangul de sfânt, de către legatul papal Gregoriu. 
Astfel, el a devenit vrednic de statutul de campion al țării sale, athleta patriae, și al 
creștinătății, nu în calitate de dux, ci de rege. Textele liturgice referitoare la sfântul 
Ladislau au apărut după aproape 100 de ani de la moartea sa. În baza unor argumente, îl 
consideră pe Elvin, mai devreme, cleric al eparhiei de Esztergom și apoi episcopul 
Oradiei (1188/1189–1200), autorul lor. 

Szovák Kornél16 pune în discuție problematica izvoarelor legendei sfântului 
Ladislau și a Cronicii Pictate de la Viena. Cel mai potrivit se pare că este prezentarea 
abilităților fizice ale lui Ladislau. Importanța cultural-istorică a legendei constă în 
următoarele: conțin reminiscențe antice și cunoștințe din dreptul roman, dovedește 
existența folclorului mistic și mărturisește că, în secolul al XII-lea a existat în 
Ungaria o cronică redactată. Tendința legendei este idoneistă, dovedită și de 
Bártoniek Emma. 

 
14 Vöő Gabriella, „Szent László–legendák a Tordai–hasadék környékének magyar népi kultúrájában” 
„Legendele despre Sfântul Ladislau în cultura popoarelor maghiare de la Cheile Turzii”, în Erdély 
Muzeum, vol. 54, nr. 1–2, 1992, pp. 66–72.  
15 Gertrúd Bartók, „The place of the vespers’s hymn in the liturgy of Sanctus Ladislaus”, în Acta Classica 
Univ. Scient. Debrecen, XXXIV–XXXV, 1998–1999, pp. 7–18.  
16 Szovák Kornél, „Szent László alakja a korai elbeszélő forrásokban. A László–legenda és a Képes Krónika 
139. fejezete forrásproblémái” „Imaginea Sfântului Ladislau în izvoarele timpurii. Problematica izvoarelor 
legendei lui Ladislau și a capitolului 139 din Cronica Pictată”, în Századok, 2000, pp. 117–145.  
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Despre Ladislau mai aflăm că, deși nu a fost încoronat imediat, virtuțile sale au 
făcut ca poporul să–l accepte pe el ca pe unicul îndreptățit pentru a fi regele ales. 
Concepția cronicii a fost, deci, în concordanță cu concepțiile scriitorului legendei, 
citatele au accentuat ideile referitoare la calitățile necesare pentru guvernare. În acest 
context capătă importanță referirea la regele David, pentru că, potrivit programului 
iconografic, prin persoana sa, s-a formulat concepția conform căreia puterea regală vine 
de la Dumnezeu, El fiind cel care oferă aceste însușiri alesului său. Această concepție a 
fost vie la curtea lui Bela al III-lea, fapt dovedit și de un document din 1188: „ego 
Bela....cognoscens et firmiter tenens regii esse officii ad honorem et axaltacionem 
ecclesie totis intendere viribus et ecclesiastica pro iure suo servare, augere, ab 
invasoribus potestate celitus sibi data defendere”. 

 
Istoriografia secolului al XXI–lea 
Studiile și lucrările apărute în acest segment de timp, până în prezent, continuă 

diversitatea interpretărilor făcute de specialiști în secolul trecut. Noul adus de specialiștii 
din acest început de secol este tendința de reevaluare a lucrărilor apărute prin recenzii 
sau studii de istoriografia problemei, atât cât a putut permite accesul la întregul bagaj al 
rezultatelor existente până acum. Se încearcă o serie de analogii cu cronici din alte 
teritorii spre o mai bună cunoaștere sau cu scopul de a propune un alt punct de vedere. 

Despre modul în care sfântul Ladislau a fost reprezentat în documente, aflăm de 
la Gerics József și Ladányi Erzsébet17. Printre sursele citate de cronică și de legendă se 
numără operele marilor clasici latini, scrisoarea papei Grigore al VII–lea din anul 1081, 
trimisă episcopului din Metz, dar și opere cu caracter juridic cum ar fi Decretum 
Gratiani. Legenda sfântului Ladislau prezintă cu prudență întâmplările cunoscute din 
cronică alegând să omită voit conflictele cu Salamon și accentuând colaborarea dintre el 
și Geza. Pe lângă acestea, prezintă victoriile obținute de cei doi, iar întemnițarea lui 
Salamon este explicată de răutatea unor cetățeni. Legenda menajează modul de preluare 
a gruvernării de către Ladislau. 

Expunerea cunoscută azi a cronicii s–a născut din lucrările consecutive a doi 
autori. Cea mai timpurie cronică a regatului maghiar a apărut în deceniul șase al secolului 
al XI–lea. Aceasta a fost continuată cu Gesta Ladislai regis din timpul lui Coloman, fiind 
o lucrare idoneistă prin care se aproba detronarea lui Salamon. Această cronică a fost 
prelucrată apoi în timpul regelui Ștefan al III–lea în spiritul concepției legitimiste. 
Potrivit acesteia din urmă, nici Geza, nici Ladislau, nu au avut dreptul la tron. 

Diferența dintre scrisoarea papei Grigore și autorul idoneist al Gestei este că 
autorul lucrării din urmă scoate problematica legitimității tronului maghiar de sub 
jurisdicția și stăpânirea Sfântului Scaun. 

 
17 Gerics József, Ladányi Erzsébet, „A Szent László–ábrázolás forráskérdései legendájában és a krónikában” 
„Sursele modului de reprezentare a Sfântului Ladislau în legende și cronici”, în Magyar Könyvszemle, 
2002, pp. 1–31.  
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În atenția istoriografiei maghiare intră o cronică polonă, cronica lui Gallus 
Anonymus, Chronicae et gesta ducum sive principum Polonorum18. Începând cu Páuler 
Gyula, informațiile din Gestă referitoare la Ungaria s-au integrat în istoriografia 
maghiară și toți cercetătorii mai importanți s-au străduit să folosească informațiile 
autorului anonim. În lucrarea sa surprindem interese politice evidente. Anonymus a 
declarat că va evidenția numai acele fapte și persoane, care au un rol în descrierea 
evenimentelor lui Boleslav al III-lea Gură Strâmbă al Poloniei (1102-1138), personajul 
principal al gestei și cel care a comandat și încurajat realizarea ei. 

Prezența regilor maghiari în Gestă nu este întâmplătoare. Ca punct de plecare, 
în analiza sa, autorul prezintă momentul pelerinajului lui Boleslav al III–lea din anul 
1113, în Ungaria. Literatura de specialitate a clarificat destul de amănunțit legătura lui 
Ladislau cu Polonia. Acesta s-a născut în Polonia, în timp ce tatăl său, Bela I, se afla 
acolo. Șederea lui în Polonia rezultă și din datele lui Gallus Anonymus, potrivit cărora 
„a fost un polonez prin obiceiurile și modul său de viață”. Pe lângă legăturile politice, 
autorul Gestei a lăsat și alte informații despre regele maghiar. În capitolul 27 din prima 
carte putem citi următoarele: „Boleslav l-a gonit și pe regele Salamon din Ungaria și l-a 
așezat pe tron pe Ladislau, mai înalt ca statură și mai generos... Se spune că Ungaria nu 
a avut un rege ca el și după el nici pământul nu a mai fost atât de rodnic.” 

Această informație a fost interpretată, de o parte a literaturii, că după decesul lui 
Ladislau în câteva decenii s-a format cultul local spontan al sfințeniei sale, pe când alții, 
cum ar fi Gerics Jozsef și Klaniczay Gábor, au susținut că în această caracterizare trebuie 
căutată tradiția rămasă de la Alcuin, referitoare la bonitas regis. 

În opinia autorului, această interpretare din urmă arată importanța regelui 
Ladislau pentru autorul Gestei. Menționăm că, regele maghiar este singurul dintre 
multitudinea personajelor din Gestă care are o caracterizare fizică. Nici cel care a 
comandat-o, Boleslav al III-lea, nu a beneficiat de această atenție specială. La fel, merită 
atenție capacitatea regelui de a asigura o recoltă bogată. Gallus Anonymus în prezentarea 
lui Ladislau a subliniat două trăsături de bază: pietas/spiritul religios și constituția fizică. 

Afirmația lui Gallus Anonymus oglindește părerile despre Ladislau create la 
începutul secolului al XII-lea, care – ocolind legitimitatea la putere, în urma detronării 
regelui legitim - au accentuat mai mult virtutea de largitas lui Ladislau. În opinia 
autorului tocmai însemnările lui Gallus Anonymus dovedesc că, închipuirile referitoare 
la statura fizică a lui Ladislau au fost cunoscute cu mult înainte de nașterea legendei. 

Atenția istoriografiei maghiare se îndreaptă și către analiza predicilor medievale. 
Kertész Balázs19 aduce în atenție predica unui călugăr franciscan maghiar, Láskai Osvát, 
care a trăit în a doua jumătate a secolului al XV–lea și începutul secolului al XVI–lea. 

 
18 Bagi Dániel, „Szent László es Szent István Gallus Anonymus gesztájában. Megjegyzések a III. könyv 25 
fejezetéhez” „Sfântul Ladislau și Sfântul Ștefan în gesta lui Gallus Anonymus. Observații la capitolul 25 
din cartea a III–a”, în Levéltári Közlemények, 2005, pp. 291–334.  
19 Kertész Balázs, „Megjegyzések Szent László kanonizációjához. Laskai Osvát második Szent László–
sermójának forrásproblémája” „Observații cu privire la canonizarea Sfântului Ladislau. Problematica 
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Predica lui Láskai Osvát tratează despre sfințenia și canonizarea lui Ladislau. 
Nu demult s-a dovedit că Láskai a folosit cronica lui Thúróczy. În elaborarea 
fragmentului prezentat din predică s-a inspirat din aceasta, dar nu a folosit citate exacte, 
ci a compus textul bazându-se pe mai multe fragmente din diferite părți ale cronicii. 
Autorul se întreabă care ar fi fost motivul pentru care franciscanul Láskai Osvát, la 
sfârșitul Evului Mediu, a redactat o predică prin care să dovedească sfințenia lui 
Ladislau. 

Întrebarea este relevantă, dacă ne gândim că atitudinea de respect a însoțit 
memoria sfântului rege de secole. Având în vedere rugăciunea adresată sfântului, 
existentă în codexul Pray, și faptul că Ladislau a fost venerat la sfârșitul Evului Mediu 
ca fiind sfântul protector al Ungariei, autorul consideră că problema legată de sfințenia 
lui, formulată în discursul lui Láskai, nu este invenția călugărului franciscan, ci a fost 
preluată dintr-o altă sursă. 

Datorită interesului față de trecut, călugărul franciscan era cunoscător al 
cronicilor lui Thúróczy și Knauz, dar și al gestei magisterului P. Pe baza acestor surse, a 
redactat la sfârșitul Evului Mediu o predică prin care se ocupă de sfințenia și canonizarea 
lui Ladislau. 

Klaniczay Gábor contestă valoarea de izvor a relatării. În opinia sa, prin această 
relatare „au vrut să dea o coloratură legală cultului lui Ladislau”. Prin aceasta se explică 
faptul că, în text apare papa Inocentiu al III-lea (1198-1216), în loc de papa Celestin al 
III-lea (1191-1198), deoarece în timpul perioadei sale, canonizarea a devenit dreptul 
papilor. 

Klaniczay s-a bazat pe rezultatele cercetărilor internaționale și presupune că 
procedura de canonizare a lui Ladislau s-a petrecut fără intervenția papei. 

Fedeles Tamás se ocupă de altarul dedicat sfântului Ladislau20. Studiul său este 
împărțit în mai multe părți și le vom analiza pe rând. 

În prima parte, autorul se axează pe dezvoltarea imaginii lui Ladislau în calitate 
de sfânt al întregii națiuni maghiare, fiind alături de sfântul Ștefan și sfântul Emeric, unul 
dintre cei mai importanți sfinți maghiari. Își are locul de veci în catedrala din orașul 
fondat de el. Faptul că, imaginea lui s–a dezvoltat mult la începutul perioadei regilor din 
Casa de Anjou, nu este o coincidență. Aceștia, în lupta lor pentru tron, aveau nevoie să–
și legitimeze doleanța. În acest efort de legitimare stă și decizia de a emite monede cu 
imaginea regelui sfânt. Totodată stima apărută față de Ladislau se datorează mentalității 
colective cavalerești, din ce în ce mai populară în epoca Casei de Anjou, în urma căreia 
athleta patriae a devenit eroul soldaților. 

 
izvoarelor folosite de Laskai Osvat în a doua predică despre Sfântul Ladislau”, în Magyar Könyvszemle, 
2006, pp. 297–314. 
20 Fedeles Tamás, „Ad visitandum sepulchrum sanctissimi regis Ladislai. Várad kegyhelye a késő 
középkorban” „Ad visitandum sepulchrum sanctissimi regis Ladislai. Altarul din Oradea în epoca 
medievală târzie”, în Köztes – Európa vonzásában. Ünnepi tanulmányok Font Marta tiszteletére, editori 
Bagi Dániel, Fedeles Tamás, Kiss Gergely, Editura Kronosz, Pécs, 2012, pp. 163–183.  
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Dovezile evidente ale popularității sale rezidă și în reprezentarea iconografică, 
precum și în picturi și diferite cicluri de fresce, existente cu precădere în bisericile din 
zona Ardealului și a părții de nord a teritoriului actual al Ungariei. Natio Hungarica, 
formată în anul 1414 în cadrul Universității din Viena, îl alege pe sfântul Ladislau ca 
patron și protector, iar una din sarcinile de bază a fost cultivarea cultului său. În secolul 
al XV–lea apare un progres al cultului față de el – se dezvoltă rolul și imaginea de 
intercesor. În acest sens cea mai cunoscută amintire este fresca ce reprezintă jurământul 
regelui Ladislau al II–lea (1490–1506) făcută de Bertrand Striegel. Începând cu anul 
1360, pe lângă halebarda deja cunoscută, apare lângă Ladislau crucea dublă, devenită în 
scurt timp un atribut permanent. Alături de cele două intrumente – halebarda și crucea 
dublă – devine sfântul națiunii. 

În a doua parte aduce în discuție anumite chestiuni legate de relicvarul sfântului 
Ladislau. Cu ocazia canonizării sale, i-a fost ridicat – elevatio – din mormânt, în condiții 
festive, corpul, separându–se capul și mâinile, restul rămășițelor fiind așezat înapoi. 
Episcopul Kálmáncsehi Dominic, la sfârșitul secolului al XV–lea, a ctitorit un nou 
capitlu colegiat în scopul îngrijirii mormântului. Pentru relicva capului, după separarea 
mandibulei (ajunsă în domul din Bologna), s–a făcut prima hermă care a servit drept 
model pentru imaginea lui de pe pecetea privilegială a capitlului catedral din Oradea, 
făcută în anul 1291. Despre cele două mâini se știe că una a ajuns în catedrala din Zagreb, 
ctitorie a sa, iar cealaltă a ajuns în mănăstirea franciscană din Ragusa. 

În a treia parte, pe baza ultimelor cercetări, Fedeles Tamás dezvoltă subiectul 
pelerinajelor făcute de regi sau nobilime, de–a lungul timpului la mormântul sfântului 
rege. 

În partea a patra, analizează ritul ofiicilor liturgice ce aveau loc la mormânt: 
intrarea în biserică, ascultarea Sfintei Liturghii, efectuarea Sfintei Spovedanii, 
consumarea Sfintei Împărtășanii, vizitarea raclelor, predarea donațiilor aduse locului de 
pelerinaj, iar la final întocmirea unei scrisori de mulțumire din partea pelerinului. 
Ultimele părți ale studiului le dedică mormântului și orașului Oradea. 

Unul dintre cele mai recente studii despre sfântul rege îi aparține istoricului 
Gábor Klaniczay21, în care vorbește despre geneza cultului acestui rege. 

În acest studiu autorul își propune să urmărească evoluția cultului de–a lungul 
perioadei medievale. În analiza sa, se bazează pe cinci direcții de abordare: regele – sfânt, 
începuturile propriu – zise ale cultului, momentul sanctificării, imaginea hagiografică și 
sfântul cavaler. Regele–sfânt cu trăsătura de miles Christi, care–i înfrânge pe toți 

 
21 Gábor Klaniczay, „Geneza cultului lui Ladislau cel Sfânt”, în Szabó Ödön, Attila Zsoldos (coord.), 
traducător Elga Mayer, Oradea și Bihorul în Evul Mediu timpuriu. Studii despre istoria Țării Bihorului, vol. 
1, Asociația Tanoda și Asociația Culturală Varadinum, Oradea, 2017, pp. 9–51; Idem, The Cult of the Saints 
in Recent Historiographies of Central Europe, Rivista di Storia del Cristianesimo, 9 (2012), pp. 461-484 și 
în Sanctorum, 10 (2013), pp. 159-186; „Szent László csodás tettei a krónikáinkban” „Faptele miraculoase 
ale Sfântului Ladislau în cronicile noastre”, în Magyar Könyvszemle, 117 (2001), pp. 393-410; „La royauté 
sacrée des Arpadiens dans l’historiographie hongroise médiévale et moderne”, în Comptes rendus de 
l’Academie des inscriptions, 2013, nr. 2 (aprilie–iunie), pp. 595–619.  
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dușmanii credinței creștine. La fel ca și sfântul Ștefan, și Ladislau își datorează tronul 
capacităților militare și unei aptitudini – idoneitas – ce decurgea din acestea. 

 
Concluzii 
Așa cum se poate observa, istoriografia maghiară s-a preocupat mult de 

problematica percepției sfântului Ladislau. Misiunea pe care ne–am asumat–o la 
începutul acestui studiu a fost de a prezenta în ansamblu situația și evoluția cercetării 
persoanei, perioadei și percepției sfântului Ladislau în istoriografia maghiară începând 
cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea până la cele mai recente studii publicate. Am 
ales ca prezentarea stării de fapt să fie expusă după împărțirea studiilor pe perioade, 
deoarece ne–am dorit să evidențiem evoluția abordării de la o perioadă la alta, 
diversitatea metodelor folosite, apariția de noi direcții de cercetare și influența curentelor 
de gândire asupra scrisului istoric. 

Despre sfântul Ladislau s–a scris mult și foarte divers, din mai multe 
perspective. Primele lucrări și studii au tratat chestiunea întemeierii Oradiei și a 
fondatorului episcopiei de aici. Specialiștii secolului al XIX–lea au fost preocupați să 
prezinte într–o manieră romantică imaginea regelui Ladislau. În această perioadă s–a 
căutat evidențierea respectului posteriorității față de el și de cultul său. Au fost propuse 
analogii între întemeietorul regatului maghiar și Ladislau, numit acum protectorul țării. 
Nu scapă analizei istoriografiei maghiare de secol XIX nici cunoscuta procedură de 
judecată a ordaliei sau procesul de canonizare a lui Ladislau. Toate acestea au fost 
prezentate și analizate sub influență romantică având exagerările aferente și neluând în 
seamă, cu o perspectivă critică, izvoarele. Istoricii acestei perioade s–au mulțumit să–l 
prezinte, indiferent de autenticitatea documentelor, ca fiind eroul lor, renunțând uneori 
la discursul istoric și apelând la narațiune bazată pe episoadele fantastice din legende. 

Din primele studii ale istoriografiei secolului al XX-lea se pot observa 
schimbări. Sursele și izvoarele sunt supuse unei analize critice. Nu mai prezintă interes 
exultarea sentimentului național prin dezvoltarea de imagini hiperbolizate. Arhivele sunt 
mai des frecventate, iar ca rezultat are loc introducerea în circuitul științific de 
documente noi, nevăzute sau neștiute până atunci. Acest fapt oferă prilejul de a se 
propune o reevaluare a rezultatelor știute până acum și se propun noi direcții de cercetare. 
Apar în discuție locul de înmormântare, raportul dintre legitimitatea și idoneitatea 
preluării tronului de către Ladislau. Se inițiază analize particularizate pe anumite paliere 
cum ar fi imaginea cavalerului sfânt sau a legislatorului. Nu se renunță nici la abordările 
monografice, la lucrările ce tind a cuprinde întreaga viață. 

Un plus este adus de reanalizarea cronicilor, a legendelor și a izvoarelor. O dată 
cu studiul lui Kristó Gyula, vor apărea studii aplecate spre critica izvoarelor. Diversitatea 
istoriografiei maghiare de secol XX își dovedește autenticitatea prin apariția unui studiu 
ce propune o analiză diferită față de ceea ce era deja publicat. Lăsând la o parte critica 
izvoarelor sau analiza efectuată strict pe document, studiul lui Vőö Gabriela propune o 
perspectivă etnografică prin care Ladislau este perceput în patrimoniul spiritual al 
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maghiarilor. Pe lângă izvoarele profane, în atenția specialiștilor din secolul al XX–lea 
intră și textele liturgice. 

În secolul al XXI-lea propunerile de metodă și abordare cunoscute în secolul 
precedent continuă. Apar studii asupra analogiilor cu cronici aparținătoare altor state, 
acesta fiind noul din punct de vedere al metodologiei, alături de apariția de studii ce 
tratează despre imaginea regelui Ladislau în predicile medievale. În această direcție 
istoriografiile recente nu acordaseră atenție suficientă. 

Dacă ar fi să descriem evoluția cercetării în ansamblul perioadei propuse, am 
spune că avem în discuție un subiect preferat de studioși, analizat mult timp și din puncte 
de vedere extrem de diverse. Pe de o parte acest lucru are o totală conotație pozitivă, 
deoarece cercetările numeroase, prin diversitatea lor, aduc în prim plan dialogul științific, 
chiar dacă uneori este polemic, iar pe de altă parte, această realitate, a complexității 
studiilor apărute în această temă, poartă asupra sa și anumite riscuri, printre care, 
amintim repetarea unor informații dintr–un studiu în altul, fapt deloc de apreciat în 
profesionalismul cerut în acest domeniu. 

Pe parcursul cercetării noastre am observat tendința de a se prelua informații 
deja știute din studii mai recente sau mai îndepărtate, ca timp. Această realitate afectează, 
așa cum este cunoscut, factorul noutății și al inovației ce poate duce la un alt nivel 
cercetarea, atât din punct de vedere informațional, cât și din cel al metodologiei cercetării 
științifice. 

Prin calitatea și numărul studiilor apărute, istoriografia maghiară, indiferent de 
perioadă, curent istoriografic în care se încadrează sau metodele folosite, onorează cu 
mare interes și afecțiune pe unul dintre cei mai cunoscuți și iubiți dintre regii maghiari. 
Considerăm că persoana, rolul și perioada acestui rege maghiar are o importanță aparte 
și pentru istoria medievală românească, în special pentru această parte a țării, unde este 
situat un oraș, opinăm noi, fondat de el. 

Această lucrare a beneficiat de suport financiar prin proiectul „SmartDoct – Programe de 
înaltă calitate pentru doctoranzii şi cercetătorii postoctorat ai Universităţii din Oradea pentru 
creşterea relevanţei cercetării şi inovării în contextul economiei regionale”, ID/Cod proiect: 
123008, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 

2014-2020.
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VIAȚĂ COTIDIANĂ. OBICEIURI ȘI TRADIȚII LA ROMÂNI 
REFLECTATE ÎN RELATĂRILE CĂLĂTORILOR STRĂINI 

(SECOLUL AL XV-LEA – ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XVIII-LEA) 

Maria UNGUR 

„A călătorit mult, a înțeles și a 
 văzut multe, a reflectat la toate  

acele întâmplări atât de firești  
vremii sale și a lăsat în scris 

toate cele despre care el credea  
că sunt vrednice să rămână în 

amintirea anilor ce vor veni”1. 

DAILY LIFE. THE ROMANIANS' CUSTOMS AND TRADITIONS 
REFLECTED IN THE  TRAVEL DIARIES OF THE FOREIGN 

TRAVELERS (15th CENTURY - BEGINNING OF THE 18th CENTURY) 

Abstract: During the 14th – 18th centuries, the Romanian space was crossed by 
numerous foreign travelers who, through travel diaries, left us valuable information 
about the Romanian countries and their inhabitants. Of course, it is subjective 
information, which comes from travellers who have had a different view of the places 
they have travelled. From the crowd of travelers who traveled through the Romanian 
space between the 14th and 18th centuries, only those who spent more time in the 
Romanian countries wrote about the daily life, customs and traditions of the Romanian 
people. They described their places, people and clothing, daily life, customs and 
traditions, revealing aspects of life that we do not find in political documents. 

Keywords: foreign travelers, travel diary, everyday life, habits and traditions. 

În secolele XIV-XVIII, spațiul românesc a trecut prin mai multe etape, începând 
cu secolul al XIV-lea când s-a finalizat formarea statelor medievale românești, Țara 
Românească, Moldova și Transilvania. Pe parcursul secolului al XIV-lea și al celui 
următor noile state medievale românești s-au consolidat și organizat din punct de vedere 

 Student doctorand, Şcoala Doctorală de Istorie, Universitatea din Oradea, email: mariaungur95@yahoo.com. 
Conducător ştiinţific prof. univ. dr. habil. Sorin Şipoş. 
1 Paul Cernovodeanu, Societatea feudală românească văzută de călători străini (secolele XV-XVIII), Editura 
Academiei Republicii Socialiste România, București, 1973, p. 15. 
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politic și instituțional. Următoarele secole au fost marcate de lupta pentru păstrarea 
independenței față de marile puteri care se aflau în expansiune precum: Ungaria, 
Imperiul Otoman, Țarist și Habsburgic. Alături de lupta pentru păstrarea independenței 
s-a dus și o luptă pentru înfăptuirea unității statale. 
 Toate aceste etape și evenimente din evoluția spațiului românesc le regăsim și 
în relatările călătorilor străini. Dacă timp de aproape un mileniu (secolele III-XIII) 
spațiul românesc a fost rar menționat în documentele vremii, născându-se numeroase 
discuții polemice în ceea ce privește continuitatea românilor pe acest teritoriu, începând 
cu secolul al XIV-lea, acesta va fi menționat mai des în scrierile unor călători străini care 
au străbătut acest spațiu cu diferite scopuri. Noțiunea de călător îi cuprinde pe toți cei 
care au trecut sau au stat o anumită perioadă de timp în Transilvania, Țara Românească 
și Moldova.  
 Vizita călătorilor a fost determinată de anumite evenimente politice, militare sau 
de existența unei personalități în spațiul românesc, de exemplu: Mircea cel Bătrân, Vlad 
Țepeș, Ștefan cel Mare sau Mihai Viteazul. Personalități care au stârnit interesul, 
determinând vizitarea curților domnești de anumiți diplomați, reprezentanți ai curților 
occidentale sau nobili care doreau să cunoască noi oameni sau aveau anumite interese. 
În drumul lor spre curțile domnești, călătorii au descris locurile, oamenii și vestimentația 
lor, viața cotidiană, obiceiurile și tradițiile, dezvăluindu-ne aspecte ale vieții pe care nu 
le regăsim în documentele politice. 
 În intervalul secolelor XIV-XV au trecut prin spațiul românesc „pelerini, simpli 
călători, cavaleri cruciați sau luptători de ai sultanului, creștini evadați din robia turcilor, 
soli în trecere sau cu misiune specială la noi, episcopi catolici cu reședința la Baia sau la 
Bacău, inchizitori iezuiți, diplomați și misionari, aventurieri, lefegii unguri răzvrătiți la 
Suceava, erudiți pe urmele vestigiilor romane din Transilvania, sau specialiști raportând 
despre exploatarea minelor, precum și a bogățiilor naturale, apoi negustori și martori 
ocazionali”2. 
 În secolele următoare, acestor tipuri de călători se adaugă și „fețe bisericești, 
secretari de ai domnului, ofițeri suedezi de ai lui Carol al XII-lea, ingineri militari 
imperiali raportând despre resursele economice și militare ale Olteniei, sau ofițeri de 
pontonieri descriind și desenând malurile Dunării…”3, apoi medici, mineralogiști, 
savanți, reformatori, meșteșugari germani sau trimiși ai acestora, aristocrați, actori, 
reprezentanți ai Europei și chiar un împărat în persoana lui Iosif al II-lea. Toți acești 
călători au intrat în spațiul românesc, venind din diferite direcții și provenind din diferite 
medii. Cei care au venit din vest, mai exact italieni, francezi, englezi, spanioli, germani, 
slovaci, cehi și croați, au intrat în spațiul românesc prin Transilvania remarcând o 
schimbare în momentul în care treceau Carpații. „Ruta de călătorie cea mai obișnuită, 

 
2 Maria Holban, Călători străini despre Țările Române, vol. I, Editura Științifică, București, 1968, p. 
XIII-XIV. 
3 Ibidem. 
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care străbătea Transilvania și Țara Românească, în drum spre Istanbul, trecea prin 
orașele Cluj – Alba-Iulia – Sibiu, de unde se diviza în două artere spre a ajunge la 
București”4. Aceștia aveau ca destinație Constantinopolul sau se opreau în Transilvania, 
ori la curțile domnești din Țara Românească și Moldova. Cei care veneau din nordul 
spațiului românesc, și ne referim aici la polonezi, ruși, suedezi și lituanieni, intrau pe 
teritoriul țărilor române prin Moldova, punctul de oprire fiind ori Poarta otomană ori 
curțile domnești din Moldova și Țara Românească. De asemenea, avem călători care au 
venit din Peninsula Balcanică și Asia Mică. Vorbim aici de turci, bulgari, greci sau 
diferiți ierarhi de la Constantinopol. Acești călători treceau Dunărea prin diferite puncte, 
ajungând pe teritoriul Țării Românești sau erau care străbăteau Dobrogea și ajungeau în 
Moldova. Deci ajungem la concluzia că existau mai multe trasee și puncte de trecere prin 
care călătorii puteau ajunge în țările române. Desigur, tot în categoria călătorilor intră și 
transilvănenii, sași, secui sau maghiari care au trecut Carpații în Țara Românească sau 
Moldova cu diferite misiuni la curțile domnești.  

Studiul acestor documente sau jurnale de călătorie este important deoarece ne 
oferă informații prețioase despre viața oamenilor, obiceiurile lor și alte elemente din 
viața de zi cu zi pe care nu le regăsim în documentele emise de curtea domnului. Într-o 
perioadă în care țăranul era ignorat și rar menționat, călătorii fac lumină descriindu-i în 
jurnalele lor de călătorie. Cu toate acestea, informațiile diferă de la un călător la altul, în 
funcție de formarea intelectuală a acestuia și scopul călătoriei sale. De aceea, pentru 
redactarea articolului s-au folosit ca metode de lucru cercetarea, analiza și interpretarea 
documentelor și extragerea informațiilor care fac referire la viața cotidiană din spațiul 
românesc, precum și cele care fac referire la obiceiurile și tradițiile românilor. De 
asemenea, o altă metodă folosită a fost comparația. Mai exact s-a încercat compararea 
informațiilor oferite de călători pentru a ajunge la o concluzie cât mai aproape de adevăr, 
deoarece informațiile diferă de la un călător la altul. Contează și originea acestuia și țara 
de proveniență deoarece acest lucru poate influența atitudinea celui care scrie față de 
români. „Este un aspect foarte important în relatările celor care au străbătut spațiul 
românesc, fiindcă descrierile sunt mai mult decât niște simple observații, ele ne vorbesc 
despre sentimentele și impresiile călătorilor în funcție de țara pe care o părăsesc și de 
țara în care intră. Ceea ce vede și trăiește voiajorul atunci când traversează frontiera îi 
va influența opinia despre țara în care tocmai a intrat”5. Dar cu toate acestea, sursele 
oferite de acești călători sunt importante, și dacă sunt studiate cu atenție ele oferă 
informații importante despre societatea românească din secolele XIV-XVIII și despre 
viața cotidiană, obiceiurile și tradițiile din spațiul românesc. 

4 Sorin Șipoș, „Călătorii străini și traversarea frontierelor Țărilor Române (1769-1810)”, în Națiunea 
imaginată. Concepte și etape în construirea identităților naționale europene. In honorem prof. univ. dr. 
Sever Dumitraşcu, (coordonatori: Sorin Şipoş, Gabriel Moisa, Dan Octavian Cepraga, Ion Eremia, Laura 
Ardelean, Radu Romînaşu), Editura Academia Română. Centrul de Studii Transilvane, Editura Episcopiei 
Devei și Hunedoarei, Cluj-Napoca/Deva, 2019, p. 154. 
5 Ibidem, p. 150. 
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În ceea ce privește societatea românească, aceasta era împărțită pe clase sociale 
precum boierii, nobilii și țăranii. În cadrul acestei societăți influența orientală coexista 
cu cea occidentală. Un exemplu în acest sens avem „felul în care ni s-a păstrat portretul 
domnului și învățatului Dimitrie Cantemir, o dată îmbrăcat în haine orientale, altă dată 
în haine nemțești”6. De asemenea, viața cotidiană diferea de la o categorie socială la 
alta. O zi din viața unui țăran decurgea în mod diferit de cea a unui boier. Ocupațiile 
de bază erau creșterea animalelor, agricultura, meșteșugurile și alte activități care se 
desfășurau în cadrul gospodăriei sau locuinței. Locuința „constituie una din cele mai 
grăitoare expresii a modului de viață a poporului, a gustului său, a unei tradiții etnice 
și culturale. Aici se desfășoară cele mai multe dintre activități, se transmite experiența 
de viață, se însușesc moduri de viață, etc.”7. Vestimentația era un alt element care 
ducea la diferențierea categoriilor sociale. Țăranii își confecționau singuri hainele, 
femeile țesând toată iarna. Dacă îmbrăcămintea de toate zilele era mai simplă, cea de 
sărbătoare era mult mai frumos lucrată și completă. În comparație cu cea a țăranilor, 
vestimentația celor bogați era foarte diferită, iar contactul și influența occidentului sau 
orientului se manifesta în primul rând în vestimentația boierilor sau domnitorilor. 

Ocupațiile cotidiene erau întrerupte de sărbătorile religioase. De altfel, „omul de 
rând își rânduia viața după fenomenele astronomice și naturale (alternarea zi-noapte, a 
anotimpurilor) și după sărbătorile religioase”8. Conform lui Sorin Mitu, sărbătorile au 
fost adesea și surse de conflict social, cu precădere în Transilvania, unde existau mai 
multe etnii și diferențe culturale. Ca atare, pentru puterea politică din Transilvania, care 
încerca să controleze timpul țăranilor, sărbătoarea determina sustragerea acestora „de la 
activitățile productive”9, ceea ce ducea adesea la conflicte, atât între nobili și țărani, cât 
și între puterea laică și cea ecleziastică. 
 Trecând prin Transilvania, Țara Românească și Moldova, călătorii au lăudat sau 
au criticat diferite aspecte referitoare la români. Unii au fost impresionați de aspectul și 
frumusețea lor, de vestimentația lor dar mai ales de obiceiurile și tradițiile poporului 
român. Alții au criticat viciile lor subliniind aspectele negative ale românilor sau poate 
anumite obiceiuri mai puțin înțelese de către ei.  

Din totalitatea călătorilor care au trecut prin spațiul românesc doar cei care au 
stat o vreme mai îndelungată pe aceste teritorii au scris despre viața cotidiană, obiceiurile 
și tradițiile locuitorilor acestui spațiu. Au avut nevoie de timp pentru a înțelege 
mentalitatea acestui popor și pentru a lua parte la toate ceremoniile importante din viața 
unui om, cum ar fi: botezul, nunta și înmormântarea. Sunt călători care ne oferă detalii 
importante despre toate obiceiurile care se desfășurau în cadrul unui botez, nunți sau 
înmormântări sau cu ocazia unei sărbători mari, cum era Paștele, Crăciunul sau 

 
6 Ion Bulei, O istorie ilustrată a românilor, Editura Litera, București, 2018, p. 69. 
7 Mircea Brie, O istorie socială a spațiului românesc. De la începuturile statalității dacice până la 
întrezărirea modernității, Oradea, 2005, p. 218. 
8 Ibidem, p. 221. 
9 Sorin Mitu, Transilvania mea. Istorii, mentalități, identități, Editura Polirom, Iași, 2013, p. 238. 
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Boboteaza. Apoi au fost călători care au făcut o comparație între felul în care erau 
sărbătorite anumite evenimente la curțile domnești sau boierești și cele sărbătorite de 
țăranii simpli. S-a constatat că țăranii trăiau cu o mai mare intensitate orice sărbătoare 
sau ceremonie, deoarece în mediul lor s-au conservat mai bine toate obiceiurile și 
tradițiile. La curțile domnești sau boierești au pătruns diferite influențe străine care au 
alterat într-o oarecare măsură anumite obiceiuri și tradiții. De asemenea, observăm în 
zonele de graniță pătrunderea unor obiceiuri de la popoarele vecine și adoptarea lor de 
către români. De exemplu, călătorul Marco Bandini, care călătorește prin Moldova, 
spunea despre moldoveni că sunt foarte primitori, doar „în părțile de margine spre 
Polonia, ei s-au pătruns de obiceiul vecinilor lor, care nu vor să dea nimic pe degeaba 
străinilor în trecere”10. 

Și pentru că mentalitatea este foarte importantă în evoluția unui popor, au fost 
călători care au scris despre firea românilor și felul în care ei priveau întâmplările din 
viața lor. Franco Sivori, care a fost părtaș la aventura lui Petru Cercel, a scris despre 
mentalitatea muntenilor. El spunea că „muntenii sînt prin firea lor oameni nestatorinici, 
îndrăgind norocul și mai degrabă se lasă pe tînjală fără a se îngriji să deprindă un 
meșteșug sau să practice vreo artă”11. O descriere asemănătoare găsim și în relatarea 
generalului Federigo Veterani, care a călătorit prin Țara Românească un secol mai târziu 
față de Franco Sivori. El găsea firea românilor „nestatornică, impulsivă și violentă, fiind 
bine știut că nu există vreun alt mijloc decît forța pentru a-i face să țină ceea ce 
făgăduiesc, și fără de aceasta nu se poate pune pe ei nici un fel de temei”12. Dar Erasmus 
Heinrich Schneider von Wesmantel care a luat parte la campania lui Carol al XII-lea și 
a trecut prin Moldova, nota în jurnalul său de călătorie că „așa cum acest neam este 
aplecat spre toate relele (!), tot astfel are și o pornire firească sau o îndemânare înăscută 
de a-și putea însuși și ceva bun: acestor oameni nu le vine greu să învețe limbi străine și 
arte, numai să nu le lipsească o îndrumare bună; din ei poți scoate printr-o disciplină și 
o îndrumare bună ostași tot așa de însuflețiți și viteji ca în oricare alt neam din lume…”13.
Despre această inteligență a românilor scrie și Marco Bandini subliniind faptul că sunt
isteți și se bucură de o minte pătrunzătoare și deși au aplecare spre furt ei sunt ostași
zdraveni care pot răbda multe neajunsuri.

Și, deși rabdă multe neajunsuri, Paul Beke, un iezuit maghiar, spunea despre 
locuitorii Moldovei că „sînt atît de veseli, chiar și în această sărăcie, încît nu am văzut 
niciodată oameni asemenea lor la veselie”14. Franco Sivori și Paul din Alep subliniază în 
jurnalele lor faptul că românii erau din fire superstițioși și erau foarte atenți la lucrurile 
mărunte și vise. 

10 Maria Holban, op. cit., vol. V, Editura Științifică, București, 1973, p. 331. 
11 Ibidem, vol. III, Editura Științifică, București, 1971, p. 16. 
12 Ibidem, vol. V, p. 464. 
13 Ibidem, vol. VIII, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1983, p. 348. 
14 Ibidem, vol. V, p. 279. 
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Această mentalitate a românilor a determinat anumite comportamente care au 
influențat viața cotidiană, dar și apariția anumitor obiceiuri. Un exemplu, în acest sens 
avem mentalitatea moldovenilor care considerau un păcat tăierea vițeilor, conform 
călătorului Antonio Maria Graziani care trece prin Moldova în 1564. Cu un secol mai 
târziu, Erasmus Heinrich Schneider scria același lucru despre moldoveni, faptul că, 
aceștia refuză să mănânce carne de vițel, deoarece atunci când vițelul este tăiat, vaca nu 
mai dă lapte. 

Viața cotidiană a țăranului era diferită de cea a boierimii. Ocupațiile de bază ale 
țăranilor erau agricultura, creșterea animalelor și practicarea anumitor meșteșuguri. Un 
misionar croat, Alessandro Comuleo, care a vizitat Țara Românească, ne oferă o 
descriere asupra bogățiilor acestei țări, de unde putem deduce și ocupațiile locuitorilor. 
Acesta spunea că „…în toată acea țară se face vinul cel mai ales: mult mai bun și mai 
variat ca în Ungaria și Transilvania. Acolo sunt multe mine de tot felul de metale, dar 
mai ales de aur mult mai multe ca în Transilvania, zăcăminte de sare, de chihlimbar 
galben și negru, de ceară și de păcură: ceara și păcura se adună în sare lichidă la suprafața 
unor lacuri unde stau ca uleiul, și izvorăsc din fundul acelor lacuri în cantitate foarte 
mare. Ceara de asemenea se adună în același chip de pe un rîu care își ia ființa dintr-un 
mic munte. Locuitorii nu îndrăznesc să exploateze aceste zăcăminte din cauza turcilor. 
Țara e foarte mănoasă cu tot felul de roade, cireși, piersici mai mari și mai gustoase ca 
acelea din aceste locuri. Sunt tot felul de fructe care se află acolo în afară de smochine; 
în țara aceea se găsesc pe cîmp „spauri” (bureți) mari de grosimea mîinii, foarte gustoși 
și în mare număr. Se ară pământul o singură dată, cînd se și însămînțează, și produce mai 
mult ca pe aici. Nu este țară în toată lumea unde să se înmulțească mai mult caii, boii, 
oile, și altele asemănătoare, ca acolo”15. 

Din această descriere deducem faptul că, locuitorii Țării Românești se ocupau 
cu agricultura, viticultura, pomicultura, exploatarea resurselor, dar nu spre folosul țării, 
ci al turcilor, și cu creșterea animalelor. De asemenea, pe lângă hrana pe care și-o 
produceau, natura le oferea și alte surse de hrană cum erau acei bureți care creșteau pe 
câmp. Gentilomul francez din Lorena, militar de meserie, Charles de Joppecourt, 
descriind câmpiile Moldovei, nota că locuitorii cultivau grâu, secară, orz, ovăz, mei și 
fân. Călugărul italian Niccolo Barsi, dar și Erasmus Heinrich Schneider von Wesmantel 
notează faptul că țăranii nu aveau pământurile lor ci arau ogoarele care le erau împărțite 
de pârgari în funcție de câte persoane erau într-o familie. 

Femeile, pe lângă munca câmpului și cea din gospodărie, mai aveau și alte 
îndeletniciri, cum ar fi țesutul. Anton Maria Del Chiaro scria în relatarea lui de 
călătorie că fiecare bordei avea un război de țesut unde femeile țeseau o pânză mai 
îngustă din care, mai apoi croiau cămăși, izmene și năframe. Dar, conform unor 
superstiții, acestea evitau să coase vinerea care era denumită de către locuitori, Sfânta 
Vineri. Dar, se pare că o haină nu era țesută doar pentru îmbrăcat ci și pentru alungarea 

15 Ibidem,vol. III, p. 367. 
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epidemiilor. Conform unor superstiții, Anton Maria Del Chiaro ne povestește că 
„atunci cînd pătrunde în Țara Romînească vreo boală molipsitoare se adună un număr 
anumit de femei și acestea timp de douăzeci și patru de ore torc, țes și cos o cămașă de 
cînepă și apoi o ard în mijlocul unei curți și cred că în felul acesta odată cu cămașa a 
fost nimicită și ciuma”16. 

Românii din Transilvania aveau un alt destin. În primul rând nu erau recunoscuți 
ca națiune ci erau doar tolerați. Dar viața lor cotidiană nu diferea foarte mult de cea a 
fraților de peste Carpați. Giovan Andrea Gromo, căpitan de meserie, ajunge la curtea lui 
Ioan Sigismund Zapolya, principele Transilvaniei, unde rămâne 11 luni. El descrie 
națiunile Transilvaniei printre care și cea a românilor. Conform acestui căpitan, 
ocupațiile de bază ale românilor sunt cultivarea pământului și creșterea animalelor. Pe 
lângă munca pe care o depuneau pentru a-și duce existența, ei aveau obligația de a munci 
și pământurile ungurilor și ale sașilor. Ștefan Szanto, zis și Arator, originar din Ungaria 
de vest, scria despre muncile la care sunt supuși românii iobagi în cadrul Colegiului 
iezuit de la Cluj. Acesta spune că erau supuși la cele mai umile munci, atât bărbații, cât 
și femeile și copiii. 

Boierii aveau o viață diferită față de cea a țăranilor. Franco Sivori sublinia faptul 
că boierii se îndeletniceau cu slujba la curte, călăritul, întreceri ostășești și cu vânătoarea. 
Antonio Maria Del Chiaro, cel care a analizat mai mult viața cotidiană a acestei clase 
sociale ne oferă o serie de informații despre felul în care decurgea viața la curtea unui 
boier. Locuința acestuia pare una simplă, pereții fiind lipsiți de tapițerii și ornamentați 
cu câte o icoană. Măsuța e acoperită întotdeauna de un covoraș, iar în jurul pereților erau 
fixate scaune. Spre grădini, casele boierești au terase, unde se ia masa în timpul verii, la 
răcoare. În momentul servirii mesei, toți se așează în jurul ei, capul mesei fiind rezervat 
stăpânului casei sau vreunui invitat special. După servirea mesei, „toată lumea se 
întoarce în odaia unde s-a servit vutca, și acolo își spală din nou mâinile și gura. Pentru 
acest scop apa e adusă în lighene turcești de aramă spoită, cu capace găurite, lucrate cu 
multă artă, și aduse special din orașul Serai din Bosnia. După spălat se aduc cafele, unii 
mai beau înainte un pahar cu vin, iar narghileaua e oferită odată cu cafeaua”17. 

În ceea ce privește locuințele țăranilor, acestea erau simple, construite din lemn, 
bârne și din scânduri. Paul din Alep ne descrie interiorul unei locuințe unde erau „numai 
covoare și covorașe atîrnate pe pereți. În fiecare casă este un cuptor – care are pe dinafară 
un fel de horn din lut vopsit verde sau roșu, iar la cei bogați din faianță, pentru a opri 
fumul, și care se sprijină în partea anterioară pe doi stîlpi”18. Anton Maria Del Chiaro 
spunea că „românii se mîndresc cu o mare curățenie, mai ales în casele lor și, într-adevăr, 
este o adevărată plăcere să intri în acele odăi, în care sunt împrăștiate peste tot, tot felul 

 
16 Ibidem, vol. VIII, p. 378. 
17 Anton-Maria Del Chiaro Fiorentino, Revoluțiile Valahiei, Editura Viața Românească, Iași, 1929, p. 14. 
18 Maria Holban, op. cit., vol. VI, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1976, p. 27. 
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de ierburi mirositoare, ca pelin, rută, salvie, izmă grecească, cimbrișor și altele de felul 
acesta, care răspîndesc un miros pe cît de plăcut, pe atît de sănătos”19. 

Pe lângă toate obligațiile și greutățile pe care le aveau în fiecare zi, românii își 
găseau timp și pentru jocuri și distracții. Anton-Maria ne descrie jocurile copilărești ale 
românilor, jocuri care s-au transmis din generație în generație, de la coloniștii romani. S-au 
păstrat aceleași jocuri cu mingea, titirezul, nucile, bâzâita, de-a caii, scrânciobul, baba 
oarba și altele. La curțile boierilor se organizau tot felul de distracții. Erau aduși țigani de 
la bucătărie, erau unși cu cenușă pe obraz și cu mâinile la spate erau puși să scoată cu dinții 
monede dintr-o farfurie plină cu făină, ceea ce stârnea mare veselie. Călugărul italian din 
Lucca, Niccolo Barsi, trecând prin Moldova, descrie felul în care dansau moldovenii în 
zilele de sărbătoare: „apoi se prind de mînă tot cîte un bărbat cu cîte o femeie, într-un șir 
lung, săltând mereu, strigînd și bătîndu-și picioarele unul de altul. După ce au săltat cîtăva 
vreme se strîng cu toții împreună într-un cerc și saltă ca mai înainte”20. 

Activitățile cotidiene erau întrerupte de anumite sărbători religioase și 
evenimente importante cum ar fi botezul, nunta sau înmormântarea. În cadrul acestor 
sărbători și evenimente au apărut diferite obiceiuri și tradiții. Existau obiceiuri și tradiții 
specifice Crăciunului, Paștelui, Bobotezei și altor sărbători religioase, obiceiuri care au 
fost remarcate și de călătorii străini. Aceste obiceiuri și tradiții, manifestate atât în cadrul 
sărbătorilor, dar și în cadrul evenimentelor difereau de la o zonă la alta.  

Călătorii străini ne oferă o serie de informații despre nunțile românilor. Anton 
Verancsics, prepozit al capitlului Transilvaniei, iar mai apoi arhiepiscop de Strigoniu 
nota în jurnalul său că, deși existau aceleași legi pentru toți, oamenii de rând nu le prea 
respectau. Aceștia aveau obiceiul ca „pe fetele pe care voiesc să le aibă tovărașe de viață 
ei mai adeseori le răpesc decît primesc să le fie date în căsătorie, socotind că așa este mai 
cu cale, și că în chipul acesta legătura între soți va fi mai tare decît dacă ele le-ar fi fost 
dăruite de părinți prin bună voire, sau de la prima pețire”21. Acest obicei s-a păstrat pentru 
mult timp în mediul rural, deși au fost domnitori care au dat legi dure pentru a combate 
această practică. Călugărul italian, Niccolo Barsi, a descris în jurnalul său nunțile din 
Moldova. Aici se obișnuia să se întindă mese timp de trei zile și trei nopți, iar invitații 
nu făceau altceva decât să bea, să mănânce și să joace. Mireasa nu avea voie să mănânce 
nimic în prima zi, ci doar trebuia să asiste la acel spectacol. De asemenea, după ce se 
oficia cununia la biserică, mireasa se urca într-o trăsură și în fiecare piață trebuia să 
coboare pentru a dansa cu toți cei care o pofteau.  

Paul din Alep, de origine din capitala Siriei, ne oferă informații suplimentare. 
Acesta scrie că în ajunul nunții, mirele cu prietenii săi străbat străzile orașului bătând în 
tobe și cântând din fluier. La fel procedează și mireasa cu alte fete. Acestea se urcă în 
trăsuri și urmate de lăutari se plimbă pe străzile orașului. În ziua nunții „tinerele fete 

19 Ibidem, vol. VIII, p. 379. 
20 Ibidem, vol. V, p. 76. 
21 Ibidem, vol. I, p. 406. 
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joacă hora în curtea casei, ținîndu-se de mîini, împodobite cu hainele lor cele mai 
frumoase. Pe păr ele poartă coronițe de piele aurită sau de cositor galben, trandafiri 
artificiali lucrați la Veneția sau în Țara nemțească, flori roșii, iasomie și altele. Ele sar și 
joacă învîrtindu-se”22. Un alt obicei remarcat de Paul din Alep era împodobirea curților 
și porților cu ramuri de brad. Acest lucru avea o simbolistică: „după cum frunzele acestui 
copac nu cad niciodată, ci sunt întotdeauna verzi înconjurând fructul din mijlocul lor, tot 
așa să dea Domnul mirelui și miresii”23. În timpul ceremoniei religioase, când mirele și 
mireasa ocoleau masa, se aruncau cu zaharicale: migdale, stafide, cofeturi și jimblă, iar 
restul invitaților le adunau. După încheierea ceremoniei religioase, se servea masa, iar 
mirele și mireasa erau cei care întindeau farfuriile și serveau mâncarea și băutura. 

Secretarul de la Croix, secretarul marchizului de Nointel la ambasada din 
Constantinopol, vizitează Țara Românească și Moldova la sfârșitul secolului al XVII-lea. 
Și el descrie în jurnalul său nunțile românilor. El povestește că dacă mirele era dregător 
sau fiu de dregător, nunta se făcea la domnitorul țării sau în sala divanului. Domnul 
era cel care îi împrumuta mirelui una din cușmele sale brodate și împodobite cu 
surguci. Slujba căsătoriei era oficiată în capela palatului de către mitropolit. Domnul 
era cel care îi conducea pe miri în fața altarului și tot el le era și naș. Rudele miresei 
nu asistau la ceremonie și nici la masă, organizând la ele acasă un alt ospăț unde 
sărbătoreau. 

Georg Franz Kreybich, sticlar de meserie, călătorește prin Transilvania și Țara 
Românească, unde participă la ospățul de nuntă al domniței Ilinca, fiica lui Constantin 
Brâncoveanu. Acesta nota că după terminarea ospățului „în aceeași sală în care se 
prânzise, a fost ridicată o cetate împresurată de turci, iar în cetate erau nemți. Turcii 
băteau cetatea cu tunuri și bombarde și-i sileau să se predea și să ceară pace. Și s-au făcut 
și multe alte jocuri și tot felul de dansuri, turcești, arăbești, chinezești, tătărești, 
franțuzești, spaniole și leșești și au ținut toată noaptea pînă la ziuă; nu le pot descrie pe 
toate cîte au fost”24. Observăm că la curtea domnitorului au pătruns diferite influențe 
occidentale, dar s-au menținut și cele orientale. Pe lângă dansurile specifice românești, 
la curtea domnitorului erau organizate dansuri specifice altor popoare, din Occident și 
din Asia. Apoi, erau puse în scenă diferite piese de teatru care ilustrau, într-un mod 
amuzant, problemele politice existente în acea vreme. 

Analizând toate aceste relatări de călătorie despre nunțile din spațiul românesc, 
constatăm faptul că exista o diferență în organizarea acestui eveniment, în funcție de 
clasa socială. La țărani, ceremonia era mai simplă, obiceiurile fiind respectate, chiar dacă 
asta însemna încălcarea legii, cum era furatul fetei. La boieri și dregători evenimentul 
decurgea altfel, în prezența domnitorului, slujba fiind oficiată de un mitropolit. În cadrul 

 
22 Ibidem, vol. VI, p. 122. 
23 Ibidem, p. 209. 
24 Ibidem, vol. VIII, p. 125. 
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nunților domnești remarcăm adoptarea unor elemente străine, cum era piesa de teatru și 
dansurile specifice altor popoaredin Asia și Europa occidentală. 

Alte obiceiuri remarcate de către călătorii străini s-au evidențiat cu ocazia 
înmormântărilor. Călugărul italian Niccolo Barsi, Paul din Alep, secretarul de la Croix, 
Ioan Ovari, Erasmus Heinrich Schneider von Wesmantel, Anton Maria Del Chiaro, dar 
și alții ne oferă descrieri interesante ale înmormântărilor românilor. Studiind aceste 
relatări, s-a constatat faptul că anumite obiceiuri s-au păstrat până în zilele noastre în 
anumite zone ale țării, cum ar fi de exemplu prezența bocitoarelor.  

Acești călători ne povestesc că după ce moare un om, acesta este ținut trei zile 
în casă, timp în care rudele îi hrănesc pe săraci. Nicolo Barsi menționează faptul că în 
acest timp se cântă din diferite instrumente în jurul sicriului. Secretarul de la Croix 
relatează că femeile aveau datoria să vină cu rudele lor și să bocească lângă mort. Dacă 
nu își doreau acest lucru, angajau bocitoare care, pentru a-și trezi durerea, înșirau 
frumoasele însușiri ale mortului. Acest lucru îl repetau ori de câte ori intra cineva în 
încăpere. Acest obicei îl regăsim notat și în relatarea de călătorie a lui Erasmus Heinrich 
Schneider von Wasmentel, oferindu-ne mai multe amănunte. Acesta ne spune că în 
momentul în care murea cineva, cei apropiați decedatului scoteau un țipăt care de cele 
mai multe ori nu izbucnea din suflet ci din obișnuință. De asemenea, ne descrie și rolul 
bocitoarelor: „Și mai și plătesc femei din afară care sunt datoare să bocească, stînd tot 
timpul lângă mort, și pînă la groapă și tot timpul cît stă în coșciug în casă ele nu contenesc 
să plîngă cînd mai e cineva de față. Îndată ce nu mai e nimeni lîngă ele, se așează jos în 
toată tihna și sorb cu mulțumire o dușcă de vin. Îndată ce se vede apărînd vreun străin 
de departe, se scoală iute și își iau locul lîngă mort și strigă iar „Văleu” și încep din nou 
să plîngă… încît s-ar putea spune pe bună dreptate despre ele că și-au învățat ochii să 
plîngă”25. Acest tip de comportament s-a păstrat până în prezent, mai ales în mediul rural, 
unde s-au conservat mai bine, de-a lungul timpului, obiceiurile și tradițiile poporului 
român. 

Un autor anonim, care a folosit informații din arhivele habsburgice și din 
izvoarele polone, a descris în 1699, Moldova și Țara Românească. În această descriere 
„curioasă”, cum a denumit-o autorul, găsim alte informații interesante despre 
înmormântările românilor. Sunt interesante, deoarece nu au mai fost menționate și de 
alți călători și vin din partea unui autor care nu a străbătut spațiul românesc. Acesta scria 
că morții erau îngropați „cu tot felul de păpușării. Unii pun lîngă morți ace, ață, petece 
de postav și de pînză și un ban de drum, pîine și altele de acestea, ca să aibă cu ce să-și 
petreacă timpul în mormânt și să poată ajunge la pretinsul rai”26. Acest obicei, de a pune 
în mormânt obiecte care au aparținut celui decedat, îl regăsim și la civilizațiile din 
Antichitate. De aceea, se naște întrebarea de ce în secolul al XVII-lea, într-o țară creștină 
se mai practicau astfel de ritualuri care nu erau în concordanță cu învățăturile creștine. 

 
25 Ibidem, p. 362. 
26 Ibidem, p. 634. 
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Mircea Eliade ne oferă un răspuns în lucrarea Istoria credințelor și ideilor religioase, în 
care explică supraviețuirea tradițiilor religioase precreștine arătând o continuitate încă 
din neolitic a anumitor culte, mituri și simboluri. Ca atare, în momentul convertirii la 
creștinism au apărut „simbioze și sincretisme religioase”27, adică numeroasele tradiții 
etnice și mitologiile locale au fost integrate în creștinism, păstrându-se până în prezent. 

Crăciunul, Paștele și Boboteaza erau mari sărbători pentru creștinătate, care erau 
sărbătorite în chip deosebit în spațiul românesc, după relatările lui Franco Sivori, și foarte 
solemn conform relatărilor secretarului de la Croix. Paul din Alep scria că „măreția, 
solemnitatea și bucuria publică pe care le-am văzut manifestîndu-se de Bobotează la 
romîni nu le-am văzut nici auzit nicăieri, nici chiar la regii creștini”28. Marco Bandini ne 
spune că moldovenii țineau zilele de sărbătoare prin abținerea de la muncă, petrecând cu 
băutură, mâncare și joc. Și chiar dacă erau împovărați cu numeroase taxe și viața era 
grea, ei întâmpinau zilele de sărbătoare cu o bucurie foarte mare, uitând totul.   

Franco Sivori, cel care a fost părtaș al aventurii lui Petru Cercel, descrie 
sărbătoarea Crăciunului din Țara Românească. El remarcă un obicei care este prezent și 
în zilele noastre, acela de a face cadouri. Potrivit lui Franco Savori, în aceste zile de 
sărbătoare „oamenii își fac daruri unul altuia, iar toți dușmanii se împacă”29. În ajunul 
Crăciunului, toți oamenii mergeau la biserică, asistând la slujbele specifice acestei 
sărbători.  

Paul din Alep a descris în relatările sale de călătorie un alt obicei specific acestei 
sărbători a Crăciunului și anume colindatul. În ajunul Crăciunului, preoții, străinii, copiii 
și dascălii porneau în cete cu uratul pe la case. Conform lui Mircea Eliade, colindul este 
un cântec care s-a transmis de la popoarele antichității. Deoarece autoritățile ecleziastice 
nu au reușit să-l extirpe, colindul a fost creștinat și acceptat. 

Niccolo Barsi, Paul din Alep, secretarul de la Croix, Erasmus Heinrich 
Schneider Von Wesmantel au scris și despre sărbătoarea Paștelui. Conform celor relatate 
de acești călători, sărbătoarea Paștelui nu era foarte diferită de cea din prezent. Sunt 
prezente aceleași obiceiuri și în prezent, ca cele din secolele XV-XVIII. Paul din Alep 
descrie noaptea de Paști, când nimeni nu doarme, iar copiii bat toaca de lemn sau aramă. 
Toaca este un instrument care a apărut în perioada precreștină, fiind utilizată apoi și de 
creștini. Bătăile de toacă semnifică baterea piroanelor în mâinile și picioarele lui Iisus și 
este utilizată din Joia Mare până la Paști. 

Secretarul de la Croix descrie felul în care era sărbătorit Paștele la curtea 
domnească. În noaptea Paștelui, domnul și doamna asistă la slujbă, în costume de 
ceremonie, fiind urmați de dregători și demnitari. Armata face un cerc în jurul lor pentru 
a-i proteja de poporul care vine și asistă la ceremonie. La sfârșitul ceremoniei toată lumea 
își adresează salutul specific acestei sărbători, Hristos a înviat!, în „sunet de tobe, 

 
27 Mircea Eliade, Istoria credințelor și ideilor religioase, vol. III, Editura Științifică, București, 1991, p. 218. 
28 Maria Holban, op. cit., vol. VI, p. 115. 
29 Ibidem, vol. III, p. 11. 
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trompete, țimbale și oboiuri, în zgomotul mai multor descărcări de tunuri și de puști și 
în aclamațiile poporului care face să răsune văzduhul de aceste cuvinte de înviere, 
îmbrățișându-se unii cu alții”30. 

Erasmus Heinrich Schneider Von Wesmantel, cel care a luat parte la campania 
lui Carol al XII-lea și a trecut prin Moldova, ne oferă și alte informații în legătură cu 
obiceiurile de Paști. În aceste zile de sărbătoare, moldovenii își oferă ouă roșii unul altuia 
stropindu-se cu apă în același timp. Uneori își aruncă preoții în apă, aceștia având 
varianta de a se răscumpăra doar dacă ofereau un ospăț bogat. Între Paști și Rusalii, în 
fiecare joi, aveau obiceiul de a merge la câmp împreună cu preotul pentru a binecuvânta 
pământul ca să dea roade bogate. 

În concluzie, putem afirma că „aceste imagini ale altora despre români sau 
despre țările în care ei trăiau au o deosebită importanță”31. Desigur, sunt informații 
subiective, care vin din partea unor călători care au avut o viziune diferită asupra 
locurilor pe care le-au străbătut. Din mulțimea călătorilor care au străbătut spațiul 
românesc între secolele al XIV-lea și al XVIII-lea, doar cei care au stat mai mult timp în 
țările române au scris despre viața cotidiană, obiceiurile și tradițiile poporului român. 
Pentru că ai nevoie de timp ca să înțelegi un popor, să participi la sărbătorile specifice 
lui și doar așa să-i cunoști mentalitatea și obiceiurile sale. Am observat că multe dintre 
aceste obiceiuri, de exemplu îngroparea decedatului cu anumite obiecte sau colindatul, 
s-au păstrat din perioada precreștină, obiceiuri care au fost mai apoi „creștinate”. Aceste 
tradiții și obiceiuri sunt prezente și azi, mai ales în mediul rural, unde s-au păstrat mult 
mai bine. 

Și ca oricare alt popor, „românii nu pot fi altfel decât ceilalți oameni, iar oamenii 
sunt și buni, și răi, și cinstiți, și frumoși, și urâți etc., ca viața. Sunt, au fost și vor fi și 
clișee despre mai toate popoarele, din care se pot discerne anumite adevăruri”32. 

 
 

 

 
30 Ibidem, vol. VI, p. 267. 
31 Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan, Istoria României – compendiu, Editura Academia Română. Centrul de 
Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2007, p. 302. 
32 Ibidem. 
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REGIONAL LEADERSHIP OF BESSARABIA. THEORETICAL VISIONS 
AND PRACTICAL APPLICATIONS OF THE CENTRE IN THE FIRST 

QUARTER OF THE 19th CENTURY 
 

Abstract: Starting from the idea that the empire does not identify itself with a 
monolithic structure, but rather with a network of complex relations arbitrated by the 
Center, and stimulated by the Periphery, which involves asymmetrical elements of 
social, economic and cultural life, we need to reconsider a complex reconstruction of 
the Center-periphery interferences regarding the history of Bessarabia within the 
Russian Empire. The integration of Bessarabia did not follow a simple model 
transposition, but had an individual character, characterized by an alternation and / 
or a folding of several political-administrative models. The regional administrative 
system underwent mutations as a result of paradigm shifts at the Centre, which in turn 
were influenced by peripheral reactions.In this sense, it is important to analyze the 
behavior of the regional leadership. It had to build an effective dialogue with the local 
elite by acting according to the instructions from the Center. 
 
Keywords: Russian Empire, Bessarabia, Centre, Periphery, autonomy, homogenization, 
leadership. 

 
 

Perioada anilor 1812-1828, caracterizată prin regimul relativ autonom atribuit 
Basarabiei în cadrul Imperiului Rus, s-a remarcat și prin perturbații politico-
administrative cauzate atât de disputele între subiecții locali, cât și de vulnerabilitatea 
sistemului administrativ al Basarabiei față de schimbările de paradigmă la Centru. 
Conjunctura politică instabilă, în care s-a aflat Imperiul Rus în primul sfert al secolului 
al XIX-lea, s-a transpus în viziuni contrare sau cel puțin ambigue referitor la modelul de 
integrare a noii provincii, mai ales că anexarea Basarabiei a avut loc într-o perioadă de 
regândire a mecanismelor de funcționare administrativă la nivel de imperiu. În cazul 
periferiilor, Centrul nu a acționat univoc, ci a avut un comportament individual pentru 
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fiecare caz în parte. De aici rezidă și importanța reacției subiecților periferici, în ideea 
configurării unui model de funcționare potrivit, care să corespundă doleanțelor societății 
locale și intereselor autorităților centrale1. Însă, elita atrasă în competiția pentru surse și 
resurse nu a reușit să acționeze convingător în apărarea autonomiei locale. 

Un subiect important în cadrul raporturilor Centru-Periferie era conducerea 
regională. Fie că era formată din exponenți ai populației băștinașe, fie că erau veniți din 
alte regiuni ale imperiului, aceasta reprezenta instrumentul esențial al autorităților 
centrale în implementarea politicilor la periferie. Conducerea regională nu trebuie privită 
doar ca o extensie a administrației centrale, ci drept subiect ce dispunea de un grad relativ 
de autonomie, mai ales în contextul unei îndepărtări geografice. Factura, uneori mai 
permisivă, alteori mai restrictivă, a conducerii regionale față de regimul privilegiat din 
Basarabia era dictată atât de disputele cu exponenții elitei locale cât, poate într-o mai 
mare măsură, de schimbarea vectorului politicii la Centru, Basarabia reprezentând mai 
curând un subiect, încă nedefinitivat, al imperiului care a resimțit pe deplin efectul 
acestor schimbări, decât un obiect al unor profunde conceptualizări din partea 
autorităților centrale. Sensibilitatea sporită a Basarabiei față de fluctuațiile demarate de 
schimbarea vectorului politicii interne a fost cauzată de stadiul incipient de organizare 
instituțională, dar și, nu în ultimă instanță, de lipsa unei viziuni univoce atât din partea 
autorităților centrale, cât și din partea elitei locale. Caracterul tranzitoriu al structurii 
instituționale din Basarabia, ce implica o interacțiune continuă a tendințelor de 
centralizare și a celor de descentralizare, a principiilor de autonomie teritorială cu cele 
de omogenizare era adesea accentuat și de profilul diferit al funcționarilor de prim rang 
din Basarabia, începând cu S. Sturdza și până la M. Voronțov. 

Pentru a înțelege comportamentul conducerii regionale a Basarabiei, este 
necesar de accentuat faptul că Imperiul Rus trecea printr-o perioadă de mari schimbări 
impuse atât de conjunctura politicii externe, cât și de intenția Împăratului Alexandru I de 
a iniția un proces de raționalizare a practicilor administrative existente la acel moment. 
În acest demers, Alexandru I a asociat, pe lângă marile familii nobiliare, și liberali 
convinși, precum A. Czartoryski și F.C. La Harpe. Suplimentar, Alexandru I a creat un 
Comitet secret, format din prietenii săi la întrunirile căruia adesea se discuta despre 
constituție, un senat pe jumătate ales și abolirea șerbiei2. Noul său anturaj prevestea o 
liberalizare a regimului, în a doua decadă a secolului al XIX-lea. Totuși, mai multe 
inițiative nu puteau fi implementate în forma lor inițială, ținând cont de rezistența unor 
persoane influente, interesate în păstrarea status quo-ului. Din acest considerent, cele 
mai radicale reforme erau testate anume la periferie3. În context este necesar să fie 
analizate acțiunile autorităților centrale ruse în cazul Finlandei, Poloniei, teritoriilor 

 
1 S. Boțolin, „Interdependențe Centru-Periferie la începutul stăpânirii rusești în Basarabia (1812-1828)”, în 
Studia Universitatis Moldaviae, nr. 10 (130), Chișinău, 2019, p. 163. 
2 S. Montefiore, Romanovii 1613-1918, Editura Trei, București, 2017, p. 355. 
3 В. Таки, „Историческая память и конструирование региона после присоелинения к империи: особая 
форма правления в Бессарабии в 1812-1828”, în Ab Imperio, nr. 3, Казань, 2004, p. 146. 
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Baltice, dar, nu în ultimul rând, și al Basarabiei. În 1809, Marelui Cnezat al Finlandei îi 
este acordată propria constituție, iar în octombrie 1815, Alexandru I, noul rege al 
Poloniei, a intrat în Varșovia îmbrăcat în uniformă poloneză și a oferit noului său regat, 
de asemenea, o constituție. Inerția deciziilor liberale l-au făcut pe Alexandru I să 
întreprindă acțiuni îndrăznețe. Tot în 1815 eliberează șerbii din Livonia și chiar solicitase 
să i se prezinte planuri pentru întreaga Rusie, ceea ce constituia o chestiune cu mult mai 
complicată și mai sensibilă4. 

Deși, aparent, acordarea unor statute preferențiale unor periferii contravenea 
ideii de unificare și centralizare a sistemului administrativ, pentru legiuitorii de la acea 
vreme cel mai important aspect era, totuși, sistematizarea acestuia, în ideea exploatării 
cât mai eficiente din punct de vedere economic și geostrategic a teritoriilor recent 
anexate. De asemenea, asimiliarea administrativă a anumitor provincii, precum Siberia, 
părea imposibilă la acea vreme. Dificultăți majore erau întâmpinate și în procesul de 
integrare a teritoriilor poloneze, finlandeze sau transcaucaziene. Concentrându-se pe 
reforma și unificarea nucleului imperial, mulți reformatori au recunoscut pe deplin că ar 
fi posibilă introducerea unei legislații speciale în cele mai dezvoltate teritorii recent 
anexate5. Mai mult ca atât, cultura politică din epoca lui Alexandru I a fost puternic 
afectată de ideile Iluminismului. Chiar și proiectele contradictorii se încadrau în 
epistema generală, ceea ce sugera că legile stabilite de conducător ar trebui să 
corespundă naturii și obiceiurilor oamenilor, precum și naturii guvernării și condițiilor 
naturale ale țării6. 

Însă, la scurt timp după inițierea reformelor interne, Alexandru I devine tot mai 
preocupat de politica externă, ținând cont de ascensiunea lui Napoleon Bonaparte. 
Absorbit de ideea creării unei noi coaliții anti-napoleoniene, Alexandru I este nevoit să 
îndepărteze oameni apropiați din anturajul său. Astfel, în iulie 1806, Alexandru I îl 
îndepărtează pe Czartorynski de la ministerul de externe, în dorința unei apropieri de 
Frederic Wilhelm al III-lea. Este cunoscut faptul că Czartorynski și regele Prusiei aveau 
viziuni antagoniste asupra ideii creării pe viitor a unui stat polonez. Deși politica internă 
nu mai reprezenta o prioritate la începutul celei de-a doua decade, drept dovadă este 
numărul redus de acte legislative aprobate în perioada 1812-18157, totuși prezența în 
continuare în conducerea imperiului a unor liberali convinși avea să păstreze vectorul 
schimbărilor liberale ale Imperiului Rus. Unul dintre aceștia a fost M. Speransky, care a 
propus, în cazul Principatelor române, implemetarea inițiativei lui G. Bănulescu-Bodoni 
de a crea o comisie pentru reglementarea chestiunilor de organizare politico-
administrativă în Principatele române, după modelul finlandez. O atare comisie a fost 
constituită la 12 martie 1812, în componența căreia intrase G. Bănulescu-Bodoni, contele 

 
4 S. Montefiore, op. cit., p 382. 
5 В. Таки, „Историческая память ...”, în op. cit., p. 146. 
6 Ibidem, p. 147.  
7 Basarabia în colecția completă a legilor Imperiului Rus. Volumul 1. Documente extrase din Colecția 1 
(1649 - 1825), Editura Cartdidact, Chișinău, 2017. 
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V.Cociubei în calitate de președinte al departamentului de drept, ministrul justiției I.
Dmitriev și ober-procurorul A. Golițîn8. Mitropolitul G. Bănulescu-Bodoni insista pentru
păstrarea unei poziții dominante a elitei locale în aparatul administrativ9, deși inițial
pleda pentru numirea funcționarilor ruși în diverse poziții administrative10. Această
comisie trebuia să dispună de atribuții de control asupra executivului, care ar fi fost pusă
în sarcina unui guvernator general, iar fiecare provincie în parte să fie condusă de către
guvernatori civili. În fruntea divanurilor celor două principate urma să fie același
guvernator general11. Probabil de un asemenea tratament trebuia să beneficieze și
teritoriul Pruto-nistrean, după semnarea Tratatului de pace de la București. Însă,
înlăturarea lui M. Speransky a făcut ca și această comisie să-și înceteze activitatea.
Cooptarea lui M. Speransky în procesul de reglementare a situației din Basarabia, după
1812, ar fi fost importantă ținând cont de experiența acestuia în instituirea unui model
autonom reușit în cazul Finlandei.

În contextul conflictului ruso-francez, demersul de consolidare a pozițiilor în 
periferiile recent anexate putea suporta, pentru moment, și o tratare mai superficială. 
Această supoziție poate fi probată atât de lipsa unor dovezi documentare care atestă o 
atenție sporită la Curte față de viitorul organizării politice a Basarabiei12, cât și de 
caracterul instrucțiunilor emise de Alexandru I către P. Ciceagov care, la acel moment, 
era responsabil de organizarea administrativă a noii provincii. Cu referire la forma de 
guvernământ necesară în cazul Basarabiei, Alexandru I îi sugerează lui P. Ciceagov să 
se bazeze pe propria „judecată și înțelepciune”. Reglementările provizorii au prins 
conținut datorită apropierii dintre P. Ciceagov și I. Capodistria. Cel din urmă vedea în 
Basarabia un viitor avanpost al mișcării de eliberare a grecilor, ce a permis configurarea 
unui sistem politic și administrativ specific, materializat în instrucțiunile de administrare 
provizorie aprobate în 1812. Și asta pentru căautoritățile de la Sankt-Petersburg erau 
nevoite să ofere o reacție cvasi-echivalentă, cel puțin pentru periferiile de vest, la efectele 
progresiste ale Revoluției franceze aduse de armata lui Napoleon în Europa centrală și 
de est13. Instrucțiunile de administrare provizorie a Basarabiei presupuneau scutirea, pe 
o perioadă de trei ani, de la serviciul militar și impozite, iar administrarea urma să fie
asigurată de către un guvernator civil, subordonat temporar comandantului armatei
dunărene, adică amiralului P. Ciceagov. Administrația civilă a fost împărțită în două
departamente. Competența primului a cuprins partea legislativă, ecleziastică,
judecătorească, dar și probleme de ordine publică și educație. Al doilea departament era
responsabil de statistici, venituri, vamă, comerț și industrie14.

8 В. Морозан, Бессарабия и ее дворянство в XIX в. – начале XX в.: в 2 т./ Морозан В. – Т.1. – СПб: 
Дмитрий Буланин, 2018, p. 46. 
9 Ibidem, p. 47. 
10 Ibidem, p. 45. 
11 Ibidem, p. 48. 
12 Ibidem, p. 45. 
13 S. Boțolin, „Interdependențe Centru-Periferie …”, în op. cit., p. 164. 
14 В. Таки, „Историческая память ...”, în op. cit., p. 151. 
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Regimul privilegiat instituit prin instrucțiunile elaborate de I. Capodistria a 
suferit anumite restrângeri odată cu plecarea lui P. Ciceagov de la conducerea forțelor 
armate dunărene. Destrămarea tandemului Capodistria-Ciceagov a contribuit la creșterea 
rolului guvernatorului, dar și al autorităților centrale imperiale. Astfel, conducerea 
regională urma să coordoneze acțiuniledirect cu autoritățile centrale și în special cu 
ministrul poliției, S. Vyazmitinov. Rolul ministrului S. Vyazmitinov în administrarea 
Basarabiei a crescut semnificativ după ce, la 17 iunie 1813, S. Sturdza, pe atunci aflat în 
incapacitatea de a-și exercita atribuțiile, fusese înlăturat din funcția de guvernator civil 
al Basarabiei.Deficitul unor informații relevante, cât și caracterul destul de vag al 
instrucțiunilor de administrare provizorie a Basarabiei au determinat soluționarea 
majorității problemelor apărute conform normelor de drept ale Imperiului Rus, fără a se 
ține cont de specificul Basarabiei. Iar justificarea legală a mai multor măsuri ce țin de 
organizarea administrativă a noului teritoriu a fost identificată în prevederile 
Regulamentului privind guberniile din 177515, ceea ce era în contradicție clară cu 
discursul politic oficial în privința Basarabiei. 

Schimbarea cursului spre omogenizare se datora și recepționării anumitor 
rapoarte care înfățișau obiceiurile și comportamentul administrației locale într-o lumină 
defavorabilă16.Cursul de aliniere a administrației Basarabiei, în concordanță cu practicile 
din regiunile interne ruse, a fost aprobat de Vyazmitinov după ce a examinat nota 
consilierului de stat L.Baykov, care a inspectat noul teritoriu în 1813. Concluzia generală 
a lui L. Baykov a fost că obiceiurile basarabene constau în dreptul celor puternici și cine 
oferă mai mult. Ca măsură care ar putea îmbunătăți situația, inspectorul a propus 
aducerea legislației regionale cât mai aproape de cea general-imperială și subordonarea 
directă administrației regionale față de autoritățile centrale17. 

I. Hartingh,care l-a înlocuit pe S. Sturdza în funcția de guvernator civil, era și el 
un adept al omogenizării, în acest sens acționând, adesea, contrar dispozițiilor 
autorităților centrale.De menționat că, la 31 mai 1813, Împăratul Alexandru I a emis o 
dispoziție prin care se interzicea conducătorului regiunii să adopte măsuri care ar 
contribui la schimbarea profilului de administrare a regiunii18. Totuși, noul guvernator 
insista pe necesitatea elaborării unui nou statut politico-administrativ care ar fi condus 
spre o convergență în raport cu rigorile administrative ale Imperiului Rus, deși nu 
considera posibilă introducerea imediată a modelului administrativ provincial rusesc. La 
fel ca L. Baikov, noul guvernator a propus preluarea ca model a provinciei Taurida care, 
de asemenea, a făcut parte din Imperiul Otoman, și unde, de asemenea, se considera că 
nu ar fi existat reglementări codificate sub forma unor legi. 

Elaborarea unui nou proiect de Statut al Basarabiei a fost finalizată către anul 
1814, dar a rămas fără o reacție din partea autoritățilorcentrale. I. Hartigh a insistat 

 
15 В. Морозан, op. cit., p. 51. 
16 В. Таки, „Историческая память ...”, în op. cit., pp. 150-151. 
17 Ibidem, p. 152. 
18 В. Морозан, op. cit., p. 53. 
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asupra proiectului, expediindu-l încă o dată ministrului justiției, în februarie 1815. Tot 
începând cu 1815, I. Hartingh începe să numească, în calitate de ispravnici, funcționari 
ruși, contrar prevederilor emise în 1812 de către amiralul P. Ciceagov. Deși aparent 
acțiunile lui I. Hartingh puteau fi catalogate drept depășire a atribuțiilor de serviciu, 
totuși acestea erau conforme unor instrucțiuni de la Centru, cum ar fi ale președintelui 
Departamentului afacerilor civile și ecleziastice al Consiliului de Stat, cneazul A. 
Kurakin. Potrivit acestora, în zonele periferice nobilii locali nu trebuiau numiți în funcții 
importante19. Acțiunile guvernatorului I. Hartigh au provocat un conflict deschis cu elita 
locală, ceea ce a condus, într-un final, la debarcarea acestuia de la conducerea Basarabiei. 

Reorientarea lui Alexandru I spre problemele interne ale Imperiului Rus a permis 
crearea unor noi instituții, precum cea a rezidentului plenipotențiar (namestnic). Această 
instituție crea impresia unei descentralizări a puterii, ori noii structuri create urma să i se 
delege o parte din atribuțiile ce le reveneau, până atunci, autorităților centrale. Totuși, 
prin acest procedeu administrativ nu s-a produs o distanțare a Periferiei față de Centru, 
ținând cont de faptul că rezidenții plenipotențiari erau în contact direct cu Împăratul, iar 
deciziile majore urmau a fi luate doar după aprobarea acestuia. În acest sens, numirea lui 
A. Bahmetevîn calitate de rezident plenipotențiar în Basarabia, nu trebuie analizată doar 
din perspectiva unei măsuri adoptate de Centru în vederea aplanării conflictului între 
conducerea regională și elita locală, dar și un semnal al reactualizării vectorului liberal 
materializat în instrucțiunile elaborate anterior de I. Capodistria. Se considera că 
experiența comunicării cu nobilimea poloneză, unde A. Bahmetev ocupase funcția de 
guvernator militar, ar facilita dialogul dificil cu reprezentanții elitei basarabene. 

În sprijinul lui A. Bahmetev, Alexandru I a delegat, în subordinea acestuia, mai 
mulți funcționari experimentați, care ar fi trebuit să formeze coloana vertebrală a noii 
administrații. Printre aceștias-a făcut remarcat guvernatorul civil din Ekaterinoslav I. 
Kalageorgiy, un protejat al lui I. Capodistria, ambii fiind greci de origine.Colaborarea 
între A. Bahmetev și I. Kalageorgiy a fost una extrem de dificilă. Încercarea de a-l 
înlătura din examinarea chestiunilor importante a provocat acuzații dure din partea lui 
Kalagherghiy față de politica autoritară a lui Bahmetev20. Cea mai importantă dispută a 
avut loc în contextul elaborării noului statut al Basarabiei. Găsind principalele dispoziții 
ale Regulamentului contrare sistemului general al administrației imperiale, Kalageorgiy 
a refuzat să semneze o serie de articole. Acesta a considerat necesar să scrie o opinie 
separată, în care a apărat teza alinierii reglementărilor din Basarabia cu practicile 
administrative generale ale imperiului21.Conflictul dintre Bahmetev și Kalageorgiy a 
întruchipat două abordări opuse pentru soarta autonomiei basarabene: „tiranul” 
Bahmetev a apărat interesele locale, în timp ce „legalistul” Kalageorgiy urmărea o 
direcție de omogenizare22.Când a început conflictul între cei doi oficiali, poziția din 

 
19 Ibidem, p. 58. 
20 В. Таки, „Историческая память ...”, în op. cit., p. 162. 
21 Ibidem, pp. 162-163. 
22 Ibidem, p. 163. 
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Sankt Petersburg cu privire la chestiunea basarabeană fusese formulată. Argumentele 
centralizatoare ale lui Kalageorgiy nu au avut efect, iarîn iulie 1817, la cererea sa, a fost 
transferat înapoi în provincia Ekaterinoslav23. 

Apropierea lui Alexandru I de cancelarul Metternich, în special în timpul 
congreselor de la Laybach, Troppau și Verona, a determinat o schimbare a politicii 
externe cu efect direct și asupra periferiilor occidentale recent anexate. Anume, la 
Troppau, Metternich a propus o doctrină conservatoare, concretizată printr-o 
intervenție care ar fi trebuit să zdrobească revoluțiile din toată Europa. Deși, inițial, 
Alexandru I s-a opus acestor propuneri, revolta Regimentului de Gardă Semionovsky 
a determinat schimbarea atitudinii suveranului, Rusia văzându-se amenințată de 
revoluție. Revolta regimentului reprezenta în sine o reacție a politicii dure promovate 
de Arakceev, fost ministru de război și membru al Consiliului de stat, promotor al 
constituirii coloniilor militare, dar a fost etichetată de Împărat drept dovadă a unei 
conspirații revoluționare. După înăbușirea violentă și exemplară a revoltei, Alexandru 
I adoptă mai multe măsuri, care pot fi catalogate drept reacționare, cum ar fi 
interzicerea tuturor lojelor masonice, considerate de autorități focare revoluționare, 
mai ales că la acea vreme Împăratul era convins de existența unei organizații 
revoluționare secrete la Paris, numită Comité Central. Paranoia conspirației a facilitat 
reglări de conturi în eșaloanele de sus din conducerea imperiului, în timpul lungilor și 
frecventelor absențe ale Împăratului.Renegarea insurecției grecești a constituit 
semnalul că Alexandru I a făcut alegerea între Metternich și I. Capodistria, care 
împărțea,la acel moment, cu K. Nesselrode, funcția de Ministru de Externe. 
Condamnarea mișcării revoluționare a însemnat și sfârșitul de carieră în serviciul de 
stat rus pentru I. Capodistria. 

Convergența dintre noua viziune a Împăratului, cea de promotor zelos al 
principiilor Sfintei Alianțe, și modelul relativ liberal de organizare a periferiilor apusene 
s-a materializat într-o nouă formă cu înclinații spre centralizare și uniformizare a 
politicilor regionale. Acest fapt a fost resimțit și în Basarabia, în special după 1820. 
Înlocuirea lui A. Bahmetev cu I. Inzov, care cumula și funcția de șef al departamentului 
coloniștilor reprezenta un semnal clar al restrângerii cadrului privilegiat.Iar numirea lui 
M. Voronțov în calitate de locțiitor plenipotențiar al Basarabiei, fiind în același timp 
guvernator general al Novorosiei, a fost decisivă pentru inserarea regiunii într-un câmp 
vast al colonizării, și prin urmare a omogenizării politicilor aplicate în Basarabia cu cele 
aplicate altor provincii centrale ale Imperiului. Ajuns la Chișinău, M. Voronțov a 
concediat întreg corpul de funcționari al instituției rezidențiatului plenipotențiar. Cu 
toate acestea, măsurile luate nu au putut schimba radical situația din regiune. 
Contemporanii săi atestau, în continuare, o paralizie a puterii, manifestată printr-o 
demoralizare generală a populației. Aceste fapte, împreună cu influența adversarilor 
autonomiei regionale, care erau printre apropiații lui Voronțov, i-au confirmat necesitatea 

 
23 Ibidem, p. 164. 
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revizuirii formei de guvernare a Basarabiei24.La sfârșitul anului 1826, guvernatorul a 
plecat la Sankt-Petersburg unde a făcut lobby activ pentru revizuirea Regulamentului de 
la 1818. Eforturile sale au fost încununate de succes, mai ales că Regulamentul din 1818 
nu a fost niciodată aprobat definitiv de către Împărat. Noul statut de administrare a 
Basarabiei, adoptat la 29 februarie 1828, stabilea că Basarabia este inclusă în sfera de 
responsabilitate a guvernatorului general al Novorosiei și lichida instituția rezidentului 
plenipotențiar pentru Basarabia. 

În același timp, delegarea funcționarilor de prim rang la Chișinău se datorează nu 
doar noilor semnale de la Centru, dar reprezenta în același timp și un rezultat al rețelelor 
interpersonale din eșaloanele de vârf ale puterii. Numirea lui S. Sturdza în calitate de 
guvernator al Basarabiei poate fi atribuită într-o anumită măsură anume acestei supoziții. 
În urma semnării Tratatului de la Iași (1792), S. Sturdza, care la acel moment exercita 
funcția de hatman, decide să părăsească Moldova și să se stabilească în Imperiul Rus25. 
Viața la Sankt-Petersburg a adus, însă, și complicații de ordin financiar, care au determinat, 
într-un final, părăsirea capitalei și stabilirea în satul Ustie, în apropiere de Moghilev, unde 
a primit o moșie din partea Ecaterinei a II-a26. De remarcat că atât interdicțiile Împăratului 
Pavel I, cât și caracterul excentric al conducerii sale, au motivat multe familii influente să 
părăsească capitala în favoarea domeniilor provinciale. Astfel, în așteptarea unor zile mai 
bune, provincia rusească devine pentru mulți foști demnitari un fel de curte în exil. Printre 
demnitarii dizgrațiați de Pavel I, stabiliți la Moghilev era și P. Ciceagov, vechi favorit al 
Împărătesei Ecaterina a II-a și viitor ministru al Marinei sub Alexandru I27. Stabilirea unei 
relații durabile între familiile Sturdza și Ciceagov s-a dovedit a fi decisivă pentru noua 
provincie, care încă nici nu se prefigura. Tărăgănarea tratativelor de pace cu otomanii 
cumulate cu iminența unui atac din partea lui Napoleon a determinat necesitatea implicării 
flotei Mării Negre și Dunării într-o ambițioasă expediție balcanică preconizată de împărat. 
Din aceste considerente, a fost luată decizia ca generalul Kutuzov să fie înlocuit de amiralul 
P. Ciceagov28. Înainte de plecare, amiralul îl roagă pe Împărat să-l asocieze în deplasarea 
sa pe S. Sturdza, pe care-l cunoștea de ani buni29. Interesant că, anterior, la Sankt-
Petersburg, anume în casa lui Sturdza, P. Ciceagov îl întâlnește pe I. Capodistria, cei doi 
fiind viitorii artizani ai sistemului administrativ provizoriu al Basarabiei. Accederea lui I. 
Capodistria în funcțiile cheie la ministerul de externe, fiind animat de propriul proiect 
grecesc care rezona cu cel al bunicii actualului împărat, Ecaterina a II-a, a contat extrem 

 
24 Ibidem, p. 171. 
25 S. Ghervas, Reinventarea tradiției: Alexandru Sturdza și Europa Sfintei Alianțe, Editura Cartier, Chișinău, 
2014, p. 39. 
26 Ibidem, p. 42. 
27 Ibidem, p. 45. 
28 V. Pâslariuc, Cum a fost semnat Tratatul de la București. 2012 [Accesat 10.09.2019] Disponibil: 
http://www.contrafort.md/categorii/cum-fost-semnat-tratatul-de-la-bucure-ti. 
29 Idem, „Reflecții noi pe marginea unei discuții istoriografice vechi: Cine a decis stabilirea Chișinăului ca 
centru administrativ al Basarabiei”, în Identitățile Chișinăului (materialele Conferinței Internaționale 
Identitățile Chișinăului, ediția a III-a, 1-2 octombrie 2015), Editura Arc, Chișinău, 2016, p. 14. 
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de mult în păstrarea cadrului privilegiat de organizare politico-administrativă a Basarabiei, 
în pofida acutizării relațiilor între succesorul lui S. Sturdza și elita locală. De remarcat că 
nici generalul I. Hartingh nu era un străin pentru familia Sturdza. Acesta era căsătorit cu 
Elena, fiica Marelui Logofăt Grigore Sturdza și, prin urmare, nepoata primului Guvernator 
civil al Basarabiei30. 

Cel mai probabil că și numirea lui I. Inzov în calitate de rezident plenipotențiar al 
Basarabiei, iar din iulie 1822 și Guvernator general interimar al Novorosiei,s-ar datora anumitor 
circumstanțe favorabile, dar și unor cunoștințe mai vechi. În data de 5 mai 1820 este luată decizia 
de delegare a poetului, el și secretar al Colegiului Afacerilor Externe, Alexandru Pușkin, în 
subordinea șefului departamentului coloniștilor din sudul Rusiei, Ivan Inzov aflându-se la acel 
moment în orașul Ekaterinoslav. Numirea acestuia în calitate de rezident plenipotențiar al 
Basarabiei în locul lui A. Bahmetev, care a solicitat la 15 iunie 1820 concediu prelungit în scopul 
refacerii stării de sănătate, s-ar datora probabil și faptului că Ioan Capodistria, șeful diplomației 
ruse, a fost influențat de către unul dintre protectorii lui Pușkin, istoricul N. Karamzin sau 
colonelul și mecenatul V. Engelgardt. Cei doi îl cunoșteau suficient de bine pe Ivan Inzov încă de 
la sfârșitul secolului al XVIII-lea, pentru a-i putea fi încredințat tânărul poet31. Astfel, putem 
presupune că exilarea lui Pușkin la Chișinău a fost voalată sub forma unei deplasări de serviciu 
într-o zonă centrală a părții europene a Imperiului, orașul Ekaterinoslav, și că sosirea acestuia la 
Chișinău s-ar datora mai curând noii funcții pe care urma să o exercite tutorele său, I. Inzov. 
Există însă probabilitatea unei cauzalități inverse. Intenția autorităților a fost să-l exileze într-o 
zonă mai îndepărtată, periferică, dar nu la fel de aspră precum Siberia, iar datorită eforturilor 
protectorilor săi, I. Inzov a ajuns să conducă Basarabia, determinând în modul cel mai direct și 
locația exilului poetului rus în perioada 1820-1823. Drept rezultat, putem constata că figura lui 
Pușkin este determinantă în acest scenariu de numiri, fiindcă odată ce în Basarabia este numit la 
7 mai 1823 un nou rezident plenipotențiar, anume M. Voronțov, poetul trece sub auspiciile 
acestuia, în pofida încercărilor lui I. Inzov de a-l păstra pe Pușkin sub protecția sa. Oficiul noului 
rezident este transferat la Odessa, drept urmare și Pușkin este nevoit să părăsească Basarabia, cu 
toate că a mai întreprins câteva vizite scurte pe parcursul anului 1823. 

Există însă și posibilitatea că numirea lui I. Inzov s-ar datora și sprijinului din 
partea guvernatorului civil al Basarabiei I. Kalagheorghe, care înainte de a fi numit în 
această funcție a deținut o funcție similară în gubernia Ekaterionoslav, unde activa și I. 
Inzov, în calitate de șef al departamentului coloniștilor din sudul Rusiei. Dincolo de 
circumstanțe, aceasta este o altă versiune pusă la îndoială ori, I. Kalagheorghe însuși nu 
a rămas satisfăcut de activitatea în conducerea regională a Basarabiei. Acesta deja către 
anul 1817, urmare a conflictului cu elita locală și rezidentul plenipotențiar A. Bahmetev, 
solicită să i se accepte demisia cu rugămintea de a i se permite întoarcerea la fostul loc 
de muncă în Ekaterinoslav. 

În concluzie putem afirma că acțiunile funcționarilor de prim rang de la 
Chișinău, care reprezentau emanații ale Centrului, trebuie tratate nu doar drept prime 

 
30 S. Ghervas, op. cit., pp. 68-69. 
31 П. Бартенев, А. С. Пушкин въ Южной Россiй, матерiалы для подробной бiографiи Пушкина, În: 
Русский Архивъ, н. 8 и 9, М: типрогафия В. Грачева и комп., 1866, pp. 1089-1214. 
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semnale de difuzare a noii paradigme, ci și un rezultat al dialogului complicat cu 
exponenții elitei locale. Disputele cu aceasta i-a motivat să acționeze în anumite 
circumstanțe contrar direcției generale sau instrucțiunilor de la Centru. Astfel, caracterul 
tranzitoriu al structurii instituționale din Basarabia, ce implica o interacțiune continuă a 
tendințelor de centralizare și a celor de descentralizare, a principiilor de autonomie 
teritorială cu cele de omogenizare, era adesea accentuat și de profilul diferit al 
funcționarilor de prim rang din Basarabia, începând cu S. Sturdza și până la M. Voronțov 
și, în special, a atitudinii acestora față de regimul privilegiat al noii provincii. În același 
timp, numirea funcționarilor de prim rang la Chișinău reprezenta nu atât un efect a unor 
stratageme ale Centrului, ci mai degrabă un rezultat al rețelelor interpersonale din 
eșaloanele de vârf ale puterii. 
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ASPECTS CONCERNING THE MARIAGE OF THE ORTHODOX 
POPULATION IN ARAD, AT THE END OF THE 19TH CENTURY AND 

THE BEGINNING OF THE 20THCENTURY 
 
Abstract: The multiethnic and multi-confessional presence provides a Central 
European specificity to the town of Arad. Being well mixed in everyday reality, the 
Romanian and Serbian orthodox communities will succeed in preserving a balance, 
in spite of the marginalization coming from the Hungarian part, that wanted to 
repress any attempt for the affirmation of national and religious identity. Being a 
minority to the Hungarian population, the Romanians and Serbians will continue 
cohabitation, in spite of the disagreements existing over time on religious issues. 

The double tendency of endogamic and exogamic marriages reveals the progressive 
side of the society, that of breaking away from the traditional forms of cohabitation. Being 
in a period of demographic transition, the urban society will follow naturally the course of 
the changes that were made, especially when it comes to individual consciousness tempted 
to reject any form of constraint which could limit the freedom of expression. 

In the case of the Romanian and Serbian orthodox people, the traditional forms 
of expression had correspondence in a considerable number of citizens. Everyday 
reality, with its cultural and spiritual models, imposes a certain standard of behavior 
upon the civil society, a standard that is reflected in the marriage conduct as well. 

 
Keywords: Arad, orthodox, Romanian, Serbian, mixed marriages, multicultural, 
multiethnic, society, traditional. 

 
 
Un element important privind comportamentul demografic, din orașul Arad, îl 

constituie nupțialitatea, cu evoluția numărului de căsătorii endogame și exogame și noile 
tendințe maritale urbane, evidențiate tot mai mult în contextul dezvoltării economice a 
sfârșitului de secol XIX. Vom încerca să descoperim latura progresivă a societății, de a se 
desprinde de formele tradiționale de conviețuire și perspectivele confortului familial, 
oglindite în modul de organizare și susținere a indivizilor nupțiabili. 
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Contrastele orașului Arad oferă cercetătorilor științifici o nouă dimensiune 
socială, ,,unitate în diversitate”, comunicare interculturală și interconfesională. 
Specificitatea spațiului ,,mozaic” etnic și confesional arădean, cu identitatea sa central 
europeană, este larg recunoscută în mediile culturale naționale și internaționale. Sursele 
istorice locale menționează că, în acest areal geografic, exista o populație eterogenă, 
majoritar română, de confesiune ortodoxă1. 

După instaurarea administrației austro-ungare, în 1867, Curtea Imperială de la 
Viena a desfășurat o politică susținută de modificare a compoziției etnice, prin colonizări 
successive2. Prezența maghiarilor, sârbilor, germanilor, slovacilor și evreilor conferă 
orașului statutul unei așezări bine închegate etnic și confesional. 

Valențele plurietnicității și pluriconfesionalității, integrate desigur în spațiul 
transilvănean, revelează în plan social și cultural tendința fiecărui grup de a-și construi 
propria identitate de limbă, religie și conștiință națională. În urbea de pe Mureș, fiecare etnie 
avea cartierul propriu, în care funcționau școli confesionale bine instrumentate de către 
biserică3. Noua administrație bicefală va marca în plan social, economic și demografic, 
maghiarizarea orașului și urbanizarea susținută de forme ale capitalismului central-european. 

 
Tabel nr. 1 

Confesiunile din orașul Arad între 1890-1910 
 

Conf Rm.C Ort  Ref  Ev Gr.C Unit  Izr  Total  
1890  21799  9252  3909  1221  1035  20  4795  42031  

%  51,8 22 9,3 2,9 2,4 0,04  11,4 
 

1900  28253  10797  5936  1667  1202  31  5962  53848  
%  52,4  20 11 3 2,2 0,05  11 

 

1910  32630  12636  7675  2213  1502  114  6295  63065  
%  51,7 20 12,1 3,5 2,3 0,1 9,9 

 

 

Surse: A Magyar Korona országainak 1900 évi népszámlálása, tizedik rész, végeredmények 
összefoglalása, 27 kőtet, Budapest, 1909, pp. 86-87; A Magyar Korona országainak 1910 évi 

népszámlálása, hatodik rész, végeredmények összefoglalása, 64 kötet, Budapest, 1920, p. 108. 

 
Urmărind Tabelul nr. 1, observăm o creștere a populației urbane,de la 42.031 în 

1890, la 63.065 în 1910. Numărul credincioșilor diferitelor culte a fost influențat de trei mari 
factori: sporul natural, sporul migraționist și trecerea de la o confesiune la alta. 

De-a lungul segmentului temporar, cea mai numeroasă populație era cea 
romano-catolică maghiară sau germană, care a cunoscut o ușoară scădere, de la 51,8% 

 
1 Corneliu Pădurean, Populația comitatului Arad în secolul al XIX-lea, Editura Universității Aurel Vlaicu 
Arad, 2003, p. 260. 
2 Ștefan Marinescu, ,,Colonizările din a doua jumătate a secolului al XIX-lea pe teritoriul fostului comitat 
Arad”, în Ziridava, 1996, 19-20, pp. 201-207. 
3 Civitas Rasciana (orașul sârbesc); Civitas Germanica (orașul german cu ulița maghiară); Walachai (orașul 
românilor); Tikowetz (orașul macedo-românilor).Vezi: Horea Medeleanu, Aradul între mit și adevăr istoric, 
Editura Concordia, Arad, 2010, pp. 40-59. 
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în 1890 la 51,7% în 1910 (0,12%). Romano-catolicii fuseseră principala confesiune a 
administrației maghiare, interesul economic și politic făcând posibilă integrarea unui 
segment minoritar evreiesc, mozaic, în rândul națiunii conducătoare4. 

Confesiunile tradiționale cunosc și ele o ușoară scădere, ortodocșii de la 22% în 
1890 la 20% în 1910 (1,9%), iar greco-catolicii de la 2,4% în 1890 la 2,3% în 1910 
(0,08%). Numărul credincioșilor nu putea să crească datorită sporului migratoriu, fiindcă 
imigranții, ca și coloniștii, aveau altă confesiune. 

Cele mai semnificative creșteri procentuale le-au înregistrat confesiunile 
aparținând reformei religioase (reformată și evanghelică), pe fondul scăderii celorlalte 
confesiuni tradiționale catolice și ortodoxe. Reformații (calvinii) vor înregistra cel mai 
mare salt procentual, de la 9,3% în 1890 la 12,1% în 1910 (2,8%). Evanghelicii 
(luteranii) cresc și ei, de la 2,9% în 1891, la 3,5% în 1910 (0,60%). 

Între 1900 și 1910 se produce cea mai mare creștere a populației ortodoxe și 
greco-catolice vorbitoare de limbă maghiară, orașul devenind o enclavă în mijlocul unor 
vaste spații periurbane românești5. 

Într-o statistică a anului 1910 (Anexa nr. 1), apar câteva particularități care arată 
influența exercitată de majoritarii maghiari dispuși să modifice în mod vizibil 
componența etnică și, ulterior, religioasă a populației orașului Arad. Pentru realizarea 
planului se foloseau de principalele elemente din viața unei etnii: limba, religia și 
numele. Politica de maghiarizare a populației românești viza, în special, zonele de 
câmpie din jurul celor mai importante orașe. În ciuda eforturilor sistematice ale 
autorităților maghiare, românii din Transilvania rămân majoritari, relațiile interetnice 
păstrându-se în limitele conviețuirii pașnice și realizării căsătoriilor mixte6. 

 
Tabel nr. 2 

Populația ortodoxă din orașele Arad, Timișoara, Oradea și Cluj 
1910 

Surse: A Magyar Korona országainak 1910 évi népszámlálása, hatodik rész, végeredmények 
összefoglalása, 64 kötet, Budapest, 1920, p. 108; Iosif Adam, I Pușcaș, Izvoare de demografie 
istorică, vol. II, Secolul al XIX-lea-1914, Transilvania, Direcția Generală a Arhivelor Statului, 

București, 1987, pp. 550-553. 
 

 
4 Corneliu Pădurean, ,,Căsătorie și confesiune în orașul Arad în prima jumătate a secolului XX”, în 
Confesiune și căsătorie în spațiul românesc, sec. XVII-XXI, Studii de demografie istorică, (Coord.) Corneliu 
Pădurean, Editura Universității ,,Aurel Vlaicu”, Arad, 2006, p. 222. 
5 Gheorghe Șișeștean, Etnie, confesiune și căsătorie în nord-vestul Transilvaniei, Editura Caiete Silvane, 
Zalău, 2002, p. 118. 
6 Corneliu Pădurean, ,,Căsătorie și confesiune în orașul Arad…” , p. 58. 

Oraș Nr. ort % 
Arad 12636 20,7% 

Timișoara 11227 16,3 % 
Oradea 4649 7,6 % 

Cluj 1359 2,3 % 
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Creșterea semnificativă a populației ortodoxe din Arad, de la 9252 de persoane, 
în 1890, la 12636 de credincioși, în 1910 (36,5%), situa cultul răsăritean la peste 20%, 
din întreg spectrul confesional arădean. Din cele peste 20% populație ortodoxă, procent 
remarcabil pentru toate orașele transilvănene, majoritatea covârșitoare era alcătuită din 
români, 9151 persoane (14,4%). Pe locul doi se aflau ortodocșii sârbi, cu 1784 persoane 
(2,8%) (Anexa nr.1). Din acest segment de populație a anului 1911, un număr 
semnificativ, 904 persoane (50,6%), cu origine sârbească, provenea din cartierul Arad-
Gai7. Se remarcă numărul ortodocșilor maghiari din Arad, 1642 persoane (2,6%) (Anexa 
nr. 1), confirmându-se politica de maghiarizare a românilor, aceștia din urmă cu un grad 
ridicat de prezervare a religiei.  

Dintre cele patru orașe prezentate în Tabelul nr. 2, Aradul avea cea mai 
numeroasă comunitate ortodoxă, cu 4,3% mai mult decât Timișoara și cu 13,1% în plus 
față de Oradea. Între Arad și Cluj era cea mai mare diferență procentuală, în favoarea 
Aradului, cu 18,4% populație ortodoxă. 

Timișoara era cunoscută, confesional, romano-catolică, 70,9%. Orașul bănățean 
era, de altfel, cel mai cosmopolit oraș din regiune, majoritar german. Ortodocșii din 
Timișoara reprezentau 16,3%, din care ortodocșii români8 numărau 7034 de persoane, 
adică 62,6%. Spre comparație, ortodocșii sârbi9 timișoreni fuseseră 3322 de persoane, 
29,5% din întreaga populație ortodoxă a orașului de pe Bega. 

Oradea avea cea mai echilibrată compoziție confesională reformată (33,1%) și 
romano-catolică maghiară10 (31,6%). Ortodocșii din acest oraș fuseseră doar 7,6%, în 
condițiile unei concurențe greco-catolice românești și maghiare (3,7%). În acest oraș, 
sârbii ortodocși11 se aflau într-un număr infim, 49 de persoane (1%) din întreaga 
populație ortodoxă. În orașul Cluj, cu populație majoritar maghiară, situația era 
asemănătoare Oradiei, confesiunile maghiare12 reformate (40,5%) și romano-catolice 
(35%) situându-se pe primele două locuri. Procentul extrem de redus al ortodocșilor, de 
2,3%, se explică prin existența unei populații minoritare românești, înregimentată 
cultului greco-catolic13, 14,7 %. 

 
  

 
7 Liubomir Șandici, Monografia comunității sârbe din Arad-Gai, Editura Promun, Arad, 2012, p. 35. 
8 A Magyar Korona országainak 1910 évi népszámlálása, ötödik rész, részletes demográfia, 61 kötet, 
Budapest, 1916, pp. 260-261. 
9 Ibidem, pp. 272-273. 
10 Ibidem, pp. 248-249. 
11 Ibidem, pp. 272-273. 
12 Ibidem, pp. 248-249. 
13 Ibidem, pp. 260-261. 
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Tabel nr. 3 
Evoluția căsătoriilor în rândul ortodocșilor români și sârbi din orașul Arad 

1891-1910 
Ortodocși români Ortodocși sârbi 

Confesiune partener Confesiune partener 
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1891 67 51 4 10 2  16 1891 14 13    1 1 
1892 59 52 1 6   7 1892 12 10  2   2 
1893 75 62 4 6 2 1 13 1893 18 15 1 2   3 
1894 73 68  5   5 1894 13 12  1   1 
1895 80 64 3 12  1 16 1895 25 20  5   5 
1896 50 46  2 1 1 4 1896 11 8  2 1  3 
1897 59 52 2 4 1  7 1897 12 11  1   1 
1898 56 49  5 1 1 7 1898 18 14 2 2   4 
1899 50 46 2 2   4 1899 20 20      
1900 57 51 1 4  1 6 1900 12 12      
Total 626 541 17 56 7 5 85  155 135 3 15 1 1 20 

1901 62 59  1 2  3 1901 19 17  2   2 
1902 58 54 1 2 1  4 1902 20 20      
1903 45 38 2 4  1 7 1903 19 17  2   2 
1904 64 59 3 2   5 1904 16 15  1   1 
1905 52 51 1    1 1905 15 13  2   2 
1906 52 49 2 1   3 1906 16 14 2    2 
1907 73 65 4 3 1  8 1907 16 14  2   2 
1908 73 61 3 8 1  12 1908 20 17  3   3 
1909 74 66 1 7   8 1909 16 15  1   1 
1910 57 53 1 3   4 1910 17 16  1   1 
Total 610 555 18 31 5 1 55  174 158 2 14 0 0 16 
Total 1236 1096 35 87 12 6 140 Total 329 293 5 29 1 1 36 

Surse:  
Pentru comunitatea ortodoxă română 
Serviciul Județean al Arhivelor Naționale Arad (S.J.A.N.A), Primăria Municipiului Arad-Stare 
Civilă, Oficiul Parohial Ortodox Român Arad Oraș, reg.5 /1885-1917, f. 46-71. 
Idem, Colecția Registrelor de Stare Civilă, Oficiul Parohial Ortodox Român Arad Gai, reg. 
193/1853-1894, f.51-54 V. 
Idem, Primăria Municipiului Arad-Stare civilă, Oficiul Parohial Ortodox Român Arad Gai, reg. 
8/1894-1936, f. 1-31. 
Pentru comunitatea ortodoxă sârbă 
Arhiva Oficiul Parohial Ortodox Sârb Arad Oraș, Protocolul cununaților (1898-1923), reg. 70.  
S.J.A.N.A, Primăria Municipiului Arad-Stare Civilă, Oficiul Parohial Ortodox. Sârb Arad Oraș, 
reg.3/1853-1898. 
Idem, Primăria Municipiului Arad-Stare Civilă, Oficiul Parohial Ortodox Sârb Arad Gai, reg. 
39/1871-1895. 
Oficiul Parohial Ortodox Sârb Arad Gai, Protocolul cununaților (1896-1921), f. 2-31. 

 
Tabelul nr. 3 oferă imaginea bine conturată a evoluției numărului de căsătorii în 

rândul ortodocșilor români și sârbi (mire/mireasă) cu tineri aparținând altor confesiuni 



68 

creștine (mire/mireasă), cuprins în intervalul celor două decenii. Tendințele maritale urbane 
confirmă interesul major și natural al românilor și sârbilor spre căsătoriile etno-confesionale 
endogame, căsătoriile mixte, cu un procent semnificativ, indicând tendința maritală tot mai 
crescută spre alianțe interetnice și interconfesionale. În privința recunoașterii căsătoriilor 
exogame, Biserica Ortdoxă s-a dovedit tolerantă. Legislația matrimonială ortodoxă14 accepta 
acest tip de căsătorie, oprind oficierea slujbei, doar în cazul ereticilor și jidovilor15. Inițial, 
marele ierarh ortodox, Andrei Șaguna, era rezervat în privința mariajelor mixte. Ulterior, în 
1868, propunea realizarea căsătoriilor mixte în ambele biserici16. 

În cadrul confesiunii ortodoxe române și sârbe s-au efectuat un număr de 1565 
alianțe matrimoniale, din care 1236 (78,9%) au fost realizate de ortodocșii români (61,8 
% căsătorii/an) și un număr de 329 căsătorii (21%) de ortodocșii sârbi (16,4% 
căsătorii/an). Procentul mic al părții sârbe se explică prin numărul redus al sârbilor din 
Arad și prin aria de selecție restrânsă. 

 
Grafic nr. 1 

Evoluția căsătoriilor endogame din Arad,în raport cu căsătoriile exogame 
1891-1910 

 
Surse: Vezi Tabel nr. 3 

 
14 Andrei Șaguna, Compendiu de drept canonic al unei sântei sobornicești și apostolești Biserici, ediția a III-a, 
Sibiu, 1913, pp. 53-85; Idem, Cunoștințe folositoare despre trebile căsătoriei spre folosul preoțimii și al 
scaunelor protopopești, Sibiu, 1854, pp. 6-7; Nicodim Milaș, Dreptul Bisericesc Oriental, trad. Dim I. 
Cornilescu și Vasile S. Radu, revăzută de I. Mihălcescu, Tipografia ,,Gutenberg”, Josepf Gőbl, București, 1915. 
15 Mihai Săsăujan, ,,Căsătoriile mixte în lumina legislației bisericești ortodoxe, catolice și protestante în 
Monarhia Austriacă, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea”, în Căsătorii mixte în Transilvania. Secolul 
al XIX-lea și începutul secolului XX, (coord.) Corneliu Pădurean, Ioan Bolovan, Editura Universității ,,Aurel 
Vlaicu”, Arad, 2005, pp. 19-34. 
16 Sorina Paula Bolovan, Familia în satul românesc din Transilvania, Centrul de Studii Transilvane, 
Fundația culturală română, Cluj-Napoca, 1999, p. 86. 
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Dubla tendință maritală ortodoxă evidențiază capacitatea grupurilor etnice de a 
se adapta situației demografice. Aflată în perioada tranziției demografice, societatea 
urbană va urma firesc cursul schimbărilor petrecute, mai ales în planul conștiinței 
individului tentat a respinge orice formă de constrângere, care să-i limiteze libertatea de 
exprimare. La ortodocșii români și sârbi, formele tradiționale de exprimare aveau 
corespondent într-un număr considerabil de cetățeni. Realitatea cotidiană, cu modelele 
ei culturale și spirituale, impunea societății civile un anumit standard de comportament, 
regăsit evident și în conduita nupțială. 

Conservatorismul afișat a fost provocat de doi factori. Numărul crescut al 
ortodocșilor din oraș a generat posibilități reale în alegerea viitorului partener. De 
asemenea, dorința junilor nupțiabili în a-și păstra identitatea confesională alături de cea 
națională. Confirmarea vine din procentele ridicate al mezalianțelor ortodoxe endogame, 
88,6% la români și 89% la sârbi. 

Cele mai multe căsătorii endogame (68), încheiate în Parohiile Ortodoxe 
Române17, s-au înregistrat în anul 1894 (6,2%), iar cele mai puține (38), în anul 1903 
(3,4%). În Parohiile Ortodoxe Sârbe18 s-au încheiat cele mai numeroase căsătorii (20), 
în anii 1895, 1899, și 1902 (20,4%). Cele mai puține cununii, în număr de 8 (2,7%), au 
fost consemnate în anul 1896. Succesiunea numărului de căsătorii (20), amintite 
adineauri, în rândul populației sârbe, sugerează necesitatea grupului minoritar în a-și 
identifica cât mai rapid partenerul potrivit conștiinței personale, de natură etnică și 
confesională. 

Căsătoria între membrii celor două comunități etnice nu era simțită ca fiind 
mixtă, cu pierderi identitare proprii. De obicei, cununia se săvârșea în biserica miresei, 
iar botezul copiilor în biserica tatălui. Elementele culturii tradiționale, sărbătorile și 
obiceiurile s-au întrepătruns, formându-se sentimentul de apropiere și preluare 
reciprocă19. 

Minoritari față de comunitatea maghiară, sârbii și românii vor continua să 
coabiteze în ciuda unor neînțelegeri existente de-a lungul anilor pe tărâm bisericesc20. În 
Arad-Gai, sârbii și românii au frecventat aceeași Mănăstire Ortodoxă, Sfântul Simeon 

 
17 Parohiile Ortodoxe Române din Arad (1891-1910) erau arondate la Protopopiatul Ortodox Român din 
Arad, afiliat Episcopiei Ortodoxe Române a Aradului. Vezi: Pavel Vesa, Episcopia Aradului. Istorie, 
Cultură. Mentalități (1706-1918), Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2006, pp. 193-201. 
18 Între 1891-1910, Parohiile Ortodoxe Sârbe din Arad și Arad-Gai aparțineau de Protopopiatul Ortodox 
Sârb din Arad, cu afiliere administrativ-teritorială la Episcopia Ortdodoxă Sârbă din Timișoara. Vezi: Vasa 
Lupolovici, Viața bisericească a sârbilor din Banat între anii 1865-1918, Presa Universitară Clujeană, Cluj-
Napoca, 2009, pp. 83-90. 
19 Între anii 1891-1910, Biserica Ortodoxă Română și Biserica Ortodoxă Sârbă cinsteau sărbătorile creștine 
cu dată fixă sau schimbătoare, folosindu-se de calendarul Iulian (neîndreptat). 
20 În 1864 are loc instituționalizarea Bisericii Ortodoxe Române pe criterii naționale, ortodocșii români 
despărțindu-se de cei sârbi în urma recunoașterii Mitropoliei Ortodoxe Române a Transilvaniei, în timpul 
Mitropolitului Andrei Șaguna. Vezi: Nicolae Bocșan, Ioan Popovici, ,,Identitate și alteritate în biserica 
ortodoxă din Imperiul habsburgic. Separația ierarhică a bisericii românești de biserica sârbească”, în 
Identitate și alteritate, Studii de imagologie, II, (coord) Nicolae Bocșan, Sorin Mitu, Toader Nicoară, Editura 
Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 1998, pp. 136-147. 
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Stâlpnicul, până în anul 1872, când sârbii hotărăsc să-și construiască propria unitate de 
cult. Școlile confesionale ortodoxe române și sârbe fuseseră în număr de 9. Înființarea 
Institutului Teologic din Arad în 1882, cu studenți români și sârbi, deopotrivă, vor fi 
factori mobilizatori în creșterea și educația tinerilor ortodocși arădeni21. 

Datorită intelectualilor români, Aradul devine centrul de luptă împotriva 
dualismului austro-ungar, de păstrare și afirmare a identității naționale22. Pe de altă parte, 
sârbii și-au întărit conștiința superioară manifestată de-a lungul timpului pe meleagurile 
arădene23. Activitatea social-politică și culturală a românilor și sârbilor din aceste 
teritorii a fost impulsionată de dorința comună privind necesitatea elaborării propriilor 
concepte, care să ducă la un statut elaborat privind naționalitatea în cadrul Statului 
maghiar24. 

La nivelul Parohiei Ortodoxe Române din Arad Centru (Oraș)25, au fost 
identificați 62 de bărbați sârbi, 5 bulgari și 27 femei sârbe, căsătoriți cu români. 
Menționăm că registrele parohiale nu amintesc apartenența etnică, decât în foarte puține 
cazuri, aceasta stabilindu-se printr-o cercetare amănunțită asupra originii părinților. 
Mulți dintre nupțiabili proveneau din familii mixte. În anul 1895, Mihail Iovanov, cu 
părinții Mihail și Ana, de origine română, se căsătorește cu o etnică sârbă, Draghina 
Suchi, cu părinții Uros și Terezia26. 
 În Biserica Ortodoxă Sârbă din Arad Gai27 au fost reperate 32 de persoane, care 
nu aparțineau etniei sârbe, din care 23 români, 8 bulgari și 1 maghiar, respectiv, 7 
românce și 2 bulgăroaice. Românul Ilie Creța se căsătorește cu Milka Vlaikov, 
sârboiacă28, iar Hristo Petrov - din localitatea bulgărească Leskovac- o ia de soție pe 
sârboaica Iuliana Ghigherbirova, cu părinții Dușan și Marika29. În cazul acesta este vorba 
de o încercare de prezervare a identității confesionale în cadrul Bisericii Ortodoxe Sârbe, 
cu origini slave. 

 
21 Felicia Aneta Oarcea, Școala și societatea în comitatul Arad (1867-1918), Editura Gutenberg Univers, 
Arad, 2012, p. 129. Amănunte privind organizarea Bisericii Ortodoxe Sârbe și a Școlii Confesionale Sârbe 
din Arad-Gai, vezi la Liubomir Șandici, op. cit., pp. 7-178. 
22 Marea Unire de la 1918 a fost înfăptuită la Arad cu sprijinul marilor corifei: Ștefan Cicio-Pop, Vasile 
Goldiș și Ioan Suciu. 
23 În anul 1701, Aradul a fost capitala Confiniului grăniceresc; 1702 Aradul a fost oraș militar sârbesc cu 
primărie proprie, iar în 1706 a devenit sediul Episcopiei Ortodoxe a Aradului cu jurisdicție sârbească asupra 
ortodocșilor români (primii zece episcopi au fost sârbi). Sava Tekelija este considerat cel mai mare mecena 
al Aradului din secolul al XVIII-lea, iar Eustahia Arsici cea mai mare scriitoare sârbă modernă. Vezi: 
Corneliu Pădurean, ,,Populația comitatului Arad….” , pp. 71-75; Eugen Ghiță, ,,Sârbii-imigranți și emigranți 
în comitatul Arad în secolul al XVIII-lea”, în Studii de demografie istorică (secolele XVII-XXI), Corneliu 
Pădurean, Ioan Bolovan (coord), Editura Gutenberg, Arad, 2010, pp. 357-368. 
24 Ljubivoje Cerovic, Sârbii din România, din Evul Mediu timpuriu până în zilele noastre, Timișoara, 2005, 
pp. 153-154. 
25 Serviciul Județean al Arhivelor Naționale Arad (în continuare S.J.A.N.A), Primăria Municipiului Arad-
Stare Civilă, (în continuare P.M.A-St. Civ), Oficiul Parohial Ortodox Român Arad Oraș, reg.5, f. 46-171. 
26 Ibidem, f. 78. 
27 Oficiul Parohial Ortodox Sârb Arad Gai, Protocolul cununaților (1896-1921), f. 2-31. 
28 Ibidem, f. 20. 
29 Ibidem, f. 19. 
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În Biserică Ortodoxă Sârbă din orașul propriu-zis se căsătoresc, în anul 1902, 
Andria Micălăcean cu Paulina Păcurar, ambii români după tată, dar cu origini sârbești 
după mamă și prenumele purtat30. Un caz aparte îl constituie căsătoria a doi tineri bulgari, 
Hrista Parvan cu Angelia Mihalov, originari din Bulgaria31. În situația lor fusese vorba 
de o dublă conservare identitară confesională și etnică, în cadrul aceluiași curent al 
panslavismului32. 

 
Grafic nr. 2 

Evoluția căsătoriilor mixte în comunitatea ortodoxă română și sârbă din Arad 
între 1891-1910. 

 
Surse: Vezi Tabel nr. 3 

 
La nivelul orașului Arad, am identificat 3 categorii de căsătorii mixte (exogame).  
˗ exogamie confesională, caracterizată prin căsătorii realizate între confesiuni 

diferite, ortodocși cu romano-catolici, greco-catolici, reformați sau evanghelici; 
˗ endogamie etnică, asociată exogamiei confesionale, suținută de alianțe 

matrimoniale realizate în interiorul grupului etnic, deschise spre alte 
confesiuni, ortodocșii români cu greco-catolicii români; 

˗ endogamie confesională și exogamie etnică, în cazul mezalianțelor realizate 
în interiorul confesiunii, dar cu etnie diferită, ortodocși români cu ortodocși 
sârbi. 

Căsătoriile endogame, etnic și confesional nu constituie forme ale căsătoriilor 
mixte. Sunt legăturile între mirii aparținând aceleiași etnii și confesiuni. Discutăm despre 
relațiile matrimoniale cu circuit închis, la românii sau sârbii ortodocși. 

 
30 Oficiul Parohial Ortodox Sârb Arad Oraș, Protocolul cununaților (1898-1923), reg. 70 (1902). 
31 Oficiul Parohial Ortodox Sârb Arad Gai, Protocolul cununaților (1896-1921), (1904). 
32 Vezi disputa sârbo-bulgară din Macedonia în Ilie Bărbulescu, Românii față de sârbi și bulgari mai ales în 
chestiunea macedo-română, Tipografia ,,Universitară” A.G. Brătănescu, București, 1905, pp. 11-68. 

0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
8,00%
9,00%

Ort. Rom. Ort. Sârb

Gr. c.

Rm. c.
Ref.

Ev.



72 

În orașul Arad s-au efectuat un număr de 176 căsătorii mixte, 11,2%, cu o rată 
procentuală sensibil egală, 11,3% la români și 10,9% la sârbi, cifre ce autentifică nivelul 
de alteritate confesională prezent la sfârșit de secol XIX și început de secol XX. Cel mai 
important factor pare a fi numărul redus al populațiilor ortodoxe, în raport cu majoritarii. 
Apoi, nivelul superior la care a ajuns societatea urbană desprinsă de unele cutume 
comportamentale. În cazul Aradului, mediul orășenesc a favorizat categoric nivelul 
căsătoriilor exogame, determinismul etnic și confesional depinzând nu numai de 
componenta demografică, ci și de noile orientări sociale. 

Prima alegere matrimonială pentru ortodocșii români, 7 %, și sârbi, 8,8 %, sunt 
romano-catolicii, maghiari majoritari și germani, aceștia din urmă cu un grad ridicat de 
prezervare a naționalității. Procentul ridicat al cununiilor cu romano-catolicii maghiari 
indică faptul că, în rândul acestei confesiuni, s-a produs un amplu proces de erodare și 
alterare al convingerilor naționale și religioase.  

Registrele parohiale arădene consemnează prezența sporadică a romano-
catolicilor de origine română, Georgiu Suciu33 și bulgară, Maria Dungov34. Românul, 
probabil, aparținea unei familii provenite din Moldova, bulgăroaica își avea obârșia 
catolică în Banat, la Vinga (comitatul Timiș)35.  

A doua alternativă în stabilirea căsătoriilor o reprezentau greco-catolicii, 2,8% 
la români și 1,5% la populația sârbă. Pentru românii ortodocși, apropierea față de ,,uniți” 
este naturală, izvorâtă dintr-un mental colectiv comun, etnic, ,,român de-al meu”. Mirii, 
puțin instruiți religios, erau dezinteresați de aspectul confesional.  

Opțiunile reduse ale românilor față de cultele aparținătoare reformei religioase, 
0,9% (reformați) și 0,4% (evanghelici), se explică prin atitudinea conservatoare etnică și 
religioasă prezentă de ambele părți. Din datele statistice amintite mai sus, situația 
ortodocșilor sârbi era similară. 

Prezenta cercetare demografică, asupra comportamentului demografic al 
nupțiabililor ortodocși din orașul Arad, impune câteva concluzii minimale: cu o 
identitate confesională specifică, identificabilă sub aspect etnic românesc și sârbesc, 
ortodocșii vor reuși să închege relații sociale, culturale și religioase, în ciuda majorității 
maghiare, dispusă să marginalizeze orice încercare de afirmare națională și religioasă. 
Analiza fenomenului marital în comunitățile ortodoxe din orașul Arad, la sfârșit de secol 
XIX, evidențiază tendințele tot mai pronunțate ale tinerilor spre alianțe matrimoniale, nu 
doar în interiorul comunităților religioase, ci și în exteriorul ei. Emanciparea societății 
prin eliberarea de orice constrângeri spirituale și culturale a dus la formarea unor noi 
determinisme maritale, cu disponibilități spre căsătoriile mixte. 
  

 
33 S.J.A.N.A, P.M.A-St. Civ, Oficiul Parohial Ortodox Român Arad Oraș, reg. 5/1885-1917, f. 78. 
34 Ibidem, f. 101. 
35 Maria Tereza a catolicizat numeroși bulgari, pavlicheni, colonizați în Banat, la Dudeștii Vechi și Vinga. 
Vezi: Ștefan Marinescu, op.cit., pp. 201-207. 
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ANEXA nr. 1 
Confesiunile și etniile din Arad după limba maternă 

1910 

Magh 
Pop Rm.C Ort Ref Ev Gr.C Unit Isr Bapt Naz A.C Ne 

46085  28357 1642 7628 1815 406 97 6062 39 27 2 10 

% 73 44,9 2,6 12 2,87 0,6 0,1 9,6 0,06 0,04 0,003 0,01 

Români 10279 53 9151  1 1047 14  12   1 

% 16.2 0,08 14,4  0,001 1,6 0,02  0,01   0,001 

Germani 4365 3820 13 23 272 5 2 226   1 3 

% 6.9 6 0,02 0,03 0,43 0,007 0.003 0,3   0.001 0.004 

Sârbi 1810 9 1784   20   3    

% 2.8 0,01 2,8   0,03   0.004    

Slovaci 277 133 6 7 117 12 1 1     

% 0,4 0,2 0,009 0,01 0,18 0,01 0.001 0.001     

Ruteni 7 1 2   4       

% 0.01 0,001 0,003   0,006       

Alții 305 226 37 17 8 8  6+ 3     

% 0,4 0,3 0,05 0,02 0,01 0,01  0,009+0,004     

Total 63128            

 
Sursă: A Magyar Korona országainak 1910 évi népszámlálása, ötödik rész, részletes 

demográfia, 61 kötet, Budapest, 1916, pp. 248-277. 

 
 

Lista abrevieri și prescurtări 
 

A.C.-Alte confesiuni 
Bapt.-Baptiști 
Conf.-Confesiuni 
Căs.-Căsătorii 
Endog.-endogam 
Ev.-Evanghelici 
Exog.-exogam 
Gr.C.-Greco-catolici 
Isr.-Israeliți 
Magh.-Maghiari 
Naz.-Nazarineni 
Ne.-Neînregistrați 
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P.M.A. -Primăria Municipiului Arad
Sârb.-Sârbi
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Rm.C.-Romano-catolici
S.J.A.N.A. -Serviciul Județean al Arhivelor Naționale
Arad
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ASPECTE PRIVIND COMPORTAMENTUL DEMOGRAFIC ÎN 
CADRUL UNEI COMUNITĂȚI DE NEOPROTESTANȚI DIN 

ZONA CURTICI, JUDEȚUL ARAD, LA SFÂRȘITUL SECOLULUI 
AL XIX – LEA ȘI ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XX - LEA 

 
Dănuț – Emanuel PODUȚ 

 
 

ASPECTS REGARDING DEMOGRAPHIC BEHAVIOR WITHIN A 
COMMUNITY OF NEO-PROTESTANTS IN THE CURTICI AREA, 
ARAD COUNTY, AT THE END OF THE 19TH CENTURY AND THE 

BEGINNING OF THE 20TH CENTURY 
 

Abstract: We are trying to take a broader look at the neo-Protestant cults in the rural 
areas of Arad County, especially in Curtici. We set out to follow the beginnings of the 
neo-Protestant communities and their evolution in the early years after their 
appearance in this locality. 
 
Keywords: Neo-Protestant, Transylvania, Cults, Curtici, Arad, rise and evolution. 

 
 
Printre factorii importanți pentru definirea unei națiuni este și Religia. În 

Transilvania, unde era o multitudine de etnii, situația bisericilor era reglementată prin 
legile politico-bisericești ale Ungariei. Astfel, ideile reformei bisericești au pătruns, în 
Transilvania, la mijlocul secolului al XIX – lea. În anii 1894-1895, au fost adoptate 
articolele XXXI/1894, XXXII/1894 și XXXIII/1894 cu privire la căsătoria civilă, 
stabilirea confesiunii copiilor născuți în familii mixte și trecerea matricolelor în 
administrația statului. Într-o altă etapă, au fost adoptate articolul XLII/1895 (prin care 
iudaismul devenea religie receptă) și articolul XLIII/1895 (decretată în 22 noiembrie și 
publicată în Buletinul Oficial din 26 noiembrie 1895) prin care se proclama libertatea 
religioasă a cetățenilor Ungariei, menționându-se condițiile în care o comunitate putea 
deveni confesiune receptă1. 

Conform LegiiXLIII din 1895, se preciza că „Oricine poate propovădui și urma 
liber orice credință sau religie, pe care o poate exercita și manifesta în cadrul dispozițiilor 

 
 Student doctorand, Şcoala Doctorală de Istorie, Universitatea din Oradea, e-mail: podutdanut@yahoo.com. 
Conducător științific prof. univ. dr. habil. Corneliu Pădurean. 
1 Emanuel Jurcoi, Granițele timpului – Un istoric al Bisericii Creștine Baptiste din Curtici de la începuturi 
până în 1944, 2017, s.n., s.l., pp. 95-96; Alexa Popovici, Istoria baptiștilor din România 1856-1989, Editura 
Făclia, Oradea, 2007, pp. 181-183.  
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legii și a cerințelor bunelor moravuri publice. Nimeni nu poate fi împiedicat de a-și 
exercita cultul religios... ” (art.1)2. 

În spațiul românesc, în perioada interbelică, exista nevoia unei înnoiri spirituale. 
Acest lucru nu se putea rezolva decât cu ajutorul Sfintelor Scripturi. Preotul Dumitru 
Cornilescu a lucrat la traducerea Bibliei din limba greacă (între 1916-1920). Biblia 
tradusă de Cornilescu a fost tipărită în 1921 și a contribuit la „întreținerea trezirilor 
spirituale care au urmat în țara noastră”3. 

Credincioșii neoprotestanți sunt caracterizați de mișcarea „născută din dorința 
evadării din capcana formalismului instituționalizat și din tendința unei eterne întoarceri 
la simplitatea și spiritualitatea bisericii primare”4. 

În aceeași perioadă, în sânul Bisericii Ortodoxe a avut loc o mișcare spirituală 
condusă de preotul Iosif Trifa din Sibiu – „Oastea Domnului” (1923). Preotul paroh 
Tudor Popescu, al Bisericii „Cuibul cu barză” din București, promovează mișcarea 
spirituală a „Creștinilor după Evanghelie”. Tot pe atunci (1922), sub conducerea lui 
Gheorghe Bradin, s-a produs și mișcarea spirituală penticostală la Păuliș, județul Arad. 

 
Apariția credinței baptiste în Curtici, județul Arad 
Baptismul s-a conturat la scurt timp după reforma protestantă. Prima biserică 

baptistă a fost înființată între 1609-1611, în Olanda, la Amsterdam5. A doua Biserică 
Baptistă, după cum afirmă Ioan Bunaciu, a luat ființă în 1616, în Anglia6. Cea mai veche 
mărturisire de credință a bisericii baptiste datează din 1644, în Anglia7. Din Anglia, în 
1639, credința baptistă se răspândește în Providence8. Aproape două secole, baptismul a 
rămas izolat doar în Europa de Vest (Britania, Irlanda, Galia, Scoția) și în America9. 
Credința baptistă s-a răspândit în Germania, în 1834, când a luat ființă prima întâlnire a 
Baptiștilor particulari (calviniști)10. Prima biserică baptistă a fost înființată la Hamburg, 
de unde s-a răspândit în toată Europa, primele biserici fiind de limbă germană și, de la 
ele, învățătura baptistă s-a răspândit la celelalte naționalități11. 

 
2 Constantin Cuciuc, The Atlas of Religions historical monuments in Romania, Gnosis Publishing House, 
Bucharest, 1996, p. 50.  
3 Trandafir Șandru, Biserica creștină, evoluție și spiritualitate, Editura Institutului Teologic Penticostal, 
București, 1995, p. 263.  
4 Daniel Brânzei, Identitate creștină în istorie: Relații, Realizări și Realități creștine, Grand Rapids, 
Michigan, SUA, 1998, pp. 81-82. 
5 Keit G. Parker, Baptist in Europe: History & Confessions of Faith, Broadmann Press, Nashville,1982, p. 
31; Alexandru Ilieș, Etnie, confesiune și comportament electoral în Crișana și Maramureș, Editura Dacia, 
Cluj-Napoca, 1998, p. 280; Trandafir Șandru, Biserica Penticostală în istoria creștinismului, Editura 
Bisericii lui Dumnezeu Apostolice din România, București, 1992, p. 65.  
6 Ioan Bunaciu și Otniel Bunaciu, Istoria răspândirii credinței baptiste, Editura Universității București, 
București, p. 15.  
7 Alexa Popovici, op. cit., p. 14.  
8 Earle E. Cairns, Creștinismul de-a lungul secolelor, Editura Cartea Creștină, Oradea, 2007, p. 358.  
9 Alexa Popovici, op.cit., p. 14; Emanuel Jurcoi, Ferestre spre trecut – un istoric al Bisericii Creștine 
Baptiste din Covăsînț: 1896-2011, Editura Rebeca, Arad, 2015, p. 19.  
10 Emanuel Jurcoi, Ferestre spre trecut..., p. 19. 
11 Alexa Popovici, op.cit., p.14.  
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În România, primele convertiri la credința baptistă s-au petrecut în diferite 
regiuni ale țării tot prin intermediul germanilor (în 1856 în București, apoi în 1870 în 
Dobrogea)12, trecându-se mai apoi la maghiari, români etc. În Europa apăruseră biserici 
baptiste în mai multe țări, începând cu anul 1835. La București, abia în1856 s-a stabilit 
un tâmplar german Carl Scharschmidt și a fondat prima Biserică Baptistă13. 

Legat de începuturile mișcării creștine baptiste din România avem de-a face cu 
evenimente petrecute în trei grupuri etnice: germani, maghiari și români. Lucrarea 
baptistă s-a desfășurat în toate provinciile românești cu totul independent, fără a exista 
un plan sistematic de răspândire a baptismului și fără a exista o relație de colaborare între 
baptiștii dintr-o provincie cu cei din altă provincie. Credincioșii baptiști explicau Sfânta 
Scriptură pe înțelesul populației, în felul acesta oamenii înțegelegeau Cuvântul divin și 
poruncile lui Dumnezeu. 

În Germania, credința baptistă a pătruns abia prin 182014, deși apăruse în Anglia 
la începutul secolului al XVII–lea (prin 1611). S-ar spune că baptiștii germani ar fi cei 
care au răspândit învățătura baptistă în provinciile românești. 

În Transilvania, credința baptistă a fost adusă de un croitor german, Anton 
Novak, originar din Viena și distribuitor de Biblii15. El vorbea cursiv și limba maghiară 
și limba română. A ajuns la Salonta Mare în primăvara anului 1871, unde a cunoscut un 
grup de credincioși maghiari care făceau parte din Biserica Reformată. Novak, 
folosindu-se de textul Sfintelor Scripturi, le-a explicat, pe înțelesul lor, anumite doctrine 
ale confesiunii baptiste și s-a format prima Biserică Baptistă Maghiară în casa lui Ianos 
Lajos. Heinrich Meyer – un pastor misionar baptist de origine germană - a botezat un 
grup de 8 persoane la 6 august 1875, la Salonta Mare16. Cei 8 candidați au fost: Lajos 
Ianos cu soția, Mihai Cornea cu soția, Lajos T., Lajos Susana, Kiss Sara și G. Bordaș17. 
În scurtă vreme, numărul credincioșilor baptiști a crescut, în activitatea misionară 
evidențiindu-se Mihai Toth (care s-a dedicat lucrării printre maghiari) și Mihaly Cornya 
(care s-a implicat în lucrarea printre românii din localitățile învecinate Salontei). Din 
Salonta, credința baptistă s-a răspândit printre românii din întreg județul Bihor, astfel 
în1893 erau 11 biserici baptiste românești în județ18. Credința baptistă s-a răspândit și în 
Banat, unde au sosit coloniști germani. Bisericile cu etnii mixte se separă în timp, 
organizându-se, fiecare, separat. 

 
12 Ioan Bunaciu, Propovăduirea în bisericile creștine baptiste, Editura Uniunea Comunităților Creștine 
Baptiste din Republica Socialistă România, București, 1976, p. 45; Ioan – Toma Dărău, Cultură și civilizație 
pe Valea Musteștiului. Bonțești – satul de pe dealul teșit: monografie istorică, Editura Multimedia 
Internațional, Arad, 2017, p. 101.  
13 Alexa Popovici, op.cit., p. 15.  
14 Ibidem, p. 16.  
15 Ibidem, p. 29.  
16 Vasile Bel și Daniel Stoica, Baptiștii și Marea Unire din 1918: adevăruri și fapte, Editura Făclia, Oradea, 
2018, p. 14.  
17 Emanuel Jurcoi, Înțelepciunea vremurilor străvechi – un istoric al Bisericii Creștine Baptiste din Cuvin: 
1904-2004, Editura Pim, Iași, 2011, p. 18.  
18 Constantin Cuciuc, The Atlas of Religions ..., p. 58. 



78 

Bisericile baptiste, la început, aveau puțini credincioși. Aceștia se adunau pentru 
a citi și comenta Sfânta Scriptură, întâlnirile având un caracter familial, cu acest prilej 
cântându-se cântări ce erau transmise în general oral, uneori erau copiate. 

Baptismul a devenit destul de răspândit în Transilvania, însă „Punerea în 
evidență a bisericii baptiste în perioada când regiunea se afla sub administrație austro-
ungară, este dificil de realizat datorită neînregistrării populației de acest fel la 
recensămintele din 1900 și 1910, fiind o biserică mai puțin agreată de administrația 
vremii”19. 

Legea XLIII/1895 oferea posibilitatea recunoașterii de către stat a oricărei religii 
care îndeplinea unele condiții: a. Să aibă un statut de organizare al bisericilor, b. Să aibă 
o mărturisire de credință, c. Să nu aibă intenții potrivnice națiunii și statului20. 

În Ungaria și, implicit, în Transilvania, Bisericile Baptiste maghiare și române 
erau considerate filiale ale Bisericii Baptiste Germane din Budapesta (deși existența 
acestor biserici datează din 1873). Heindrich Meyer – pastorul Bisericilor Baptiste 
Maghiare din Ungaria a trimis o petiție, în 1895, către guvernul Imperiului Austro-
Ungar, în care solicita recunoașterea oficială a Bisericii Baptiste Maghiare (însă fără a 
îndeplini toate condițiile prevăzute de lege), petiția a fost respinsă ca neîndeplinind legea 
în cerințele ei21. 

Lajos Balogh și Andreas Udvarnoki au realizat demersurile și au obținut, la 22 
decembrie 1905, recunoașterea Bisericilor Baptiste Maghiare din Ungaria, lucru ce a dus 
la desprinderea de Bisericile Baptiste Germane din Austro-Ungaria. Această 
recunoaștere s-a răsfrânt și asupra Bisericilor Baptite Române din Transilvania. Aceste 
desprinderi nu au avut la bază neînțelegeri doctrinale, ci ținea pur și simplu de relațiile 
de organizare. 

După 1918, numărul comunităților baptiste a crescut mereu. Acest lucru se 
datora și faptului că s-au întors prizonierii de război din Rusia, unde mulți dintre aceștia 
au îmbrățișat credința baptistă. 

Între 8-10 iunie 1919, la Biserica Baptistă din Buteni, județul Arad, are loc 
Consfătuirea celor mai reprezentativi pastori și conducători ai bisericilor baptiste din 
România întregită, în 191822. Cu acest prilej s-a constituit Uniunea Bisericilor Baptiste 
din România, în care erau incluse toate grupurile etnice: români, maghiari, germani, 
slovaci, ruși/ucraineni. 

La această Consfătuire s-a decis organizarea Congresului Cultului Baptist, în 14-
16 februarie 1920, tot în Biserica Baptistă din Buteni. La Congresul din 1920 s-a votat 
primul Statut de organizare și funcționare a Bisericilor Creștine Baptiste din România. 
Începând cu anul 1919, românii baptiști au editat o revistă – Farul Mântuirii. În luna 

 
19 Alexandru Ilieș, op. cit., p. 280.  
20 Emanuel Jurcoi, Granițele timpului ..., p. 96; Alexa Popovici, op. cit., pp. 182-183. 
21 Alexa Popovici, op.cit., p. 183.  
22 Ioan Bunaciu, Istoria Bisericilor Baptiste din România, Editura Universității Emanuel, Editura Făclia, 
Oradea, 2006, p. 7.  
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octombrie1921, la Buteni, județul Arad, s-a deschis primul Seminar Baptist, iar în 1922 
a fost mutat, din motive strategice, la București23. La Seminar s-au înscris foarte mulți 
lucrători. În 1942, multe Culte sau Asociații religioase și-au pierdut statutul de Culte 
recunoscute, printre acestea fiind și Cultul Baptist din România. Au reintrat în legalitate 
în 1944, când noul guvern a autorizat un număr de 14 culte, printre acestea fiind și Cultul 
Baptist. 

În județul Arad, bisericile baptiste s-au răspândit în aproape toate localitățile. 
Aici baptismul a pătruns din județul Bihor, existând unele note comune între Bisericile 
Baptiste din Bihor și Arad – fiind județe învecinate, mentalitățile și concepțiile oamenilor 
erau aceleași; însă, există și unele particularități. Spre deosebire de Bihor – unde credința 
baptistă a pătruns prin maghiari, în Arad credința baptistă a fost răspândită de români24. 
Despre acest lucru scria și Alexandru Ilieș amintind că componența etnică a localităților 
cu baptiști, în Arad, este predominant românească, evidențiindu-se, astfel, „toleranța 
religioasă a populației românești”25. 

Așa după cum aminteam, în lucrarea de față, atenția ne este îndreptată către 
localitatea Curtici. Curticiul a fost prima localitate din județul Arad unde s-a manifestat 
credința baptistă. 

Biserica Creștină Baptistă din Curtici a fost înființată în 1890. Aici, baptismul a 
fost adus de un tânăr cizmar: Mihai Brumar care, în 1887, a venit din Oradea Mare la 
Curtici, în căutarea unui loc de muncă. Aici a fost angajat să repare încălțămintea 
servitorilor nobilului Szarmezei26. Mihai Brumar învățase meseria de cizmar în 
Budapesta. Aici, în capitala Ungariei, s-a convertit la credința baptistă, fiind botezat în 
Biserica Baptistă Germană păstorită de Heinrich Meyer. La Curtici, Mihai Brumar a fost 
găzduit în casa servitorului Locoș, în scurt timp el a reușit să adune la rugăciune și 
studierea Bibliei un grup de șase femei, cărora li s-a alăturat, mai apoi, Teodor Clepea – 
dubașul satului (fiind primul bărbat din județul Arad care s-a convertit la baptism și care, 
mai târziu, avea să devină un propovăduitor al baptismului)27. 

Un al doilea botez a fost oficiat în 1893, de data aceasta erau 35 de persoane28. 
În 1895, s-a format un cor mixt (primul cor din bisericile baptiste române din 
Transilvania). Iar în 1896 s-a înființat Școala Duminicală, după modelul din bisericile 
baptiste germane, de către Vasile Berbecar (un prieten al lui Mihai Brumar invitat de 
acesta la Curtici). Aceasta este prima din Transilvania, între români29. Numărul 
credincioșilor baptiști era mereu în creștere. Conform informațiilor lui Ioan Bunaciu, în 
1904 erau 90 de credincioși în Curtici, în 1914 erau 300, iar în 1922 s-a oficiat un botez 

 
23 Daniel Brânzei, op. cit., p. 196.  
24 Alexa Popovici, op. cit., p. 50.  
25 Alexandru Ilieș, op.cit., p. 282.  
26 Ioan Bunaciu, Istoria Bisericilor Baptiste ..., p. 14; Alexa Popovici, op.cit., p. 51.  
27 Alexa Popovici, op.cit., pp. 51-52; Ioan Bunaciu, Istoria Bisericilor Baptiste ..., p. 14; Emanuel Jurcoi, 
Granițele timpului ..., pp. 48-50.  
28 Ioan Bunaciu, Istoria Bisericilor Baptiste ..., p. 14.  
29 Alexa Popovici, op. cit., p. 53.  
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a 122 persoane, în perioada interbelică fiind cea mai mare biserică baptistă din țară, 
numărând peste 800 de membri30. Conform Recensământului general al populației 
României din 19 decembrie 1930, vol.II – Neam, Limbă maternă, Religie – publicat, în 
1934, de Sabin Manuilă – directorul Recensământului general al populației, în Curtici 
existau 914 credincioși baptiști31, ceea ce însemna 11,15% din totalul populației. 

În 1910 a fost înființată o fanfară în cadrul bisericii din Curtici, prima din țară 
în rândul bisericilor baptiste. Alexa Popovici amintește de faptul că, în această biserică, 
s-a promovat pentru prima dată ajutorarea frățească. Cei care doreau să ajute stabileau o 
zi pe săptămână în care persoanele vârstnice sau în incapacitatea de a munci erau ajutate 
la munca în gospodărie, la prășitul porumbului, la secerat etc32. Acest obicei s-a păstrat 
până astăzi. 

La Curtici s-a înființat Comunitatea Baptistă din Curtici (organizație din care 
făcea parte un grup de biserici baptiste), neoficial, în3-4 decembrie 190333, însă 
recunoașterea oficială a avut loc abia în 1906, fiind prima Comunitate Baptistă din țară 
care s-a bucurat de recunoaștere oficială. Din această Comunitate, la înființarea ei, a 
făcut parte și cercul de Biserici Baptiste din zona Șiria34. 

În perioada regimului comunist, alături de celelalte culte neoprotestante din țară, 
drepturile religioase ale bisericii baptiste au fost restrânse: credincioșii au fost 
retrogradați și dați afară din servicii, li s-au închis mai multe biserici, păstorii au fost 
amenințați, hăituiți, au fost desființate, ori mult limitate, școlile duminicale pentru copii 
și tineret, listele candidaților pentru botez trebuiau să fie aprobate în prealabil de 
reprezentanții Ministerului Cultelor35, însă, în ciuda acestor persecuții, activitatea 
credincioșilor baptiști a continuat. 

 
Apariția bisericii penticostale în Curtici 
În România, mișcarea penticostală a luat ființă în casa unei familii modeste din 

Păuliș, județul Arad: Bradin Gheorghe36 și Persida. În anul 1921, prin intermediul unor 
români stabiliți în SUA, aceștia au aflat despre mișcarea penticostală de acolo și despre 
posibilitatea vindecării prin credință (în acea perioadă Persida Bradin era bolnavă de mai 
multă vreme și, negăsind vindecare pe cale medicală, nu i-a rămas decât nădejdea în 
Dumnezeu; astfel, în iunie 1922, în timpul unei rugăciuni, Persida Bradin a fost 

 
30 Ioan Bunaciu, Istoria Bisericilor Baptiste ..., pp. 15-16.  
31 Sursă: Recensământul general al populației României din 19 decembrie 1930, vol. II – Neam, Limbă 
maternă, Religie, p. 525.  
32 Alexa Popovici, op. cit., pp. 53-54. 
33 Livius Ban, De la rutină la glorie, Editura Carmel Print, Arad, 2004, p. 38; Emanuel Jurcoi, Granițele 
timpului ..., p. 97.  
34 Revista Farul Creștin, decembrie 2012, p. 12; Emanuel Jurcoi, Granițele timpului ..., p. 97.  
35 Daniel Brânzei, op. cit., p. 197.  
36 Gheorghe Bradin s-a născut la 3 februarie 1895 în Cuvin, județul Arad. S-a mutat în Păuliș, județul Arad, 
după ce s-a căsătorit cu Persida. A deschis prima Biserică Penticostală din România la 10 septembrie 1922, 
în casa din Păuliș. Botezul cu Duhul Sfânt l-a primit în 3 iunie 1923, în comuna Șiclău, județul Arad. Vezi: 
Trandafir Șandru, Biserica creștină ..., p. 262.  
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vindecată în mod miraculos de tuberculoză și hidropizie, boli de care suferea de aproape 
trei ani37). 

Prima Biserică Penticostală din România s-a constituit în 10 septembrie 1922 în 
localitatea Păuliș, județul Arad, la casa soților Bradin38, biserică ce, până la sfârșitul 
anului, număra 30 de credincioși. În luna februarie 1923 s-a înființat o nouă biserică la 
Cuvin, județul Arad. 

Pentru a se împiedica expansiunea penticostalismului, creștinii penticostali, la 
început, au fost persecutați atât de oficialități religioase, cât și de autoritățile 
statului.Preotul ortodox din Păuliș, Cornel Popescu, fiind nemulțumit de extinderea 
penticostalismului, a cerut în 1923 preturii Radna să interzică funcționarea acestei 
„secte”, lucru care s-a și întâmplat. 

Gheorghe Bradin, ca președinte al Asociației Religioase, și Dumitru Stoiu, ca 
secretar, au solicitat, în scris, Preturii Radna respectarea libertăților religioase prevăzute 
în Constituție. Pretura Radna a trimis solicitarea la Prefectura Arad care, la rândul ei, a 
trimis cererea către Ministerul Cultelor. Răspunsul primit a fost interzicerea activității 
penticostalilor (sub ministrul cultelor liberalul C. Banu). 

Episcopul Aradului – Grigorie Comșa - monitoriza atent, încă de la început, 
mișcarea penticostală în episcopia Aradului. Era destul de bine informat despre 
penticostalism, cunoscând etimologia cuvântului „penticostal”. Acuzațiile pe care 
Comșa le aduce împotriva confesiunilor religioase apărute în România, în general nu 
erau de natură religioasă, ci politică, pericolele pe care le-ar aduce sectele fiind: 
maghiarizarea, antiromânismul și comunismul. El susținea că sectele au apărut și s-au 
răspândit nu datorită ignoranței, ori pasivității preoților ortodocși, ci datorită libertății 
excesive din România, precum și din dorința maghiarilor de a-i diviza pe români39. În 
concepția lui Comșa, toți românii ar trebui să aibă aceeași religie, considerând 
primejdioasă diversitatea credințelor religioase, văzând în apariția lor, în România, un 
pericol pentru Statul Român. Pe atunci, penticostalii erau considerați ca fiind uneltele 
comunismului, iar în timpul regimului comunist erau socotiți ca fiind uneltele 
imperialiștilor. Comșa considera că românismul este o creație a Bisericii Ortodoxe și că 
orice român adevărat ar trebui să fie ortodox40. 

În toată perioada de la apariția bisericii penticostale din 1922 și până în 1948 
(când a avut loc primă fază a recunoașterii oficiale a penticostalilor), aceștia au fost 

 
37 Ciprian Bălăban, Istoria Bisericii Penticostale din România (1922-1989), Editura Scriptum, Oradea și 
Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2016, p. 19.  
38 Trandafir Șandru, Biserica Penticostală în istoria creștinismului, Editura Bisericii lui Dumnezeu 
Apostolice din România, București, 1992, p. 127.  
39 Grigorie Gheorghe Comșa, Cheia sectelor religioase din România, Tiparul Tipografiei Diecezane, Arad, 
1930, Biblioteca Creștinului Ortodox, Nr. 72-78, pp. 11-17.  
40 Idem, Primejdia baptismului – Scrisoare Pastorală, Tiparul Tipografiei Diecezane, Arad, 1930, Biblioteca 
Creștinului Ortodox, Nr. 41-42, p. 30; Statul în fața sectelor, Tiparul Tipografiei Diecezane, Arad, 1933, 
Biblioteca Creștinului Ortodox, Nr. 105, p. 31; Pentru neam și lege – patruzeci cuvântări de învățătură 
împotriva adventiștilor și baptiștilor, Editura „Librăriei Diecezane” Caransebeș și P. Suru, Caransebeș-
București, București,1923, pp. 8, 10.  
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priviți, pe nedrept, ca un pericol pentru unitatea națională a României. Însă, s-a dovedit, 
de-a lungul timpului, că buni români pot fi orice cetățeni, indiferent de convingerile lor 
religioase, că patriotismul nu se datorează unei religii, ci este, mai degrabă, însușirea 
sufletului omenesc. S-a constatat că credincioșii penticostali, prin munca, seriozitatea și 
conștiinciozitatea lor, alături de ceilalți cetățeni ai țării, au contribuit la unitatea națională 
și la prosperitatea locului în care s-au aflat. Creștinii penticostali, prin munca lor cinstită 
și prin atitudinea lor pașnică, au dovedit exact contrariul acuzațiilor ce li se aduceau. Prin 
transformarea sufletească, făcută în lumina Bibliei și a dragostei față de aproapele, 
precum și a respectului dreptății, aceștia nu au putut fi de acord cu politica de prigonire 
a naționalităților conlocuitoare, nesprijinind dictatura regimului fascist, dar n-au fost nici 
de partea politicilor regimului comunist. 

Intrarea în legalitate a bisericii penticostale s-a făcut cu mari dificultăți. Cu toate 
că s-au făcut mai multe demersuri pentru recunoașterea Asociației Religioase 
Penticostale, Ministerul Cultelor a refuzat autorizarea41. La solicitările conducerii 
Asociației Religioase penticostale, care au fost înaintate Ministerului Cultelor pentru 
recunoașterea oficială, au fost emise mai multe decizii prin care, printre sectele religioase 
interzise în România, erau incluși și penticostalii42. Însă, așa după cum spunea Gheorghe 
Bradin, lucrul acesta a dus la propagarea „noii credințe” în întreaga țară, fiind mulți care 
doreau să afle despre noua credință. Acest document a fost publicat în ziare și răspândit 
în toată țara, în felul acesta făcându-i-se publicitate. Este primul document oficial despre 
penticostalii din România. 

În 1925, existau, deja, 6 Biserici Penticostale: Păuliș, Cuvin, Arad (Micalaca), 
Măderat, Pâncota și Șoimoș (toate în județul Arad), iar în 1926 s-au înființat biserici și 
la Lipova, Curtici, Iași43. Până în 1929 s-au înființat noi biserici și în sudul Moldovei, în 
Banat, pe Târnave, în Bihor, în nordul Moldovei și în Bucovina44. 

Deși prigonirile au continuat fără speranță de libertate45 și persecutarea 
creștinilor penticostali în unele zone era foarte agresivă din partea jandarmilor, a 
preoților, primarilor, judecătorilor și chiar a unor persoane private (erau hăituiți, 
amendați, arestați, unii erau bătuți până la pierderea cunoștinței – unii au decedat, în 
închisoare, adeseori credincioșii penticostali erau tratați mai aspru decât alți deținuți), 
penticostalii nu încetau să-și mărturisească credința în Mântuitorul Isus Hristos, credința 
în botezul spiritual și în săvârșirea minunilor prin credință. 

Un rol important în răspândirea mișcării penticostale în județul Arad l-au avut 
Gheorghe Bradin, Gheorghe Urlea, Mihai Olar, Dumitru Pernevan, Partenie Pera, Ioan 

41 Constantin Cuciuc, Religii care au fost interzise ..., p. 79.  
42 Trandafir Șandru, Biserica creștină ..., p. 264. 
43 Valeriu Andreiescu, Istoria penticostalismului românesc: Evanghelia deplină și puterea lui Dumnezeu, 
Vol. I, Editura Casa Cărții, Oradea, 2012, p. 74.  
44 Trandafir Șandru, Trezirea spirituală penticostală din România, Editura Institutului Teologic Penticostal, 
Centrul de Studii și Crecetări Teologice, București, 1997, p. 92.  
45 Petru Ardeu, Scurt istoric Penticostal, s.n., s.l., 2005, p 223.  
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Danciu, Ioan Netza, Ilie Comlăușan și alții; iar în Banat s-au evidențiat Alexandru Isbașa, 
Pavel Ocolișan, Dincă Ciolac și alții46. 

Recunoașterea oficială a Cultului Penticostal în România a avut loc abia în 1950. 
Deși s-a constituit ca Asociație Religioasă în perioada interbelică, existența acestor 
biserici nu a fost evidențiată la Recensământul general al populației României din 19 
decembrie 1930 – publicat în 1934 de Sabin Manuilă – directorul Recensământului 
general al populației. Acest lucru se poate datora faptului că nu era un cult oficializat. 
De aceea tindem să credem că unii penticostali s-au declarat baptiști (asta datorită 
faptului că există o asemănare în crezul și doctrina acestor culte, iar, la început, aveau 
denumirea de Biserica Baptist-Penticostală47), alții posibil au fost trecuți la alte religii, 
sau pur și simplu la rubrica fără religie/religie nedeclarată (lucru ce depindea, în unele 
cazuri, și de recenzor). 

La Curtici, biserica penticostală a fost înființată în 192648. Spre deosebire de 
Biserica Baptistă (care era recunoscută, în Transilvania, încă din 1905), Biserica 
Penticostală nu era la fel de agreată de Biserica Ortodoxă. În august 1926, Mihai Olar 
din Lipova, Gheorghe Urlea din Micalaca, împreună cu alți patru penticostali se aflau 
la Curtici pentru oficierea unor acte de cult. Lucrul acesta a deranjat pe preotul ortodox 
din Curtici, care a chemat jandarmii și i-au arestat pe Mihai Olar și Gheorghe Urlea. I-
au maltratat întreaga noapte atât de crunt, încât câteva zile n-au putut mânca, decât să 
bea lapte cu mare greutate. Mihai Olar a avut maxilarul stâng fracturat și a rămas cu 
sechele toată viața49. În ciuda acestor persecuții, credincioșii penticostali n-au încetat 
să-și propovăduiască credința, numărul lor crescând mereu, deși riscau să fie 
disprețuiți și chiar torturați. În Curtici, biserica penticostală s-a întărit și datorită 
faptului că credincioșii penticostali erau recunoscuți ca fiind corecți, pașnici și 
muncitori. 

După cum afirmă istoricul Valeriu Andreiescu, în 1926, numărul penticostalilor 
din România putea să fie între 100 – 200 de persoane, urmând ca, din anul 1927, numărul 
lor să crească rapid, iar în 1930 estima că existau 130 de biserici penticostale în toată 
România, care erau frecventate de aproape 2.000 de persoane50. 

Pentru prima dată, penticostalii au fost înregistrați după Revoluția din 1989. 
Faptul că, la recensământul din 1992, numărul penticostalilor era mare (cca 221.000), 
arată că biserica penticostală a existat și s-a dezvoltat chiar și ilegal în timpul perioadei 
de conducere comunistă. Numărul penticostalilor a crescut mereu, ajungând la cca 
330.000 conform recensământului din 200251. 

 

 
46 Trandafir Șandru, Biserica creștină ..., p. 265.  
47 Valeriu Andreiescu, op. cit., pp. 57-58.  
48 Ibidem, p. 66. 
49 Ibidem, p. 67.  
50 Ibidem, p. 74.  
51 Ibidem, pp. 74-75.  
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Cultul Adventist de Ziua a Șaptea la Curtici 
„Adeventus” înseamnă revenire, făcându-se referire la revenirea (a doua venire 

a) Domnului Isus. Această învățătură despre a doua venire a Domnului Isus a fost 
readusă de William Miller (1782-1849), iar mai apoi Hiram Edson, Joseph Bates și 
soții James și Ellen White. 

În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, învățătura adventistă s-a răspândit 
în toată Europa, ajungând și în România. Mihail Czechowski – un preot polonez 
romano-catolic - organiza conferințe pe această temă în multe din orașele 
Transilvaniei: Turda, Cluj, Gherla, Beclean ș.a., explicând Evanghelia și accentuând 
învățătura despre a doua venire a Domnului Isus. Nuclee adventiste s-au format și în 
Muntenia, prin 1869, iar din 1872 era prezent un grup de adventiști la Pitești și aveau 
ca zi de rugăciune duminica. În 1881, exista un nucleu și la Sarichioi, iar lângă 
Constanța alte două comunități52. În 1889, erau mai multe comunități adventiste în 
Cluj, Sighișoara, Pitești, Sibiu, Făgăraș, iar în 1904 era și la București o comunitate 
păstorită de J. F. Ghinter. Primele comunități care serbau sabatul (sâmbăta) s-au format 
în Dobrogea și erau constituite de coloniști germani alungați în 1891 din Rusia. 

Adventismul începe să fie prezent în Transilvania la început pe linia 
coloniștilor germani, dezvoltându-se, apoi, printre români, prin intermediul 
predicatorilor localnici: Petre P. Paulini, convertit în 1906, Ștefan Demetrescu, 
convertit în 1907, Constantin Popescu, Petre Păunescu, Istvan Kelemen, Johann Bauer. 
Majoritatea au studiat teologia la Friedensau în Germania53. 

Deși adventismul a apărut, în Transilvania, în a doua jumătate a sec al XIX-
lea, populația aparținătoare nu a fost cuprinsă în recensămintele din 1881, 1900, 1910. 
Abia după Unirea din 1918, populația adventistă a fost semnalată cu ocazia 
recensământului din 193054. 

În România, adventismul a cunoscut o ascensiune după 1906, Primul 
Război Mondial fiind propice pentru răspândirea lui, chiar dacă au existat 
greutățile, persecuțiile și lipsurile. Uniunea Comunităților Evanghelice ale 
Adventiștilor de Ziua a Șaptea s-a format la București în 1920, când a avut loc 
Adunarea Generală a Conferinței Române (Bisericile Adventiste de Ziua a Șaptea 
din România de diferite naționalități: români, germani, maghiari, ruteni, ruși, 
bulgari, armeni și greci), între 8-11 iulie. La acea dată erau aproape 2.000 de 
adventiști în România postbelică55. 

Datorită faptului că adventiștii nu voiau să lucreze sâmbăta, au avut restricții 
mai severe în timpul celui de Al Doilea Război Mondial însă, cu toate acestea, cultul 
a avut o creștere numerică. Astfel, în 1930, în România erau 16.102 de adventiști, iar 

 
52 Constantin Cuciuc, Religii care au fost interzise ..., p. 31.  
53 http://www.adventist.ro/index/despre-noi/istoric.html. accesat la 19.04.2017. 
54 Alexandru Ilieș, op. cit., p. 293.  
55 Dumitru Popa, Pagini din istoria Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România, 1870-1920, vol. I, 
Editura Viață și Sănătate, București, 2008, p. 633.  
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în 1938, erau 24.440. În perioada războiului, 1942-1944, adventiștii au fost persecutați 
și mulți dintre ei au fost închiși, iar unii condamnați la moarte56. 

Perioada de aur a adventismului din România este considerată perioada 
interbelică. În această perioadă, în Transilvania (printre români, maghiari, sași), precum 
și în Vechiul Regat, învățătura revenirii lui Hristos a găsit mai mulți adepți decât oriunde 
în Europa, astfel formându-se o biserică a tuturor etniilor, dar mai ales o biserică a 
tinerilor. În 1931, la peste 11.000 de adventiști erau mai mult de 10.000 de copii și tineri, 
în ciuda persecuției57. 

Recunoașterea oficială a bisericilor adventiste s-a făcut în august 1948 când, pe 
baza legii cultelor, a fost recunoscut și Cultul Adventist de Ziua a Șaptea. 

În Arad, primul care a adus învățătura adventistă a fost Wilhelm Tentesch, în 
1895. Timp de doi ani a făcut colportaj și a răspândit „sămânța” adventistă. În 1897, la 
Arad a sosit și pastorul L. R. Conradi, care a predicat adevărurile biblice cu privire la 
învățătura adventă, însă primul botez a avut loc abia la 21 iulie 1899, fiind botezate 15 
persoane58. Biserica Adventistă a cunoscut o amploare deosebită după 1900. Din Arad, 
adventismul a prins rădăcini și în Socodor, în 190659. Biserici Adventiste s-au înființat 
în 1907 la Sintea-Mare, la Cuvin și la Micalaca – Arad60, în 1908 la Ghioroc, în 1910 la 
Șepreuș și, tot în același an, un nucleu de credincioși adventiști s-a format la Macea. Alte 
biserici s-au înființat și la Apateu, Buteni, Aldești, Șiria, Pâncota, Zimandu-Nou, Nădlac 
etc. 

Adventismul a pătruns în Curtici după 1915, prin implicarea credincioșilor 
adventiști din Macea și Socodor. La recensământul din 1930, în județul Arad au fost 
înregistrate un număr de 456 de adventiști, iar la Curtici s-au înregistrat un număr de 68 
de persoane. 

Comparat cu celelalte culte neoprotestante prezente pe teritoriul Transilvaniei, 
adventismul „se caracterizează printr-o evoluție ascendentă, însă cu un ritm mai redus, 
cu un grad de dispersie ridicat, pe fondul unor valori numerice reduse la nivel de 
localitate”61. 

 
Concluzii 
Conform Recensământului general al populației României, din 19 decembrie 

1930, vol.II–Neam, Limbă maternă, Religie–publicat, în 1934, de Sabin Manuilă - 
directorul Recensământului general al populației62: 

 

 
56 Constantin Cuciuc, The Atlas of Religions ..., p. 71.  
57 http://www.adventist.ro/index/despre-noi/istoric.html. accesat la 22.04.2017. 
58 Dumitru Popa, op.cit., pp. 350-351.  
59 Ibidem, pp. 616-620.  
60 Ibidem, pp. 621, 626.  
61 Alexandru Ilieș, op. cit., p. 299.  
62 Sursă: Recensământul general al populației României din 19 decembrie 1930, vol. II – Neam, Limbă 
maternă, Religie, p. 525.  



86 

Nr. 
Crt.  

Județ/Oraș/Localitate  Total Populație Baptiști 
Nr.       % 

Adventiști 
Nr.  % 

1.  Județul Arad  423.649    100% 9.017       2,13% 456     0,11% 
2.  Municipiul Arad  77.181    100% 505       0,7% 68      0,01% 
3.  Curtici  8.199    100% 914    11,15% 68     0,83% 

 
Ponderea cultelor neoprotestante, la nivelul județului Arad – 2,24%; 
 
Cultul baptist – 2,13% 
În mediul rural: Curtici – 11,15%  
În mediul urban: Municipiul Arad – 0,7%.  
 
Cultul adventist – 0,11% 
În mediul rural: Curtici – 0,83%.  
În mediul urban: Municipiul Arad – 0,1%.  
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THE CIUTELEC CASTLE - HISTORICAL-SOCIAL AND 
ARCHITECTURAL ASPECTS 

 
Abstract: The Wertheimstein-Rothschild Castle and the Wertheimstein Mansion are 
located in Ciutelec, Tăuteu commune, Bihor County. Initially, they had a residential 
function and later, during the nationalization period, the entire ensemble came into the 
possession of the Romanian state. It is currently being used by the Ciutelec Care and 
Assistance Center for the elderly and by the Recovery and Rehabilitation Center for 
theadults with disabilities. Built at the end of the 19th century and the beginning of the 
20th century by two of the richest and most influential families in Europe, the 
Rothschild Castle and the Wertheimstein Mansion are not included on the List of 
Historical Monuments 2015, Bihor County. They do not contain spectacular 
architectural elements, being made in a simple style, but they represent a distinct 
element in the architecture of Bihor county‘s village. Symbol of the modern Western 
world, the Ciutelec Castle has left deep traces in the collective mind of the traditional 
society from Bihor county. The reconstruction of the historical-social and architectural 
aspects could contribute to the inclusion of the Ciutelec Castle in a tourist circuit. 
 
Keywords: Ciutelec, castle, Rothschild, Wertheimstein, surveying.  

 
 

Introducere 
Atunci când vorbim de Castelul din Ciutelec ne referim la un ansamblu 

arhitectural situat în centrul localității Ciutelec și compus din două clădiri principale: o 
clădire (conac) situată în partea de sud-est a propriețății, construită în a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea de către familia Wertheimstein, și o clădire situată în partea centrală 
a proprietății, construită la începutul secolului al XX-lea de către familiile 

 
 Acest articol a fost publicat în cadrul proiectului „SmartDoct – programe de înaltă calitate pentru 
doctoranzii și cercetătorii postdoctorat ai Universității din Oradea pentru creșterea relevanței cercetării și 
inovării în contextul economiei regionale”, ID 123008–POCU/380/6/13. 
 Student doctorand, Şcoala Doctorală de Istorie, Universitatea din Oradea, email: 
ioana.blajec@yahoo.com. Conducător științific prof. univ. dr. emerit Ion Zainea. 
 Student doctorand, Şcoala Doctorală de Istorie, Universitatea din Oradea, email: 
cosminpatca@yahoo.com. Conducător științific prof. univ. dr. habil. Sorin Şipoș. 
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Wertheimstein-Rothschild (Castelul Rothschild sau Wetheimstein-Rothschild). La 
acestea se adaugă anexele și grădina din jurul celor două imobile. 

Despre Castelul din Ciutelec se știe foarte puțin. Există doar câteva informații 
lacunare și incerte despre istoria acestui loc. Tocmai de aceea, vom încerca în continuare 
să stabilim câteva idei clare despre momentul construirii complexului din Ciutelec, 
stăpânii și constructorii săi, evoluția imobilului de-a lungul secolului al XX-lea, aspecte 
ale vieții sociale din interiorul și jurul castelului. Un astfel de demers are, pe lângă 
motivația științifică clară, și o motivație turistică și culturală, din dorința de a pune acest 
obiectiv pe harta turistică a Văii Bistrei și a Bihorului și de a-l include, de ce nu, într-un 
circuit turistic. Vom încerca să punem în valoare toate sursele istorice disponibile 
(informații de arhivă, articole de presă, monografii regionale, registre de stare civilă, 
mărturii de istorie orală) în dorința de a creiona istoria castelului din Ciutelec, dar vom 
apela și la o analiză complexă a construcțiilor din punct de vedere arhitectural, apelând 
la metode și procedee specifice arhitecturii (releveu). 

Localitatea Ciutelec este așezată în partea de nord-vest a României, în jumătatea 
nordică a Județului Bihor, la aproximativ 60 kilometri de Oradea și la 15 kilometri de 
Marghita. Face parte din comuna Tăuteu, alături de localitățile Tăuteu, Bogei, Chiribiș, 
Poiana. 

 

 
Fig. 1. Castelul Ciutelec – poziționare pe harta României (sursa: Google Maps) 
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Fig. 2. Castelul Ciutelec - plan de încadrare în localitate 

Fig. 3. Castelul Ciutelec - plan de situație existent 
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Localitatea Ciutelec apare pentru prima dată menționată documentar în anul 
1305 (Cheyteluk), ca aparținând familiei nobiliare Turul1. Cu ocazia primei conscrieri 
a domeniului Cetății Șinteu din 1406, între cele 52 de așezări românești atestate ca 
făcând parte din domeniu, era și localitatea Ciutelec, ca posesiune românească (poss. 
walachalia Chethelek2). În 1842 Ciutelecul devine parohie greco-catolică3, majoritatea 
comunității românești din localitate adoptând noua confesiune. Situația rămâne 
oarecum neschimbată până în perioada postbelică când, în urma decretului comunist 
de desființare a Bisericii Greco-Catolice, comunitatea din Ciutelec revine la 
ortodoxism. 

Familiile Wertheimstein și Rothschild 
Familia Wertheimstein a fost una dintre cele mai bogate familii evreiești din 

Europa ce și-a adunat averea în secolul al XVII-lea4. Baronul Alfred Edler von 
Wertheimstein (1843-1918) a fost un ofițer în retragere al armatei austro-ungare. Locuia 
la Viena și era fiul lui Heinrich Herz Edler von Wertheimstein (1799-1859) și al Louisei 
Biedermannn (1813-1890). Bunicul din partea tatălui a fost Wilhelm Wolf von 
Wertheimstein (1771-1829), iar din Partea mamei Michael Lazar Biedermann (1769-
1843). S-a căsătorit cu Marie Grósz (1845-1904) și au avut împreună 7 copii: Rózsika, 
Viktor Edler, Clarisse, Heinrich, Aranka, Charlotte Edle, Adrienne Edle5. Rózsika von 
Wertheimstein (1870-1940), născută la Oradea, l-a cunoscut pe Charles Rothschild într-
una dintre vacanțele sale6 și s-au căsătorit la Viena în 6 februarie 19077. Rózsika a fost o 
renumită jucătoare de tenis, în acea perioadă tenisul era un sport dedicat exclusiv 
aristocrației. 

Nathaniel Charles Rothschild (1877-1923), soțul Rózsikăi, făcea parte și el din 
una dintre cele mai puternice și influente familii din Europa secolului al XIX-lea. Familia 
Rothschild era de origine iudaico-germană. Blazonul familiei este reprezentat de un 

1 Coriolan Suciu, Dicționar istoric al localităților din Transilvania, vol. I, Editura Academiei R.S.R., 
București, 1968, p. 154; Jakó Zsigmond, Bihar megye a török pusztitás elött (Comitatul Bihor înainte de 
pustiirea turcească), Budapest, Sylvester Nyomba RT., 1940, p. 227-228. 
2 Liviu Borcea, Bihorul medieval, Editura Arca, Oradea, 2005, p. 275-276. 
3 Vezi Schematismus Venerabilis Cleri Diocesis M. Varadinensis, Graeci-Ritus Catholicorum Pro Anno 
Christo Nato 1847, Magno-Varadini, Typis Joannis Tichy. 
4 The Rothschild Archive (Arhiva Familiei Rothschild), la https://family.rothschildarchive.org/people/104-
nathaniel-charles-rothschild-1877-1923, cercetat la 15.11.2018 (în continuare, TRA). 
5 Datele despre arborele genealogic al familiei Wertheimstein au fost preluate de la 
https://www.genealogieonline.nl/en/balogh-family-tree/I20155.php, cercetat la 11.05.2019 (în continuare, 
Genealogy Online). 
6 În Arhiva Familiei Rothschild se menționează că cei doi s-au cunoscut într-o excursie de 
colecționare a fluturilor în Carpați. I. M. Mălinaș, autorul schiței monografice despre Ciutelec și fiu 
al satului, citând mai ales surse orale precizează că cei doi s-au cunoscut în stațiunea de la Cannes 
din sudul Franței. Vezi Dr. Ioan Marin Mălinaș, Satul și biserica din Ciutelec, Bihor. File de 
monografie, Editura „Mihai Eminescu”, Oradea, 1997, p. 65 (în continuare, I. M. Mălinaș, Ciutelec). 
p. 65.
7 TRA
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pumn care strânge cinci săgeți, simbolizând cele cinci dinastii întemeiate de cei cinci fii 
ai lui Mayer Rothschild. Motto-ul apare sub scut, în latină: Concordia, Integritas, 
Industria (Armonie, Integritate, Industrie)8. Ascensiunea familiei pe plan internațional a 
început la sfârșitul secolului al XVIII-lea. Mayer Amschel Rothschild, fiul unui 
schimbător de valută din Frankfurt, a întemeiat o casă de finanțe în Frankfurt. Banca s-
a transformat într-un adevărat imperiu financiar, cei cinci fii ai săi au dezvoltat afacerea 
în cele mai importante orașe ale Europei (Londra, Paris, Frankfurt, Viena și Napoli). 
Familia a fost înnobilată în Imperiul Romano-German și în Imperiul Britanic9. De-a 
lungul secolului al XIX-lea, familia Rothschild deținea cea mai mare avere privată din 
lume10. Charles a fost fiul cel mai mic al lui Nathan Mayer de Rothschild (1840-1923) 
și al Emmei von Rothschild. Bunicii din partea tatălui au fost Lionel de Rothschild 
(1808-1879) și Charlotte von Rothschild (1819-1884)11. Charles a fost educat la Harrow, 
unde s-a remarcat prin pasiunea pentru studiul insectelor (entomology). A fost partener 
de investiție în firma bancară a familiei, NM Rothschild and Sons, fondată la Londra12. 
A condus banca din Londra între 1918-1923. În timpul liber, s-a preocupat de pasiunea 
sa pentru științele naturale. Așa a cunoscut-o pe Rózsika cu care s-a căsătorit. Au locuit 
în reședința lor din Ashton Wolt, Northamptonshire (Marea Britanie). A fost legat de 
Ungaria, prin soția sa care era cetățean al Austro-Ungariei, astfel a ajuns să își cumpere 
teren și să își construiască o proprietate de vacanță în Ciutelec13. Împreună cu Rózsika 
au avut 4 copii: Miriam Louisa Rothschild (1908-2005), Elizabeth Charlotte Rothschild 
(1909-1988), Victor Rothschild (1910-1990) și Pannonica Rothschild (1913-1988)14. În 
ultimii ani ai vieții, Charles s-a îmbolnăvit de encefalită cronică. Acest fapt l-a împins 
spre sinucidere la 12 octombrie 1923, pe când avea doar 46 de ani15. După moartea 
tragică a soțului, Rózsika și-a crescut singură cei patru copii. A murit la 30 iunie 1940 în 
Londra, la vârsta de 69 ani16. 

8 Lcf-rothschild.com, cercetat la http://web.archive.org/web/20070806150330/http://www.lcf-
rothschild.com/en/groupe/rothschild/concordia.asp (12.02.2019) 
9 Vezi William D. Rubinstein, Michael Jolles, Hilary L. Rubinstein, The Palgrave Dictionary of 
Anglo-Jewish History, Palgrave Macmillan, 2011; Robert Leeson, Hayek: A Collaborative 
Biography. Part II, Austria, America and the Rise of Hitler (Introduction), 1899-1933, Springer 
Publishing, 2014, p. 27. 
10 Nial Ferguson, The House of Rothschild: Money's prophets, 1798-1848, Volume 1, 1999, p. 481-
485.  
11 Genealogy Online (https://www.genealogieonline.nl/en/balogh-family-tree/I20146.php).  
12 https://www.ashtonestatecountryholidays.co.uk/ashton-estate/ (15.11.2018). 
13 TRA 
14 Genealogy Online 
15 TRA 
16 Genealogy Online (https://www.genealogieonline.nl/en/balogh-family-tree/I20145.php) 
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Fig. 4 (a, b). Charles Rothschild - dreapta și blazonul familiei Rothschild – stânga (sursa: TRA) 

 
 
Construirea castelului și evoluția sa  
Familia Wertheimstein a cumpărat în a doua jumătate a secolului al XIX-lea 

proprietățile familiei nobiliare Frater din Ciutelec17. În registrele de stare civilă din 
Ciutelec, numele familiei Wertheimstein apare pentru prima dată în anul 187918. Pe 
terenul cumpărat de la familiile de țărani, Pop Anty și Dalai, construiește în 1885 castelul 
cu toate clădirile anexe19. Alfred Wertheimstein își mărește apoi domeniul, cumpărând 
terenuri de la țăranii din Ciutelec, Bogei, Abram și Bistra.  

În 1907, Rózsika Rotschild, cu acordul soțului Charles Rotschild, a cumpărat 
terenul fostei case parohiale din Ciutelec, cu scopul de a-și construi o reședință de vară20. 
Detalii despre construirea castelului găsim dintr-un scurt material din presa maghiară, 
din anul 191021. Astfel, aflăm că la construcția castelului se lucrează de doi ani, din 1908, 

 
17 I.M. Mălinaș, Ciutelec, p. 65. 
18 A.N.-D.J. Bh, fond Registre de stare civilă, dos. 314, f. 25v.: „togulu Spectatului dnu. Wertheimstein” 
19 Ibidem 
20 Preotul Mihail Mărcuțiu consemna în Matricola Morților la 2 ianuarie 1911: „...Baroneasa Rozica 
Rotschild, cu învoirea soțului ei, au cumpărat moșia aceasta, unde se află casa preoțească – parohială – 
pentru ca să-și edifice un castel, să aibă unde locui când va veni în patria sa...” cf. A.N.-D.J. Bh., fond 
Registre de stare civilă, inv. 87, dos. 314, f. 19. 
21 Délmagyarország, 1910-06-25 / 29. Szám, p. 10, disponibil la  
https://library.hungaricana.hu/en/view/Delmagyarorszag_1910_06/?query=cs%C3%A9htelek%20werthei
mstein&pg=369&layout=s (15.05.2019). Redăm în continuare traducerea acestui scurt articol (mulțumesc 
colegului drd. Roland Olah pentru sprijinul acordat): „Mâinile harnice a o sută de muncitori lucrează deja 
de doi ani la contrucția unui castel minunat la picioarele dealului din Ciutelec, județul Bihor. Se construiește 
castelul lui Rothschild Charles în dealurile din Ciutelec, rupte parcă dintr-un roman, în vecinătatea 
castelului istoric al familiei Wertheimstein. Acest palat va fi casa lui Rothschild Charles și a frumoasei sale 
soții, Wertheimstein Rozsika în lunile de vară, perioadă pe care le petreceau acasă. După construcția care 
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cu o echipă de aproximativ 100 de muncitori. Castelul aparține lui Charles Rothschild și 
a soției sale, Rózsika Wertheimstein, și se dorește a fi o locuință de vară pentru aceștia. 
Este construit pe domeniul socrului său din Ciutelec, Alfred Wertheimstein, în imediata 
apropiere a castelului acestuia. Construcția este realizată, în opinia autorului, într-un stil 
german vechi. Chiar dacă nu este încă finalizată construcția, este într-o fază avansată, 
sperându-se a fi pregătită pentru primirea gazdelor peste câteva luni doar. De mobilarea 
castelului se va ocupa însăși proprietara, Rózsika, care în acel moment era deja la 
Ciutelec, în castelul tatălui său. Autorul articolului scoate în evidență frumusețea 
castelului22.  

Fig. 5. Conacul Wertheimstein, 1909 (sursa: hungaricana.hu) 

Căsătoria lui Charles cu Rózsika și decizia de a construi o reședință proprie la 
Ciutelec au însemnat pentru Alfred Wertheimstein o îmbunătățire a situației financiare. 
Nobilul Alfred Wertheimstein era într-o postură dificilă la începutul secolului al XX-lea: 

a durat aproape 2 ani, în 20 iulie va fi gata palatul minunat. Deja se lucrează la ultimele detalii ale 
construcției minunate. Construcția cu o față prietenească a fost construită într-un stil total de germană 
veche (ónémet). Wertheimstein Rozsika deja a ajuns la Ciutelec, unde deocamdată locuiește în castelul 
tatălui său. Amenajarea casei a adus-o acasă așa de devreme pe doamna Rothschild: sub coordonarea ei 
va fi mobilat noul castel. Așa se planifică, că la începutul lui august va putea primi noii locatari acest palat 
minunat, și atunci va ajunge și tânărul Rothschild, ca împreună cu soția sa să petreacă toată vara aici, pe 
domeniul socrului său, Wertheimstein Alfred.”  
22 Ibidem 
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cu datorii mari la bănci și în situația de a pierde castelul și moșia din Ciutelec23. Charles 
a achitat datoriile bancare ale socrului său, oferindu-i și un stimulent financiar pentru 
redresarea gospodăriei24. Astfel, domeniul a ajuns să aibă în stăpânire câte 400 de porci 
anual, crescuți în pădurile proprii25. După moartea lui Alfred în 1918, proprietatea 
rămâne în posesia celor șapte fii ai urmașii săi26. Victor și Aurelia, au continuat să trăiască 
la reședința din Ciutelec. Reforma agrară din 1921, ce a urmat Primului Război Mondial, 
a însemnat pentru întreaga Transilvanie exproprierea marilor proprietari. În Ciutelec au 
fost expropriate 1.681 iugăre de teren din proprietatea fraților Wertheimstein, după cum 
urmează: 579 iugăre teren arabil, 235 iugăre pășune și 867 iugăre pădure. Din terenul 
expropriat au fost împroprietăriți 83 locuitori din Ciutelec, 59 din Abram și 52 din 
Bogei27. În septembrie 1922, proprietarii de drept ai imobilelor devin Sarolta, Aranka și 
Viktor, în urma contractelor de vânzare-cumpărare28. 

Cele două familii (Wertheistein și Rothschild) veneau la Ciutelec doar periodic, 
mai ales pe timpul verii, pentru relaxare. Uneori în castel se organizau petreceri, fiind 
invitați diferiți prieteni sau cunoștințe. Despre o posibilă vizită celebră la Ciutelec au 
scris ziarele românești și ungurești în 1937 (Nagyvaradi Napló, Noua Gazetă de Vest, 
Estilap). Era anunțată sosirea ducelui și a ducesei de Windsor, fostul rege al Marii 
Britanii care a abdicat de la tron în 1936 în favoarea unei căsătorii neacceptate de Casa 
Regală britanică. Se pare că informațiile din presa orădeană au fost false și celebrul cuplu 
nu a mai ajuns la Ciutelec29. Cu siguranță că vânătoarea era una dintre activitățile 
frecvent practicate de cei care ajungeau la Ciutelec. În întinsele posesiuni ale domeniului 
(păduri, pășuni) se găseau iepuri, fazani, mistreți, căprioare sau vulpi. 

După anexarea Transilvaniei de Nord de către Ungaria horthistă în 1940, Aurelia 
(Miriam Louisa) Wertheimstein a suferit din cauza originii evreiești. A fost dusă probabil 
la Auschwitz, unde și-a pierdut viața30. Castelul și întreaga gospodărie au rămas în 
paragină în perioada celui de-al Doilea Război Mondial și în anii de după război. Mulți 
localnici au devastat clădirea în acea perioadă, însușindu-și diferite obiecte. În anul 1948, 
proprietatea fraților Wertheimstein din Ciutelec, cu o suprafață de 51 hectare, figura în 
lista celor 54 de proprietăți agricole din Județul Bihor propuse de Ministerul Agriculturii 
pentru a fi expropriate, lucru realizat de către autoritățile comuniste în noaptea de 1 spre 

 
23 I. M. Mălinaș, Ciutelec, p. 65. 
24 Ibidem 
25 Informație provenită de la Petru Chirilă, administratorul Căminului de bătrâni în anul 1971; cf. Ibidem, p. 66. 
26 Cf. Copie CF, Ciutelec, nr. topo 17, pozițiile 75-81, extras din arhiva BCRI, la data de 30.07.2019. 
27 Blaga Mihoc, Reforma agrară din 1921. O istorie a agriculturii în județul Bihor (1918-1940), Oradea, 
1994, p. 24-25; I. M. Mălinaș, Ciutelec, p. 64. 
28 Copie CF, Ciutelec 17, poziția 83-85. 
29 Vezi Adriana Totorean, Castelul lui Rothschild, în Bihoreanul, 25 ianuarie 2018, cercetat la 
https://www.ebihoreanul.ro/stiri/castelul-lui-rothschild-castelul-din-ciutelec-a-apartinut-uneia-dintre-cele-
mai-bogate-dinastii-europene-din-ultimele-secole-139345.html (15.09.2019); Adevărul, Anul 51, No. 
16.395, 13 iulie 1937, p. 5, disponibil la http://www.digibuc.ro/colectii/adevarul-iulie-1937-
c9211?fbclid=IwAR0GxGyzzG1DuueyuR2UI5aZ-_SJ1psqhE_7aXXLYgQiYsybZXAh1ePe3f8 
(20.07.2020). 
30 I. M. Mălinaș, Ciutelec, p. 64. 
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2 martie 1949 (Noaptea Moșierilor)31. În lista persoanelor arestate și deportate ca urmare 
a aplicării acestui decret nu figurau membrii familiei Wertheimstein, motiv pentru care 
credem că niciunul nu se afla la Ciutelec în această perioadă32. Între 1948-1952 în câteva 
săli din incinta castelului au fost amenajate ca săli de clasă pentru elevii din sat. Din anul 
1952, castelul a primit o nouă întrebuințare transformându-se în Cămin de bătrâni33. Cu 
această ocazie clădirile au fost renovate. După 1990 căminul de bătrâni s-a transformat 
în Centrul de Îngrijire și Asistență Ciutelec.  

 
Castelul din Ciutelec – între mit și realitate 
Povestea castelului din Ciutelec ilustrează și un mic episod de istorie a 

mentalităților. Prin construirea reședinței de vară și vizita unor reprezentanți din clasa 
cea mai înaltă a societății vest-europene, asistăm la contactul dintre două mentalități și 
moduri de viață total diferite, la cumpăna secolelor XIX-XX. Pe de o parte este lumea 
satului bihorean, o lume profund tradițională, cu obiceiuri și tradiții specifice, cu un nivel 
de trai scăzut. Pe de altă parte, vorbim de reprezentanții civilizației occidentale, o 
civilizație puternic impregnată de efectele revoluției industriale, puternic industrializată, 
modernizată și având un nivel de trai ridicat, specific clasei dominante. În Europa 
Occidentală, în cursul primelor două treimi din secolul al XIX-lea lumea s-a schimbat. 
Revoluția transporturilor (navale, feroviare) a redus distanțele, iar telegraful a permis 
transmiterea imediată a informațiilor. Revoluția transporturilor a accelerat revoluția 
economică și a determinat dezvoltarea marii industrii34. Este interesant de văzut felul în 
care se raportează unii la alții în momentul în care vor intra în contact. Nu avem 
informații despre felul în care se raportau acești reprezentanți ai lumii occidentale la 
comunitatea rurală din Ciutelec, ce gândeau despre ei, despre obiceiurile și tradițiile lor, 
despre modul de viață, despre valorile și credințele lor. Știm însă felul în care păturile 
superioare din Europa se raportau în general la clasele sociale sărace. Avem și câteva 
informații despre felul în care locuitorii din Ciutelec se raportau la ceilalți, la cei veniți 
uneori pe timpul verii să-și petreacă vacanțele și timpul liber în interiorul comunității lor 
și care aparțineau unei lumi total diferite de a lor.  

Despre castelul din Ciutelec circulau (se mai păstrează și azi) diferite povești, 
mai ales în rândul oamenilor vârstnici35. Astfel, printre localnicii din Ciutelec circula 
informația că în acest castel „organizează dracii petreceri” și mănâncă din „clisa” 

 
31 Augustin Țărău, Aplicarea decretului nr. 83/1949 în Județul Bihor (Noaptea Moșierilor), în Crisia XXVI-
XXVII, 1999, p. 227-228. 
32 Ibidem, p. 235-238. 
33 Ibidem, p. 66 
34 F.-G. Dreyfus, A. Jourcin, P. Thibault, P. Milza, Istoria universală, vol. 3 Evoluția lumii contemporane, 
Traducere de Maria Cazanacli și George Anania, Editura Univers Enciclopedic, București, 2006, p. 106. 
35 Diferitele legende și povești despre castelul din Ciutelec au fost menționate de către I. M. Mălinaș în 
momentul în care a realizat documentarea pentru întocmirea monografiei despre Ciutelec (1973-1974). 
Multe dintre acestea se mai păstrează și în prezent în conștiința oamenilor și au fost confirmate personal în 
urma cercetărilor de istorie orală desfășurate cu oameni vârstnici din Ciutelec. Este posibil ca o parte din 
aceste legende să se fi născut în perioada comunistă.  



96 

(slănina) arhitectului care s-a sinucis în castel, prin spânzurare36. Am încercat să 
verificăm validitatea acestei informații, neconfirmată însă de documente. O altă legendă 
spune că lordul Rothschild ar fi vrut să pardosească sala de recepție din castel cu monede 
austriece, de valoare. Nu a făcut acest lucru deoarece s-ar fi călcat pe efigia împăratului, 
fapt neadmis de Curtea de la Viena37. Se mai spunea apoi că această familie (Rothschild) 
„avea atâția bani încât îi întorcea cu lopata din când în când așa cum se face cu grâul ca 
să nu mucezească”38. Castelul era considerat în viziunea comunității sătești un loc al 
nenorocirilor, un loc bântuit, și tocmai de aceea nu era locuit. Astfel de imagini și legende 
își au originea în puternicele contradicții sociale din epocă. 

În secolul al XIX-lea existau diferențe foarte mari, în întreaga Europă, între 
diferitele pături sociale. F.-P. Codaccioni arăta că în 1891, în orașul francez Lille, 
diferența dintre câștigul mediu al unui industriaș față de cel al unui muncitor era de 1 la 
20.541. În 1908-1910, industriașul și muncitorul și-au sporit câștigurile împreună, dar 
raportul dintre ei a rămas încă de 1 la 9.07539. De-a lungul secolului al XIX-lea, disprețul 
clasei dominante față de proletari era o atitudine constantă. Pentru burghezul cuceritor, 
proletarul nu este decât un sălbatic din cea mai primejdioasă specie, reprezentantul unui 
fel de rasă inferioară, un „barbar”40. Treptat, în fiecare oraș european mai important, se 
vor putea distinge cu ușurință sectoare întregi de străzi „locuite de cei înstăriți” și un 
ghetou proletar, în care membrii claselor superioare nu se vor osteni să intre niciodată41. 
Diferențe majore existau și în privința modului de locuire. Marii aristocrați locuiau în 
reședințe impunătoare și luxoase, construite de arhitecți celebri în conformitate cu moda 
vremii. Majoritatea populației însă, reprezentată de țărani și muncitori, va trăi în locuințe 
insalubre, în care dizenteria, febra tifoidă, tifosul sau holera fac ravagii în stare endemică. 
În 1888, variola a cauzat 782 de decese în arondismentul Lorient; în 1890, rujeola a ucis 
232 de copii în același sector; în Bretania au fost depistate 65 de cazuri de lepră42. Tezele 
franceze de medicină din epocă evocau această stare de fapt referitoare la modul de 
locuire al țăranului: coabitarea cu animalele, absența aerației, sobele fără tiraj, 
îngrămădirea întregii familii într-o singură odaie, un mediu ideal pentru apariția unor 
maladii43. Această situație precară se va menține în lumea rurală, în ansamblul ei, până 

36 I. M. Mălinaș, Ciutelec, p. 65, nota 188. Circula informația că arhitectul castelului s-ar fi spânzurat în 
castel, după terminarea sa. 
37 Ibidem 
38 Ibidem 
39 Philippe Ariès, Georges Duby (coord.), Istoria vieții private. De la Revoluția Franceză la Primul Război 
Mondial, vol VIII, Traducere de Narcis Zărnescu, Editura Meridiane, București, 1997, p. 5-6 (în continuare, 
Istoria vieții private). 
40 Ibidem, p. 5. 
41 Ibidem, p. 6. 
42 Ibidem, p. 29.  
43 Ibidem, p. 26. Dr. Louis Caradec menționa în Topographie médico-hygiénique du département du 
Finistère ou Guide sanitaire de l’habitant (1860): „Aceste locuințe joase, umede, prost luminate, prost 
orientate, în care se îngrămădesc animalele și oamenii, contribuie intens la dezvoltarea scrofulozei și 
tuberculozei și imprimă tuturor afecțiunilor tendința de a ajunge la supurație. Ele generează (...) abcese, 
carii, maladii articulare.”  
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după al Doilea Război Mondial, când condițiile de viață cotidiană se vor schimba și vor 
fi adoptate normele de igienă ale orășenilor44.  

De pe altă parte, comunitatea din Ciutelec era la cumpăna secolelor XIX-XX 
una puternic tradițională, ca de altfel toate comunitățile sătești din Austro-Ungaria 
sau Europa acelei perioade. Recensământul din 1900 menționa 736 de locuitori în 
Ciutelec, 144 case, din care 108 construite din chirpici sau pământ, 19 din lemn sau 
altceva, 12 din piatră și pământ și doar 5 din piatră sau cărămidă. În privința 
acoperișului caselor, acesta era din trestie sau paie (108) și șindrilă (36). Conform 
recensământului din anul 1900, nicio casă din Ciutelec nu era acoperită cu țiglă. La 
următorul recensământ, cel din 1910, situația se schimbă doar puțin, în sensul că va 
crește numărul caselor cu pereți din piatră sau cărămidă (10), lemn sau altceva (88), 
dar vor fi și 36 de case acoperite cu țiglă. Schimbările se vor produce lent până în 
perioada postbelică.  

 

  
Fig. 6. Pereții și acoperișul caselor din Ciutelec la 1900 și 1910 (sursa: T. Rotariu45) 

 
Membrii comunității din Ciutelec trăiau în general din munca pământului și 

creșterea animalelor. Era o comunitate puternic ancorată în tradiții și obiceiuri străvechi, 
în care credințele, superstițiile și practicile magice ocupau un loc important. Cercetătorul 
Blaga Mihoc semnala un caz de ucidere a strigoilor în 1854, în satul Ciutelec46. La 
moartea Mariei Pop, o femeie de 88 de ani din Ciutelec, în localitate s-a instalat o 
adevărată psihoză, o spaimă generală, cauzată de credința că respectiva femeie e strâgă 
(strigoaie) și că săvârșise multe vrăjitorii pe timpul vieții (furtul laptelui de la vaci). 

 
44 Ibidem, p. 29. 
45 Recensământul din 1900. Transilvania. Traian Rotariu (coord.), Maria Semeniuc, Mezei Elemer, Editura 
Staff, Cluj-Napoca, 1999; Recensământul din 1910. Transilvania. Traian Rotariu (coord.), Editura Staff, 
Cluj-Napoca, 1999. 
46 Vezi Blaga Mihoc, „Dedemonizarea” sau uciderea strigoilor – radiografia unui caz din Ciutelec, județul 
Bihor (1854), în Crisia, 2000, XXX, p. 213-227. 
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Astfel, sătenii au trecut la efectuarea dedemonizării, prin înțeparea cadavrului în inimă 
cu o frigare de fier. Întreaga comunitate a acceptat destrigoizarea, chiar și judele comunal 
și membrii familiei decedatei. Ei au anticipat oarecum dorința sătenilor, procedând la 
astuparea gurii celei decedate cu usturoi și pietre. Toate acestea au reieșit din ancheta 
efectuată de autoritățile greco-catolice la 11 ianuarie 1855, prin anchetarea martorilor47. 
Diferite descântece au circulat și în secolul al XX-lea în satul Ciutelec. I.M. Mălinaș a 
publicat 9 descântece culese din Ciutelec48. Asemenea descântece se mai practică și în 
prezent în satele de pe Valea Bistrei.  

Existența unei astfel de practici rituale la mijlocul secolului al XIX-lea și 
perpetuarea unor credințe asemănătoare până în prezent în comunitatea din Ciutelec 
ne transmit informații importante despre viața spirituală și mentalitatea acestei 
comunități sătești. De aceea, formarea unei imagini a castelului în care „își frig dracii 
clisa” se încadrează în acest mod de gândire. Castelul apare în viziunea sătenilor ca un 
loc diavolesc, malefic și pentru că este un loc în care ei nu au acces. Necunoscutul 
devine pentru ei un loc al misterelor, un loc al practicilor magice. Imaginația joacă un 
rol important în crearea acestei imagini. Castelul era un loc necunoscut pentru săteni, 
un loc în care nu aveau acces. Dar era și un loc care le stârnea curiozitatea prin 
impozanța sa, în contrast cu lumea lor, cu casele mici și simple, cu nivelul de trai scăzut 
al lor. La crearea acestei imagini malefice a castelului contribuie și evenimentele 
negative petrecute aici sau cele în care au fost implicați membrii acestor familii. Se 
știe sigur că Charles Rothschild s-a sinucis la 12 octombrie 1923, în Marea Britanie, 
pe când avea 46 de ani, din cauza unei encefalite cronice49. Vestea sinuciderii 
stăpânului castelului a avut cu siguranță un impact puternic în comunitatea din 
Ciutelec. Sinuciderea era un mare păcat atât în viziunea bisericii, cât și a comunității 
rurale. Sinuciderea era un gest condamnat de întreaga comunitate tradițională. Pe de 
altă parte, în societatea vestică sinuciderea era un fenomen în creștere la cumpăna 
secolelor XIX-XX. În toată Europa, sinuciderea atinge cote înalte pe parcursul 
secolului al XIX-lea50. Printre cei mai predispuși la suicid erau celibatarii, văduvele și 
divorțații. În Franța secolului al XIX-lea, sinuciderea era mai mare în rândul bărbaților 
decât în rândul femeilor. Principala modalitate de sinucidere a bărbaților era 
spânzurarea, pe când a femeilor înecul51. Cu siguranță că sinuciderea proprietarului 
castelului, Charles Rothschild, în 1923 a contribuit major la crearea imaginii de loc 
malefic, posedat. Informația care circula în Ciutelec, conform căreia însuși arhitectul 
castelului s-ar fi sinucis în castel, nu a putut fi confirmată de noi prin intermediul 
documentelor52. De altfel, nu este singura informație cu caracter legendar care nu a 

47 Ibidem, p. 217-218. 
48 Vezi I.M. Mălinaș, Ciutelec. 
49 TRA 
50 Istoria vieții private, VIII, p. 228-229. Este posibil însă ca această creștere să rezulte, total sau parțial, 
dintr-o rafinare a procedurilor de înregistrare practicate începând cu 1826. 
51 Ibidem 
52 I. M. Mălinaș, Ciutelec, p. 65. 
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putut fi confirmată de documente53. De asemenea, imaginea castelului ca loc în care 
„lordul ar fi vrut să pardosească cu monede austriece, de valoare, sala de recepție” sau că 
această familie „avea atâția bani încât îi întorcea cu lopata din când în când așa cum se 
face cu grâul”54 este născută tot din această puternică contradicție socială. Viața dificilă și 
plină de lipsuri a sătenilor de la începutul secolului al XX-lea apare în contrast cu luxul și 
bogăția de la castel. Charles Rothschild aparținea uneia din cele mai bogate și influente 
familii din Europa. Sătenii din Ciutelec erau fascinați de luxul occidental al celor două 
castele. De aceea își imaginau că în interior se găsește tot ce le lipsea lor: banii.  

Dar stăpânii castelelor de la Ciutelec s-au remarcat și prin actele lor de 
binefacere făcute în mica comunitate bihoreană. Acestea reies din însemnările preotului 
paroh, Mihail Mărcuțiu, făcute pe Matricola Morților din Ciutelec (1872-1880). În 1902, 
Sarolta Wertheimstein suporta cheltuielile cu ridicarea crucii din centrul satului 
Ciutelec55. De asemenea, Clarissa, soția lui Alfred Wertheimstein, a donat bisericii un 
candelabru cu 8 lumini56. Familia Wertheimstein a acceptat schimbul de terenuri cu 
Parohia Greco-Catolică din Ciutelec, în avantajul acesteia din urmă. În urma schimbului, 
parohia a primit în plus o pivniță în valoare de 1000 de coroane. Conform înțelegerii, 
Alfred Wertheimstein a suportat toate cheltuielile necesare cu ridicarea noii case 
parohiale din 1909-191057. Groful Alfred a avut un rol decisiv și în construirea noii școli 
confesionale din anii 1910-1912, contribuind cu 2000 de coroane58. Toate aceste fapte îl 
determină pe preotul Mărcuțiu să aibă în însemnările sale doar cuvinte de laudă la adresa 
nobilului Alfred Wertheimstein și a familiei sale, numindu-l atlet59. 

 
Aspecte arhitecturale (releveu) 
Construcțiile luate în studiu sunt castelul Wertheimstein-Rothschild și conacul 

Wertheimstein din localitatea Ciutelec. Construite ca domenii de petrecere a timpului 
liber, reședințele de la Ciutelec au însemnat o noutate pentru locuitorii satului, din mai 
multe puncte de vedere (utilitate, dimensiune, materiale de construcție, dotări interioare, 
curte exterioară). Ele erau în conformitate cu viața modernă occidentală de la cumpăna 
secolelor XIX-XX. 

 
53 Într-un articol de presă publicat pe ebihoreanul.ro, Adriana Totorean scrie, fără a face trimitere la sursă 
însă, despre o tragedie petrecută la castel în anul 1914. Soții Rothschild ar fi oferit reședința lor din Ciutelec 
ca loc de vacanță pentru un baron bavarez, von Path. Acesta, în vârstă de 60 de ani, ar fi surprins un act de 
infidelitate al soției sale, mult mai tânără decât el, avea doar 18 ani. Cuprins de gelozie, baronul i-ar fi 
împușcat pe cei doi și apoi a dispărut. Cf. Adriana Totorean, Castelul lui Rothschild, în Bihoreanul, 25 
ianuarie 2018, cercetat la https://www.ebihoreanul.ro/stiri/castelul-lui-rothschild-castelul-din-ciutelec-a-
apartinut-uneia-dintre-cele-mai-bogate-dinastii-europene-din-ultimele-secole-139345.html (15.09.2019).  
54 I.M. Mălinaș, Ciutelec, p. 65. 
55 A.N.-D.J. Bh., fond Registre de stare civilă, inv. 87, dos. 314, f. 18: „S-au ridicatu în mediu locului satului 
în anulu 1902 crucea (18 august), cu spesele Drei. Sarolta Wertheistein sie primitor la bunulu Dumnedeu”. 
56 Ibidem 
57 Ibidem, f. 19-19v. 
58 Ibidem, f. 19v.-20. 
59 Ibidem, f. 19v.: „Sarcina pentru edificarea școlei au primit-o Maria Sa Wertheimstein care ostenește ca un 
atlet în afacerea zidirei școlei”. 
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În secolul al XIX-lea, în Europa, a apărut o nouă practică în cadrul păturilor 
superioare: vilegiatura, sejur petrecut la țară în scopul recreerii. Aristocrația și, în 
general, bogații rentieri își petrec verile în castelele lor de la țară și nu se întorc în oraș 
decât în octombrie sau noiembrie, după ce au profitat din plin de sezonul de vânătoare. 
Anul se împărțea astfel în două: sezonul monden, iarna și primăvara, și vilegiatura, vara 
și o parte din toamnă60. Burghezia a început treptat să imite modelul aristocratic. În a 
doua jumătate a secolului al XIX-lea a fost introdusă noțiunea de vacanță (loazir) ca 
schimbare necesară de activitate și de mod de viață61. Vacanțele sunt resimțite ca o 
necesitate și revendicate ca un drept. Se ia în considerație, în alternanță cu timpul de 
lucru, timpul de vacanță, adică timpul naturii, al călătoriilor, al divertismentului. În acest 
context, Alfred von Wertheimstein a cumpărat terenul din Ciutelec și și-a construit o 
reședință în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Și tot astfel, ginerele său, Charles 
Rothschild, a construit la începutul secolului al XX-lea, pe aceeași proprietate din 
Ciutelec, o nouă reședință de vacanță, pentru el și soția sa. Scopul construirii reședințelor 
de la Ciutelec era în mod evident unul de recreere și de petrecere a timpului liber. Nu 
știm cu precizie cât timp au petrecut stăpânii castelelor la Ciutelec. Este clar însă că 
familia Wertheimstein petrecea mai mult timp la Ciutelec decât familia Rothschild din 
cauza distanței diferite de domiciliu. Familia Wertheimstein locuia la Oradea, în timp ce 
Rothschild la aproape 2.000 kilometri distanță, în Marea Britanie. De altfel, sinuciderea 
lui Charles Rothschild în 1923 a îngreunat viața soției sale. Rămasă văduvă, ea și-a 
crescut singură copiii la Londra. Nu știm dacă după moartea soțului său s-a mai întors 
vreodată la reședința de la Ciutelec. Frecventa prezență a membrilor familiei 
Wertheimstein la Ciutelec este dovedită și de însemnările preotului paroh din Ciutelec, 
Mihail Mărcuțiu, pe registrele de stare civilă. 

Construcțiile erau amplasate într-o grădină importantă, în care au fost plantate 
diferite specii de arbori ornamentali și flori. Era o modă în acea perioadă ca în grădinile 
locuințelor respectabile de la țară să fie plantați copaci maiestuoși (ulmi, castani de 
India și scoruși)62. Grădina era cea care oferea liniște și bună dispoziție celor retrași în 
castel, dar, în același timp, îi ferea de privirile sătenilor. Materialele utilizate la 
construcția castelului (cărămidă, beton, țiglă) erau total diferite de cele folosite de 
săteni (pământ și lemn). Dimensiunea construcției arăta în mare parte starea socială a 
proprietarului. 

 
5.a. Conacul Wertheimstein 
Conacul Wertheimstein, construit în 1885, nu avea dimensiuni foarte mari (Fig. 

7-9). Era într-o perioadă în care Alfred Wertheimstein își mărea treptat domeniul din 
Ciutelec. 

 
60 Istoria vieții private, VII, p. 200. 
61 Ibidem, p. 203. 
62 Istoria vieții private, VII, p. 69. 



101 

 
 

 
 

 
Fig. 7 a,b,c. Conacul Wertheimstein (foto: Ioana Blajec) 
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Fig. 8. Conacul Wertheimstein - releveu parter 

Fig. 9. Conacul Wertheimstein - releveu demisol 

5.b. Castelul Wertheimstein-Rothschild
Mult mai impunător era castelul Wertheimstein-Rothschild (Fig. 10-17), 

construit în 1910 și amplasat la aproximativ 100 de metri de drumul principal, în partea 
de nord-vest a conacului Wertheimstein. Charles Rothschild făcea parte dintr-o familie 
foarte bogată a Europei și, chiar dacă locuia foarte departe, a dorit să-și construiască o 
casă de vacanță impunătoare în vecinătatea reședinței socrului său. Căsătoria lui Charles 
cu fiica lui Wertheimstein a însemnat o revigorare a afacerilor lui Alfred Wertheimstaein, 
confruntat cu probleme financiare. Castelul este construit pe trei niveluri: demisol, parter 
și etaj. Dintre dotările inițiale ale castelului se mai păstrează în prezent blazonul familiei 
de pe fațada principală și o sobă de teracotă din bibliotecă. Restul obiectelor au fost 
distruse sau furate în anii celui de-al Doilea Război Mondial și imediat după.  
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Descrierea construcției. Dimensiunile maxime ale castelului sunt de 24,40 m 
lățime și 32,70 m lungime. Planimetria castelului Wertheimstein-Rothschild este 
neregulată, forme rectangulare intersectate cu forme curbate. Dimensiunile maxime ale 
acestuia sunt de 24,40 m lațime și 32,70 m lungime. Volumetria este asimetrică iar 
regimul de înalțime este D+P+1E (demisol, parter și etaj). Fațadele au în total 103 
ferestre, dintre care 22 sunt amplasate la demisol, 37 sunt amplasate la parter și 44 de 
ferestre și luminătoare sunt amplasate la etaj, respectiv pod. Fațada principală, sud-
vestică, are 36 de ferestre. Fațada sud-estică are 23 de ferestre. Pe fațada posterioară, 
nord-estică, se găsesc 30 de ferestre, iar fațada nord-vestică are 14 ferestre. Castelul 
deține 4 accese pietonale dintre care un acces principal și 3 accese secundare. 

Din punct de vedere a configurației acoperișului și a planimetriei, am putea 
spune că acesta se împarte în 3 aripi distincte: 

- Aripa centrală, care cuprinde accesul principal în castel; 
- Aripa dreaptă, situată pe latura estică; 
- Aripa stângă, situată pe latura vestică. 

Accesul principal al castelului este amplasat pe fațada sud-vestică, situat în aripa 
centrală. Acesta este accentuat de un volum impunător pe care era poziționat central, pe 
frontispiciu, sub o sreașină semicirculară blazonul familiilor unite Wertheimstein-
Rothschild. Printr-un hol mic, prin intermediul celor 10 trepte, se ajungea în sala 
principală, sala de primire. Această sală este poziționată central și este încăperea cu 
suprafața cea mai mare dintre toate încăperile castelului, având o suprafață utilă de 
aproximativ 65 de metri pătrați. Din sala de primire se făcea legătura cu restul încăperilor 
castelului (P12 – vezi Fig. 12). În proximitatea acesteia se afla sala de lectură care este 
următoarea încăpere ca dimensiune cu o suprafață utilă de aproximativ 52 metri pătrați. 
Aripa dreaptă a castelului conținea un apartament pentru oaspeți, compus din 3 încăperi. 

Castelul are două case de scări. Cea poziționată lângă sala de primire, în formă 
de spirală, face legătura între parter și etaj și era folosită de către gazde și oaspeți. A doua 
casă a scării, semicirculară, situată la colțul construcției în partea nordică, face legătura 
între demisol, parter și etaj. În proximitatea casei scării, se află un mic spațiu de 
depozitare cu montcharge, pe care-l găsim pe toate nivelurile. De aici putem trage 
concluzia că această scară a fost folosită de către servitori și că la demisol se afla 
bucătăria și toate spațiile de depozitare necesare. 

Sistemul constructiv. Castelul are fundații continue din zidărie de cărămidă plină, 
pereți din zidărie de cărămidă cu grosimi variind între 20 cm și 80 cm. Planșeul peste 
demisol și peste parter este realizat din profile metalice și bolțișoare de cărămidă. 
Acoperișul este învelit cu țiglă ceramică de tip solzi, cu șarpanta de lemn. Pe alocuri sunt 
create mansarde false, lăsând impresia unor niveluri și încăperi suplimetare. Aceste 
mansarde false au geamuri mici, folosite la iluminarea și aerisirea podurilor. Ele 
contribuie la imaginea impunătoare a castelului, azi fiind catalogate ca “risipă de spațiu“. 
Apele pluviale sunt colectate și drenate cu ajutorul jgheaburilor și burlanelor din tablă 
zincată.  
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Finisajele exterioare sunt realizate după cum urmează: la demisol s-a folosit 
piatra naturală cu ancadramente de cărămidă în jurul ferestrelor. La nivelurile superioare 
s-a aplicat o tencuială pe bază de var și ciment. 

 

 
Fig. 10. Castelul Wertheimstein-Rothschild, fațada principală (foto: Ioana Blajec) 

 

  

 
Fig. 11 a,b.c. Blazonul familiilor unite Wertheimstein-Rothschild, fațada principală  

(foto 11 a,c: Ioana Blajec; foto 11 b: Iosif Berman, 1937) 
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Fig. 12. Castelul Wertheimstein-Rothschild, releveu parter 

 

 
Fig. 13. Castelul Wertheimstein-Rothschild, releveu demisol  
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Fig. 14. Castelul Wertheimstein-Rothschild, releveu etaj  

 

 
Fig. 15. Castelul Wertheimstein-Rothschild, releveu fațada sud-vest (fațada principală) 

  
Fig. 16. Castelul Wertheimstein-Rothschild, releveu fațada nord-est (fațada posterioară) 
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Fig. 17 a,b,c. Castelul Wertheimstein-Rothschild, simulare fotorealistică 
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Concluzie 
Castelul Wertheimstein-Rothschild și conacul Wertheimstein sunt situate în 

localitatea Ciutelec, comuna Tăuteu, Județul Bihor. Inițial acestea aveau o funcție 
rezidențială iar ulterior, în perioada naționalizării, întreg ansamblul a intrat în posesia 
statului român. Construite la sfârșitul secolului al XIX-lea și respectiv începutul 
secolului al XX-lea, Castelul Rothschild și Conacul Wertheimstein spun povestea a două 
dintre cele mai bogate și influente familii ale Europei secolului al XIX-lea. Simbol al 
lumii moderne occidentale, Castelul din Ciutelec a lăsat urme adânci în mentalul colectiv 
al societății tradiționale bihorene, punând în lumină contrastul evident dintre societatea 
modernă vest-europeană și lumea rurală tradițională din Bihor. Reconstituirea aspectelor 
istorico-sociale și arhitecturale ale castelului, realitățile și poveștile misterioase născute 
în jurul său ar putea pune mai mult în valoare Castelul din Ciutelec și, de ce nu, 
includerea sa într-un circuit turistic. 
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ÎNFIINȚAREA SUCURSALEI ARAD A BĂNCII „ALBINA” DIN 

SIBIU 
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ECONOMIC PARADIGMS IN POST-WAR ROMANIA. 
ESTABLISHMENT OF THE ARAD BRANCH OF THE "ALBINA" BANK 

FROM SIBIU 
 

Abstract: The economic situation of post-war Romania was deplorable, the inflation 
causing havoc. However, the managers of the „Albina” Bank in Sibiu decide to open 
a new branch in Banat. In this paper we try to bring to light the reasons why the 
bankers made development plans during a period of economic crisis, highlighting the 
economic paradigms of 1945-1946. On the one hand, we have bankers who were 
hoping for an economic recovery and, on the other, we have the government that is 
slowly and surely heading Romania toward a communist direction. 
 
Keywords: Arad, ”Albina” Bank, postbellic Romania, inflation, branch bank, Mihai 
M. Veliciu, financial planning. 

 
 

Activitatea bancară reprezintă un barometru al relațiilor economice. Nu poate 
exista o țară care posedă o economie prosperă și sectorul bancar să fie în criză sau 
economia să fie în criză și sectorul bancar să prospere. De aceea, înainte de a analiza 
evoluția unei bănci, într-o perioadă predefinită de timp, trebuie să cunoaștem starea 
generală a economiei în perioada respectivă. Banca „Albina” din Sibiu își deschide 
activitatea în anul 1772. Aceasta înființează o serie de sucursale: la Brașov în anul 1882, 
Lugoj în anul 1909, Târgu-Mureș în 1910 și Timișoara în anul 1922. Observăm faptul 
că, în perioada avântului economic (1921-1929), „Albina” nu înființează nicio sucursală 
în afară de cea bănățeană. Cu toate acestea, în anul 1946, conducerea centrală a băncii 
sibiene hotărăște crearea unei noi sucursale în Banat. Gestul ni se pare cu atât mai 
temerar cu cât problemele economice făceau ravagii și guvernul Groza se afla în plin 
proces de obținere a puterii totale în România.  

 
 Acest articol a fost publicat în cadrul proiectului „SmartDoct – programe de înaltă calitate pentru 
doctoranzii și cercetătorii postdoctorat ai Universității din Oradea pentru creșterea relevanței cercetării și 
inovării în contextul economiei regionale”, ID 123008–POCU/380/6/13. 
 Student doctorand, Şcoala Doctorală de Istorie, Universitatea din Oradea, e-mail: mirceabl@gmail.com. 
Conducător științific prof. univ. dr. emerit Mihai D. Drecin. 
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Sistemul bancar românesc din Arad ia naștere în anul 1886, când 20 de fruntași 
arădeni, în frunte cu Alexandru și Antoniu Mocsonyi, Ștefan Cicio Pop, Nicolae Oncu, 
Mihai Veliciu, Vasile Stănescu au înființat Institutul de credit și economii „Victoria” 
Arad. Acesta avea un capital social de 100 000 de florini. Adunarea constituantă a avut 
loc în martie 1887 și, în aprilie 1887, a fost ales Consiliul de conducere a băncii, 
responsabilitatea de director revenind lui Nicolae Oncu. Acesta a colaborat îndeaproape 
cu contabilul șef Sava Raicu, aceștia dovedindu-se a fi doi pricepuți organizatori ai vieții 
economice românești. Banca a progresat vizibil, pentru ca, începând din 1893, să devină 
a doua bancă românească din Transilvania, după Banca „Albina” de la Sibiu, din punct 
de vedere al forței capitalului și al afacerilor. 
 Primul Război Mondial a provocat o inflație puternică în imperiu. Prețul 
alimentelor a crescut cu 300% și coroana s-a depreciat cu 89%. Leul ia locul coroanei, 
dar acesta se depreciază ca urmare a emiterii masive de bancnote pentru a acoperi 
necesarul preschimbării monedelor din teritoriile unite cu România. 

Evoluția leului la Bursa din Paris1 
1914 98,21 lei 100 franci francezi 
1919 100 lei 37,26 franci francezi 

În 1 septembrie 1920 are loc preschimbarea coroanelor în lei. Acum se stabilește 
că 1 coroană valorează 0,50 de lei, deci 2 coroane vor fi schimbate pe un leu. Pe întreg 
teritoriul României, 8,7 miliarde de coroane vor fi schimbate contra a 4,35 miliarde lei. 
În Transilvania, 5,812 mld coroane vor fi schimbate în 2,906 mld lei2. 

Marea majoritate a băncilor de dinainte de război se vor înregistra la BNR. Bănci 
din România își deschid sucursale în Arad și se înființează bănci noi. Pentru anul 1923, 
avem 12 bănci cu sediul în Arad3, pe lângă 6 filiale ale unor bănci centrale4, la care se 
adaugă sucursala BNR. În județul Arad, avem nu mai puțin de 29 de bănci populare 
(cooperative de credit n.n.)5. 
 Dintre băncile noi amintim Banca „Arădana” Societate Comercială și 
Industrială S.A. Aceasta a executat și operațiuni bancare, fiind una dintre cele mai 

1 Apud. Anuarul Statistic al României pe anii 1931, 1932, 1933, p. 158-159. 
2 Adrian Nițu, „Mediul financiar-bancar arădean în secolul al XIX-lea și prima jumătate a secolului XX”, în 
Arad. Economie și Societate din preistorie până la începuturile regimului comunist, Vol II, Editura Presa 
Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2016, p. 71. 
3 Dintre băncile mari (cu capital propriu de cel puțin 10 milioane lei), amintim Victoria Arad; Prima casă de 
Păstrare din Arad S.A.; Casa de Păstrare a Județului Arad S.A.; Banca Industrială și Populară din Arad S.A., 
Arădana S.A. societate comercială și industrială pe acțiuni. Apud. Anuarul SOCEAC al României Mari, 
Editura Soceac &Co, București, 1925. 
4 Avem sucursale ale băncilor: Banca Agrară Timișană S.A.; Banca Centrală pentru Industrie și Comerț; 
Banca Comercială Ungară din Budapesta, Banca Marmorosch Blank, Banca Românească București, Banca 
Viticolă a României. Apud. Ibidem. 
5 Dintre băncile populare mari (capital peste 500 000 lei), amintim: Banca Industrială și Agricolă din 
Pâncota, Banca Păuliș, Banca Populară din Pâncota. Apud. Ibidem. 
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puternice societăți comerciale arădene. S-a înființat în 1919, cu un capital vărsat de 7,5 
milioane lei. În 1923, banca avea rezerve în valoare de peste 88 miliarde lei. Președinte 
era dr. Costin Eugen, director era Tatu Ioan, administratori delegați erau dr. Mihai 
Mărcuș și Lazăr Cornel. „Arădana” avea o activitate specifică institutelor bancare, la 
care se adăugau vânzarile en-gros, importul și exportul mărfurilor coloniale, textile, al 
produselor petroliere, cerealelor6. 

Banca Românească S.A. a înființat filiala arădeană în noiembrie 1920 și l-a 
avut în Consiliul de administrație pe Ștefan Cicio Pop. A finanțat investiția care a dus la 
înființarea noii fabrici de zahăr. Directorul sucursalei era dr. Mihai Mărcuș. Va finanța, 
din 1921, societatea comercială FITA (Fabrica de Împletituri și Tricotaje) Arad7. 

Banca Generală a Țării Românești a achiziționat, între 1920-1930, 4721 ha de 
pădure în județul Arad. Sucursala arădeană a Bancii Marmorosch-Blank îl avea în 
frunte pe Laszlo Desideriu. Aceasta, împreună cu Banca de Credit Română și Banca 
Agrară Privilegiată din Cluj, va finanța societatea ASTRA Arad. Capitalul italian era 
reprezentat de către Banca Comercială Italiană și Română S.A. Aceasta va finanța 
operațiunile de comerț exterior ale FITA, Industria Textilă Arădeană8. 

Între anii 1921-1923, dobânzile băncilor arădene se ridicau între 20-25%, în 
unele cazuri ajungându-se până la 32%. După 1927, acestea vor scădea până la nivelul 
de 18%9. 

 
Situația comparată a capitalului bancar din județele vestice (Arad, Timiș 

și Bihor) și a capitalului din întreaga Românie10 
 România Arad Bihor Timiș-Torontal 

1922 683 bănci – 
3,334 miliarde 

lei (100%) 

22 bănci - 84,190 
milioane lei 

(2,5%) 

26 bănci - 68,461 
milioane lei 

(2,1%) 

86 bănci - 91,595 
milioane lei 

(2,7%) 
1930 1102 bănci – 

11,627 mld lei 
(100%) 

23 bănci – 
308,194 mil lei 

(2,7%) 

30 bănci – 
261,515 mil lei 

(2,2%) 

92 bănci – 
341,198 mil lei 

(2,9%) 
1931 1037 bănci – 

11,879 mld lei 
(100%) 

19 bănci – 
213,816 mil lei 

(1,8%) 

26 bănci – 
237,825 milioane 

lei (2%) 

88 bănci – 
415,379 mil lei 

(3,5%) 
 
Dacă analizăm aceste date, putem să tragem câteva concluzii: în Arad asistăm la 

o creștere considerabilă față de perioada dualistă a numărului băncilor și a capitalurilor 

 
6 Adrian Nițu, op. cit. ..., p. 72. 
7 Ibidem. 
8 Ibidem, p 74. 
9 Caciora A., Timbuș M., „Istoria contemporană. Perioada interbelică. Dezvoltarea social-economică. 
Finanțele”, în Aradul. Permanență în istoria patriei, Editura Casa Scânteii, Arad, 1985, p. 484. 
10 Apud. Anuarul Statistic al României pentru anul 1922, 1930, 1931. 
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subscrise. Dacă ar fi să considerăm cursul de 2 coroane pentru 1 leu, am obține suma de 
198,33 milioane coroane, față de 29,622 milioane coroane în 1909, sau 102,7 milioane 
coroane cât reprezenta capitalul bancar al Aradului, în 1913. Concluzia care se desprinde 
este că, în România Mare, afacerile bancare în general au cunoscut un impuls deosebit 
față de etapa austro-ungară. Deci, România Întregită, prin legislația adoptată, a creat 
condiții de propășire economică a tuturor oamenilor de afaceri, indiferent de etnie, în 
toate domeniile economice, pe care austro-ungarii nu au fost în stare să le asigure. 

În cele trei județe vestice ale României Mari erau concentrate în jur de 2 % din 
numărul total al băncilor românești, care dispuneau de 7,3-7,8 % din capitalul întregii 
țări. Aradul se situa pe locul 2, fiind înaintea Bihorului, dar în urma Timișului. 

Între anii 1922-1930, capitalul bancar crește vertiginos. În Arad asistăm la un 
salt de 266 %. Timp de opt ani, ritmul mediu anual de creștere a capitalului bancar 
arădean a fost de 17,61 %. Mai remarcăm faptul că, în anul 1931, în județul Arad 
capitalul mediu pe o unitate bancară se situează la o valoare de 11,25 milioane lei, ceea 
ce relevă un nivel superior de capitalizare a institutelor de credit. Acest procent ridicat 
va ajuta băncile să reziste în Marea Criză Economică, ce va debuta în 192911. 

Anul agricol 1929 a fost unul bun, dar debutul crizei economice va lovi crunt în 
țăranii români. Aceasta se va manifesta prin scăderea dramatică a prețurilor produselor 
de export. De exemplu, grâul în 1929 avea prețul de 7,08 lei/kg, iar în 1934 va avea 
prețul de 4,52 lei/kg. Astfel, asistăm la o diminuare a veniturilor producătorilor, ceea ce 
determină o reducere a salariilor. Salariile au crescut, în 1928, cu 6,4 %, pentru ca, în 
1930, să scadă cu 10,8 %. Salariaților publici li s-au scăzut salariile, în 1930, cu 23 % , 
în 1932 cu 15 %, iar în 1933 cu 10 %12. Este vorba despre așa numitele „curbe de 
sacrificiu”, prin care statul căuta să-și echilibreze bugetul. 

Reducerea salariilor, alături de diminuarea veniturilor producătorilor agricoli și 
a populației urbane, a dus la o scădere drastică a consumului. Aceasta generează o criză 
de producție. Industriașii nu mai aveau comenzi pentru fabrici, ceea ce conducea la 
reducerea personalului. Băncile sunt afectate de lipsa de încredere a clienților și se 
confruntă cu diminuarea împrumuturilor și a depunerilor. Unele bănci falimentează: 
Banca Generală a Țării Românești, Marmorosch-Blank, Berkowitz13. Scăderea 
dramatică a prețurilor produselor agricole a determinat blocarea plății creditelor, 
producătorii agricoli intrând în incapacitate de plată. Politicienii încearcă să introducă o 
legislație pentru lichidarea datoriilor agricole. În 1934 se adoptă legea nr. 33 pentru 
lichidarea datoriilor agricole și urbane. Aceasta avea ca obiectiv principal reeșalonarea 
ratelor și reducerea dobânzilor creditelor pentru datornicii ce nu își puteau onora debitele 
angajate la bănci. Legea prevedea ca datoriile să fie reduse cu 50%, iar restul să fie 
achitate în 34 de rate trimestriale cu o dobândă de 3 % pe an14. 

 
11 Adrian Nițu, op. cit., pp. 74-75. 
12 Ibidem, pp. 75-76. 
13 Ibidem, p. 82. 
14 Ibidem. 
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În 1931, Banca „Victoria” avea de recuperat de la debitorii rurali 275,9 milioane 
lei, iar Banca „Arădana” 45,2 milioane lei. „Victoria” va fuziona, în 1931, cu 
„Bihoreana” din Oradea și „Timișana” din Timișoara. În 1934 este promulgată legea nr. 
70 pentru reglementarea comerțului de bancă. Prin aceasta se înființează Consiliul 
Superior Bancar. Sucursala arădeană a BNR a verificat îndeplinirea, de către băncile 
locale, a prevederilor legale. În urma „Legii conversiunii”, o parte din băncile locale au 
fost nevoite să încheie acorduri cu depunătorii, plătindu-și regulat ratele cuvenite, 
începând în același timp să acorde credite pe termen scurt și să atragă noi depuneri15. 
Banca „Arădana” modifică condițiile de plată, prin aranjamente amiabile a 54 % din 
debite, Băncile Bănățene Unite modifică 40 %. Banca Goldschmidt, Casa de Păstrare a 
județului Arad, Casa de Păstrare Generală nu au făcut înțelegeri, lichidând în totalitate 
datoriile, înainte de aplicarea legii nr. 3316. Băncile arădene aveau creanțe „asanabile” în 
valoare de 634 741 000 lei. Din acestea s-a recuperat, la 31 decembrie 1934, suma de 
37,45 milioane lei. Aplicarea legii bancare nr. 70 a avut ca urmare lichidarea a numeroase 
bănci populare. Marile bănci bucureștene au preluat, prin absorbție, aceste bănci și le-au 
transformat în filiale17. Activitatea bancară din Arad, din perioada premergătoare crizei 
economice (1920-1929), era superioară activității bancare din perioada de după criză. 
Băncile dispuneau de capitaluri foarte mari, se bucurau de încrederea depunătorilor. 
Acestea aveau și credite de fond, din partea BNR, de aproximativ 250 000 000 lei. După 
1934, aceste credite au scăzut considerabil. Principala problemă era lipsa de încredere a 
populației în bănci, multe persoane preferând să-și tezaurizeze capitalul, sau să-l dea dea 
cu împrumut particularilor18. 

În registrul bancar al Oficiului Registrului Comerțului, situat la Camera de 
Comerț și Industrie Arad, la data de 31 decembrie 1935 erau înregistrate 19 bănci 
comerciale arădene. Din acestea, 8 bănci se aflau în municipiul Arad și 11 în alte 
localități din județ. Mai existau 8 sucursale ale unor bănci românești din Sibiu, Cluj, 
București. O serie de bănci nu s-au putut înscrie în registru și au fost declarate 
falimentare19. Dr. Nerva Jercan, directorul general al Băncii „Victoria”, spunea, în 1938, 
„după punere în aplicare a legii de lichidare a datoriilor agricole și urbane s-a putut 
constata faptul îmbucurător că în județul Arad debitorii și-au lichidat datoriile în 2 ani în 
număr impresionant; iar cei ce n-au putut lichida în termenul acesta plătesc ratele la 
termenele legale, în proporție aproape mai bine decât în oricare parte a țării”20. Dar 
această criză a lăsat urme adânci în activitatea băncilor arădene. Totalul plasamentelor 

 
15 Arhiva B.N.R., Monografia județului Arad – 1938, p 99. 
16 Adrian Nițu, op. cit., p. 85. 
17 Ibidem, p. 86. 
18 Monografia județului Arad – 1938..., p. 99. 
19 Institutul de Credit și Păstrare a Comercianților S.A.; Banca Populară pentru Aradul Nou și Provincia 
S.A.; Banca Comercianților și Industriașilor Români. Banca Economică S.A.; Casa Centrală de Păstrare din 
Arad; Banca Generală din Arad; Banca de Imobile din Arad, Banca Unio Arad. 
20 Jercan Nerva, „Contribuții la studiul situației economice a județului Arad”, în Hotarul Literar - Cultural 
- Artistic, anul V, nr. 4, Arad, 1938, p. 99. 
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pe anul 1936 se ridica la cifra de 1 miliard lei, ceea ce reprezenta un regres față de anul 
1914, când ele s-au ridicat la 102,7 milioane coroane (sau 3,8 miliarde lei, la valoarea 
1936). 

Principalele operațiuni bancare, ale institutelor de credit amintite, erau 
următoarele: acorduri de împrumut, depuneri spre fructificare, operațiunile de incasso, 
comision, lombard, scont, reescont, operațiuni de devize. În anul 1937, capitalul băncilor 
cu sediul principal în Arad și în județ este de 177 645 000 lei, în timp ce fondurile de 
rezervă se ridicau la suma de 21 486 633 lei21. 

 
Situația depunerilor în Arad, după originea etnică, în anul 193722 

Totalul depunerilor s-a ridicat la suma de 366 429 620 lei 
 
Pentru perioada de după Marea Criză Economică, doar trei bănci răspund 

necesităților economice, sociale și naționale ale românilor: Banca „Victoria”, Banca 
Românească sucursala Arad și Banca „Arădana” S.A. Celelalte bănci erau deținute de 
minorități și ele aveau doar un scop economic și social23. Piața bancară și economică a 
Aradului a fost conservatoare și solidă. Schimburile s-au desfășurat într-o atmosferă 
relativ cumpătată, iar în afaceri a domnit prudența. Chiar și în perioada de criză, 
populația Aradului și-a păstrat calmul sănătos. După punerea în aplicare a legii de 
conversiune a datoriilor, s-a putut constata faptul că, în județul Arad, debitorii, în număr 
foarte mare, și-au lichidat datoriile în doi ani24. 

Între 1939-1945, Al Doilea Război Mondial face ravagii pe continentul 
european, provocând distrugeri incomensurabile. În anul 1941, în Arad, au mai rămas în 
funcțiune 11 bănci. Remarcăm activitatea, în acea perioadă, a Băncii Goldschmidt. 
Aceasta este un bun exemplu de instituție bancară mică care reușește să depășească criza 

 
21 Monografia județului Arad – 1938..., pp. 101-102. 
22 Ibidem, p. 102. 
23 De exemplu: Casa de Păstrare a județului Arad, Casa de Păstrare Generală din Arad, Banca Goldschmidt. 
24 Monografia județului Arad – 1938..., pp. 103-108. 
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economică. Condusă de evreul Nicolae Goldschmidt, în 1 iulie 1941, banca este 
„românizată” forțat, pe baza legilor promovate de guvernul antonescian. Aceasta, în 
primăvara anului 1941, își lichidează întreaga avere imobilă, înainte de apariția 
„decretului lege pentru trecerea proprietăților imobiliare urbane evreiești în proprietatea 
statului”, din martie 1941. În iulie 1941, 82,5 % din acțiunile băncii trec în mâna unor 
români25, acțiunile fiind cumpărate de către stat la un preț de 107,88 lei/acțiune. Cu toate 
acestea, nu s-au operat schimbări în cadrul personalului, în cadrul băncii rămânând 
aceiași funcționari26, instituția continuând să funcționeze la parametri normali. În fapt, 
prin procesul de „românizare” a intreprinderilor evreiești, mai ales după divorțul dintre 
Garda de Fier și Ion Antonescu, regimul antonescian dorea să apere capitalul românesc, 
indiferent de etnia proprietarului/acționarilor, de foarte dura acțiune a capitalului german 
de a recupera vechile sale poziții deținute dinainte de 1914-1916. 

După anul 1940, economia intră într-o fază de declin datorat începerii războiului. 
Băncile arădene sunt afectate de dezechilibrul pieței financiare, performanțele acestora 
fiind mult diminuate. Ca urmare a Dictatului de la Viena, „Victoria” Arad se vede nevoită 
să preia administrarea patrimoniului unor bănci din Ardealul de Nord: sucursala din 
Oradea a băncii arădene, Banca „Drăganul” din Beiuș, Banca Comercială din Tinca. 
Banca „Victoria” le va administra până în primăvara anului 1945, când întreg 
patrimoniul acestor bănci este restituit BNR27. 

După terminarea conflagrației mondiale, conducerea Băncii „Albina” va căuta 
să creeze o nouă sucursală a băncii, în Banat. Sucursala Arad a Băncii „Albina” din Sibiu 
își începe activitatea în anul 1946. Într-o primă fază, rămânem uimiți de această hotărâre. 
În acel moment, țara se afla într-un plin proces de comunizare. De ce conducătorii 
„Albinei” au dorit să deschidă o sucursală chiar în acel moment? 

Finanțiștii albiniști, având experiența refacerii economice de după Primul Război 
Mondial, credeau că ciclul economic de dezvoltare din deceniul al 3-lea se va repeta și 
după anul 1945. În această cheie trebuie să privim înființarea sucursalei Arad a Băncii 
„Albina” din Sibiu. Persoanele cu rol de decizie din cadrul băncii știau că, după anul 1919, 
piața bancară a cunoscut o creștere spectaculoasă. Ei intuiau că același lucru se va întâmpla 
și după 1945. Până în acel moment, Banca „Albina” s-a orientat către clienții urbani28. Dar 
anul 1945 a marcat o schimbare de optică. Din acel moment, banca va acorda o mai mare 
atenție sectorului industrial. De aceea, noua sucursală se deschide în Arad, acesta fiind unul 
dintre cele mai puternic industrializate orașe din România. Conducătorii băncii nu aveau 
cum să intuiască realitățile socio-politice care vor avea loc, începând cu anul 1948. Toți 

 
25 Remarcăm prezența lui Petru Groza în rândul persoanelor care au cumpărat acțiuni la această bancă. 
26 Arhivele Naționale – Serviciul Județean Arad (în continuare A.N.S.J.A.), Fond BNR, Sucursala Arad, 
dosar 2/Situațiunea băncilor din județul Arad, 1935. 
27 Adrian Nițu, op. cit., p. 99. 
28 Vezi studiul lui Vasile Dobrescu, „Manifestările crizei economice din 1929-1933 în sistemul de credit din 
România. Studiu de caz privind băncile „Albina” (Sibiu), „Mureșana (Reghin) și „Aurora” (Năsăud)”, în 
Fenomene economice și financiare în spațiul românesc în secolele XIX-XX, Studii de economie regională, 
Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2016. 
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bancherii sperau la o creștere economică determinată de reconstrucția Europei și nu au 
prevăzut procesul de bolșevizare a Europei estice și centrale. Trebuie să analizăm procesul 
de înființare a sucursalei arădene a băncii „Albina” din perspectiva a ceea ce doreau 
bancherii să facă (adică a prognozei financiare) și nu din perspectiva a ceea ce avea să se 
întâmple în anul 1948 (evenimente pe care puțini le puteau intui)29. 

Anul 1946 a fost unul greu din punct de vedere economic, fiind primul an de 
după încheierea celei de-a doua conflagrații mondiale. Industria trebuia să facă trecerea 
de la producția de război, la cea civilă. În România, situația era agravată de seceta 
cumplită a acelui an, aceasta fiind o continuare a secetei din anul precedent. Din cauza 
sarcinilor publice excesive și a bugetului neechilibrat se ajunge să se recurgă la serviciile 
monetare ale BNR, ceea ce cauzează inflație, care conduce la scumpirea enormă a 
traiului. Deși războiul s-a terminat, consecințele funeste de ordin economic și financiar 
ale acestuia au fost foarte pronunțate și în acest an. 

Perioada postbelică a fost caracterizată de o inflație galopantă. Din păcate, nu 
avem date de ordin statistic care să ne arate dimensiunea inflației în date concrete. Dar 
avem unele date care ne permit să ne formăm o imagine destul de concludentă asupra 
acestei probleme. 
 

Evoluția prețurilor la alimentele de bază  

 pâine zahăr carne 

1938 8 32 46 

1944 46 256 255 

1947 165000 440000 250000 

 
Vedem că prețul pâinii crește de la 8 lei (în 1938) la 46 de lei (în 1944), pentru 

ca, în iulie 1947, aceasta să se vândă cu 165.000 lei. La fel se întâmplă și în cazul 
zahărului. În 1938, zahărul costa 32 de lei, în 1944 el a crescut la 256 lei, pentru ca în 
1947 să ajungă la 440.000 lei. Carnea crește de la 46 de lei, în 1938, la 250.000 de lei în 
1947. Cafeaua se vindea, în 1938, cu 200 de lei, în 1944 cu 2.200 lei, pentru ca, în 1947 
să atingă astronomicul preț de 4.400.000 lei. În noiembrie 1941, 1 dolar valora 966 de 

 
29 Din Revista Economică, (Sibiu), an XLVIII, 1946, nr. 14-15, 8 aprilie, pp. 49-50, reținem articolul „Un 
bilanț economic al anului 1945”, scris de ing. Gh. Brânduș. Spicuim un fragment din această prezentare 
pentru că ea prezintă extrem de bine mentalitatea bancherilor albiniști din anul 1946: „Anul 1945 apare deci, 
sub aspect economie, ca un an deficitar. Anul 1946 înregistrează nesiguranță și stagnare. Fiecare așteaptă să 
se definească liniile unei noi politici economice, anunțate. Se speră într'o frânare a inflației și într'o apropiată 
revenire lentă către condițiunile unei stabilizări de fapt, premisă necesară oricărei stabilizări de drept. 
Aceasta reclamă însă două condițiuni prealabile: mai întâi un buget echilibrat, apoi o balanță actiuă a 
conturilor comerțului exterior. In măsura, în care aceste condițiuni nu vor putea fi realizate, este de temut că 
se va deslănțui un nou val de operațiuni speculative. Apropiatul sfârșit al anului financiar va fi în măsură de 
a oferi oarecare indicii asupra orientării, ce va lua politica economică a anului în curs”. 
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lei, în 1944 el a atins pragul de 4.830 lei și în august 1947 el să valoreze 6.055.854 lei. 
Un contabil cu grad mediu, care era remunerat de către stat, în 1938 primea în jur de 
7.250 lei, în 1944 el avea 187.790 lei, pentru ca, în 1947, el să primească 2.155.800 lei30. 

Aurel Vijoli, care, începând cu 1945, va deveni viceguvernatorul BNR, afirmă 
că una dintre cele mai grave probleme economice ale României postbelice a fost inflația 
catastrofală. Volumul circulației bănești ajunsese la o asemenea dimensiune și inflația a 
creat un imens haos economic și financiar. Prețurile cu amănuntul erau, în august 1947, 
de 8.356 de ori mai mari decât în 1938. Doi factori au contribuit la agravarea crizei 
inflaționiste din România interbelică. Pentru acoperirea tuturor plăților din timpul 
războiului s-a făcut apel la emisiunile de bani puși în circulație de BNR. În plus, creșterea 
inflației a fost stimulată și de retragerea din circulație a monedelor străine, în special cele 
emise de horthyști în Transilvania de nord31. 

Aceste aspecte sunt deosebit de importante deoarece, printre consecințele 
inflației, putem enumera: scăderea puterii de cumpărare a populației, creșterea 
consumului în detrimentul economisirii. În plus, activitatea bancară este în scădere 
pentru că populația nu mai apelează atât de frecvent la serviciile financiare de împrumut. 
În această cheie trebuie să privim deschiderea Sucursalei Arad a băncii „Albina”. 

Primele discuții pentru înfințarea unei noi sucursale bănățene au avut loc în a 
doua parte a anului 1945. Opinia publică arădeană, din noiembrie 1945, cunoștea faptul 
că se va înființa o Sucursală a Băncii „Albina”32. În 24 noiembrie 1945, în cadrul unui 
Consiliu de Administrație, se hotărăște înființarea unei noi sucursale în Arad33. În data 
de 5 decembrie 1945 are loc o întrunire a Consiliului de Administrație. În cadrul acesteia, 
se hotărăște ca Teodor Gui să fie numit în funcția de conducător-garant al Sucursalei ce 
se va înființa în Arad34. Scopul acestei instituții era „potrivit statutelor sale să deștepte 
spiritul de economie”35. Numirea lui Teodor Gui în funcția de director este controversată. 
Bănuim că la mijloc s-ar afla un caz de nepotism, acesta fiind cumnatul directorului 
general al Băncii „Albina”, Mihai M. Veliciu36. 

În decursul iernii dintre anii 1945-1946 se pun la punct ultimele detalii, T. Gui 
este însărcinat cu supravegherea lucrărilor de amenajare a noului sediu din Bulevardul 

 
30 Apud Victor Axenciuc, „Pe urmele leului nostru (L'histoire de la monnaie roumaine: Leu)”, în Materiale 
de Istorie, 2000, 34, nr. 1, pp. 16-19; nr. 2, pp. 16-19. 
31 Aurel Vijoli, Din prefacerile sistemului bănesc și de credit, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 
1980, pp. 100-110. 
32 A.N.S.J.A., Fond „Albina” – Institut de credit și economii Sibiu, Sucursala Arad (în continuare „Albina-Arad”), 
fond 4, dosar 1/1945, f. 91-92; Veronica Szucs, în data de 20 noiembrie 1945, auzind că se va înființa o nouă 
Sucursală, își oferă serviciile. Ea era absolventă a Școlii Superioare de Comerț din Sibiu și a făcut practica în cadrul 
Băncii „Albina” din Sibiu. Centrala trimite oferta lui Teodor Gui, confirmă datele oferite de Veronica Szucs și îl 
roagă pe directorul Gui să țină cont de oferta domnișoarei, atunci când îi va angaja pe funcționari. 
33 Ibidem, f. 15. 
34 Ibidem, f. 88. 
35 Ibidem, Prefață, f. III. 
36 Vezi studiul lui Mihai Drecin, „Un director general de bancă în atenția Securității. Cazul Mihai M. Veliciu 
– ultimul director general al Băncii „Albina” din Sibiu (1941-1948)”, prezentat la Congresul Național al 
Istoricilor din România, Iași, 2018 (lucrare în manuscris). 
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Regina Maria, nr. 2-6. Centrala, în data de 23 ianuarie 1946, îi cere directorului Gui să 
comunice dacă activitatea Sucursalei va putea fi începută în 1 martie37. Dacă nu se va 
putea, atunci va fi aleasă ziua de 31 martie 194638. În 12 februarie, Teodor Gui raportează 
Centralei de la Sibiu faptul că, din cauza vremii nefavorabile, există întârzieri în 
renovarea spațiului. Acesta propune data de 1 aprilie pentru deschiderea Sucursalei. Cu 
acest prilej, face o prezentare a cheltuielilor de până atunci. Astfel: de la Centrală a 
primit, prin intermediul băncii „Victoria”, suma de 48.300.000 lei, din care s-au cheltuit, 
până în acel moment, 40.586.169 de lei, 7.713.851 de lei rămânând disponibili. Gui mai 
solicită ca, la inaugurare, să existe o sfeștanie și gustare modestă pentru că „lumea se 
așteaptă ca ALBINA, cea mai veche bancă din Ardeal, să se prezinte impunător aici la 
Arad, un fapt ce este așteptat cu nerăbdare de către public”39. 

Consiliul Superior Bancar aprobă înființarea Sucursalei din Arad, în ședința din 
7 februarie 194640. În 15 martie, în mod oficial, se va alege data de 1 aprilie 1945, în 
această zi Sucursala din Arad deschizându-și activitatea cu publicul. Centrala, în data de 
15 martie, își informează colaboratorii și celelalte sucursale de faptul că, începând din 1 
aprilie, toate operațiunile pentru piața din Arad vor fi efectuate prin intermediul noii 
sucursale. De asemenea, orice dispoziție de plată dată noii sucursale trebuie întotdeauna 
acoperită, în așa fel ca, la prezentarea beneficiarului, acoperirea să fie ajunsă în Arad. 
Pentru sucursala Arad vor putea semna, valabil, următoarele persoane: Teodor Gui, 
director, Victor Maschalko, prim-procurist și Ioan Tatu, procurist41. Totodată, se punea 
la dispoziția noilor angajați ai institutului un stoc de acțiuni „Albina”. Angajații care nu 
erau acționari vor putea achiziționa maxim 100 de acțiuni. Cei care aveau, deja, acțiuni 
puteau să achiziționeze în completare doar până la 100 de acțiuni. Prețul unei acțiuni era 
de 650 lei. Plata se va efectua în maxim 24 de rate lunare, cu o dobândă de 6%42. De 
această ofertă vor profita Teodor Gui, Victor Maschalko, Ioan Tatu, Gheorghe Irimie, 
Vasile Papp, Ioan Copie, fiecare dintre aceștia achiziționând 100 de acțiuni43. 

În 15 martie 1946, Centrala de la Sibiu trimite o copie după circulara trimisă 
tuturor sediilor băncii „Albina”, în legătură cu deschiderea noii sucursale din Arad din 
data de 1 aprilie 1946. De asemenea, Centrala din Sibiu solicită celorlalte sucursale să 
vireze la BNR sucursala Arad, în favoarea contului de virament al sucursalei din Arad 
următoarele sume de bani, acestea urmând a fi virate până în data de 25 martie44: 

37 Într-o adresă din 18 decembrie 1945, directorul General al Băncii „Albina”, Mihai M. Veliciu, îi transmitea 
lui Teodor Gui următoarele „în ce privește deschiderea sucursalei Arad, lăsăm această chestiune la aprecierea 
dumneavoastră personală. Credem că dacă nu se usucă, nu putem periclita sănătatea angajaților și deci va trebui 
amânată deschiderea sucursalei pe data de 1 martie 1946”. Suntem plăcut surprinși de grija pe care direcțiunea 
o avea față de micii funcționari ai Băncii. Vezi: A.N.S.J.A. „Albina-Arad” fond 4, dosar 1/1945, f. 86.
38 Ibidem, f. 56.
39 Ibidem, f. 40. Teodor Gui prezintă, în cele mai mici detalii, fiecare plată efectuată, acesta împărțindu-le în
nu mai puțin de 27 de categorii și menționează sumele de bani care vor trebui plătite și destinația lor.
40 Ibidem, f. 33.
41 Ibidem, f. 7.
42 Ibidem, f. 13.
43 Ibidem, f. 14.
44 Ibidem, f. 6.
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Centrala din Sibiu lei 30 000 000 
Sucursala din Brașov lei 20 000 000 
Sucursala din București lei 20 000 000 
Sucursala din Cluj lei 10 000 000 
Sucursala din Lugoj lei 5 000 000 
Sucursala din Mediaș lei 5 000 000 
Sucursala din Târnăveni lei 5 000 000 
Sucursala din Tg. Mureș lei - 
Sucursala din Timișoara lei 5 000 000 
 Total lei 100 000 000 

 
Aceste date sunt importante pentru că ne revelează, pe lângă suma cu care fiecare 

sucursală urma să contribuie, puterea financiară a fiecărei filiale în parte. Dintre acestea, 
se remarcă cele din Brașov și București. Ca urmare a cererii efectuate de Centrala de la 
Sibiu, BNR a aprobat, pentru noua sucursală, următoarele credite de reescont: 
600.000.000 lei credit ordinar cu 3 semnături, 150.000.000 lei credit ordinar cu 2 
semnături, 100.000.000 lei credit special pentru cumpărare de imobile45. 

Inaugurarea noului sediu a avut loc în data de 31 martie 1946. La eveniment au 
participat Caius Turic, reprezentantul P. S. S. Episcop Andrei, primarul Dr. Pălincaș, 
chestorul Poliției, reprezentantul prefectului Județului, directorii băncilor din localitate, 
în frunte cu Druhora, directorul Băncii Naționale a României, sucursala Arad și Dr. 
Nerva Iercan, directorul general al Băncii „Victoria”46. La eveniment participă și Mihai 
M. Veliciu, directorul general al Băncii „Albina” din Sibiu. Extragem două fragmente 
din discursul acestuia. În primul dintre acestea Mihai Veliciu expune misiunea de căpătâi 
a băncii sibiene: „Albina, ca de altfel toate băncile românești din Transilvania, cum e 
Banca „Victoria” etc, nu reprezintă și n-au reprezentat niciodată, cu toată forma lor 
juridică de societăți anonime, instituții capitaliste. Aceste bănci au fost la înființare și au 
rămas să fie pentru totdeauna adevărate instituții naționale, create și chivernisite pentru 
binele națiunii. Ele nu constituesc proprietatea unui grup restrâns de capitaliști români, 
ceea ce noi nici nu avem. Aceste bănci sunt bunul alor mii și mii de acționari, cei mai 
mulți oameni de condițiuni materiale modeste. Dar nu numai formația capitalului social, 
ci și activitatea noastră economică este, — așa cum am moștenit-o dela iluștrii noștri 
înaintași, — pentru binele națiunii, propășirea economică a ei, fără a ne neglija sprijinirea 
năzuințelor culturale și sociale ale populațiunii noastre”47. Directorul general precizează, 
în continuare, motivele deschiderii unei noi sucursale bănățene: „înființarea sucursalei din 
Arad face parte dintr'un anumit program al nostru. Banca noastră vrea să ia parte mai 

 
45 Ibidem, f. 10. 
46 Revista Economică (Sibiu), an XLVIII, 1946, nr. 16-19, 27 aprilie, pp. 61-62, articolul „Noua sucursală 
din Arad a Băncii Albina”. 
47 Ibidem, p. 61.  
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intensă în acțiunea de sprijinire a relațiilor noastre comerciale cu străinătatea. Ori nu D-
Voastră trebue să vă arăt că Aradul este cea mai importantă cale de comunicație terestă 
pentru comerțul internațional al țării noastre. Că acest program l-am început chiar cu 
Aradul în primul rând avem să-i mulțumim domnului proprietar Neuman Francisc... Dar, 
noi care suntem o țară foarte săracă, în capitaluri mobiliare, iar D-Voastră reprezentați una 
dintre cele mai producătoare regiuni, contribuția Băncii noastre vine să promoveze în parte 
desvoltarea economică a Aradului în cea mai intimă colaborare cu toți factorii vieții 
economice de aici. În special cu băncile din localitate și în primul rând cu Banca „Victoria” 
sora noastră mai tânără, având bunăvoința de totdeauna a Băncii Naționale a României”48. 

În bilanțul anului 1946, Centrala explica, în felul următor, necesitatea înființării 
unei sucursale la Arad: „înființarea acestei sucursale face parte din programul nostru de 
a lua parte mai intensă la acțiunile de sprijinire a relațiunilor comerciale cu străinătatea. 
Aradul fiind un important punct vamal, ne va procura noi afaceri, când relațiunile 
internaționale se vor normaliza. Fiind situat totodată în centrul unei regiuni românești 
dintre cele mai productive, institutul nostru va contribui și la promovarea dezvoltării 
economice a acestei regiuni”49. 

Finanțiștii albiniști, având experiența refacerii economice de după Primul 
Război Mondial, credeau că ciclul economic de dezvoltare din deceniul al 3-lea se va 
repeta și după anul 1945. În această cheie trebuie să privim înființarea sucursalei Arad a 
Băncii „Albina” din Sibiu. Persoanele cu rol de decizie din cadrul băncii știau că, după 
anul 1919, piața bancară a cunoscut o creștere spectaculoasă. Ei intuiau că același lucru 
se va întâmpla și după 1945. Până în acel moment, Banca „Albina” s-a orientat către 
clienții urbani. Dar anul 1945 a marcat o schimbare de optică. Din acel moment, banca 
va acorda o mai mare atenție sectorului industrial. De aceea, noua sucursală se deschide 
în Arad, acesta fiind unul dintre cele mai puternice industrializate orașe din România. 
Conducătorii băncii nu aveau cum să intuiască realitățile socio-politice care vor avea loc 
începând cu anul 1948. Toți bancherii sperau la o creștere economică determinată de 
reconstrucția Europei și nu au prevăzut procesul de bolșevizare a Europei estice și 
centrale. Trebuie să analizăm procesul de înființare a sucursalei arădene a băncii 
„Albina” din perspectiva a ceea ce doreau bancherii să facă (adică a prognozei 
financiare) și nu din perspectiva a ceea ce avea să se întâmple în anul 1948 
(evenimente pe care puțini le puteau intui). 

 
Această lucrare a beneficiat de suport financiar prin proiectul „SmartDoct – Programe de 

înaltă calitate pentru doctoranzii şi cercetătorii postoctorat ai Universităţii din Oradea pentru 
creşterea relevanţei cercetării şi inovării în contextul economiei regionale”, ID/Cod proiect: 
123008, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 

2014-2020.

 
48 Ibidem, p. 62. 
49 A.N.S.J.A. „Albina-Arad” fond 4, dosar 1/1945, f. 8.  
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Abstract: The ideas generated by Martin Luther's 95 theses, displayed on the door of the 
church in Wittenberg, have quickly stirred up the Western world, generating a change in 
the religious architecture of the time. The Reformation, as it remained in the European 
consciousness, has also penetrated into Transylvania, forming new religious 
communities, other than the Catholic and the Orthodox ones. These Reformed 
communities (Calvinist, Lutheran, Unitarian) have, as well, emerged in Arad County, so 
that, in 1900, according to the census of the authorities, they were visible throughout the 
entire area. 
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Ideile Reformei au fost generate de momentul în care Martin Luther afișa, pe 

ușa bisericii din Wittenberg, Cele 95 de teze, în anul 1517. Acestea pătrund, de altfel, 
rapid în Ungaria și Transilvania, chiar la 1518, prin comercianți germani1, care aduc cu 

 
 Student doctorand, Şcoala Doctorală de Istorie, Universitatea din Oradea, e-mail: 
marisconsult@yahoo.com. Conducător științific prof. univ. dr. habil. Corneliu Pădurean. 
1 După Mircea Gelu Buta, „Bistrița Medievală sub influența Reformei (sec. XV-XVI)”, în Revista 
Bistriței, XXII, 2008, pp. 253-259, tinerimea din orașele transilvane era dornică să cunoască lumea, să 
călătorească și să studieze la cele mai bune universități. Așa că nu e de mirare că, studiind afară, mulți 
tineri întorși în Transilvania au răspândit, cu entuziasm, ideile Reformei. Este și cazul lui Christian 
Pomarius, intelectual de marcă al Bistriței, care studiase la Viena și care, în jurul anului 1541, 
propăvăduia, cu zel, ideile luterane, având un rol major în trecerea comunității săsești la noua confesiune; 
a se vedea și R. Schuller, „Christian Pomarius. Ein Humanist und Reformator im Siebenbiirger 
Sachsenlande” [„Christian Pomarius. Un umanist și reformator în Saxonia Transilvaniei”, în AVSL 
(Archiv des Verains für Siebenbürgen Landeskunde), I, Sibiu, 1913, p. 201 și, de asemenea, Gemot 
Nussbächer, „Din activitatea arhivistică a lui Christian Pomarius”, în Revista Arhivelor, VIII/2 (1965), 
pp. 169-180; de asemenea, Hermann Fabini, Universul cetăților bisericești din Transilvania, Ed. 
Monumenta, Sibiu, 2009, p. 23, care, citând din scrierile italianului Michele Brutus, arată că, la sașii 
transilvăneni, există o „extraordinară practică a științelor, a artelor liberale, control strict al moralei, 
prețuirea hărniciei și repudierea lenei”. Până la 1543, întreaga populație săsească a Sibiului va adera la 
Reformă (p. 37); după George Barițiu, „Biserica românească în luptă cu reformațiunea”, în Studii și 
articole, prefață de Ioan Lupaș, Ed. Asociațiunii, Sibiu, 1912, pp. 61-62, „Doctrinele lui Martin Luther 
le-a adus și propagat în Dacia Superioară, îndată la doi ani după publicare, acei comercianți și studenți 
de naționalitate săsească, care în Evul Mediu, ca și în zilele noastre, călătoreau în fiecare an în diversele 
țări ale Germaniei... Repeziciunea cu care doctrinele reformatorilor germani și helvețieni au străbătut la 



122 

ei cărți cu subiecte religioase. În anul 1521, comercianți din Hermanstadt (Sibiu-
Cibinum) au adus, de la Leipzig, câteva cărți de-ale lui Luther, care tratau subiecte 
referitoare la libertatea creștină, mărturisirea credinței, pocăința, Euharistia și 
captivitatea babilonială a Bisericii (catolice)2. Citindu-le, unora li s-au deschis ochii și 
au aderat la noile învățături. Dacă, în Ungaria, ideile Reformei au fost propovăduite, 
inițial, de Michel Sicklofi, atunci este admis faptul că, pe teritoriul Transilvaniei, ideile 
ei se ivesc prin Ambrosie de Silezia și companionul său, George (Gheorghe), din ordinul 
călugărilor predicatori și, apoi, prin învățatul german Johannes Honterus3. Așa cum 
susține și Ionuț Costea, „eșecul în fața păgânilor a fost proiectat în convingerea că 
Biserica Catolică și-a pierdut genuitatea, iar turcii au reprezentat biciul lui Dumnezeu, 

 
sași și puțin după acea la maghiarii din Transilvania este cu atât mai memorabilă, cu cât rezistență clerului 
apusean și a regilor Ungariei în contra înnoirii religioase era mai înverșunată”. 
2 Martin Schmeizel, De statu ecclesiae Lutheranorum in Transilvania, Jenae, Hartung, 1722, pp. 23-24. 
Autorul sas este cel care a popularizat, în afară, teza potrivit căreia românii sunt urmașii romanilor aduși 
de Traian în Dacia. De altfel, ca o confirmare a faptului că ideile circulau rapid în perioadă, ne stă și 
istoria canonicului Henckel János, care avusese un beneficiu canonic la Oradea, a ajuns preot la curtea 
reginei Maria și a fost îndepărtat, de acolo, la 1530, nu înainte de a-l recomanda, în locul său, pe bunul 
său prieten Nicolaus Olahus, el fiind acuzat că are legături cu Reforma. E știut că se afla în corespondență 
cu Erasmus, având relații cu Luther și Melanchton. A se vedea, în acest sens, lucrarea lui Jakó Zsigmond, 
Philobiblon transilvan, Ed. Kriterion, București, 1977, pp. 62-65; după Wylie, la Academia din Ofen 
(Buda), încă din 1523, predicau ideile Reformei Simon Grynaeus, care a și fost o scurtă perioadă rector 
și Viezheim. De altfel, Jean Nouzille, Transilvania, zonă de contacte și conflicte, Ed. Enciclopedică, 
București, 1995, pp. 134-135, arată că Grynaeus a fost printre primii redactori ai Confesio helvetica prior, 
fiind chiar student de-al lui Melanchton. Din 1524, va fi profesor de greacă la Heildelberg. Potrivit lui 
Nouzille, la Sibiu, chiar comitele sas Markus Pemflinger a protejat ideile Reformei, încă din 1522; o 
lucrare amănunțită despre reforma în Ungaria este și cea scrisă de Mihály Bucsay, A protestantizmus 
története Magyarországon (1521-1945) [Istoria protestantismului din Ungaria (1521-1945) , Gondolat, 
Budapesta, 1985; tot în această perioadă, 1528, a predicat în Ungaria și Conrad Cordatus, luteran apreciat 
de Luther, care a fost, din 1540, până la moartea sa, superintendent de Stendal. A se vedea Zoltán 
Csepregi, Evangélikus lelkészek Magyarországon. Proszopográfiai rész. A reformáció kezdetétől a 
zsolnai zsinatig (1610), [Pastorii evanghelici luterani din Ungaria. Pars prosopographica. De la 
începuturile Reformei până la Sinodul de la Solna -1610, MEDiT, Budapesta, 2014, p. 276; a se vedea 
și Raularian Rusu, Organizarea spațiului geografic în Banat, Ed. Mirton, Timișoara, 2007, p. 284.  
3 Friedrich Teutsch, Geschichte der Siebenbürger Sachsen: Für das sächsische Volk. Band I (1150-
1599), [Istoria sașilor din Transilvania: Pentru poporul săsesc. Vol. I (1150-1599)], W.Krafft, Sibiu 1921. 
Teutsch afirmă că identitatea bisericii sașilor nu s-a schimbat prin Reformă, ci ea a contribuit la păstrarea 
ei, de-a lungul celor 800 de ani de existență transilvană, așa cum susține și Paul Philippi, Land des segens? 
Fragen an die Geschichte Siebenbürgens und seiner Sachsen, Wien, Böhlau Verlag, 2008, p. 6; Ludwig 
Binder, Josef Scheerer, Die Bischöfe der Evanghelischen Kirche A.B. in Siebenbürgen II - Teil. Die 
Bischöfe der Jahre 1867-1969, [Episcopii Bisericii Evanghelice de Confesiune Augustană din 
Transilvania], Böhlau, Köln-Viena, 1980; Joseph Priestley, A General History of Christian Church from 
the Fall of Western Empire to the Present Time, vol. III, Northumberland, 1805, pp. 421,427; Nicholas T. 
Parsons, „The Reformation in Hungary”, în Hungarian Review, vol. IX, Nr. 5, ian 2018; Péter Bod, 
Historia Hungarorum Ecclesiastica, vol.1, Leiden, Brill, 1888, p. 163: „Duo tunc Clerici ingressi erant 
Cibinium ex Silesia oriundi: Ambrosius alter, alter dicebatur Georgius”. Acestea sunt confirmate și de 
Ioan Lupaș, „Problema confesională a României”, în Studii, conferințe și comunicări istorice, vol. II, 
Cluj 1940, pp. 135-136, care arată că „dorința după schimbare a lucrurilor, după o întremare și înviorare 
sufletească era generală când modestul călugăr Martin Luther avu îndrăsneala să bată cu ciocanul cele 95 
de teze ale sale pe ușa bisericii din Wittenberg, făcând să se cutremure și să se resimtă mai târziu de acele 
lovituri de ciocan viața sufletească a tuturor neamurilor civilizate”. Despre călugărul Gheorghe (George) 
a se vedea și Zenovie Păclișanu, „Legăturile românilor ardeleni cu reformațiunea în veacul al XVI-lea și 
al XVII-lea”, în Cultura Creștină, nr.16, Blaj, 1911, pp. 518-523.  
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menit să pedepsească o lume asediată de păcate. Refugierea într-o nouă ipostază 
confesională a reprezentat și o consecință a unui mecanism de psihologie colectivă, 
nobilimea căutându-și echilibrul sau colacul de salvare, când lumea părea că se 
scufundă”4. Înfrângerea habsburgilor la Mohacs, în 1526, urmată de dispariția regelui și 
măcelul produs, a făcut ca monopolul catolic la nivel confesional să fie spart, Reforma 
fiind privită ca modalitatea potrivită de pocăință în vederea salvării5. 

Istoricul maghiar Desző Buzogány arată că Reforma începută în Transilvania, 
care a dus la constituirea celor trei biserici protestante, în ordinea apariției evanghelică 
sau luterană, reformată sau calvină și unitariană, are o etapă propriu-zisă, de la 1542 la 
1557, și o etapă de cristalizare și delimitare doctrinară, de la 1557 la 15716. Acest 
fenomen, de formare și delimitare doctrinară a bisericilor, a născut chiar fenomenul de 
toleranță, este adevărat că nu de la început7, fapt dovedit prin însăși implicarea Dietei în 

 
4 Ionuț Costea, „Limbă și identitate. Cazul nobilimii din Transilvania premodernă”, în Rev. Bistriței, 
XVII, 2003, p. 139; Aceasta era și teza lui Gáspár Heltai, care considera că idolatria este cauza pentru 
care Dumnezeu i-a respins. Punctul lui de vedere apare în lucrarea lui Graeme Murdock, International 
calvinism and the reformed church of Hungary and Transylvania, 1613-1658, teza de doctorat, Oxford, 
Brasenose College, 1996, p. 6.  
5 David P. Daniel, „Lutheranism in the kingdom of Hungary”, în Lutheran Ecclesiastical Culture 1550-
1675, Ed. Robert Kolb, Boston, Brill, 2008, pp. 456-532; de asemenea, David P. Daniel, „Hungary”, în 
The Early Reformation in Europe, A. Pettegree (ed.), Cambridge, University Press, 1992, p. 50; Earle E. 
Cairns, face în Creștinismul de-a lungul secolelor. O istorie a Bisericii creștine, Societatea Misionară 
Română, Dallas, 1992, pp 267-318, o analiză pertinentă a cauzelor Reformei, amintind că Ungaria îi 
datorează mult lui Mattias Dévay, care a fost un predicator carismatic, care în anii persecuției a fost ocrotit 
de baronul Tamás Nádasdy care, la rugămintea acestuia, va deschide prima tipografie din Ungaria, în 
1537, unde va tipări prima carte, în limba țării, pentru copii și un abc al Evangheliei. După Wylie, Dévay 
a studiat la Wittenberg și a revenit în Ungaria în 1531 - James A. Wylie, The History of Protestantism, 
vol. 3, cartea 20, Cassey and Company, London, 1890; o analiză a activității lui Mattias Dévay sau 
Mathias Biró se găsește și la Révész Imre, A magyar református egyház története, Református Theológiai 
Kollégium, Sárospatak, 1985, pp. 34-36; în imensul district dintre Mureș și Criș, comitatele Békés și 
Csanád, Reforma îi datorează enorm văduvei lui Peter Jaxit, Ana, care a adus regulat și cu toată dragostea 
predicatori și învățători, așa cum arată Tóth Ferencz, A magyar és erdély országi protestáns ekklésiák 
históriája, Nyomtattatott Özvegy Weinmüllerné Betüivel, Komárom, 1808, p. 33.  
6 Potrivit celor arătate de Edit Szegedi, „Comemorarea sfinților în Transilvania protestantă (sec. XVI-
XVIII)”, în Revista Banatica, nr. 19, 2009, p. 100, protestantismul din această parte a lumii, atât în nuanța 
calvină, cât și în cea luterană, a urmat cumva convulsiile și tendințele teologice din Europa, alături de 
frământările doctrinare care le-au însoțit, fără presiunea catolicizantă europeană, însă. A se vedea și 
Graeme Murdock, Calvinism on the frontier: International Calvinism and the reformed Church in 
Hungary and Transylvania, Clarendon Press, Oxford, 2000, pp. 153-169; de asemenea, despre 
sincretismul specific perioadei, a se vedea și Erich Roth, Die Reformation Siebenbürgen. Ihr Verhältnis 
zu Wittenberg und der Schweiz, ediția a III-a, partea a II-a, Köln-Graz, 1964, pp. 19-23.  
7 Desző Buzogány, „De la intoleranță la toleranță”, în Altera, nr. 4, 1995, pp. 148-165. Dieta de la Buda, 
din 1523, îi declara pe adepții lui Luther „eretici și dușmani ai Sfintei Fecioare Maria”, astfel că ei și 
susținătorii lor puteau fi decapitați și deposedați de bunuri. Dieta de la Pesta, din 1524, a hotărât arderea 
lor pe rug, iar Dieta de la Rakos, din 1525, arăta, la articolul 4, că „Luteranii trebuie să fie eradicați din 
întreaga țară. Să fie prinși și arși, oriunde s-ar găsi, fie de autoritățile bisericești, fie de cele laice”. De 
altfel, Werböczy István chiar a luat măsuri dure împotriva luteranilor pe proprietățile sale. Totuși, să nu 
uităm că, în această perioadă, 16 mari familii nobiliare dețineau cam 50% din suprafețe, iar restul era 
împărțit între 1.232 de familii de nobili. Majoritatea marilor familii nobiliare a trecut la protestantism. 
După Octavian Căpățînă, Cultură, confesiune, etnie și rasă în Transilvania, Câmpia Tisei și Panonia, Ed. 
Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2014, p. 30, chiar turcii i-ar fi împins pe magnații maghiari spre 
calvinism spre a-i despărți religios de austrieci, generând așa-numitul calvino-turcism al ungurilor.  
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dezbaterile teologice. Astfel, în 1538, chiar Ioan Zapolya a convocat o Dietă, la 
Sighișoara, pentru a urmări o dezbatere între vechea biserică, reprezentată de Gergely 
Szegedi și István Szántai, reprezentant al noului curent, care predica cel mai bine dintre 
predicatorii din Ardeal8. Dieta de la Turda, întrunită în iunie 1564, arăta, la punctul 5, că: 
„În treburile religioase și mai ales în timpul comuniunii, până acum având loc diferite 
certuri, dispute, lupte și altercații între supraveghetorii și pastorii bisericilor din Cluj ale 
națiunii ungurești și ale celei saxone din Sibiu pentru a elimina asemenea certuri și a 
concilia conștiințele celor două părți, pentru liniștea locuitorilor regatului, s-a decis ca 
de acum înainte cele două părți să fie libere să-și țină religia și confesiunea bisericii din 
Cluj sau Sibiu, în așa fel încât dacă un pastor dintr-un oraș sau sat vrea să predice religia 
și credința bisericii din Cluj și vrea să forțeze poporul la aceasta, el să nu poate face 
aceasta, dar oricare religie, cetate, oraș sau sat ar vrea să o țină, predicatorul acestei 
credințe poate să o țină, iar cei care s-ar opune să fie îndepărtați; același lucru trebuie să 
fie respectat și în dioceza bisericii din Sibiu”9. O nouă Dietă, întrunită în același an la 
Sighișoara, încerca să rezolve problemele apărute între catolici și evanghelici, arătând 
că „domnilor regnicolari le place ca fiecare să îmbrățișeze credința pe care o dorește și 
că fiecare din părți să nu provoace alteia o pagubă, neplăcere sau insultă”10. 

Edit Szegedi arată că, la Brașov, ideile Reformei au fost susținute de Honterus, 
așa cum s-a amintit anterior, care a studiat la Wittenberg, Cracovia și Basel, dar și la 
Viena. L-a cunoscut pe Martin Luther și pe Melanchton11, iar la Basel a învățat tipografia. 
În 1533, deschide o tipografie, de care, din 1555 până în 1557, se va ocupa Valentin 
Wagner, alias Wagner Bálint, prim-preot al Brașovului, cel care înrolat fiind, în 1542, la 
Wittemberg, l-a cunoscut acolo pe Melanchton. În 1546, deschide și o fabrică de hârtie, 
promovând cu intensitate luteranismul, al cărui adept devenise12. 

 
8 Desző Buzogány, „De la intoleranță la toleranță”, în Altera, nr. 4, 1995, pp. 148-165. 
9 Szilágyi Sándor, Monumenta Comitialia Regni Transylvaniae, Erdélyi országgülési emlékek, vol. II, 
Budapesta, pp. 231-232. 
10 Ibidem, pp. 223-224; text citat și de Ioan Vasile Leb, „Realități confesionale în Transilvania în preziua 
unirii cu Roma a unei părți a românilor ortodocși”, în Annales Universitatis Apulensis, series Historica, 6/II, 
2002, pp. 29-35, care arăta apoi, comentând o teză a lui Karl Volker dintr-un studiu dedicat problematicii 
religioase aplicate de Ștefan Bathori în Polonia, că acesta venea din Transilvania „o țară în care problema 
toleranței și-a găsit o rezolvare pacifistă, cum n-a mai existat în nicio parte a Europei”.  
11 Edit Szegedi, „Nașterea și formarea identității confesionale luterane în Transilvania: între exigențe 
teologice și constrângeri politice”, în Studia Universitatis Cibiniensis, series Historica, tomul 6/2009, pp. 
117-147. Autoarea vorbește chiar despre corespondența pe care Honterus a avut-o cu Luther, Melanchton, 
Bullinger și Bugenhagen, ridicând problema naturii teologice a reformei brașovene, oraș considerat centrul 
de difuzare a Reformei, prin a o considera fie de natură wittembergiană, fie de simplă observațiune elvețiană, 
fie una mixtă cum apare în analiza lui Adolf Schullerus. 
12 Honterus a lăsat posterității o bibliotecă, la Brașov, inspirată probalil din Corviniana, celebra bibliotecă a 
lui Matei Corvin, din care unele lucrări se vor regăsi aici, așa cum arăta și Schesaeus în 1571 (a se vedea 
Jakó Zsigmond, op.cit., pp. 72-82) și una dintre primele hărți cu geografia Transilvaniei, pentru că până la 
urma știința cartografiei este legată de apariția Reformei: Johannes Honterus, Rudimentorum 
Cosmographicorum Ioan Honteri Coronensis libri III. cum tabellis geographicis elegantissimis, Tiguri 
[Zürich], Apud Froschoverum, 1573; A se vedea și Gudor Botond, „Péter Bod (1712-1769) și începutul 
științelor auxiliare în Transilvania preiluministă”, în Annales Universitatis Apulensis, Series Historica, 12/I, 
2008, pp. 94-105. 
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Dieta Transilvaniei, întrunită la Turda în 1550, declară luteranismul religio 
recepta, consfințindu-i statutul de confesiune oficială a Fundus Regius, „Pământului 
crăiesc”. Dieta de la Cluj, din 1553, consfințește principiul libertății religioase, astfel 
încât o mare parte a nobilimii maghiare trece la luteranism, aspect întărit și de sinoadele 
locale desfășurate la Töröny (1549), Timișoara (1550-1551) și Ardud (1545, cu primul 
sinod al protestanților din Ungaria și Transilvania, sub conducerea lui Kopacsi István și 
patronajul văduvei magnatului Drágffy13, Anna Báthori, 1555, al doilea sinod). 

În aceeași perioadă, în părțile vestice și ale Banatului, nobilimea maghiară va 
adera la luteranism, de asemenea, dar se va organiza separat și distinct de biserica sașilor 
luterani. În Timișoara, încă din 1551, predica un foarte bun orator maghiar, Szegedi Kis 
István, fost discipol al lui Melanchton, dar care promova calvinismul14. Aproape 
concomitent, în Principat apare și învățătura helvetă a Reformei, calvină, avându-i ca 
reprezentanți principali pe Gáspár Heltai și Dávid Ferenc, inițial luterani și ei, ajunși așa 
datorită influenței lui Péter Méliusz Juhász, parohul calvin de Debrețin15. Gáspár Heltai 
va fi pentru maghiarii calvini ceea ce a fost Honterus pentru șașii luterani. El a deținut o 
tipografie la Cluj, din 1553, a fost și pastor luteran (să nu uităm că a studiat la Wittemberg 
între 1543-1544), a tradus cu un grup de erudiți Noul Testament în limba maghiară și va 
sfârși unitarian alături de prietenul Dávid Ferenc16. 

 
13 Gizella Nemeth, Adriano Papo, „György Martinuzzi Utyeszenics e la riforma luterana in Transilvania e 
nelle parti d’Ungheria”, în Revista Crisia, nr. XL, 2010, pp. 181-191, unde se vorbește și despre rolul jucat 
de Martinuzzi în acest sinod, și interesele sale în relația cu familia magnatului Drágffy. 
14 Ioan Aurel Pop, „Reformă și națiuni în Principatul Transilvaniei”, în Studia historica et theologica, 2003, 
pp. 463-464; Vigh Bela, „Răspândirea calvinismului în Transilvania secolului al XVI-lea”, în ANGVSTIA, 
10, 2006, pp. 9-10; a se vedea și lucrarea lui Adrian Magina, De la excludere la coabitare. Biserici 
tradiționale, Reformă și Islam în Banat (1500-1700), Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, 
Cluj-Napoca, 2011, care alocă un întreg capitol (IV), pp. 63-81, predicării lui Szegedi Kis István și a 
sprijinului pe care i l-a acordat Petru Petrovici în susținerea cauzei reformate în zona Banatului. De altfel, 
Magina a preluat informația din biografia lui Szegedi, Vita Stephani Szegedini auctore Mathaeo Skaricaeo, 
în introducere la Stephanus Szegedinus, Theologiae sincerae loci communes, cu o prefață a lui Jakob 
Grynaeus, operă ce a cunoscut nu mai puțin de cinci ediții într-o jumătate de veac, cea folosită fiind ediția 
apărută la Basel în 1608. A se vedea și Stanko Jambrek, „The Reformation in the Croatian Historical Lands 
as a spiritual and Cultural Transfer”, în vol. The Reformation in the Croatian Historical Lands: research 
results, challenges, perspectives, Biblijski Institut, Zagreb, 2015, pp. 33-51; privitor la răspândirea 
calvinismului din zona Lugojului și Caransebeșului în Transilvania la nobilii maghiari luterani și la populația 
maghiară, a se vedea și Dorinel Dani, „Începuturile calvinismului în Transilvania (Les debuts du calvinisme 
en Transylvanie)”, în Revista Ortodoxia Maramureșeană, 2001, nr. 6, pp. 195-204. 
15 Péter Méliusz Juhász (1532-1572), autorul primei confesiuni a maghiarilor reformați, redactată la 1559, 
care a fost într-un permanent contact cu Beza, a fost figura reprezentativă a reformismului în Ungaria, 
obținând pentru maghiarii reformați recunoașterea confesiunii bisericii în 1561, care va fi aprobată, în 1563, 
la Sinodul de la Turda. În 1567, Sinodul de la Debrețin a adoptat Confesiunea Helvetică a lui Bullinger, care 
a devenit constituția bisericii reformate maghiare, un adevărat izvor al dreptului canonic. În 1561, își publică 
prima lucrare religioasă, A Szent Pál apostol levelének melyet a kolossabelieknek írt prédikációk szerént 
való magyarázatja, [Scrisoarea Sf. Apostol Pavel către Coloseni explicată ca predică scrisă, Huszár Gál, 
Debrețin, 1561.  
16 Gáspár Heltai a tradus părți din Biblie în limba maghiară, apărute și la Cluj, la 1551, după moartea lui 
Martinuzzi, care-l și amenințase cu pedepse în caz că va proceda la tipărire (a se vedea Monografia Clujului, 
vol. I, redactat de József Szigethy, Cluj, 1934, p. 15; Mihály Bucsay, op.cit., pp. 154-156). De asemenea, a 
adaptat, în limba maghiară, și Cronica lui Antonio Bonfini, în 1575. La tipografia de la Cluj, el a mai tradus, 
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După cele afirmate de Adrian Magina, în zona sudului Mureșului, ideile 
reformatoare apar în prima fază printre familiile nobiliare. Astfel, este cunoscut că, la 1524, 
markgraful Gheorghe de Brandenburg aderase la noile învățături, el având vaste posesiuni 
în Banat, dar și domeniul Hunedoarei17. Este cunoscut, în comitatul Arad, cazul lui 
Ladislau More, protestant declarat la 1534, care va fi arestat la ordinul lui Ioan Zapolya și 
obligat să treacă la catolicism18. Cucerirea turcească și trecerea succesivă a comitatului 
Arad fie sub influență ungurească, fie sub cea a Principatului autonom, va face ca 
activitatea protestantă să fie slabă în zonă. Potrivit celor arătate de Gheorghe Ciuhandu, la 
1752, populația protestantă a comitatului era cam de 1385 suflete de naționalitate 
maghiară, toți locuind în afara orașului Arad, întrucât până la 1778 nu aveau 
permisiunea să aibă domicilii și case de rugăciune în orașul cameral Arad19 (subl.n.). 

După Andrei Caciora20, la 1715-1720, în urma conscpripțiilor erau numărate, în 
comitat, 981 de gospodării, din care 801 erau românești, 112 maghiare și 65 germane. 

Ciuhandu a arătat că localitățile protestante erau puține la număr (șase) și erau 
calvine, deci credincioșii erau maghiari, însumând cam 277 de gospodării: Bel-Zerind, 
N.-Zerind, Vădaș, Erdeiș, Agya, F.-Gyarmat, cu 7 preoți și personal auxiliar, în total cam 
38 suflete. La luterani s-a găsit 1 slujitor, în tot comitatul. După cele arătate tot de 
Ciuhandu, germanii luterani au apărut mult mai târziu în comitat, cei care se aflau, în 
1752, în această zonă fiind catolici colonizați21. De altfel, colonizările habsburgice erau 
o contraofensivă catolică îndreptată împotriva protestanților, în primul rând, iar
recomandările, până la 1781, când s-a emis Patenta de toleranță iosefină, erau ca toți
coloniștii aduși în Transilvania să fie catolici22, chiar dacă cei care se ocupau de aducerea
acestora preferau protestanți pentru că erau mai serioși, fiind oameni pe care te puteai
baza.

în maghiară, și Tripartitumul lui Werböczy, precum și Cathechismus minor az az, a keresztyeni tudomanac 
revideden valo sumaya, Colosvarba [Cluj-Napoca], 1550; a se vedea și Sándor Vogel, op. cit., p. 73; de altfel, 
Heltai urmează, cumva, trendul vremii în materie de istoriografie, pentru că începutul secolului al XVI-lea 
marchează apariția curentului cronicarilor. A se vedea și lucrarea slavonistului Ioan Bogdan, Scrieri alese, 
București, 1968, pp. 270-372, despre cronicile moldovenești, până la Grigore Ureche. Bogdan, alături de 
Onciul și Iorga, formează triada deschiderii școlii critice, în istoriografia românească. 
17 Adrian Magina, „Confesiune și societate în Banatul montan la granița dintre Evul Mediu și modernitatea 
timpurie”, în Revista Crisia, XXXVIII, 2008, pp. 81-82; a se vedea și Pavel Binder, „Începuturile Reformei 
din Transilvania și românii din Hunedoara”, în Revista Limba română, București, XX, 1971, 3, p. 27. 
18 Sorin Bulboacă, Structuri politice și confesionale în Banatul Lugojului și Caransebeșului (1552-1658), 
vol. II, Vasile Goldiș University Press, Arad, 2015, pp. 144-153. 
19 Gheorghe Ciuhandu, Românii din Câmpia Aradului de acum două veacuri, ediție îngrijită de Constantin 
Jinga și Remus Feraru, Marineasa, Timișoara, 2005, pp. 71, 74-75. 
20 Andrei Caciora, „Evoluția demografică în secolul al XVIII-lea”, în Aradul, premanență în istoria patriei, 
Casa Scânteii, București, 1978, p. 189. 
21 Gheorghe Ciuhandu, op.cit., p. 74; A se vedea și Eugen Ghiță, „Izvoare de demografie istorică din secolul 
al XVIII-lea în eparhia Aradului”, în Biserică și societate. Studii istorice, Corneliu Pădurean, Mihai Săsăujan 
(coord.), Gutenberg, Arad, 2005, pp. 195-204, care arată că, sub Maria Tereza, colonizările cu germani au 
urmărit popularea teritoriilor și nu germanizarea.  
22 Ioan Bolovan, Sorina Paula Bolovan, „Transilvania până la Primul Război Mondial (oportunități și/sau 
vulnerabilități demografice), în Sașii și concetățenii lor ardeleni: studia in honorem dr. Thomas Nägler, 
2009, p. 419. 
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De altfel, așa cum arăta și Eugen Ghiță23, până la 1778, în orașul Arad nu apare 
niciun nume de protestant. El este de acord cu Ciuhandu că protestanții din zonă erau 
răspândiți doar în comitatul Arad, aproximațiv 3% din populație, după Conscripția de la 
1752. După datele recenzate la 1828, procentul de reformați din orașul Arad ajunge la 
1,38%, în timp ce în comitat ponderea ajunge la 6,36%24. La 1776, așa cum arăta 
Caciora25, în comitat erau 101.519 suflete, din care 86,8% erau ortodocși, 8,87% 
romano-catolici și 3,98% protestanți (evanghelici, reformați, unitarieni). Doar 4 
localități aveau popolație omogenă maghiară și 2 populație germană. 

Istoricul Eugen Ghiță arată, așa cum se vede din tabelul de mai jos26, că la 1787 
comitatul Arad avea 182 de așezări, împărțite în patru cercuri: Arad, Ineu, Zărand și Șiria, 
după cum urmează: 

 
Cercul Sate Oppidum Total așezări 
Arad 40 7 47 
Ineu 78 4 82 
Șiria 24 2 26 
Zărand 25 2 27 
TOTAL 167 15 182 

 
În continuarea acestei idei se înscrie și teza profesorului Corneliu Pădurean27, 

care arată că, la 1827, reformații din orașul Arad (cuprinzându-i, aici, atât pe calvini, cât 
și luterani) erau 191 de persoane, deci 1,38% din populație, iar la nivelul comitatului 
totalizau, împreună, 16.479 de persoane, adică 8,23% din populație. 

După datele furnizate de istoricul arădean, urmare a analizei surselor 
recensămintelor organizate la 1857, 1869, 1890, 1900, datele privitoare la protestanți se 
prezintă astfel: 

 
Anul 1857 1869 

Unitatea adm. Comitat Arad Oraș Arad Comitat Arad Oraș Arad 
Confesia Nr % Nr % Nr % Nr % 
Reformați 12290 5,34 1269 4,71 14955 5,49 2633 8,05 
Luterani 3154 1,37 373 1,51 4268 1,57 743 2,27 

Unitarieni 3 0 46 0,17 8 0 11 0,03 
 

 
23 Eugen Ghiță, Evoluția demografică a comitatului Arad în secolul al XVIII-lea și la începutul secolului al 
XIX-lea, Cluj-Napoca, 2010, pp. 97-102. 
24 A se vedea și Adrian Nițu (coord.), Arad. Economie și societate, vol. II, Presa Universitară Clujeană, Cluj-
Napoca, 2017, p. 125. 
25 Andrei Caciora, op. cit., pp. 191-192. 
26 Eugen Ghiță, „Habitatul urban și semiurban în comitatul Arad în secolul al XVIII-lea”, în Perspective 
demografice, istorice și sociologice. Studii de populație, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2008, 
pp. 263-278. 
27 Corneliu Pădurean, Populația comitatului Arad în secolul al XIX-lea, Ed. Universității „Aurel Vlaicu”, 
Arad, 2003, pp. 260-267. 
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Anul 1890 1900 
Unitatea adm. Comitat Arad Oraș Arad Comitat Arad Oraș Arad 

Confesia Nr % Nr % Nr % Nr % 
Reformați 16878 5,6 3909 9,3 18612 5,7 5936 11 
Luterani 6274 2,1 1221 2,9 8177 2,5 1667 3,1 

Unitarieni 34 0,01 20 0,1 51 0 31 0,1 
Sursa: Corneliu Pădurean, Populația comitatului Arad în secolul al XIX-lea, Arad, 

Ed. Universității „Aurel Vlaicu”, 2003, pp. 260-267. 

 
O privire asupra acestor date arată că, începând cu deschiderea orașului față de 

reformați, așa cum am arătat mai sus, populația protestantă a crescut constant, ajungând 
de la 1.385 de suflete împrăștiate în 1752, doar în comitat, la 26.840 de credincioși în 
1900, în comitat și 7.634 de suflete în orașul Arad. Dacă ponderea reformaților (calvini) 
și evanghelicilor de confesiune augustană (luterani) a crescut constant, în ciuda 
epidemiilor și Revoluției de la 184828, numărul unitarienilor a scăzut în orașul Arad, de 
la 46 la 1857, la 31 în 1900, concomitent cu o creștere a numărului acestora în comitat: 
de la 3 persoane în 1857, la 51 în 1900, e adevărat o creștere care poate părea mare, 
având în vedere aceste cifre.  

În ceea ce-i privește pe reformați și unitarieni, chiar dacă la nivelul comitatului 
a existat o creștere a numărului acestora, ponderea lor din totalul populației a rămas 
aproximativ aceeași. Astfel, la 1857, erau 5,34% reformați și 0% unitarieni (3 
persoane), iar la 1900 erau 5,7% reformați și tot 0% unitarieni (51 persoane). În 
schimb, ponderea reformaților s-a dublat semnificativ în orașul Arad, de la 4,71% la 
1857, la 11% la 1900. 

O creștere sesizabilă, practic o dublare, în număr și pondere, s-a constatat în 
dreptul evanghelicilor luterani, urmare în mare măsură a fenomenului colonizator cu 
slovaci, șvabi, care nu mai erau catolici, dar și unui anumit spor natural. 

Vorbind despre structura confesională a zonei Mureșului inferior, Adina Marco29 
arăta că principalele comunități de evanghelici luterani, la 1869, erau la Nădlac, Semlac 
(29,09%) și Arad (2,27%), în timp ce comunitățile reprezentative pentru reformați erau 
la Peregul Mic (99,11%), Semlac (8,79%) și Arad (8,05%). Potrivit datelor 
recensământului de la 1900, Adina Marco arată că ponderea reformaților în Arad ajunge 

 
28 Eugen Glück, „Situația demografică în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și începutul secolului al 
XX-lea”, în Aradul, permanență în istoria patriei, Casa Scânteii, București, 1978, pp. 277-283. El arăta că 
pierderile masive din comitatul Arad s-au datorat Revoluției de la 1848-1849, recrutărilor masive între 1848-
1852, epidemiei de holeră din 1849 și din 1870-1873, când au murit peste 6.000 de oameni. După autor, 
între 1901-1910, natalitatea, totuși, în comitat a fost în medie de 40,8% și de 27,2% în Arad, în timp ce 
mortalitatea a fost de 28,7%, în comitat. La 1880, din totalul populației 80% era nativă din comitat, în timp 
ce, în oraș, procentul era de 50%. Între 1899-1913, au emigrat din comitat 18.486 de persoane, aprox. 4,3% 
(7.325 români, 5.536 germani, 2.484 maghiari), ponderea celor întorși fiind mică. 
29 Adina Gabriela Marco, „Realități demografice de pe Valea Mureșului inferior în a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea”, în Anuarul Institutului de istorie „George Barițiu” 
din Cluj-Napoca, tomul LVI, 2017, pp. 223-242. 
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la 10,93% (6.150 de suflete), iar a evanghelicilor la 3,2% (1.771 de suflete), cea mai 
mare comunitate fiind la Sânpetru German, cu o pondere de 93,72%. 

De altfel, după cele arătate și de Traian Rotariu și Mezei Elemér30, la 1900 
ponderea reformaților în Transilvania, care cuprindea și comitatul Arad, era de 13,03%, 
a evanghelicilor de 5,17%, iar a unitarienilor de 1,34%. 

Am încercat să aruncăm o privire asupra componenței acestor comunități 
protestante din punctul de vedere al structurării pe sexe și al statutului civil (necăsătoriți, 
căsătoriți, văduvi, divorțați), urmare a recensământului de la 1900, despre care Varga 
Árpád a spus că a fost mult mai complex și cu multiple modificări decât cel din 189031. 
În urma acestei analize au reieșit următoarele date32: 
 
Tabel 1- Starea civilă a evanghelicilor reformați  
Comitatul Arad 
Orașul Arad 
 

Total din care Necăsătoriți Căsătoriți Văduvi Divorțați legal 
Băieți/fete/total Băieți/fete/total Băieți/fete/total Băieți/fete/total Băieți/fete/total 

9551/9148/18699 5345/4469/9823 3880/3769/7649 301/887/1188 16/23/39 
3048/3102/6150 1761/1568/3329 1210/1148/2358 70/360/430 7/25/32 

Sursa: A Magyar Korona országainak 1900. évi népszámlálása. 3. r. A népesség részletes 
leírása, Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal (közread.),Varga Gyula (előszó), 

Magyar statisztikai közlemények. Ú. S. 5. köt., Budapest, 1907. – VII, p. 534. 

 
Din datele prezentate, se constată că, atât la nivelul comitatului, cât și al orașului 

Arad, repartiția pe sexe este aproape echilibrată, populația feminină fiind cu 400 de 
persoane mai mică, la nivelul comitatului, decât cea masculină, iar la nivelul orașului, 
populația de sex feminin este cu 50 de suflete mai numeroasă. Acest echilibru 
aproximativ se păstrează și în materie de statul civil, având cam același număr de 
persoane necăsătorite de ambele sexe și același număr de persoane căsătorite. Echilibrul 
dispare în zona văduvilor unde, atât la nivelul comitatului, cât și la nivelul orașului, 
numărul văduvelor este cu mult mai mare decât al văduvilor. Ponderea văduvelor la 
nivelul orașului este de 83,72%, în timp ce în comitat se situează la 74,66%, procente 
extrem de mari. În ceea ce privește divorțialitatea, să observăm că procentul celor 
divorțați este mic raportat la numărul căsătoriților, iar numărul femeilor divorțate este 

 
30 Traian Rotariu, Mezei Elemér, „Câteva aspecte privind mișcarea populației Transilvaniei în primul 
deceniu al sec al XX-lea”, în Om și societate. Studii de istoria populației României (sec. XVII-XXI), Ioan 
Bolovan, Sorina Paula Bolovan, Corneliu Pădurean, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2007, p. 34. 
31 Varga Árpád, „Recensăminte ale populației pe teritoriul Transilvania, în perioada 1850-1910”, în 
Recensământul din 1910 Transilvania, Traian Rotariu (coord.), Staff, București, 1999, pp. 693-712.  
32 A Magyar Korona országainak 1900. évi népszámlálása. 3. r. A népesség részletes leírása, Magyar 
Királyi Központi Statisztikai Hivatal (közread.), Varga Gyula (előszó), Magyar statisztikai közlemények. Ú. 
S. 5. köt., Budapest, 1907. – VII, p. 534. 
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mai mare decât al bărbaților, atât la nivelul comitatului, cât și la nivelul orașului, unde 
numărul de divorțuri la femei este de 3 ori mai mare decât la bărbați. În ceea ce privește 
procentul celor divorțați, el este de 0,50% în comitat, în timp ce în orașul Arad este de 
1,35%. Raportul dintre populația reformată din comitat și cea din oraș este de 3:1. 

În tabelul următor vom avea o radiografie a comunității evanghelice (luterane) 
potrivit acelorași date ale recensământului de la 1900:  
 
Tabel 2 - Starea civilă a evanghelicilor de credință augustană 
Comitatul Arad 
Orașul Arad 
 

Total din care Necăsătoriți Căsătoriți Văduvi Divorțați 
legal 

Băieți/fete/total Băieți/fete/total Băieți/fete/total Băieți/fete/total Băieți/fete/total 
4123/4060/8183 2372/2102/4474 1072/1711/3383 78/242/320 1/5/6 

959/812/1771 556/401/957 376/318/694 26/89/115 1/4/5 
Sursa: A Magyar Korona országainak 1900. évi népszámlálása. 3. r. A népesség részletes 
leírása, Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal (közread.),Varga Gyula (előszó), 

Magyar statisztikai közlemények. Ú. S. 5. köt., Budapest, 1907. – VII, p. 534. 

 
Așa cum se poate vedea din compararea celor două tabele, populația reformată 

este de două ori mai numeroasă în comitat decât cea evanghelică luterană și de aproape 
4 ori mai mare în orașul Arad. Procentul văduvelor, la nivelul comitatului, rămâne la fel 
de ridicat ca și la reformați, fiind de 75,6%, în timp ce la oraș este de 77,4%. Rata 
divorțialității în comunitatea evanghelică de confesiune augustană este mică, la nivelul 
comitatului, doar de 0,73‰, iar la nivelul orașului de 2,82‰.  

În recensământul din 1900 apar, așa cum am arătat anterior, și date despre 
comunitatea unitariană din Arad care au fost prezentate în tabelul de mai jos: 
 
Tabel 3 - Starea civilă a unitarienilor 
Comitatul Arad 
Orașul Arad 
 

Total Necăsătoriți Căsătoriți Văduvi Divorțați legal 
Băieți/fete/total Băieți/fete/total Băieți/fete/total Băieți/fete/total Băieți/fete/total 

28 / 23 /51 8 / 10 / 18 19 / 11 / 30 1 / 2 / 3 - / - / - 
18 /13 / 31 8 / 8 / 16 8 / 5 / 13 - / - / - 2 / - / 2 

Sursa: A Magyar Korona országainak 1900. évi népszámlálása. 3. r. A népesség részletes 
leírása, Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal (közread.),Varga Gyula (előszó), 

Magyar statisztikai közlemények. Ú. S. 5. köt., Budapest, 1907. – VII, p. 534. 
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Observăm, din aceste date, că la nivelul comitatului și orașului Arad, comunitatea 
unitariană este extrem de mică. Practic, cele 51 de suflete de la nivelul comitatului și cele 
31 de persoane din Arad nu reprezintă vreun procent din ponderea populației confesionale. 
Este adevărat că, raportat la recensământul din 1857, numărul unitarienilor a crescut de la 
3 persoane la 51 de persoane în 1900, la nivelul comitatului, dar a scăzut, la nivelul 
Aradului, de la 46 în 1857, la 31, în 1900. Se poate vedea un echilibru între repartiția pe 
sexe, atât în oraș, cât și în comitat, absența divorțurilor în comitat, rata divorțialității fiind 
0‰, în timp ce la Arad din totalul de 18 bărbați, 2 sunt divorțați. 

În continuare, am încercat, procedând la analizarea acelorași date ale 
Recensământului din 1900, să vedem structura pe vârste din fiecare comunitate 
protestantă luată în discuție. 

Astfel, pentru confesiunea reformată avem următoarea împărțire a populației pe 
vârste: 

 
Tabel 4 - Structura pe vârste la evanghelicii reformați 
Comitatul Arad 
Orașul Arad 
 

3 ani 
(1898-1900) 

3-5 ani 
(1895-1897) 

6-11 ani 
(1889-1894) 

12-14 ani 
(1886-1888) 

15-19 ani 
(1881-1885) 

Băieți/fete/total Băieți/fete/total Băieți/fete/total Băieți/fete/total Băieți/fete/total 
826/759/1585 815/785/1600 1247/1207/2454 613/621/1234 972/889/1861 
206/194/400 53 / 42 / 95 91 / 79 / 170 172/184/356 280/371/651 

 
20-29 ani 

(1871-1880) 
30-39 ani 

(1861-1870) 
40-49 ani 

(1851-1860) 
50-59 ani 

(1841-1850) 
60-69 ani 

(1831-1840) 
Băieți/fete/total Băieți/fete/total Băieți/fete/total Băieți/fete/total Băieți/fete/total 
1259/1378/2637 1317/1178/2495 1094/962/2056 793/735/1528 463/441/904 
654/631/1285 469/432/901 360/352/712 221/260/481 115/145/260 

 
70-79 ani 

(1821-1830) 
80-89 ani 

(1811-1820) 
90-99 ani 

(1801-1810) 
100 ani 
(-1800) 

Băieți/fete/total Băieți/fete/total Băieți/fete/total Băieți/fete/total 
133/158/291 18 / 33 / 51 1 / 1 / 2 - / - / - 

35/50/85 10 / 11 / 21 1 /3 / 4 - / - / - 
Sursa: A Magyar Korona országainak 1900. évi népszámlálása. 3. r. A népesség részletes 
leírása, Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal (közread.),Varga Gyula (előszó), 

Magyar statisztikai közlemények. Ú. S. 5. köt., Budapest, 1907. – VII, p. 534. 

 
Din analizarea acestor date, se poate observa un relativ echilibru numeric între 

cele două sexe pe toată durata vieții, în cele două zone analizate, comitat și oraș, cu 
precizarea că, totuși, la categoria de vârstă 80-89 de ani, numărul femeilor este aproape 
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dublu decât al bărbaților, la nivelul comitatului. Se mai poate constata că numărul 
copiilor, între 3-5 ani și 6-11 ani, este de peste 10 ori, chiar 15 ori, mai mare la nivelul 
comitatului decât în oraș, în comparație cu celelalte vârste, unde diferențele sunt de 3-4 
ori mai mari în comitat, comparativ cu orașul. Făcând o comparație a datelor din cele 
două tabele privitoare la comunitatea reformată din comitat, se observă că aproape toată 
populația trecută de 19 ani este într-o stare de căsătorie, văduvie sau divorț. La oraș, doar 
jumătate din populația trecută de 19 ani este în stare de căsătorie, văduvie sau divorț. De 
aici deducem că vârsta de căsătorie la nivel urban este mai ridicată decât la nivel rural. 

Pentru confesiunea luterană, datele reieșite din recensământ se prezintă astfel, 
pe categorii de vârstă: 

  
Tabel 5 - Structura, pe vârste, a evanghelicilor de credință augustană 
Comitatul Arad 
Orașul Arad 
 

3 ani 
(1898-1900) 

3-5 ani 
(1895-1897) 

6-11 ani 
(1889-1894) 

12-14 ani 
(1886-1888) 

15-19 ani 
(1881-1885) 

Băieți/fete/total Băieți/fete/total Băieți/fete/total Băieți/fete/total Băieți/fete/total 
420/398/818 382/349/731 578/623/1201 280/266/546 428/402/830 
49 / 50 / 99 53 / 42 / 95 91 / 79 / 170 47 / 46 / 93 94 / 86 / 180 

 

20-29 ani 
(1871-1880) 

30-39 ani 
(1861-1870) 

40-49 ani 
(1851-1860) 

50-59 ani 
(1841-1850) 

60-69 ani 
(1831-1840) 

Băieți/fete/total Băieți/fete/total Băieți/fete/total Băieți/fete/total Băieți/fete/total 
534/624/1158 505/495/1000 471/414/885 296/261/557 169/168/337 
222/166/388 150/135/285 106/95/201 82/58/140 44/41/85 

 

70-79 ani 
(1821-1830) 

80-89 ani 
(1811-1820) 

90-99 ani 
(1801-1810) 

100 ani 
(-1800) 

Băieți/fete/total Băieți/fete/total Băieți/fete/total Băieți/fete/total 
47 / 52 / 99 12 / 7 / 19 1 / 0 / 1 - / - / - 
16 / 11 / 27 5 / 3 / 8 - / - / - - / - / - 

Sursa: A Magyar Korona országainak 1900. évi népszámlálása. 3. r. A népesség részletes 
leírása, Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal (közread.),Varga Gyula (előszó), 

Magyar statisztikai közlemények. Ú. S. 5. köt., Budapest, 1907. – VII, p. 534. 

 
Și din aceste date se observă un echilibru relativ, pe categorii de vârstă, între 

sexe, atât la nivelul comitatului, cât și în oraș. În schimb, nu avem așa mari discrepanțe 
între copiii din comitat și cei din oraș, la categoriile de vârstă 3-5 ani și 6-11 ani, cum se 
întâmpla în confesiunea reformată. Aici, populația copiilor din comitat este de doar 6 ori 
mai mare. Se poate vedea că, la populația între 80-89 de ani, sunt mai mulți bărbați decât 
femei, atât la nivelul comitatului, cât și la nivelul orașului Arad. În niciuna din comunități 
nu există persoane trecute de 99 de ani. 
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În ceea ce privește persoanele de confesiune unitariană, datele reieșite, pe 
categorii de vârstă, sunt cuprinse în tabelul de mai jos. 
  
Tabel 6 - Structura pe vârste a unitarienilor 
Comitatul Arad 
Orașul Arad 
 

3 ani 
(1898-1900) 

3-5 ani 
(1895-1897) 

6-11 ani 
(1889-1894) 

12-14 ani 
(1886-1888) 

15-19 ani 
(1881-1885) 

Băieți/fete/total Băieți/fete/total Băieți/fete/total Băieți/fete/total Băieți/fete/total 
- / 1 / 1 1 / 1 / 2 2 / 3 / 5 2 / 2 / 4 2 / 1 / 3 
1 / - / 1 - / 1 / 1 2 / 2 / 4 1 / - / 1 3 / 3 / 6 

 
20-29 ani 

(1871-1880) 
30-39 ani 

(1861-1870) 
40-49 ani 

(1851-1860) 
50-59 ani 

(1841-1850) 
60-69 ani 

(1831-1840) 
Băieți/fete/total Băieți/fete/total Băieți/fete/total Băieți/fete/total Băieți/fete/total 

2 / 4 / 6 5 / 2 / 7 7 / 5 / 12 3 / 3 / 6 3 / - / 3 
3 / 3 / 6 1 / 3 / 4 4 / 1 / 5 3 / - / 3 - / - / - 

 
70-79 ani 

(1821-1830) 
80-89 ani 

(1811-1820) 
90-99 ani 

(1801-1810) 
100 ani 
(-1800) 

Băieți/fete/total Băieți/fete/total Băieți/fete/total Băieți/fete/total 
1 / 1 / 2 - / - / - - / - / - - / - / - 
- / - / - - / - /- - / - / - - / - / - 
Sursa: A Magyar Korona országainak 1900. évi népszámlálása. 3. r. A népesség részletes 
leírása, Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal (közread.),Varga Gyula (előszó), 

Magyar statisztikai közlemények. Ú. S. 5. köt., Budapest, 1907. – VII, p. 534 

 
În cazul credincioșilor unitarieni, se poate decela faptul că nu avem 

supraviețuitori după 80 de ani la nicio categorie de vârstă, nici în oraș și nici în comitat. 
În ceea ce privește repartizarea pe vârste, se observă un echilibru între comitat și oraș, 
atât în ceea ce privește diferențele numerice (în comitat sunt de 2 ori mai numeroși față 
de oraș), cât și împărțirea pe sexe. 

În concluzie, toate cele trei comunități analizate au urmat o tendință de creștere 
atât în comitat, cât și în oraș, urmarea tendințelor vremii, cu excepția confesiunii unitariene, 
care și-a diminuat prezența în orașul Arad la 1900, față de raportările precedente. 

Această creștere, cum spunea profesorul Pădurean, este urmarea unui spor 
natural, căsătoriilor interconfesionale și unor mișcări migratorii (cum e cazul 
evanghelicilor de confesiune augustană). 
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ŞCOALA DE LA ANNALES – O NOUĂ PERSPECTIVĂ ASUPRA 

ISTORIEI 

 Cosmin PATCA 

ANNALES SCHOOL - A NEW PERSPECTIVE ON HISTORY 

Abstract: The Annales school, which developed in the first decades of the twentieth 
century, has reformed the historical writing in crisis. The New History has assumed a 
new paradigm in the reconstruction of the past, the interdisciplinarity becoming a 
constant. History has opened up systematically and has come into more and more contact 
with other disciplines: geography, demography, sociology, psychology, ethnology, 
linguistics. This openness and shift of history to other sciences meant a substantial 
methodological gain, an extension of the field of research and the emergence of new, 
border fields of study (historical demography, historical anthropology, historical 
geography). The limits of history have continually expanded. The historian has had to 
constantly expand his arsenal of methods and means, to change his discourse and 
presentation in close collaboration with the other social sciences. 

Keywords: Annales School, New History, interdisciplinarity, historical demography, 
historical geography, long duratione. 

La sfârșitul secolului al XIX-lea, curentul pozitivist (școala critică) punea 
bazele istoriei ca știință, bazată pe cercetarea metodică a documentelor, depistarea 
aspectelor structurale și a cauzalității1. Era o istorie făcută de elite pentru elite, devenită 
treptat monopolul specialiștilor, al profesorilor și universitarilor, dar rămasă în afara 
sferei de interes al publicului larg și care risca să degenereze în monotonie2. Pe fondul 
nemulțumirilor legate de această situație, Marc Bloch și Lucien Febvre, profesori la 
Universitatea din Strasbourg, au înființat în 1929 revista Annales d’histoire économique 
et sociale3. În jurul acestei reviste și al celor doi profesori s-a dezvoltat o nouă școală de 

 Acest articol a fost publicat în cadrul proiectului „SmartDoct – programe de înaltă calitate pentru 
doctoranzii și cercetătorii postdoctorat ai Universității din Oradea pentru creșterea relevanței cercetării și 
inovării în contextul economiei regionale”, ID 123008–POCU/380/6/13. 
 Student doctorand, Şcoala Doctorală de Istorie, Universitatea din Oradea, email: 
cosminpatca@yahoo.com. Conducător științific prof. univ. dr. habil. Sorin Şipoș. 
1 Alexandru Zub, De la istoria critică la criticism, București, 1985, pp. 77-78. 
2 Philippe Ariès, Timpul istoriei, Editura Meridiane, București, 1997, pp. 233-234. 
3 La Congresul Internațional de Științe Istorice de la Oslo din 1928, Lucien Febvre și Marc Bloch au 
prezentat istoricului belgian H. Pirenne proiectul de editare a unei reviste istorice pluri- și 
interdisciplinară, prin care să se realizeze scrierea unei altfel de istorii. La 15 ianuarie 1929 apărea, astfel, 
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istorie, de talie mondială, numită mai apoi și Noua Istorie (La nouvelle Histoire, The 
New History)4. Termenul a fost pus, pentru prima dată, în circulație în anul 1930 de către 
Henri Berr5. Au existat, însă, și antecedente în încercarea de renovare a scrisului istoric: 
Max Weber și Karl Lamprecht în Germania, Johann Huizinga în Olanda, Henri Pirenne 
în Belgia, John Dewey și Frederik Turner în S.U.A., Henri Berr și colaboratorii săi din 
jurul revistei Revue de synthèse historique6.  
 În contextul realizării unei monografii istorice pentru o microregiune rurală în 
durată lungă (secolele XIII-XIX), o cercetare prin excelență transdisciplinară și 
interdisciplinară, considerăm apelul la paradigma Analelor a fi absolut necesar, mai ales 
că primele cercetări interdisciplinare erau de istorie și geografie. Prin urmare, ne dorim 
ca în prezentul material să evidențiem câteva trăsături definitorii ale Școlii Analelor, 
principalele inovații impuse în istoriografie de Noua Istorie și mai ales principiul 
interdisciplinarității, principalele contacte ale istoriei cu alte discipline și avantajele unor 
asemenea colaborări. Un astfel de demers este selectiv și se bazează pe analiza 
principalelor surse edite referitoare la istoriografia Școlii Analelor, lucrări ale 
principalilor reprezentanți ai școlii franceze, dar și interpretări reprezentative din 
istoriografia română referitoare la acest subiect.  

 
la Strasbourg, Annales d’histoire économique et sociale. Din colectivul de redacție făceau parte, pe lângă 
cei doi fondatori, J. Huizinga și H. Pirenne. De-a lungul timpului, revista și-a schimbat numele de mai 
multe ori, nu și identitatea: Annales d’histoire économique et sociale (1929-1937), Annales d’histoire 
sociale (1939-1941), Melanges d’histoire sociale (1942-1944), Annales d’histoire sociale (1945), 
Annales. Économies, Sociétés, Civilisations (1946-1993), Annales. Histoire, Sciences Sociales (1994-
prezent). Publicațiile din perioada 1929-2017 pot fi consultate on-line, la 
https://www.persee.fr/collection/ahess. accesat la 01.02.2018.  
4 O lucrare foarte importantă ce reunește numeroase materiale critice asupra Școlii Analelor a fost editată 
de Stuart Clark în 4 volume: The Annales School. Critical Assessments. Edited by Stuart Clark, 
Routledge, London and New York, 1999, la https://books.google.ro/books?id=g65JCuSksKUC& 
printsec=frontcover&dq=bibliogroup:%22The+Annales+School:+Critical+Assessments%22&hl=ro&sa
=X&ved=0ahUKEwjnm8XOtNboAhUsmIsKHe31AW4Q6AEIKDAA#v=onepage&q&f=false. accesat 
la 10.02.2019. Vol. I Histories and over views, vol. II The Annales school and historical studies, vol. III 
Fernand Braudel, vol. IV Febvre, Bloch and other Annales historians. Vezi și: Peter Burke, The French 
Historical Revolution. The Annales School 1929-89, Stanford University Press, 1990; Faire de l’histoire. 
Nouveaux problèmes, nouvelles approches, nouveaux objets. Édition publié e sous la direction de Jacques 
Le Goff et Pierre Nora, Collection Bibliothèque des Histoires, Editions Gallimard, Paris, 1974; O 
evaluare relativ recentă, critică, la Guy Bourdé & Hervé Martin, Les écoles historiques, Editions du Seuil, 
Paris, 1983, pp. 171-226; date utile despre câțiva istorici de la Annales apar și la Lucian Boia, „Historiens 
des Annales”, în Analele Universității București. Istorie, 1981, pp. 47-72, 1982, pp. 45-77 (în continuare, 
L. Boia, „Historiens…”). Vezi și Ioan Ciorba, Marea foamete din Transilvania dintre anii 1813-1817, 
Ediția a II-a revăzută și adăugită, Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2017, 
p. 13 (în continuare, I. Ciorba, Marea foamete...) și Dumitru Sim, Pasul și ceasul. Aspecte ale percepției 
spațiului și timpului în comunitățile rurale din Crișana secolelor XVIII-XIX, Editura Durans, Oradea, 
2007, p. 20 (în continuare, D. Sim, Pasul și ceasul...). 
5 Jacques Le Goff, „L’histoire nouvelle”, în La Nouvelle Histoire, Bruxelles, 1988, p. 36 (în continuare, 
Jacques Le Goff, „L’histoire…”). 
6 Simona Nicoară, Toader Nicoară, Mentalități colective și imaginar social. Istoria și noile paradigme 
ale cunoașterii, Editura Presa Universitară Clujeană/Mesagerul, Cluj-Napoca, 1996, p. 27 (în continuare, 
S. Nicoară, T. Nicoară, Mentalități colective...). 
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Marc Bloch7 și Lucien Febvre8 au reușit să adune în jurul lor și al revistei 
Analelor un grup de personalități, din domenii diferite de cercetare, dar care au înțeles 
necesitatea acceptării și promovării interdisciplinarității ca soluție de a scoate din impas 
cercetarea istorică9. În articolul manifest din 1946, Face au Vent10, Lucien Febvre 
exprima câteva aspecte legate de intențiile revistei Annales11 și repunea în valoare 
mesajul socratic despre Om. Omul era considerat centrul tuturor preocupărilor, singurul 
criteriu, singura metodă în evaluarea și cercetarea trecutului; istoricul avea datoria de a-
i înțelege trăirile, pasiunile, subiectivitatea, tot ceea ce îi exprimă prezența12. 
Reprezentanții Noii Istorii contestau caracterul științific și posibilitățile cognitive ale 
istoriei pozitiviste pe care o considerau neconformă cu realitatea, iar metodele sale 
inadecvate, în comparație cu metodologia celorlalte științe umaniste. De aceea, au 
reacționat. Reacția lor s-a materializat prin lărgirea câmpului de investigație, prin 
cuprinderea unor fenomene și fapte ignorate până în acel moment, și prin înnoirea 
metodelor, prin adoptarea unor metode noi, aplicate cu succes în domenii ca psihologie, 
sociologie, economie, lingvistică13. Principalele domenii asupra cărora Noua Istorie s-a 
aplecat au fost: istoria mentalităților, istoria vieții cotidiene și private, antropologie 

 
7 Opera fundamentală a lui Marc Bloch, Regii taumaturgi (prima publicație apărută în anul 1923), este 
o carte de pionierat, una dintre lucrările fundamentale dedicate mentalităților colective. Sudiind 
caracterul supranatural atribuit puterii regale, cu deosebire în Franța și Anglia, marele istoric francez 
punea bazele antropologiei istorice. Marc Bloch explorează căile psihologiei maselor, ale miturilor, 
riturilor și credințelor populare. Vezi Marc Bloch, Regii taumaturgi. Prefață de Jacques Le Goff; 
traducere din limba franceză de Val Panaitescu, Editura Polirom, Iași, 1997 (în continuare, M. Bloch, 
Regii taumaturgi). În 1939, Marc Bloch publica Societatea feudală, o lucrare de istorie socială și 
economică. 
8 Volumul Combats pour l’Histoire (prima ediție apărută în anul 1952) reunește 33 de articole scrise între 
1906-1952 de către Lucien Febvre și exprimă viziunea acestuia asupra domeniilor istoriei. Vezi Lucien 
Febvre, Combats pour l’Histoire (Première édition, 1952), Librairie Armand Colin, Paris, 1992, la 
http://classiques.uqac.ca/classiques/febvre_lucien/Combats_pour_lhistoire/febvre_combats_ 
pour_histoire.pdf. accesat la 10.03.2020. Febvre definea istoria ca „un studiu condus în mod științific, nu 
o sumă de rezultate deja dobândite, un tezaur sau un patrimoniu lipsit de viață, ci un ansamblu de probleme 
și ipoteze ce-și așteaptă confirmarea; nu o colecție de fapte și de observații consemnate documentar, ci o 
muncă de interpretare a acestora” (Ibidem, pp. 22-23, traducere la Horia Lazăr, Rablais Polimorf. Prefață în 
L. Febvre, Religia lui Rablais. Problema necredinței în secolul al XVI-lea, Editura Dacia, Cluj, 1996-1998, 
p. 14). În viziunea lui Febvre, decât o analiză pozitivistă bazată pe respectarea informațiilor documentare, 
mult mai importantă este interpretarea problematizantă. 
9 Dumitru Sim, Pasul și ceasul..., p. 20. 
10 Vezi Lucien Febvre, „Face au vent: Manifeste des Annales nouvelles”, în Annales. Économies, Sociétés, 
Civilisations, 1946 (1), pp. 1-8, la https://www.persee.fr/doc/ahess_0395-2649_1946_num _1_1_3175. 
accesatla 01.02.2020 (în continuare, L. Febvre, „Face au vent”). 
11 În „Face au vent”, Lucien Febvre mărturisea: „În 1929 Bloch și eu ne-am propus ca revista Annales 
să fie plină de viață – și eu cred cu adevărat că pentru un timp considerabil toți aceia care au ajutat la 
continuarea muncii noastre vor continua de asemenea acest ideal. Dar să trăiești înseamnă și să te 
schimbi”, traducere din Maurice Aymard, The Annales and French Historiography (1929-1972), în 
Journal of European Economic History, vol. I, nr. 2, 1972, pp. 491-511 (în continuare, M. Aymard, 
Annales...). 
12 L. Febvre, „Face au vent”, pp. 4-5. 
13 Alexandru Florin Platon, Societate și mentalități în Europa medievală, Editura Universității „Alexandru 
I. Cuza”, Iași, 2000, pp. 20-21 (în continuare, A. F. Platon, Societate și mentalități...); S. Nicoară, T. Nicoară, 
Mentalități colective..., p. 13. 
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istorică, imagologie14. Școala Analelor a cultivat antidogmatismul și marginalitatea15, 
prin refuzul de a acționa după teorii considerate pretabile oricăror probleme istorice și 
prin colaborarea cu personalități mai ales din afara mediului universitar. 

Aportul primei generații de istorici ai Școlii Analelor, reprezentată de Lucien 
Febvre și Marc Bloch, constă în impunerea unei direcții noi în privința istoriei. Meritul 
celor doi istorici francezi se materializează în ambiția de a scrie o istorie umană, vie, 
o istorie a omului și mai ales a oamenilor. Din punct de vedere teoretic și metodologic, 
noua paradigmă aduce în prim plan necesitatea interdisciplinarității și a muncii în 
echipă. Din punct de vedere metodologic, Școala Analelor folosește în cercetare 
metodele: regresivă, comparativă și a istoriei problemă16. După Al Doilea Război 
Mondial, în timpul celei de-a doua generații de la Annales, noua istorie rămâne 
focalizată pe istoria socială și economică, dar prezența mentalităților devine mai 
evidentă. Este perioada în care se afirmă generația lui Alphonse Dupront, Robert 
Mandrou și Georges Duby17. Noua Istorie se impune decisiv în istoriografia franceză 
sub numele de Școala Analelor sau Paradigma Analelor. Din a treia generație de la 
Annales au făcut parte, printre alții, Jacques Le Goff, Emmanuel Le Roy Ladurie, 
Philippe Ariès. Istoria a devenit, pentru aceștia, mai ales o disciplină socio-culturală, 
interesându-se, alături de evenimentele majore, de aspecte legate de familie, vârste și 
evenimente ale vieții, credințe populare. Istoricul trebuia să aibă erudiție, să cunoască 
bine etnologie, psihologie socială, antropologie, să aibă spirit multidisciplinar și 
imaginație18. A treia generație de analiști a fost condusă de Fernand Braudel, „patronul 
istoriei noi”19, Școala Analelor a obținut recunoașterea pe plan mondial. Braudel a 
reușit să unească în jurul său o generație de excepție, care va aduce o largă recunoaștere 
istoriei mentalităților. În opera sa, dominantă este tema vieții materiale, a raporturilor 
dintre mediu și om20. 
 Fernand Braudel este cel care formulează o viziune nouă asupra timpului, în 
contrast cu concepția timpului unic și liniar. Timpului scurt, care este „cea mai capricioasă 

 
14 D. Sim, Pasul și ceasul..., pp. 24-26. 
15 André Burguiére, „Histoire d’une histoire: la naissance des Annales”, în Annales. Économies, Sociétés, 
Civilisations, 1979 (6), pp. 1347-1359, la https://www.persee.fr/authority/275715. accesat la 13.09.2019. 
16Ibidem, p. 21. 
17 Philippe Ariès, „L’histoire des mentalités”, în La nouvelle histoire, Bruxelles, Edition Complexes, 1988, 
sous la direction de Jacques Le Goff, pp. 167-190, traducere în Toader Nicoară, Introducere în istoria 
mentalităților colective, Cluj-Napoca, 1998, p. 169 (în continuare, P. Ariès, „Istoria mentalităților...”). 
18 Simona Nicoară, Mentalități colective. Imaginar social. Istoria în durata lungă, Editura Accent, Cluj 
Napoca, 2009, pp. 31, 46 (în continuare, S. Nicoară, Mentalități colective...). 
19 S. Nicoară, T. Nicoară, op. cit., p. 21. Vezi și André Burguiére, „Histoire d’une histoire: la naissance des 
Annales”, în Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, 1979 (6), pp. 1347-1359, la 
https://www.persee.fr/authority/275715. accesat la 13.09.2019. 
20 Vezi Fernand Braudel, Structurile cotidianului: posibilul și imposibilul, vol. I-II, Traducere Adrian Riza, 
Editura Meridiane, București, 1984; Idem, Jocurile schimbului, vol. I-II, Traducere Adrian Riza, Editura 
Meridiane, București, 1985; Idem, Timpul lumii, vol. I-II, Editura Meridiane, București, 1989; Idem, 
Mediterana și lumea mediteraneană în epoca lui Filip al II-lea, vol. I-VI. Traducere de Mircea Gheorghe. 
Prefață de Alexandru Duțu, Editura Meridiane, București, 1985-1986. (în continuare, F. Braudel, 
Mediterana...). 
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și înșelătoare dintre durate”21, i se opune istoria duratelor lungi, pe care Braudel a 
descoperit-o și a impus-o în istoriografie22. Durata lungă are avantajul de a facilita o mai 
bună înregistrare a fenomenelor masive. Acceptarea duratei lungi înseamnă pentru un 
istoric „acceptarea unei schimbări de stil, de atitudine, o răsturnare de gândire, o nouă 
concepție despre social (…) familiarizarea cu un timp încetinit”23. Braudel a demonstrat 
că un eveniment nu depinde numai de ceea ce l-a precedat imediat, o serie de elemente 
umane au viață lungă, altele se preschimbă ușor. Mizând pe durata lungă, istoricul va 
favoriza permanențele, structurile, evoluțiile lente, căutând nu fapte exemplare și 
excepționale, ci fapte cotidiene, banale. În același timp, el va pune accent nu pe povestirea 
faptelor, ci pe analiza lor, decriptarea constantelor și a proceselor de durată. În concepția 
lui Braudel, timpul scurt trebuie depășit, nu eliminat total din istorie24. Noua istorie devine 
interesată nu de evenimentul în sine, ci de „zguduirea pe care o produce”25. 
 Concepția Noii Istorii asupra surselor istorice a fost, de asemenea, 
revoluționară. Istoria a întreprins, în timpul Școlii Analelor, o extindere fără precedent a 
izvoarelor sale, sub influența științelor umaniste cu care a intrat în contact. Jacques Le 
Goff o numea revoluția documentară26. Prin urmare, sfera documentelor istorice se 
îmbogățește cu surse noi: textul literar, iconografia și arta în general, statistica, 
descoperirile arheologice, anchetele orale, memoriile, anchetele și rapoartele instituțiilor 
laice și ecleziastice, peisajele geografice, monumentele, fotografia, filmul. Toate acestea 
devin, pentru noii istorici, surse credibile și obligatorii în cercetare27. Jacques Le Goff, 
Michel Vovelle, Jean Delumeau și Pierre Chaunu au propus surse istorice noi (predicile, 
testamentele, cultura orală)28. În același timp, documentul istoric era supus unei analize 
noi. Pe lângă critica tradițională a documentului, se trecea la destructurarea sa, 
orientarea atenției istoricului spre mesajul textului, spre contextul elaborării sale, spre 
natura celui care l-a emis și ansamblul procedurilor care au dus la realizarea sa29. 
Adresând întrebări și obligând sursele să răspundă, istoricii de la Annales mutau ancheta 
istorică de pe descoperire, pe construirea obiectului de studiu. Lucien Febvre considera 
că „adevăratul istoric nu este cel care știe, ci cel care caută”, istoricul este cel care conferă 
existență istoriei30.  

 
21 Fernand Braudel, „Histoire et Sciences sociales: la longue durée”, în Ecrits sur l’histoire, Paris, 1969, p. 
46. (în continuare, F. Braudel, „Histoire…”). 
22 Alexandru Duțu, „Fernand Braudel și noua concepție despre istorie”, în Fernand Braudel, Mediterana..., 
vol. I, p. 14. (în continuare, A. Duțu, „Fernand Braudel...”). 
23 F. Braudel, „Histoire…”, p. 54. 
24 Ibidem, pp. 47-48. 
25 Georges Duby, Evul mediu masculin. Despre dragoste și alte eseuri. Traducere de Constanța și Stelian 
Oancea, Editura Meridiane, București, 1992, pp. 275-276.  
26 Jacques Le Goff, „L’histoire…”, p. 213. 
27 Livia Cătălina Muntean, Elemente de geografie istorică a Bihorului (secolul al XVIII-lea – prima jumătate 
a secolului al XIX-lea). Teză de doctorat, Oradea, 2010, p. 42 (în continuare, Livia Cătălina Muntean, 
Elemente de geografie istorică...). 
28 S. Nicoară, Mentalități colective..., p. 30. 
29 Jacques Le Goff, „L’histoire…”, p. 213. 
 30L. Boia, „Historiens…”, 1981, 30, p. 58. 
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 Şcoala de la Annales a avut marele merit de a conștientiza că în sfera interesului 
și a investigației istorice trebuie să intre tot ceea ce ține de om, de viața și societatea în care 
omul trăiește. Prin urmare, limitele istoriei s-au lărgit continuu. Istoricul a fost nevoit să-și 
extindă mereu arsenalul de metode și mijloace, să-și modifice discursul și prezentarea în 
colaborare strânsă cu celelalte științe sociale. Metodologia utilizată de către istoricii școlii 
de la Annales nu a fost una originală și unitară. Ea a presupus un eclectism de metode, 
multe împrumutate din cadrul altor științe și adaptate istoriei, de strategii care să-i permită 
istoricului manipularea, selectarea și interogarea lor31. În concepția lui Jacques Le Goff, 
istoria trebuie „inventată în ceea ce privește metodele”32. Au fost privilegiate demersurile 
cantitative și seriale, comparative și regresive, studiile de caz și recursul la 
interdisciplinaritate. Prin intermediul acestor metode, și cu ajutorul unui evantai larg de 
surse, istoricul inspirat de paradigma Analelor va scrie o istorie problematizată, comparată 
în timp și spațiu, sensibilă la aspectele vieții, acceptând subiectivitatea demersului său33. 

Interdisciplinaritatea a devenit o constantă a istoricilor de la Annales. Ideea a 
fost enunțată încă din primul număr al revistei Annales d’histoire économique et sociale, 
în articolul program care prezenta intențiile fondatorilor spre o istorie socială și 
interdisciplinară34. Conform noii concepții, pentru realizarea unei istorii globale, 
istoricul trebuia să utilizeze „tot ceea ce oferă arsenalul combinat al științelor umaniste”. 
Nu putea fi ignorat nimic din ceea ce „sociologul, etnologul, economistul, politologul 
(…) pot aduce ca unelte mentale și științifice”35. În mod general, interdisciplinaritatea 
științifică presupune raporturi de unitate, interacțiune și întrepătrundere a mai multor 
discipline științifice, ce converg spre un scop comun36. În opinia majorității autorilor37, 
interdisciplinaritatea este structurată pe mai multe nivele de cooperare și întrepătrundere 
a disciplinelor din punct de vedere a metodelor de cercetare și a abordărilor: 
multidisciplinaritate, pluridisciplinaritate, transdisciplinaritate și interdisciplinaritate38. 
Nivelul inferior, multidisciplinaritatea, procedează, în principal, la juxtapunerea unor 
elemente din discipline diverse, pentru a scoate în evidență trăsăturile comune. 
Pluridisciplinaritatea presupune o comunicare simetrică între discipline diferite, iar 
transdisciplinaritatea este înțeleasă ca o întrepătrundere a mai multor discipline care, în 
timp, va duce la constituirea de noi discipline, de graniță.  

 
31 Livia Cătălina Muntean, Elemente de geografie istorică..., p. 43. 
32 Jacques Le Goff, Pentru un alt ev mediu. Studiu introductiv, note și traducere de Maria Carpov, vol. I, 
Editura Meridiane, București, 1986, p. 45 (în continuare, J. Le Goff, Pentru un alt ev mediu). 
33 Livia Cătălina Muntean, Elemente de geografie istorică..., p. 43. 
34 Marc Bloch, Lucien Febvre, „À nos lecteurs”, în Annales d’histoire économique et sociale, 1929 (1), pp. 
1-2; Adrian Riza, Postfață la Fernand Braudel, Jocurile schimbului, vol. II, Editura Meridiane, București, 
1985, p. 401. 
35 Jacques Le Goff, Pentru un alt ev mediu, I, p. 85. 
36 Stanislav Nicolaievici Smirnov, „Abordarea interdisciplinară în știința de azi: fundamente ontologice și 
epistemologice, forme și funcții”, în Interdisciplinaritatea și științele umane, București, 1986, p. 95. 
37 Vezi Barbu Ştefănescu, Tehnică agricolă și ritm de muncă în gospodăria țărănească din Crișana (secolul 
al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea), vol. I, Fundația Culturală „Cele Trei Crișuri”, Oradea, 1995, 
pp. 32-68. (în continuare, Barbu Ștefănescu, Tehnică agricolă...).  
38 Ibidem, p. 34. 



140 

Apărută înainte de secolul al XX-lea, ideea de interdisciplinaritate, de colaborare 
a istoriei cu celelalte științe sociale, a fost văzută diferit de-a lungul timpului. Într-o fază 
inițială, istoria a practicat interdisciplinaritatea dintr-o poziție de superioritate, nu prin 
colaborare, ci prin integrarea celorlalte discipline. În anii ’80, metoda interdisciplinară a 
fost regândită, în sensul respectării de către istorie a autonomiei fiecărei științe cu care a 
intrat în contact. Interdisciplinaritatea a devenit o operație de transfer a conceptelor între 
diferitele științe, fără a leza identitatea și libertatea de evoluție a fiecăreia39. Istoria s-a 
deschis sistematic și a intrat tot mai mult în dialog cu sociologia, geografia, demografia, 
psihologia, antropologia, lingvistica. De-a lungul timpului, colaborarea nu a fost 
uniformă. Uneori, geografia, psihologia sau sociologia au fost privilegiate, alteori 
demografia, antropologia sau lingvistica. Această deschidere și deplasare a istoriei spre 
alte științe a însemnat un câștig metodologic substanțial, o diversificare a întrebărilor 
istoricului față de trecut, o extindere a câmpului cercetării și, prin urmare, o identificare 
de noi domenii de studiu, unele devenite științe independente (demografia istorică, 
antropologia istorică, geografia istorică etc.). Vom încerca, în continuare, să scoatem în 
evidență câteva aspecte ale colaborării dintre istorie și alte discipline, în concepția și 
practica istoricilor de la Annales.  

Printre primele colaborări ale istoriei cu alte științe se remarcă cea cu geografia. 
Dialogul istorie-geografie este anterior coagulării istoriografice din jurul revistei 
Annales, dar rezultatele au fost, de cele mai multe ori, lipsite de consistență. În momentul 
apariției revistei Annales, geografia era o disciplină de vârf în Franța, cea care antrena 
totul40. Geografi de renume (R. Blanchard, A. Demangeon, Paul Vidal de la Blache) pot 
fi considerați precursori ai Noii Istorii, atât prin concepția referitoare la rolul mediului 
geografic în devenirea societății, cât și prin oferirea monografiei regionale ca model 
pentru elaborarea unor istorii locale și regionale și a regiunii geografice drept cadru de 
anchetă pentru istorici41. În Franța, tezele de geografie regională au fost primele modele 
pentru o istorie regională culturală, cuprinzând evenimente petrecute în regiune, 
instituții politice și religioase din regiune, viața personalităților născute acolo42. Înainte 
de a identifica particularitățile fiecărei regiuni, acești geografi au studiat atât peisajul 
contemporan spațiului respectiv, cât și documentele de arhivă. 

Istoricii au învățat, de la geografii școlii de geografie regională, să delimiteze 
corespunzător un teritoriu, să identifice populația în raport cu mediul înconjurător, să 
stabilească totalitatea factorilor care dau specificul populației dintr-o regiune distinctă. 
Inițierea unei istorii regionale în Franța, sub influența geografiei, a condus la scoaterea din 
umbră a unor regiuni neglijate până atunci de istoriografia clasică și a răsturnat chiar și 
unele concluzii extrem de răspândite și susținute la momentul respectiv43. Având ca 

 
39 Alexandru Florin Platon, Societate și mentalități..., pp. 59-62. 
40 Georges Duby, op. cit., p. 254. 
41 Ibidem, p. 225. 
42 Livia Cătălina Muntean, Elemente de geografie istorică..., pp. 46-47. 
43 Georges Duby, op. cit., p. 255. 
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domeniu de cercetare suportul material al existenței omului, geografia a intrat repede în 
atenția istoricilor de la Annales. Au fost acceptate, preluate și folosite metode și tehnici 
specifice geografiei pentru cercetarea și recompunerea trecutului. Istoria a devenit mai 
atentă și mai realistă în privința rolului spațiului în istorie; a învățat să raporteze devenirea 
societății la spațiul pe care îl ocupă, să evalueze rolul diferitelor componente geografice în 
orientarea activităților și deciziilor omului. Din inițierea dialogului cu geografia, istoria a 
avut mult de câștigat. Astfel, regiunea a servit drept cadru necesar de cercetare inovativă 
de-a lungul a trei generații de istorici de la Annales. 

Monografia regională reprezintă un rezultat prețios al conlucrării dintre istorie și 
geografie.Geografia istorică a preluat mediul, de la geografie, și societatea, de la istorie; s-a 
definit prin studiul interdependenței, în durată lungă, dintre mediul natural și societatea 
umană. Geografia istorică a fost promovată cu succes mai ales de Lucien Febvre și Fernand 
Braudel. În lucrarea sa de doctorat, Philippe II er la Franche – Comté. Etude d’histoire 
politique, religieuse et sociale, Lucien Febvre prezintă istoria unei vechi provincii franceze 
din a doua jumătate a secolului al XVI-lea. Este vorba de un studiu de istorie regională cu 
elemente de istorie economică, socială, religioasă, politică, istorie a mentalităților. În 
opinia autorului, peisajul foarte diversificat și bogăția resurselor explică autonomia și 
vitalitatea în timp a acestei entități politice44. Marc Bloch, în Les caractéres originaux de 
l’histoire rurale française (1931), prezintă istoria rurală franceză între secolele XI-XVIII, 
o istorie a peisajului transformat de om în cadrul activităților agricole. Abordând subiectul 
într-o manieră comparatistă, Marc Bloch apelează la o metodă originală, observarea directă 
a realităților geografice. Pe lângă observarea directă, istoricii au împrumutat din domeniul 
geografiei și metoda cartografică. Explicațiile și demonstrațiile lor au fost însoțite, adesea, 
de hărți de diverse categorii, hărți ce surprindeau realități complexe. Studierea comparativă 
a hărților, din anumite epoci istorice, poate surprinde evoluția în timp a diferitelor realități 
(economică, demografică, socială)45. Istoricii au fost interesați, de asemenea, de 
valorizarea elementelor geografiei fizice (dispunerea treptelor majore de relief, 
configurarea lor, soluri, resurse naturale, climă, vegetație, faună) și a metodelor acesteia 
(analiza hărții, observare directă, fotografia aeriană). 

În domeniul relației dintre istorie și geografie, Fernand Braudel continuă 
activitatea începută de Lucien Febvre dând noi dimensiuni acestei relații. Fernand Braudel 
este probabil cel mai cunoscut istoric al secolului al XX-lea46, afirmându-se prin 
monumentala monografie Mediterana și lumea mediteraneană în epoca lui Filip al II-lea47 
(prima ediție a fost publicată în 1949). Sinteza lui Braudel a impus un nou mod de a scrie 

 
44 Lucian Boia, Istorie și mit în conștiința românească, Editura Humanitas, București, 1997, pp. 51-52. (în 
continuare, L. Boia, Istorie și mit…). 
45 Barbu Ștefănescu, Evoluția agriculturii bihorene în lumina planurilor cadastrale (secolele XVIII-XIX), 
Complexul Muzeal Județean Bihor, Biblioteca Crisia XV, Oradea, 1989, pp. 3-4. (în continuare, Barbu 
Ștefănescu, Evoluția...). 
46 Bogdan Murgescu, Prefață la O lecție de istorie cu Fernand Braudel, traducere Maria Pavel, Editura 
Corint, București, 2002, p. 5. (în continuare, B. Murgescu, Prefață). 
47 F. Braudel, Mediterana..., 6 vol., 1985-1986. 
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istoria răsturnând perspectiva. Mediterana a devenit un personaj cu biografe, prezentându-se 
cititorului cu toate farmecele și duritățile ei. Cele trei părți ale lucrării (Rolul mediului; 
Destine colective și mișcări de ansamblu; Evenimentele, politica și oamenii) înfățișează 
cititorului cadrul geografic, cadrul social și cadrul individual în care s-a desfășurat viața 
oamenilor din Mediterana secolului al XVI-lea. Autorul începe cu cercetarea munților, 
podișurilor, câmpiilor și a deșerturilor. Continuă cu Marea Neagră și Marea Egee, insulele 
și istmurile, regăsind în inima continentului european trasee economice și culturale de 
mare importanță. Urmează apoi considerații despre climă, căi de comunicație, orașe și 
economii, pentru a intra apoi în contact cu destinele colective, Spania și Imperiul Otoman. 
În cadrul societăților, dezvoltate pe un anumit teritoriu, apar diferite civilizații. Structura 
cărții lui Braudel dovedește că este vorba de o altă istorie decât cea tradițională. 
Impresionează cantitatea de documente, reflecția pătrunzătoare și inteligentă a autorului, 
dar mai ales viziunea sa. Această viziune este întemeiată pe refacerea globală a trecutului 
și pe surprinderea firelor care au transmis experiență din secole îndepărtate acelui 
moment48. În încercarea de a surprinde forțele vii ce acționează de-a lungul secolelor, 
Braudel se desprinde de fascinația declarațiilor pornite din cancelariile imperiale și caută 
să înțeleagă viața orașelor și a satelor, sate cuprinse adesea de tăcere. Sinteza lui Braudel a 
constituit punctul de plecare pentru o triplă evoluție, impunând atenției istoricilor un spațiu 
privilegiat de apariția timpurie a documentelor scrise, o epocă, reprezentată de începuturile 
modernității, și o viziune înnoitoare a realităților economice și sociale49. 

Pornind de la faptul că societățile omenești trăiesc sub climate diferite, în funcție 
de poziționarea pe Glob, istoricii Școlii Analelor au pus bazele unei adevărate 
climatologii istorice care și-a propus să înregistreze și să prelucreze datele meteorologice 
din istoria omenirii, iar apoi să evalueze impactul lor asupra devenirii umane. 
Climatologia istorică este o disciplină interdisciplinară prin excelență, atât în privința 
obiectului de cercetare, cât și în privința metodelor și a mijloacelor utilizate. Emmanuel 
Le Roy Ladurie, reprezentant al celei de-a treia generații de la Annales, este unul dintre 
fondatorii școlii mondiale moderne de climatologie istorică. În articolul programatic din 
195950, Ladurie a lansat un adevărat program de cercetare, bazat pe o metodologie 
interdisciplinară și pe abandonarea generalizărilor. Aceste idei au stat la baza realizării 
lucrării sale de căpătâi, Histoire du Climat depuis l’an mil, devenită clasică în ceea ce 
privește climatologia istorică51. Ladurie propune colaborarea istoricilor cu alți specialiști 

 
48 Al. Duțu,„Fernand Braudel...”, p. 8. 
49 Ibidem, p. 6. 
50 Emmanuel Le Roy Ladurie, „Histoire et Climat”, în Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, 1959 
(14), nr. 1, pp. 3-34. 
51 Idem, Histoire du Climat depuis l’an mil, Paris, Flammarion 1967, Nouvelle Bibliothèque scientifique; 
vezi și alte lucrări ale aceluiași autor pe tema climatologiei istorice: „Climat et récolte aux XVIIe – et XVIIIe 

siècle”, în Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, 1960 (15), nr. 4, pp. 434-465; Les paysans de 
Landquedoc, Paris, 1966; Montaillou, sat Occitan de la 1294 până la 1324, vol. I-II, Editura Meridiane, 
București, 1992; „Le climat. L’histoire de la pluie et du beau temps”, în Faire de l’histoire. Sous la direction 
de Jacques Le Goff et Pierre Nora, III, Paris, 1974, pp. 399-440. 
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din domeniul climatologiei sau meteorologiei pentru a realiza, într-o primă fază, o 
analiză a climei exclusiv din punct de vedere fizic, pentru o anumită perioadă istorică, 
iar apoi, într-o a doua fază, evaluarea impactului fluctuațiilor climatice asupra omului52. 
Pornind de la ideea variabilității factorilor de climă, Fernand Braudel sugera ideea că 
explozia demografică generală din secolul al XVIII-lea ar putea fi determinată de o 
anumită variație a climei, o climă de care societatea de atunci (preponderent agrară) era 
în mare măsură dependentă53. Tot în ultimele decenii s-a impus și ecologia, ca urmare a 
degradării continue a mediului înconjurător, în urma activității antropice. Disciplină de 
legătură între științele naturii și cele sociale, ecologia s-a despărțit în mai multe 
subramuri, după aspectele pe care le-a îmbrățișat; ecologia agricolă și-a propus să 
acopere studiul multilateral al influențelor exercitate de factorii de mediu asupra 
plantelor de cultură și a animalelor domestice. Urmărirea evoluției temporale a 
ecosistemelor a dus la ecologia istorică; ea relevă faptul că, până în secolul al XIX-lea, 
avem de-a face cu agrosisteme de tip tradițional54.  

O altă disciplină cu care istoria a intrat în contact este demografia. În urma 
acestui dialog a luat naștere o disciplină de graniță, demografia istorică. Ca disciplină 
independentă în domeniul științelor sociale, demografia istorică s-a identificat în 
perioada postbelică, când s-a desprins de sub tutela istoriei și a demografiei. Louis Henry 
și Michel Fleury au fost autorii primului manual de demografie istorică, publicat la Paris, 
în 1956. Pentru completarea datelor demografice, cei doi au propus utilizarea unor 
izvoare nefolosite până atunci, registrele parohiale de stare civilă. Prin aplicarea unei 
metode inovative, de despuiere și analiză a registrelor, erau reconstituite evenimentele 
demografice principale din viața omului: naștere, căsătorie, deces55. Louis Henry 
propunea reconstituirea vieții biologice a familiei pe baza registrelor parohiale de stare 
civilă, considerate sursă fundamentală de informare pentru perioada prestatistică. A fost 
momentul de definire și închegare a demografiei istorice prin sursele sale documentare 
(registre de stare civilă) și metodele specifice (microanaliza bazată pe cuplarea datelor 
nominative)56. Societatea de Demografie Istorică, înființată la Paris în 1963, și 
periodicul său (Annales de démographie historique, 1965) au avut un rol fundamental în 
impunerea disciplinei pe plan internațional. Metoda despuierii registrelor a fost 
răspândită pe scară largă, numeroși sociologi, antropologi sau etnografi au adoptat 
această metodă de cercetare. Preocupări similare au avut și reprezentanți ai Școlii 

 
52 Vezi Emmanuel Le Roy Ladurie, Daniel Rousseau, Jean-Pierre Javelle, Surl’histoire du climat en France 
depuis le XIVe siècle, la https://meteoetclimat.fr/wp-content/uploads/2017/07/Histoire-du-Climat-web.pdf. 
accesat la 15.09.2019. 
53 F. Braudel, Structurile cotidianului, vol. I, p. 40. 
54 Barbu Ştefănescu, Tehnică agricolă..., vol. I, p. 60. 
55 Mircea Brie, Familie și societate în nord-vestul Transilvaniei (a doua jumătate a secolului XIX – începutul 
secolului XX), Editura Universității din Oradea, 2008, pp. 19-20.  
56 Sorina Paula Bolovan, Familia în satul românesc din Transilvania. A doua jumătate a secolului al XIX-
lea și începutul secolului XX, Centrul de Studii Transilvane, Fundația Culturală Română, Cluj-Napoca, 1999, 
p. 15. (în continuare, Sorina Paula Bolovan, Familia în satul românesc...). 
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Analelor: Philippe Ariès, George Duby, Michelle Perrot, Pierre Chaunu, Alain Corbin 
sau François Lebrun. Echipe de cercetare a demografiei istorice au funcționat la Sorbona 
începând cu anul 1972 și la Universitatea din Caen, sub coordonarea lui Pierre Chaunu 
și P. Gouhier57. O contribuție incontestabilă, atât calitativă cât și cantitativă, a avut-o 
André Burguiére, membru în cea de-a treia generație a școlii de la Annales. Specializat 
în istoria familiei și a populației în perioada modernă, Burguiére a contribuit la 
dezvoltarea antropologiei istorice și, implicit, a istoriei mentalităților. Cercetările sale58 
referitoare la istoria corpului, istoria sănătății, istoria relațiilor de familie, se bazează pe 
metodele specifice demografiei istorice. Metodele cantitative (statistice), specifice 
studiilor de demografie istorică, scot la lumină dimensiunea cantitativă a fenomenelor, 
căutându-se constantele. Aceste metode nu sunt doar descriptive și analitice, ci stabilesc 
regularități și chiar raporturi cauzale59. Fernand Braudel observa că „dacă oamenii se 
înmulțesc, producția și schimburile se măresc, culturile înaintează la liziera pădurilor, 
manufacturile progresează, satele, încă mai frecvent orașele, se dezvoltă”60. Așa, spre 
exemplu, creșterea masivă a populației din secolul al XVIII-lea a determinat o creștere 
a nevoii de hrană, o dezvoltare a agriculturii și o extindere a terenurilor agricole. Treptat, 
demografia istorică s-a deschis tot mai mult spre atitudini, comportamente, mentalități. 
Conștient că istoria este influențată de transformări continue și profunde și dornic să 
explice permanențele istorice, Le Goff a studiat istoria societăților și a mentalităților 
contribuind la schimbarea unor percepții. Prin lucrările sale61, a descoperit un Ev Mediu 
diferit de percepțiile existente, nici idilic, nici întunecat62. 

Anumite metode folosite cu succes în prezent de istorici fac parte sau au fost 
perfecționate de celelalte științe sociale: sociologia, etnografia, antropologia. 
Colaborarea cu sociologia a fost pentru istoricii de la Annales necesară și deschizătoare 

 
57 Mircea Brie, op. cit., p. 24. 
58 Vezi principalele materiale publicate de André Burguiére, la https://www.persee.fr/authority/275715 
accesat la 13.09.2019: „De Malthus à Max Weber: le mariage tardif et l'esprit d'entreprise”, în Annales. 
Économies, Sociétés, Civilisations, 1972 (4-5), pp. 1128-1138; „Le rituel du mariage en France: pratiques 
ecclésiastiques et pratiques populaires (XVIe-XVIIIe siècle)”, în Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, 
1978 (3), pp. 637-649; „Pour une typologie des formes d'organisation domestique de l'Europe modern 
(XVIe-XIXe siècle)”, în Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, 1986 (3), pp. 639-655; „Cher cousin: 
les usages matrimoniaux de la parenté proche dans la France du XVIIIe siècle”, în Annales. Économies, 
Sociétés, Civilisations, 1997 (6), pp. 1339-1360; „La centralisation monarchique et la naissance des sciences 
sociales Voyageurs et statisticiens à la recherche de la France à la fin du XVIIIe siècle”, în Annales. 
Économies, Sociétés, Civilisations, 2000 (1), pp. 199-218; „L'Etat monarchique et la familie (XVIe-XVIIIe 

siècle)”, în Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, 2001 (2), pp. 313-335. 
59 Toader Nicoară, Istorie locală și surse orale, Ministerul Educației și Cercetării, Proiectul pentru 
Învățământul Rural, 2005, p. 58, la http://hiphi.ubbcluj.ro/studii/Public/File/cursuri/suporturi_ 
conversie/Istorie_locala.pdf. accesat la 14.02.2020. (în continuare, T. Nicoară, Istorie locală…). 
60 Fernand Braudel, Structurile cotidianului, I, pp. 19-20. 
61 Vezi Jacques Le Goff (coord.), Omul medieval, Editura Polirom, Iași, 1999; Jacques Le Goff, Evul Mediu și 
nașterea Europei, Editura Polirom, Iași, 2005; Idem, Banii și viața. Economie și religie în Evul Mediu, Editura 
Erasmus, București, 1993; Idem, Negustorii și bancherii în Evul Mediu, Editura Meridiane, București, 1994; Idem, 
Pentru un alt Ev Mediu, 2 vol., Editura Meridiane, 1986; Idem, Civilizația Occidentului medieval, Editura 
Științifică și Enciclopedică, 1970; Idem, Intelectualii în Evul Mediu, Editura Meridiane, București, 1994.  
62 S. Nicoară, Mentalități colective..., p. 32. 
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de perspective noi. Apropierea dintre istorie și sociologie a fost posibilă prin prisma 
faptului că ambele se ocupau cu studiul societății umane. După agresiuni repetate și 
încercări de subordonare reciproce, istoria și sociologia au conștientizat avantajele unei 
colaborări strânse, deoarece „deseori se întâlnesc, se identifică, se confundă sau 
reprezintă o singură aventură a spiritului”63. Vorbind de cele trei paliere ale cunoașterii 
istorice (evenimențială, conjuncturală, structurală), Fernand Braudel sublinia identitatea 
dintre istoria structurală a duratei lungi și sociologie64. Revenind la raportul istoriei cu 
sociologia, se constată că materialul adunat de sociolog și trecut prin metoda regresivă 
oferă istoricului mentalităților posibilități permanente de verificare65. Metodele 
cantitative sunt validate în toate științele sociale și sunt de neocolit în orice tip de 
cercetare istorică. Acestea îl obligă pe cercetător să formuleze întrebări clare și precise, 
permit, apoi, analiza unei mase imense de informații și furnizează argumente de o altă 
natură decât cele obținute prin metodele tradiționale66. 

Metoda monografică este foarte importantă pentru că adună materialul de care 
specialistul are nevoie pentru reconstituirea unor tipologii ale modului de viață și pentru 
stabilirea unor regularități în viața comunităților studiate. În special sociologii au pus la 
punct modele ale cercetării monografice, fixând elemente obligatoriu de analizat de către 
cercetători67. Lumea rurală a fost elementul principal care a stat la baza apropierii dintre 
istorie și sociologie rurală. În România, sociologia rurală a fost promovată cu mare 
succes de către Școala Sociologică de la București. Întemeiată de către Dimitrie Gusti, 
Școala Sociologică de la București a ajuns una de talie europeană și mondială în perioada 
interbelică. Originalitatea școlii constă în pluridisciplinaritate și în structurarea 
cercetării, rolurile fiind distribuite pe cadre și manifestări. Pentru cultura română, 
curentul cultural creat de Gusti prin școala sa a rămas de referință în cercetarea de teren 
din domeniul științelor umaniste și sociale68. Dimitrie Gusti a pornit de la un seminar de 
sociologie și a creat o școală sociologică cu o teorie originală. S-a înscris în cultura 
românească prin celebrele echipe monografice de teren, formate din tineri cercetători și 
studenți de specializări diferite (economiști, geografi, medici, demografi, etnografi, 
istorici, juriști, psihologi etc.). A pus bazele metodei monografice de cercetare, axată pe 
cunoașterea integrală a unităților sociale, pornind de la analiza unităților mici (satele și 
orașele), continuând cu cele mai mari (regiunile) și terminând cu o știință a întregii 
națiuni. Cercetarea s-a concentrat însă mai ales pe monografiile rurale, satele fiind 

 
63 Fernand Braudel, „Istorie și sociologie”, în Sociologie franceză contemporană (antologie întocmită de 
Ion Aluaș și Ion Drăgan), București, 1971, p. 37. (în continuare, F. Braudel, „Istorie și sociologie”). 
64 Ibidem, pp. 53-58. 
65 Alexandru Duțu, Literatura comparată și istoria mentalităților, Editura Univers, București, 1982, p. 58. 
(în continuare, A. Duțu, Literatura...). 
66 T. Nicoară, Istorie locală..., pp. 56-57; vezi și François Furet, „L'histoire quantitative et la construction 
du fait historique”, în Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, 1971 (1), pp. 63-75, la 
https://www.persee.fr/doc/ahess_0395-2649_1971_num_26_1_422459. accesat la 11.07.2019. 
67 Vezi Petre Andrei, Sociologie generală, Editura Polirom, Iași, 1999, pp. 206-207. 
68 Corina Voicu, „Şcoala monografică Dimitrie Gusti și Drăgușul”, în Țara Bârsei, serie nouă, nr. 12, 2013, 
p. 426.  
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realitatea cea mai răspândită și cea mai importantă a vieții societății românești. Metoda 
presupunea o abordare multidisciplinară și completă a unităților și fenomenelor sociale, 
vizând cadrele și manifestările vieții sociale și conexiunile dintre acestea69. 

Lingvistica, disciplina cu cel mai conturat statut științific din concernul 
științelor umaniste70, nu a rămas nici ea impasibilă la efortul conjugat de descifrare a 
trecutului promovat de către istoricii de la Annales. Un rol important l-a avut lingvistul 
francez Jean-Claude Chevalier71, specialist în istoria lingvisticii franceze. Lingvistul, în 
general, are marele rol de a descoperi în vocabularul contemporan lui persistența unor 
realități dispărute72. Analiza toponimelor consemnate pe planurile cadastrale și hărțile 
istorice în secolele XVIII-XIX poate scoate la lumină informații interesante în legătură 
cu comunitățile umane. Plasarea toponimului pe hartă și confruntarea lui cu realitatea pe 
care o acoperă conduce la clarificarea evoluției în timp a așezărilor omenești, a hotarelor 
unor localități, a tehnicilor de obținere de noi terenuri agricole, a activităților 
economice73. Lingvistica poate constitui un punct de control al fenomenului de 
aculturație între două etnii conlocuitoare sau vecine74. În orice caz, lingvistica este 
chemată să lămurească multe din problemele istoriei, dar de fiecare dată informațiile 
trebuie folosite cu prudență și coroborate cu celelalte surse documentare. 

Din dialogul cu etnologia, Noua Istorie a avut mult de câștigat. Asumându-și 
rolul de a scoate la lumină lumea rurală, a „celor ce vorbesc și se ascund”, a „majorității 
tăcute”, istoricii Analelor au fost nevoiți să apeleze la instrumentarul etnologic. 
Perspectiva etnologică a devenit foarte tentantă pentru istoricul mentalităților, oferind 
șansa desprinderii de documentul oficial. Istoricul a devenit interesat de sursele 
neconvenționale: arheologice, iconografice, tradiție orală; metoda comparatistă și cea 
regresivă s-au generalizat. Sub influența etnologiei, istoria a devenit mai analitică, 
dispusă să trateze itinerarul și progresul civilizației, ocupându-se mai mult de evoluția 
societății decât de instituții, de destinele colective decât de indivizi, de obiceiuri decât 
de evenimente75. Cercetarea istorică, prin prismă etnologică, a condus și la reliefarea 

 
69 I. Bădescu, „Şcoala Gusti: universalitatea paradigmei gustiene a sociologiei rurale”, în Tratat de 
sociologie rurală, Coordonatori: I. Bădescu, Ozana Cucu-Oancea, Gheorghe Şișeștean, Editura Mica 
Valahie, București, pp. 51-54. 
70 Claude Levi-Strauss, Antropologia structurală, Prefață de Ion Aluaș, Traducere din limba franceză de J. 
Pecher, Editura Politică, București, 1978, p. 39. 
71 Jean-Claude Chevalier a înființat un departament de lingvistică în 1968 la Université de Paris-VIII și a 
fost director la mai multe publicații (Langue française, Lingvisticae Investigationes, Linguistique). Dintre 
publicațiile reprezentative vezi: „Langage et histoire”, în Langue française. Langage et histoire, 1972 (15), 
pp. 3-17; „Présentation”, în Langue française. Histoire de la linguistique française, 1980 (48), pp. 3-6; 
„Place des revues dans la constitution d'une discipline: la linguistique française (1947-1997)”, în Langue 
française. La linguistique comme discipline en France, 1998 (117), pp. 68-81, disponibil la 
https://www.persee.fr/collection/lfr. accesat la 02.02.2020. 
72 „Place des revues dans la constitution...”, p. 41. 
73 Barbu Ştefănescu, Tehnică agricolă..., vol. I, p. 57. 
74 Ibidem. 
75 Simona Nicoară, Toader Nicoară, Istorie și imaginar. Eseuri de antropologie istorică, Editura Presa 
Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2000, p. 20.  
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anumitor structuri sociale din societățile tradiționale. Astfel, au apărut teme noi în atenția 
istoricilor: familia și structurile de rudenie, sexele, categoriile de vârstă și comunitățile 
țărănești76.  

În încercarea de a cunoaște lumea țărănească, istoricii de la Annales au reevaluat 
raporturile cu istoria artei77. Sursele iconografice (picturi, desene, gravuri, fotografii) 
fac obiectul istoriei artei. Ambiția istoriei de artă este de a nu se limita doar la perspectiva 
istorică, ci și la alte perspective (sociologie, psihologie, estetică, antropologie a artei)78. 
Are nevoie însă de o metodologie specifică. Istoricul poate împrumuta istoricului de artă 
instrumente specifice cu privire la înțelegerea și interpretarea operelor de artă. Valoarea 
unui izvor iconografic ține de informația pe care o aduce asupra percepției autorului, 
plasat într-un context cultural precis. De aceea, analiza unei creații artistice trebuie făcută 
în comparație cu alte realizări ale autorului sau școlii din care face parte79. Studiul 
monumentelor de arhitectură și al imaginilor poate aduce clarificări importante pentru 
viața rurală de altădată. Pictura bisericilor, icoanele pe sticlă sau lemn pot oferi 
răspunsuri cu privire la sentimentul religios, la gradul de pietate, la viziunea pe care o au 
țăranii la un moment dat80. Dar, apar, în aceste situații, și câteva rezerve. Reprezentările, 
adesea abstracte, reprezintă, de cele mai multe ori, simboluri luate din epoci anterioare, 
ceea ce poate duce la erori81. Iconografia apoi, fiind în mâinile clasei stăpânitoare, poartă 
amprenta intereselor acesteia82. În ciuda unor rețineri și ezitări ale istoricilor referitoare 
la folosirea documentelor iconografice, rolul acestora este complementar, fără a fi 
secundar. Datele oferite de iconografie rămân de mare importanță, oferind informații pe 
care textele scrise nu le dezvăluie. 

În concluzie, pe fondul intrării în criză a curentului istoric pozitivist, Marc Bloch 
și Lucien Febvre au pus bazele, în primele decenii ale secolului al XX-lea, unei noi școli 
de istorie, de talie mondială. Reprezentanții Școlii Analelor, din mai multe generații, și-au 
asumat o nouă paradigmă în reconstituirea trecutului. Aceștia au militat pentru lărgirea 
câmpului de investigație a istoriei, prin cuprinderea unor fapte și fenomene ignorate până 
atunci, prin înnoirea metodelor și adoptarea unor metode noi, aplicate cu succes în domenii 
ca psihologie, sociologie, economie, demografie, lingvistică. Atenția a fost orientată spre 
economie, structuri și raporturi sociale, viață cotidiană, mentalități, spații și medii de viață. 
Noua Istorie a privilegiat economicul și socialul. Prin ele se putea ajunge la ambiția 
fondatorilor revistei Annales de a scrie o istorie vie care să reconstituie integral atmosfera 
trecutului și care să aibă în centrul său omul. De numele lui Fernand Braudel se leagă 

 
76 Dumitru Sim, Pasul și ceasul..., p. 32. 
77 Vezi Henri Zerner, L'art de la Renaissance en France - L'invention du classicism, Flammarion, Paris, 
1996; Idem, Écrire l'histoire de l'art. Figures d'une discipline, Gallimard, 1997. 
78 T. Nicoară, Istorie locală…, p. 37. 
79 Ibidem. 
80 Dumitru Sim, Pasul și ceasul..., p. 34. 
81 Barbu Ștefănescu, Tehnică agricolă..., vol. I, p. 41. 
82 Jacques Le Goff, Civilizația Occidentului Medieval. Cu o prezentare de M. Berza. Traducere și note: 
Maria Holban, Editura Științifică, București, 1970, p. 50. 
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triumful școlii în Franța și internaționalizarea sa. În opera sa, dominantă este tema vieții 
materiale, a raporturilor dintre om și mediu, promovând munca în echipă și cercetarea 
interdisciplinară. Fernand Braudel este cel care a prezentat o nouă teorie asupra timpului, 
în contrast cu concepția timpului unic și liniar. Mizând pe durata lungă, istoricul a favorizat 
permanențele, structurile, evoluțiile lente, căutând nu fapte exemplare și excepționale, ci 
fapte cotidiene. Concepția Noii Istorii asupra surselor istorice a fost, de asemenea, 
revoluționară, producând o adevărată revoluție documentară. Istoria a aplicat o extindere 
fără precedent a izvoarelor sale, sub influența disciplinelor umaniste cu care a intrat în 
contact. Au fost privilegiate demersurile cantitative și seriale, comparative și regresive, 
studiile de caz și recursul la interdisciplinaritate. Conform concepției Școlii de la Annales, 
în sfera interesului și a investigației istorice trebuia să intre tot ceea ce ține de om, de viața 
și societatea în care acesta trăiește. Prin urmare, limitele istoriei s-au lărgit continuu.  

Interdisciplinaritatea a devenit o constantă a istoricilor de la Annales. Istoria s-a 
deschis sistematic și a intrat tot mai mult în dialog cu sociologia, geografia, demografia, 
lingvistica, etnologia, psihologia. Această deschidere și deplasare a istoriei spre alte 
științe a însemnat un câștig metodologic important, o diversificare a câmpului cercetării 
și o identificare de noi domenii de cercetare, științe de graniță, unele devenite 
independente (demografie istorică, geografie istorică, antropologie istorică). Din 
inițierea dialogului cu geografia, istoria a avut mult de câștigat. Istoricii au învățat de la 
geografii școlii de geografie regională să delimiteze corespunzător un teritoriu, să 
identifice populația în raport cu mediul înconjurător, să stabilească totalitatea factorilor 
care individualizează populația dintr-o regiune distinctă. Au fost acceptate, preluate și 
folosite metode și tehnici specifice geografiei pentru cercetarea trecutului. Istoria a 
devenit mai atentă și mai realistă în ceea ce privește rolul spațiului în istorie. S-a ajuns 
la o disciplină de graniță, geografia istorică, preluând mediul de la geografie și societatea 
de la istorie și definindu-se prin studiul interdependenței, în durată lungă, dintre mediul 
natural și societatea umană. Pe lângă observarea directă, istoricii au împrumutat, de la 
geografie, și metoda cartografică. Din dialogul istoriei cu demografia a luat naștere 
demografia istorică în perioada postbelică. Prin aplicarea unei metode inovative, de 
despuiere și analiză a registrelor de stare civilă, au fost reconstituite evenimentele 
demografice principale din viața omului: naștere, căsătorie, deces. Colaborarea cu 
sociologia a fost pentru istoricii de la Annales necesară și deschizătoare de noi 
perspective. Fernand Braudel sublinia identitatea dintre istoria structurală, a duratei 
lungi, și sociologie. Lumea rurală a fost elementul principal care a stat la baza apropierii 
dintre istorie și sociologia rurală. 

Această lucrare a beneficiat de suport financiar prin proiectul „SmartDoct – Programe de 
înaltă calitate pentru doctoranzii şi cercetătorii postoctorat ai Universităţii din Oradea pentru 
creşterea relevanţei cercetării şi inovării în contextul economiei regionale”, ID/Cod proiect: 
123008, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 

2014-2020.
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LAZĂR ȘĂINEANU’S ROMANIAN FAIRY TALES 
– A COMPARATIVE PERSPECTIVE 

 
Abstract: The paper provides an overview about the Romanian philologist Lazar 
Șăineanu and his Romanian Fairy Tales – A Comparative Study, appeared in 1895 and 
re-edited in 1978 by Ovidiu Bîrlea. The article opens with a bio-bibliographical 
presentation of the author, who, having suffered discrimination for his Jewish origins, 
had to emigrate and died in Paris. His attention to popular culture led him to deal with 
folklore and linguistics, first Romanian and then French. The volume Romanian Fairy 
Tales includes around 500 texts. Romanian documentation is constantly compared not 
only with Greek and Latin myths but also with Romance, German, Russian and Balkan 
traditions. The material is organized after Von Hahn’s classification, which is the most 
obsolete detail, still missing a rigorous definition of «type». Nevertheless, the folkloric 
index largely anticipates the catalog of Antti Aarne and Stith Thompson, having 
therefore relevance for the history of folkloric methodology. In addition to this, I must 
point out that studies comparing classical mythology and Romanian folklore are very 
rare, even if Romanian traditions still preserve a unique background of ancient myths, 
rituals and initiations. The conclusion shows why it would be appropriate to reread 
Șăineanu’s work in the light of subsequent methodological progress (Propp, Ginzburg, 
Eliade, Oișteanu). 
 
Keywords: Folklore, Șăineanu, Basm, Myth, Index, Jewish. 

 
 

- But do you know what a nation means? says John Wyse. 
- A nation? says Bloom. A nation is the same people living in the same place.(…) 

- What is your nation if I may ask, says the citizen. 
- Ireland, says Bloom. I was born here. Ireland. 

(James Joyce, Ulysses) 

 
 

Lazăr Șăineanu, nato nel 1859 a Ploiești e morto da esule nel 1934 a Parigi, fu 
lo studioso che più di ogni altro nel suo tempo contribuì allo sviluppo della filologia 
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romena; eppure egli, paradossalmente, romeno non fu1. La «triste commedia» della sua 
esclusione dalla cittadinanza romena in quanto ebreo è narrata nelle accorate memorie 
degli anni tra il 1885 e il 19002, scritte all’indomani dell’espatrio, quando la ferita per la 
negata naturalizzazione era bruciante. L’emarginazione non finì del tutto neppure dopo 
la sua morte, se è vero che nessun suo libro fu ristampato negli anni tra il 1948 e il 19783. 
Eppure, per tutta la vita Șăineanu considerò la Romania come la propria madrepatria e 
si industriò con ogni mezzo pur di esserne riconosciuto come legittimo figlio: dalla 
costante sensibilizzazione dell’élite politica e culturale, chiamata più volte a discutere in 
Parlamento delle sue richieste di cittadinanza, fino ad atti simbolici, ma concreti, come 
la conversione al cristianesimo ortodosso e la (iper) romenizzazione del suo nome e 
cognome: Lazăr Șăineanu, poi noto in Francia come Lazar Saïnéan, era infatti nato 
Eliazar Schein, figlio di un semplice muratore di nome Moisi. 

Il suo impegno scientifico teso alla valorizzazione della lingua e della cultura 
romena fu poderoso: formatosi alla scuola di Hasdeu (pure, studioso dalle note tendenze 
antisemite)4, Șăineanu si interessò di filologia comparata, esplorando soprattutto i 
versanti del folklore e della linguistica5, con opere che si caratterizzano per una 
particolare attenzione all’elemento popolare. Sul coté storico-linguistico, ricordiamo in 

 
1 Per contributi bio-bibliografici su Lazăr Șăineanu, vedi Luca Vornea, Lazăr Șăineanu, Schița biografică 
urmată de o biografie critică, Editura Adevărul, București, 1928; Perpessicius, Mentiuni de istoriografie 
literarǎ ʂi folclor, (1948-1956), vol. IV, Ed. de Stat pentru literatură ʂi artă, Bucureʂti, 1957, pp. 348-385; 
Ovidiu Bîrlea, Prefața a Lazăr Șăineanu, Basmele Române, Minerva, București, 1978, pp. V-XX; tra i 
contributi più recenti segnaliamo, benché non consultato perché irreperibile: George Voicu, Radiografia 
unei expatrieri: cazul Lazăr Șăineanu, Caietele Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din 
România “Elie Wiesel”, nr.1, București, 2008; su cui cfr. Lazlo Alexandru, „Un savant călcat în picioare”, 
in Tribuna, n. 151 (16-31 dicembre 2008), p.10 e 152 (1-15 gennaio 2009), pp. 10-11; e Ionel Oprișan, 
„Destinul frânt al unui folclorist”, in Cultura literară, n. 4, 7 februarie 2013, 
[http://www.saeculum.ro/blog/recenzii/destinul-frant-al-unui-folclorist/, consultato il 18.02.2020 ore 18]. 
2 Lazar Saïnéan, Une carrière philologique en Roumanie (1885-1900). I. Les peripeties d’une naturalisation. 
Mémoire auto-biographique par Lazăre Sainéan, Émile Stork / Larousse, Bucarest / Paris, 1901. 
3 Iordan Datcu, „Istorie litereră: Lazăr Șăineanu”, in Romania Literara, n. 15, 2009 
[https://arhiva.romlit.ro/index.pl/lazr_ineanu?caut=Șăineanu, consultato il 18.02.2020 ore 18]. 
4 Sull’antisemitismo di Hasdeu vedi Lucian Nastasă, Antisemitismul universitar în România (1919–1939). 
Mărturii documentare, Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale, Kriterion, 
Cluj-Napoca 2011, p. 24 e Măriuca Stanciu, „The end 19th Century Cultural Elite and the origins of 
romanian anti-semitism (two classical authors of Romanian literature: Bogdan Petriceicu Hasdeu and Vasile 
Alecsandri)”, în Studia Hebraica, ed. Felicia Waldman, Bucarest, 2006. 
5 Tra gli studi linguistici, il primo posto spetta a L’influenza orientale sulla lingua e la cultura romena (Lăzar 
Șăineanu, Influența orientală asupra limbii și culturii române, vol. I-III, Socecŭ, București, 1900); sul 
medesimo tema, centrale e all’epoca ancora inesplorato, si ricordano anche gli Elementi turchi nella lingua 
romena (Lăzar Șăineanu, „Elemente turcești în limba română. Influența orientală”, în Revista pentru istorie, 
arheologie și filologie, Tipografia Academieĭ Române, București, 1885). Al magistero di Hasdeu sono 
riconducibili la tesi di laurea Ricerca sulla semasiologia della lingua romena (Lăzar Șăineanu, Încercare 
asupra semaseologiei limbei române, București, 1887), che affronta le transizioni semantiche del lessico 
romeno, e Rapporti tra grammatica e logica (Lăzar Șăineanu, Raporturile între gramatică șilogică, c-o 
privire sintetică asupra părților cuvântului, studiu de linguistică generală, Socecu, București, 1891), in cui 
confluiscono le lezioni del corso tenuto quale supplente onorifico di Hasdeu all’Università di Bucarest. Al 
medesimo periodo, 1892, risale anche la Storia della filologia romena (Lăzar Șăineanu, Istoria filologiei 
române, cu o privire retrospectivă asupra ultimelor decenii (1870-1895): Studii critice, ediția a 2-a, Socecu, 
București, 1895 (ed. or. 1892)). 
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primo luogo L’influenza orientale sulla lingua e la cultura romena, un monumentale 
scavo lessicologico, prima e fondamentale indagine sull’argomento; poi il Dizionario 
Universale della Lingua Romena6, l’opera che più contribuì alla celebrità dell’autore, 
essendo più volte ristampata sia lui vivente (sei edizioni tra il 1896 e il 1929) sia dopo 
la caduta del Comunismo; infine, il classico volume sulle Fiabe Romene – Uno studio 
comparativo7 su cui intendiamo soffermarci. Dopo l’espatrio a Parigi nel 1901, invece, 
Șăineanu si dedicò prevalentemente alla linguistica francese, approfondendo in 
particolare l’argot, l’etimologia e la lingua di Rabelais8. Pare che quest’ultimo studio 
abbia avuto una diretta influenza su James Joyce che, non avendo letto Gargantua e 
Pantagruel, se ne sarebbe servito nella stesura del The Finnegan’s Wake9. 

 
*** 

 
Per Șăineanu, lo studio del folklore costituì una costante sin dagli anni giovanili, 

a partire dall’amicizia con il poco più vecchio Moses Gaster (anche lui ebreo e poi esule, 
autore di Letteratura popolare romena), e si rafforzò in seguito alla frequentazione di 
Petre Ispirescu, le cui raccolte di fiabe popolari rappresentano in Romania l’equivalente 
di quella dei fratelli Grimm nel mondo germanico. Di quest’ultimo, Șăineanu scrive: 

 
Il mio vero maestro nella lingua e nel pensiero del popolo è stato 

l’autore di Fiabe e leggende romene. (…) Leggendo sempre i suoi 
libriccini di fiabe, novelle e indovinelli, così come anche gli altri scritti 
in prosa e poesia popolare, ho constatato con stupore le innumerevoli 
lacune dei dizionari esistenti, in cui l’elemento popolare fino ad allora 
mancava totalmente. (Vornea, Lazăr Șăineanu..., p. 13). 

 

 Da queste righe emerge un concetto chiave per comprendere la figura e l’attività 
di Șăineanu: egli non si limitava a trarre generiche suggestioni dall’ingente patrimonio 
nazionale dei materiali folklorici, bensì ne ricavava precisi elementi lessicali che davano 

 
6 Lazăr Șăineanu, Dicționar universal al limbei române, Institutul de Editură Ralian şi Ignat Samitca, 
Craiova, 1896. 
7 Lăzar Șăineanu, Basmele române în comparațiune cu legendele antice clasice și în legătură cu basmele 
popoarelor învecinate și ale tuturor popoarelor romanice, Ediție îngrijită de Ruxandra Niculescu, Prefața 
de Ovidiu Bîrlea, Editura Minerva, București 1978 (ed. or. 1895). 
8 L’argot ancien (1907), Les sources de l’argot ancien (1912), L’Argot des tranchées (1915), Le langage 
parisien (1920), Les sources indigènes de l’Etymologie en France (1925-1930), La langue de Rabelais 
(1920, 1923). 
9 Vedi Sam Slote, Après mot, le déluge 1: Critical Response to Joyce in France, in The Reception of James 
Joyce in Europe, eds. Geert Lernout, Wim Van Mierlo, Continuum International Publishing Group, London, 
2004, pp. 375-376. Il riferimento è a Claude Jocquets, Joyce et Rabelais: aspects de la creation verbale dans 
Finnegan’s Wake, Ètudes Anglaises, Cahiers et documents vol. 4, Didier, Paris, 1972, in cui si legge (p. 11): 
«La confrontation du carnet et de l’ouvrage de Sainéan ne laisse subsister aucun doute: cen’est pas dans 
Rabelais, mais bien dans Sainéan et en suivant l’ordre du texte, que Joyce a relevé ces en mot». Segue una 
tavola di confronto tra i carnet di Joyce, l’opera di Sainéan e il testo definitivo del Finnegan’s Wake volta a 
dimostrare la tesi tramite le concordanze individuate. 
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lo spunto a ricerche semantiche ed etimologiche volte a indagare un settore di lessico 
fino ad allora trascurato. La tipografia di Ispirescu, non solo metaforicamente, si 
configura come un laboratorio dove dalla matassa dei racconti viene dipanato il filo della 
terminologia popolare. 

Le ragioni di tale operazione, tutt’altro che arbitraria, risiedono nella profonda 
specificità della lingua romena, che non solo si è dotata molto tardi di una letteratura 
nazionale colta, ma ha anche conservato per secoli un patrimonio ricchissimo di letteratura 
popolare, sia orale che scritta. Nel corso dell’Ottocento, in un’epoca in cui la nazione 
romena stava iniziando ad assumere coscienza di sé e ad attuare la propria 
modernizzazione, di necessità guardando anche a modelli stranieri, il linguaggio popolare 
cominciò ad essere riconosciuto come un modello centrale e come una delle principali 
fonti per la lingua letteraria nazionale10. È dunque assai significativo che il patrimonio 
lessicale popolare autoctono venga rivalutato da Șăineanu come un paradigma fondante, 
un riferimento che il vocabolario romeno colto e letterario non poteva eludere. 
 Conseguentemente, l’idea di un’osmosi fra ricerca folklorica e linguistica negli 
interessi e nei metodi di Șăineanu spiega molto bene la quasi concomitanza di opere 
monumentali quali lo studio comparato sulle Fiabe romene del 1895 (di circa 1100 pagine) 
e il Dizionario Universale del 1896. Al medesimo anno risalgono anche gli Studi 
Folklorici11, opera di sintesi e, in un certo senso, anche epilogo di quel lato della sua ricerca12. 
Pur tenendo conto di una assai notevole capacità di lavoro, è realistico che la sinergia tra i 
due diversi campi abbia giocato un ruolo nella gestione di un simile volume di materiale. 
 

*** 
 Fiabe Romene infatti, a detta dell’autore, «costituisce l’opera più completa che il 
folklore possieda sulla letteratura orale» (Șăineanu, Istoria Filologiei… p. 282, cit. in Bîrlea, 
Prefață, VIII n.19). Il giudizio non è esagerato, trattandosi di un lavoro non solo esteso, ma 

 
10 Sull’importanza dei generi orali tradizionali nella formazione della letteratura romena, segnaliamo il 
recente contributo di Daniel Gicu, The Role of Fairy Tales in the Formation of Romanian National 
Literature, in The Fairy-Tale Vanguard: Literary Self-consciousness in a Marvelous Genre, a cura di Stijn 
Praet, Anna Kérechy, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle Upon Tyne, 2019. 
11 Studi Folclorici (Lazăr Șăineanu, Studii Folklorice, Socecŭ, București, 1896) contiene in realtà degli studi 
di mitologia comparata apparsi anteriormente su rivista, tra i quali „Jidovii sau tatarii sau uriașii”, 1887; 
„Capcâni, capcauni, catcauni”, 1887; „Filosof-firoscos“, 1887; „Legenda Mesterului Manole la grecii 
moderni“, 1888 e la tesi di dottorato Zilele babei și Legenda Dochiei (già apparsa in francese). 
12 Negli anni parigini Șăineanu non si occupò di folklore, con le eccezioni del saggio Les rites de 
construction (Lazar Saïnéan, Les Rites de la construction, d'après la poésie populaire de l'Europe orientale, 
Leroux, Paris, 1902) e il corso di Folklore balcanico a confronto con la mitologia classica tenuto presso 
l’École des hautes études. Pochi mesi dopo aver tenuto la prolusione a questo corso arrivò perfino a scrivere, 
in una lettera del 4 marzo 1902, che il folklore «non avrebbe mai costituito una scienza positiva». 
L’affermazione ha suscitato la perplessità sia di Perpessicius (Perpessicius, Mențiuni…, p. 382) sia di Bîrlea 
(Bîrlea, Prefața…, p. VI nota 3), che sembrano attribuirle il peso di una completa abiura dagli studi folklorici. 
Forse, la sua portata teorica potrebbe essere ridimensionata tenendo conto delle circostanze biografiche 
concrete conseguenti all’espatrio. Nella stessa lettera si parla infatti dell’abbandono del progetto di 
un’edizione francese delle Fiabe Romene: l’intenzione non divenne realtà anche perché concomitante 
all’apertura del un nuovo e impegnativo campo di ricerca in lingua francese, ma esisteva. 
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anche progredito einnovativo rispetto all’epoca in cui fu realizzato. L’impresa durò tre anni 
ed è legata all’occasione di un bando indetto dall’Accademia Romena, il cui tema, «Studio 
sulle fiabe romene in comparazione con le antiche leggende classiche e a confronto con 
quelle dei popoli vicini e di tutte le lingue romanze», pur nella sua formulazione ridondante, 
si ritrova in gran parte nel titolo completo dell’opera13. La vittoria suscitò reazioni veementi, 
ancora una volta collegate all’ampia questione dell’antisemitismo romeno, che qui non può 
essere più che accennata14; ma, tutto sommato, contribuì da subito a consacrare l’opera come 
uno dei vertici della scuola folkloristica romena, anche se non le garantì la fortuna che per 
alcuni aspetti avrebbe meritato. 
 La struttura consta di una sezione introduttiva di tipo teorico, cui segue quella, più 
consistente, che compendia l’intero patrimonio della narrativa fiabesca tradizionale 
romena allora disponibile, con le varianti raggruppate tipologicamente in base a un criterio 
tematico, presentate in forma di riassunto e precedute da un commento in cui sono prese 
in considerazione, in parallelo, anche le varianti delle altre tradizioni, in prospettiva 
comparata. Completano l’opera una tavola sinottica della classificazione folklorica, 
seguita da bibliografia, conclusioni, e, infine, un rimarchevole indice folklorico. Non 
potendo soffermarci a fondo su tutte le sezioni, ci contenteremo di inquadrare il poderoso 
corpus delle varianti e l’indice folklorico, evidenziandone le peculiarità. 
 

*** 
 
Nonostante l’estensione non rappresenti un indice di innovazione, in Fiabe 

Romene resta rimarchevole l’utilizzo di circa 500 fiabe, vale a dire un insieme quasi 
totalmente esaustivo di tutti i racconti romeni pubblicati fino al 1894, sia in volume sia 
nei periodici più notevoli, criticamente valutati secondo il criterio di autenticità15. Se la 
bibliografia per l’ambito nazionale esaurisce praticamente tutte le pubblicazioni allora 
esistenti, quella di ambito comparativo non è meno cospicua: oltre a vagliare i rapporti 
con la mitologia classica (greca latina) e ad approfondire le tradizioni popolari dell’intero 
ceppo romanzo, sono comprese anche l’area ungherese, albanese, greca e serba: la 
penisola balcanica andava accuratamente esaminata non solo in considerazione della 
prossimità geografica, ma anche per la non trascurabile presenza di minoranze romene 
(gli aromeni). La bibliografia in lingua originale include anche lo spazio tedesco e slavo 
del nord (russo, lituano), dando spazio perfino alla componente zingara16. Non c’è 

 
13 «Fiabe romene in comparazione con le leggende dell’antichità classica e con le fiabe dei popoli vicini e 
di tutti i popoli romanzi». Sul tema del concorso, cfr. Bîrlea, Prefața, p. VIII nota 16. 
14 Come da regole di concorso, il manoscritto fu presentato in forma anonima e giudicato all’unanimità 
meritevole del premio, che includeva la pubblicazione e un compenso in denaro. Ma quando fu svelata 
l’identità dell’autore, personaggi come Dimitrie Sturdza e Iacob Negruzzi chiesero polemicamente di 
annullare la votazione; ciononostante, il giudizio non fu ritrattato e il riconoscimento venne ottenuto. 
15 Cfr. il capitolo Letteratura delle fiabe romene, cap. VII (Șăineanu, Basmele, pp. 131-138), e la Prefazione 
dell’autore (Ivi, pp. 7-8). 
16 Cfr. la Bibliografia della letteratura comparativa, Șăineanu, Basmele, pp. 623-624. 
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bisogno di sottolineare che la competenza, anche linguistica, per tenere insieme una tale 
molteplicità di culture si trova raramente nella persona di un solo ricercatore, anche 
senza contare la sua padronanza della lingua ebraica e dello yiddish. 

Costituisce invece una forte particolarità il fatto che i materiali fiabeschi siano 
presentati in forma di riassunto. Tale scelta non ebbe seguito nelle classificazioni 
successive, riconducibili alla cosiddetta «scuola nordica» o «scuola storico-geografica» 
(vedi infra), che assumono la forma di indici bibliografici; pertanto oggi appare 
sorpassata, ma all’epoca poteva avere buone ragioni per essere sostenuta. 

Innanzi tutto, anche se molti elementi del testo di partenza vanno inevitabilmente 
perduti (stile, formule, dettagli potenzialmente rilevanti), i riassunti rappresentano un 
buon compromesso rispetto all’indice bibliografico poiché permettono al ricercatore di 
raffinare sin dalla fase iniziale i materiali della ricerca, delineando un quadro del campo 
d’indagine già dalla prima ricognizione, senza dover obbligatoriamente consultare le 
raccolte originali; tale vantaggio va misurato anche in rapporto alla già evidenziata 
molteplicità di lingue da cui Șăineanu attinge. 

Le sintesi si rivelano particolarmente preziose se si considera che il folklorista, 
allora come oggi, lavora spesso su documenti rari, inediti o che compaiono in 
pubblicazioni di diffusione territoriale ristretta e tiratura scarsa, difficilmente ristampati. 
Anche se oggi, soprattutto grazie alla rete, il reperimento dei documenti è 
incomparabilmente migliorato rispetto al secolo scorso, le difficoltà nell’attingere il 
materiale sussistono e costituiscono forse il principale limite degli indici bibliografici 
odierni: per quanto accurati, se rinviano a pubblicazioni che per motivi vari risultano 
irreperibili, si rivelano strumenti di assai scarsa utilità pratica. Il sistema dei riassunti scelto 
da Șăineanu invece, accrescendo l’autonomia del testo, si tutela efficacemente da questo 
rischio concreto. Non solo ha reso fruibili testi inediti o di difficile reperimento, ma in certi 
casi ha persino conservato l’unica testimonianza di opere ristampate solo molti decenni 
più tardi, o in seguito del tutto perdute (Cfr. Bîrlea, Prefață, p. X; Gicu, p. 185). 

A causa della caratteristica peculiare di presentare le fiabe in forma di riassunto, 
Bîrlea– che ne curò la riedizione nel 1978 - ha preferito definire Fiabe Romene non come 
un «corpus folklorico», secondo la dicitura dell’autore, bensì una «tipologia 
bibliografica» allora unica nel suo genere: 

 
Șăineanu non presenta le varianti in extenso, così come 

compaiono nelle raccolte, ma soltanto il loro riassunto, redatto in 
modo tale da includere tutti gli elementi caratterizzanti del racconto. 
Perciò, Fiabe Romene non è propriamente un corpus della letteratura 
orale romena, come Șăineanu dichiara nella Prefazione. Infatti, un 
corpus folklorico comprende tutti i tipi con le loro varianti riportate 
integralmente (oppure, soltanto alcune varianti rappresentative, con 
un corredo bibliografico per le altre varianti del medesimo tipo o 
sottotipo). Piuttosto, si può definire come una «tipologia 
bibliografica». Nel suo campo, era il primo lavoro a presentare per 
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intero tutto il repertorio nazionale conosciuto e a renderlo accessibile 
in forma condensata, con tipi e varianti ordinati in un sistema che ne 
evidenziasse i collegamenti tematici».(Bîrlea, Prefața, p. XI). 

 

 La precisazione non è pedantesca, né – non ve ne sarebbe ragione – accusatoria. 
Al contrario, sottolinea che Șăineanu, con un anticipo di anni a livello mondiale, concepì 
la propria opera come una grande mappatura del ricchissimo patrimonio narrativo 
tradizionale, offrendo una soluzione sia teorica che operativa al problema centrale con il 
quale si confrontavano i folkloristi di allora: come offrire una presentazione globale di 
un certo repertorio di fiabe, e come renderlo fruibile rispetto all’insieme? Inoltre, Bîrlea 
coglie che l’opera di Șăineanu, pur partendo da un’ottica etnocentrica, è anche la prima 
nel proprio campo a prefiggersi un intento esplicitamente enciclopedico. 
 

*** 
  
Accanto a tale elogio, il grande folklorista non si astiene dal puntualizzare che la parte più 
caduca di Fiabe Romene risiede nel sistema di classificazione, giudicato costrittivo per il 
materiale (Bîrlea, Prefață, p. XVIII). A tal proposito, il principale riferimento per Șăineanu era 
la raccolta di Fiabe greche e albanesi di Von Hahn, un’opera assai completa e, per l’epoca, 
scientificamente avanzata17. Pubblicata nel 1864, essa classificava le fiabe in 38 tipi 
(«Formeln» la dicitura esatta), raggruppati in tre macrosezioni: racconti familiari, misti e 
«dualisti» (questi ultimi riconducibili a una accentuata dinamica protagonista-antagonista). 
Șăineanu, dichiarandosi debitore nei confronti dello studioso tedesco, presenta invece quattro 
sezioni di racconti (mitico-fantastici, etico-mitici, religiosi e scherzosi-aneddotici), per un totale 
di 23 «cicli» contenenti a loro volta 48 «tipi». L’intento di rispettare la classificazione di Hahn è 
evidente anche dalla nomenclatura dei «tipi», in gran parte dedotta da figure prototipiche della 
mitologia specialmente classica, come ad esempio Giasone, Teseo, Andromeda, Danae, oppure 
da tradizioni bibliche, medievali e folkloriche come Iefte, Melusina, Cenerentola e così via. 

Mancando una distinzione teorica rigorosa tra «ciclo» e «tipo», si evince che il 
primo è caratterizzato da maggiore astrazione e per il fatto di includere al suo interno in 
genere due, massimo tre, tipi: per esempio, il ciclo «Uomo-animale» annovera i tre tipi 
«Amore e Psiche», «Melusina» e «Nereide»; un altro ciclo, «Donna-Pianta», ne 
comprende due, «Dafne» e «Le tre arance». La nozione di «tipo», così come viene 
dedotta da Von Hahn, si sfuma dunque nella scelta di un personaggio o di una vicenda 
rappresentativa, assunta a prototipo di una categoria più ampia, con tendenza 
all’inclusività piuttosto che alla distinzione. 

 
17 Johannes Georg Von Hahn, Griechische und albanesische Marchen, 2 voll., Verlag von Wilhelm 
Eingelmann, Leipzig, 1864. È pertinente notare che Von Hahn 1864 conosce e cita la raccolta di Arthur und 
Albert Schott, Walachische Maehrchen, J.G. Cotta’scher Verlag, Stuttgart und Tubingen, 1845, la prima 
raccolta di fiabe romene. Scritta in tedesco, è stata integralmente tradotta per la prima volta in romeno 
nell’edizione Arthur și Albert Schott, Basme Valahe, Polirom, Iași, 2003. 
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Tale classificazione doveva servire a collegare tipi tematicamente affini, ma 
Bîrlea ha buon gioco nell’evidenziare tanto le falle del sistema quanto il loro comune 
denominatore, ben individuabile alla luce degli studi successivi: egli afferma infatti che 
«il principale difetto della classificazione di Von Hahn e Șăineanu deriva da una 
concezione errata del concetto di “tipo”» (Bîrlea, Prefață, p. XVIII). Il giudizio è 
corretto: i termini adottati da Șăineanu sono certamente poco rigorosi e le due (sole!) 
facciate del capitolo La classificazione delle fiabe dimostrano sia la pioneristica 
baldanza, sia la sostanziale immaturità degli studi di allora che, saggiando le somiglianze 
presenti nei diversi racconti, tentavano di individuare le «concezioni originali» e le «idee 
fondamentali» che li sorreggevano. Così scrive Șăineanu: 

L’ammontare di fiabe finora pubblicate, anche soltanto in 
Europa, raggiunge ormai un totale elevato e sempre crescente. 
Ciononostante, tale molteplicità è soltanto apparente e, invero, cela 
un numero esiguo di concezioni originali. Migliaia di narrazioni 
popolari si riducono a un gruppo ristretto di idee fondamentali (…). 
Il procedimento abituale che differenzia le produzioni popolari è 
l’amalgama, o la semplice giustapposizione, di due o tre tipi 
folklorici (Șăineanu, Basmele... p. 161). 

Il tentativo di ridurre la molteplicità delle fiabe a un numero più ristretto di 
elementi ricorrenti variamente combinati - non certo appannaggio del nostro, bensì 
generalizzabile anche ad altri folkloristi coevi - non è scorretto in sé, bensì nel suo eccesso: 
oggi, infatti, c’è consenso nel considerare non decine, bensì centinaia di tipi, oltre che 
migliaia di motivi. Proprio in questo la classificazione di Șăineanu appare oggi ingenua. Il 
giudizio, però, va commisurato al momento storico: solo una volta chiariti definitivamente 
i concetti di «tipo» e «motivo» da parte della scuola storico-geografica18 (e quello, 
altrettanto fondamentale, di «funzione» da parte di Vladimir Propp)19 diventò possibile 
analizzare le fiabe scientificamente, distinguendo tra le affinità apparenti. Spesso, invece, 
Șăineanu raggruppa all’interno del medesimo tipo delle varianti che condividono 
empiricamente alcuni tratti (motivi, funzioni), ma che le classificazioni odierne 
distinguerebbero come appartenenti a tipi differenti. Consapevole dell’impaccio, con 
mascherata imprecisione introduce, accanto a «ciclo» e «tipo», termini ancor più vaghi 
come «classe», «forma» o «tipo fiabesco», o addirittura «motivo» (utilizzato come 

18 Per la fondamentale distinzione tra tipi e motivi cfr. Stith Thompson, La fiaba nella tradizione popolare, 
Il saggiatore, Milano, 2016, pp. 449-450: «Un “tipo” è una fiaba tradizionale con un’esistenza indipendente. 
(…) Può consistere di un motivo o anche di più motivi. (…) Un “motivo” è il più piccolo elemento di un 
racconto capace di persistere nella tradizione». I motivi sono divisi da Thompson in tre classi: i personaggi, 
gli elementi di sfondo dell’azione e i singoli episodi. 
19 «Per funzione si intende l’atto del personaggio, ben determinato dal punto di vista della sua importanza per il 
decorso dell’azione. (…) Gli elementi costanti, stabili, della fiaba sono le funzioni dei personaggi, 
indipendentemente da chi essi siano e in che modo le assolvano. Essi costituiscono i componenti fondamentali 
della fiaba». Vladimir Propp, Le radici storiche dei racconti di magia, Newton, Roma, 2009, pp. 27-28. 
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sinonimo di «peripezia»). Riassumendo, al di là della terminologia impiegata, la tendenza 
a ridurre il numero di «tipi» produce l’effetto di raggruppare insieme varianti che oggi 
verrebbero distinte. Pur creando qualche imbarazzo, però, il sistema non sminuisce il 
valore dei documenti e non inficia la solida e ampia base bibliografica dello studio. 

 
*** 

 
L’altra idea che Șăineanu dedusse da Von Hahn, accanto a quella di un catalogo 

tematico-contenutistico di taglio tendenzialmente comparativo, fu quella dell’indice 
bibliografico. Già prima di Fiabe Romene, nel mondo francofono anche Petitot, Luzel e 
Sébillot, sulla scorta di Von Hahn, avevano corredato le proprie opere con degli indici20. 
Ciononostante, quello di Șăineanu si distacca dai precedenti sia sul piano quantitativo, poiché 
consta di circa 100 facciate in colonna doppia (a fronte delle 18 di Hahn), sia su quello 
qualitativo, a causa della natura spiccatamente comparativa laddove mai nessuno prima si 
era proposto di varcare i confini della propria regione di attinenza. L’autore lo presentava 
così: 

 
Ci permettiamo di sottoporre all’attenzione degli specialisti 

questo indice, unico in ambito folklorico, che, abbracciando 
l’antichità, l’oriente e l’occidente d’Europa, presenta in nuce le varie 
manifestazioni dell’immaginazione popolare in linee generali. In 
particolare, riguardo alla mitologia daco-romana esso forma un vero 
repertorio di materiali folklorici; inoltre, offre l’occasione di 
constatare che la poesia artistica, antica o moderna, ha elaborato il 
medesimo materiale.(Șăineanu, Basmele, p. 7). 

 

Un indice folklorico di tale ampiezza, che unisse il patrimonio antico e moderno, 
orientale e occidentale, era davvero qualcosa di nuovo. Bisogna soprattutto tenere 
presente che era ancora di là da venire il Verzeichnis der Märchentypen di Antti Aarne21, 
pubblicato nel 1910, prototipo delle classificazioni odierne e di tutti i più inestimabili 
strumenti della folkloristica: dal Motif-Index di Thompson22 al più recente indice 
internazionale dei tipi della fiaba di Aarne, Thompson e Uther23. La scuola nordica 
raggiunse traguardi importantissimi per lo studio del folklore: in primo luogo, la 
compiuta elaborazione del metodo storico-geografico, che prevedeva l’analisi dei testi, 

 
20 Émile Petitot, Traditions Indiennes du Canada Nord-Ouest, Maisonneuve, Paris, 1886; François-Marie 
Luzel, Contes populaires de Basse-Bretagne, Maisonneuve, Paris, 1887, 3 voll.; Paul Sébillot, Les incidents 
des contes populaires de la Haute Bretagne, Lafolye, Vannes, 1892. 
21 Antti Aarne, Verzeichnis der Märchentypen, Suomalaisen Tiedeakatemian, Helsinki, 1910 (FFC n.3). 
22 Motif-Index of Folk Literature, revised and enlarged edition by S. Thompson, Indiana University, 6 voll., 
Copenhagen, 1958. 
23 Hans-JorgUther, The types of international folktales: a classification and bibliography: based on the 
system of Antti Aarne and Stith Thompson, Suomalainen Tiedeakatemia, Helsinki, 2004 (Folklore Fellows 
Communications 284-285-286). 
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la loro riduzione a tipi e motivi e lo studio della loro distribuzione geografica al fine di 
osservarne variazioni, spostamenti e metamorfosi. Una volta compreso che lo studio 
della fiaba doveva necessariamente avere una prospettiva mondiale, la scuola nordica 
ebbe anche il merito di coordinare un imponente progetto di collaborazione tra studiosi 
di più Paesi da cui nacque, con il supporto del governo finnico, l’organizzazione 
internazionale degli studiosi di folklore, nota come «Folklore Fellows»24. Sotto l’egida 
della «FF» vennero pubblicati, oltre alle opere sopramenzionate, anche molti altri insigni 
contributi alla disciplina. Ebbene, Șăineanu, con un anticipo di quindici anni rispetto ad 
Aarne e con mezzi assai più ridotti, nel 1895 si era in effetti già posto degli obiettivi 
altrettanto ambiziosi, giungendo ad un esito di modernità notevole. 

Se si tiene conto di ciò, è paradossale constatare che il primo catalogo di Aarne 
non tenga affatto conto delle Fiabe Romene di Șăineanu; lo stesso vale per la riedizione 
curata da Thompson nel 192825, lacuna maggiormente deplorevole in quanto Aarne si 
era limitato alle collezioni finlandesi, danesi e a quelle dei fratelli Grimm; Thompson, 
invece, trascurò del tutto l’area romena e omise di sfruttare il lavoro di Șăineanu 
soprattutto per ignoranza della lingua. A questo proposito, Caracostea commenta, con 
tono non privo di polemica, che «si deve a Lazar Șăineanu il primo indice di questo tipo. 
Pur essendo ormai superato, esso segna comunque un punto di svolta negli studi di 
folklore. (…) Ma il fatto di essere stato redatto in una lingua di limitata circolazione gli 
ha precluso il merito che gli sarebbe spettato». (Bîrlea, Prefață p. XIII, n. 40). 

Davvero l’innocente colpa di esser stata redatta in una lingua scarsamente 
diffusa come il romeno penalizzò l’opera di Șăineanu, che nonostante la sua notevole 
ricchezza e modernità rimase di fatto confinata in un destino di oscurità e di oblio. 
Realisticamente, però, le ragioni dell’obsolescenza erano anche altre: infatti, il nuovo 
sistema di classificazione rendeva inadeguati i criteri precedentemente adottati, e sempre 
nel 1928 apparve la prima opera di connessione tra i grandi indici internazionali e il 
folklore romeno, ovvero il catalogo di Schullerus26, pubblicato in tedesco presso la FF 
Communications. Esso seguiva i criteri di Aarne applicandoli al contesto romeno e, 
partendo dall’imprescindibile opera di Șăineanu, la aggiornò integrando le pubblicazioni 
successive. Così, di fatto, il catalogo di Schullerus soppiantò quello di Șăineanu come 
testo di riferimento internazionale per il repertorio della narrativa tradizionale romena, 
relegando Fiabe Romene ad un interesse di tipo storico. 

 
*** 

 
24 Per una trattazione più dettagliata dello sviluppo del metodo storico-geografico e dell’evoluzione della 
scuola nordica, cfr. il capitolo L’organizzazione internazionale dello studio della favolistica popolare, in 
Thompson, La fiaba…, pp. 422-437. 
25 Stith Thompson, The types of the folktale, A classification and bibliography. Antti Aarne’s Verzeichnis der 
Märchentypen (FF Communications n.3) translated and enlarged by Stith Thompson, Second Revision, 
Suomalainen Tiedeakatemia, Helsinki, 1928. 
26 Adolf Schullerus, Verzeichnis der rumänischen märchen und märchenvarianten, nach dem system der 
märchentypen Antti Aarnes zusammengestellt, Suomalainen Tiedeakatemia, Helsinki, 1928 (FFC 78-80). 
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Secondo Bîrlea, l’opera è ancora attuale nella misura in cui poggia su di 
un’ampia e solida base bibliografica,unitamente a un’impostazione scientifica non 
viziata da posizioni teoriche troppo invasive o dogmatiche (Bîrlea, Prefață, p. XIV): 
anche se conosce le correnti teoriche prevalenti alla fine del XIX secolo, infatti, Șăineanu 
non ne sposa unilateralmente nessuna. Di volta in volta, prende in considerazione la 
teoria mitologica, onirica, indianista, antropologica, ma di fatto si attesta su un eclettismo 
che riflette una solida adesione al positivismo: egli riteneva che il compito dello studioso 
di folklore comparato fosse quello di mettere in luce le varianti e i loro reciproci rapporti, 
senza avanzare deduzioni soggettive27. Tale modalità minimamente invasiva di 
approccio al materiale ne ha preservato l’integrità documentaria, garantendone la 
perpetua freschezza nonostante le già evidenziate fragilità del metodo di classificazione. 
Astenendosi (non per scetticismo, bensì con onestà intellettuale) dal proporre ipotesi 
sull’origine, la filiazione e le vie di propagazione della fiaba, Șăineanu denota 
consapevolezza per la complessità del fenomeno ed evita così di compromettere la 
genuinità della ricerca con ipotesi deperibili28. 
 Perciò, dal punto di vista scientifico Fiabe Romene – Uno studio comparato si 
dimostra idoneo ad essere ridiscusso e aggiornato alla luce dei progressi metodologici 
successivi, sia per valutare la tenuta di quelli già consolidati (come il citato Propp), sia 
per testare l’efficacia di approcci più recenti, che combinano la ricerca storico-letteraria 
ai paradigmi della morfologia, dell’etnologia e dell’antropologia comparata. Si pensi, in 
linea generale, agli studi sui rapporti tra il mondo del folklore e le radici antiche di 
Ernesto De Martino; oppure agli straordinari esiti raggiunti da Carlo Ginzburg, 
specialmente in Storia Notturna, nell’indagare le «permanenze di temi, simboli e scenari 
mitico-rituali arcaici nelle culture popolari europee e moderne»29. Di proposito abbiamo 
adottato un’espressione di Mircea Eliade: per evidenziare come la riflessione critica e 
metodologica di Ginzburg rappresenti un esempio riuscito dell’«ermeneutica adeguata 
alle tradizioni rurali»30 auspicata dal grande studioso di storia delle religioni. Partendo 
da una delle ipotesi cardine del pensiero eliadiano, ovvero l’esistenza di un collegamento 
tra i valori simbolici e spirituali delle società arcaiche e preistoriche e le culture popolari 
dell’Europa moderna, è possibile impostare la comparazione tra mito classico e 
testimonianze folkloriche romene su un piano metodologico innovativo e tutt’altro che 

 
27 «Allo stato attuale degli studi, il compito del folklorista è di limitarsi alla pura e semplice constatazione 
dei parallelismi e delle analogie tra fiabe, sia che la comparazione riguardi un grande numero di popoli 
eterogenei (…), sia che il ricercatore si dedichi ad uno specifico territorio ed etnia, al fine di evidenziare la 
forma particolare, le peculiarità e gli stereotipi che variano da un popolo all'altro e caratterizzano l'elemento 
nazionale di una fiaba» Șăineanu, Istoria Filologiei… pp. 285-286, in Bîrlea, Prefață, p. XIV n. 42. 
28 «Evitando ogni unilateralità, il ricercatore serio cerca di servirsi delle varie teorie derivanti da un punto 
di vista soggettivo e di applicarle a seconda delle circostanze. Un prudente utilizzo di tutte queste risorse 
può conferire maggior spessore a una ricerca». Șăineanu, Basmele... cit. in Perpessicius, Mentiuni, p. 372. 
29 Cfr. Dan Octavian Cepraga, Le nozze del Sole, Carocci, Roma, 2004, p. 10, da cui proviene la citazione. 
Il rimando è a Mircea Eliade, I riti del costruire, a cura di R. Scagno, Jaca Book, Milano, 1990. 
30 Mircea Eliade, Storia delle credenze e delle idee religiose. 3. Da Maometto all’età delle Riforme, Sansoni, 
Firenze 1990, p. 252. 
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incompatibile con gli strumenti critico-filologici. Come dimostrazione e insieme 
esempio di ciò, si vedano i lavori di Andrei Oișteanu che, combinando rigore filologico 
e schemi interpretativi di ascendenza eliadiana, ha proposto delle esegesi molto originali 
del folklore romeno e del mito greco31. 

In Fiabe Romene, allora, proprio l’elemento di comparazione con il mondo 
classico (che costituisce la vera intelaiatura dell’opera anche al di là del discusso 
tentativo di abbinare i «tipi» alle figure della mitologia greca) può rivelarsi un valido 
punto di partenza per rivalutare i documenti così come furono organizzati dall’autore. 
Nonostante i problemi interni legati alla classificazione e le forti differenze di 
cronologia, lingua, provenienza geografica, genere letterario e dosaggio tra elemento 
colto e popolare che sempre separano i miti classici dal folklore, dalle testimonianze 
raccolte da Șăineanu emergono specificità e analogie non ancora indagate con 
esaustività. Infatti, il campo di ricerca che interseca il folklore romeno e la mitologia 
classica è stato esplorato relativamente poco32. Non molti studiosi romeni dopo Șăineanu 
si sono segnalati per una specifica attenzione all’antichità greca e latina; parimenti, gli 
studi classici con apertura al folklore non si soffermano a sufficienza sulle particolarità 
di quest’area, benché essa si segnali per molti motivi, tra cui la sua arcaicità e 
conservatività33. 

Addirittura, una realistica ipotesi di lavoro potrebbe prendere in considerazione 
alcune figure eroiche, maschili e femminili, della mitologia greca e latina a proprio 
partire dai «tipi» di Fiabe Romene, per iniziare ad indagare la loro presenza in strutture 
narrative simili all’interno dei generi orali tradizionali romeni. Seguirne gli affioramenti 
nella lunga durata, rintracciarne le permanenze e gli elementi di unità nella proteiforme 
galassia di trasformazioni che caratterizza le testimonianze orali, costituirebbe di sicuro 
un’avvincente Odissea, sempre in bilico tra tempi, spazi, lingue e popoli diversi, che 
varrebbe la pena di ascoltare. Specie se al centro della vicenda, quale protagonista e 
narratore, c’è una sorta di Leopold Bloom ante litteram come Lazăr Șăineanu34. 

 
31 Andrei Oișteanu, Il diluvio, il drago e il labirinto. Studi di magia e mitologia europea comparata, Fiorini, 
Verona, 2008, di cui si veda in particolare il cap. III, Il labirinto, un mostro architettonico. 
32 Segnaliamo, oltre all’appena menzionato Oișteanu, Il diluvio..., anche Mircea Eliade, Da Zalmoxis a 
Gengis Khan, studi comparati sulle religioni e sul folklore della Dacia e dell'Europa Centrale, Ubaldini, 
Roma, 1975. 
33 Dalla ricchissima bibliografia sui rapporti tra mondo classico e folklore, selezioniamo qui a titolo di 
saggio: William Hansen, Ariadne’s Thread. A Guide to International Tales Found in Classical Literature, 
(2002), Cornell University Press, Ithaca and London, 2002; William Hansen, Homer and the Folktale in A 
New Companion to Homer, a cura di Ian Morris e Barry Powell, Mnemosyne, Supplementum, Brill, Leiden 
1997, vol I 63 pp. 442-462; Graham Anderson, Fairytale in Ancient World, Routledge, London/New York, 
2000. 
34 Ringrazio per il suggestivo accostamento tra Șăineanu e Leopold Bloom il mio maestro Dan Octavian 
Cepraga, che ne ha parlato per la prima volta nella relazione, ancora inedita, intitolata Șăineanu / Sainéan: 
i percorsi di un filologo europeo, presentata al convegno internazionale Oltre i confini. Il dialogo 
transnazionale nelle discipline storiche e filologiche, tenutosi a Padova, presso il Dipartimento di Studi 
linguistici e letterari, l’8-9 giugno 2017. 
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THE IMAGE OF PETRE P. PANAITESCU IN THE INTELLIGENCE 
FILES OF THE COMMUNIST PERIOD 

 
Abstract: Petre P. Panaitescu was a Romanian historian and philologist, born in Iași, 
in 1900. Renowned Slavist and historian of the Middle Ages, Panaitescu was noted by 
the directions imposed in his research, by the novelty elements brought into Romanian 
historiography. He was part of the Peasant Party, the Liberal Party and then from 
1937 was part of the „legionary movement”. He was considered a close relative of 
Horia Sima and other prominent legionaries. He ran the magazine of the movement 
called „the Word” and held the position of rector of the University in Bucharest during 
the legionary senate. He has contributed to increasing the prestige of the movement 
through speeches addressed to students in the faculty and through press articles. After 
the legionary rebellion he will be imprisoned in Caracal for 6 months and released 
due to the intervention of some guild colleagues. He kept in touch with the legionary 
members who went abroad, for which he will be re-incarcerated in the Târgu Jiu camp 
in 1942, and in 1944 he was sent to the Caracal camp accused of collaborating with 
them. After his release, he will devote himself to his research work, and when he is co-
opted to work on Romanian history works he will do so by remaining faithful to the 
historical truth. 
 
Keywords: Petre P. Panaitesc, istoric, slavist, legionar. 

 
 

Sursele și metoda de lucru 
Petre P. Panaitescu a fost un renumit istoric, slavist, medievist și filolog român, 

al cărui nume a intrat parțial în umbra vremurilor datorită apartenenței sale la mișcarea 
legionară și, mai apoi, datorită colaborării sale cu regimul comunist.  

Articolul de față are ca scop conturarea imaginii istoricului așa cum se desprinde 
din rapoartele redactate de colaboratorii și informatorii Securității, de reprezentanți ai 
diferitelor instituții care au oferit informații despre istoricul și filologul Petre P. 
Panaitescu. De asemenea, odată cu conturarea imaginii istoricului P.P. Panaitescu, vom 
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putea contura și activitatea sa științifică și implicarea sa politică, în perioada dintre 
accederea sa în „mișcarea legionară” și decesul său, în 1967. 

Petre Alecsandru Panaitescu se năștea la Iași, la 29 februarie 1900 (apare în 
majoritatea relatărilor cu data de naștere 13 martie 1900, aceasta făcând referire la 
datarea după calendarul nou) conform datei consemnate în certificatul de naștere1, din 
familia inginerului Panait Panaitescu, bun prieten al lui Bogdan P. Hașdeu, și a Leoniei, 
fiica lui Alexandru Greceanu. Nașterea este consemnată la domiciliul familiei, pe strada 
Sărărie, la nr. 1, în prezența a doi martori, profesorul Gheorghe Popovici și funcționarul 
Nicolae A. Popovici. A absolvit Liceul Mihai Eminescu la București, apoi Facultatea de 
Litere, secția Istorie, urmând a obține doctoratul cu lucrarea Influența polonă în scrierile 
lui Grigore Ureche și Miron Costin, în 1922. Şi-a desăvârșit cariera urmând cursuri în 
străinătate și ocupând diferite funcții în țară. 

Sursele documentare pe care am lucrat sunt cuprinse în șase dosare aflate în 
Arhivele Consiliului pentru Studierea Arhivelor Securității2. Dosarele au numărul 
74733, sunt reunite în fondul Petre P. Panaitescu, din Arhiva Operativă a Ministerului 
Afacerilor Interne, iar primul volum care conține 233 file, cu note de urmărire a 
susnumitului. Volumul al doilea conține 360 file, este format din note de urmărire 
informativă și din materiale inedite, respectiv trei file cu plicuri ce conțin decupaje din 
ziare, unele dintre ele în stare avansată de degradare. Volumul al treilea conține date 
referitoare la moartea istoricului, un număr de 61 de fotografii surprinse la Cimitirul 
Belu din timpul înmormântării, note informative și declarații ale persoanelor care au 
intrat în contact cu istoricul. Volumul patru din fondul Panaitescu conține note și 
declarații referitoare la perioada de detenție în lagărul de la Jilava și Caracal, scrisori ale 
unor personalități ale vremii3, care fac apel Ministerului Afacerilor Interne în scopul 
eliberării lui Panaitescu din lagăr, precum și o scrisoare a lui Panaitescu de această dată, 
adresată Ministrului Afacerilor Interne de la acea vreme, în care aduce argumente pentru 
eliberarea din lagăr4. Niciuna din aceste intervenții nu a avut rezultate pozitive. Cel de-
al cincilea volum cuprinde informații despre urmărirea la care a fost supus istoricul în 
perioada imediat următoare instalării regimului comunist în România. Potrivit 
autorităților vremii, Panaitescu fiind văzut ca un posibil factor concentrator al unei mase 
de populații în jurul său, datorită activității sale de la începutul anilor 1921 când „instiga 
țărănimea la a se ridica împotriva regimului”5.  

Cel de-al șaselea dosar are numărul 9039, iar volumul este 73 din aceeași arhivă, 
care cuprinde toate materialele din timpul anchetei din cadrul procesului penal, în care 

1 Arhivele Naționale - Serviciul Județean Iași, Fond Registrul stări civile pentru născuți, vol. 1/1900, f. 308, 
anexa 1. 
2 Prescurtat în continuare CNSAS. 
3 Cerere adresată Ministrului Afacerilor Interne, Arhivă CNSAS, Fond Panaitescu P. Petre, dosar 74733, 
vol. IV, f. 4, 37. 
4 Cerere adresată Ministrului Afacerilor Interne, cf. Ibidem, f. 40. 
5 Notă adresată Ministrului Afacerilor Interne, cf. Ibidem, f. 36. 
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istoricul este învinuit de săvârșirea infracțiunii de nedenunțarea crimei de uneltire 
împotriva Securității interne a Republicii Populare Române6.  

Toate aceste dosare au fost deschise datorită apartenenței sale la mișcarea 
legionară, a implicării în rebeliunea legionară din 1941, a ideilor naționaliste propagate și 
a influenței sale în rândul elitei intelectuale, care după cum reiese din aceste dosare, ar fi 
putut fi o amenințare la adresa regimului ce avea să se contureze în România postbelică. 
În consecință, dosarele au fost deschise în diferite epoci, respectiv din perioada regimului 
lui Carol al II-lea și până la instaurarea regimului comunist în România. În consecință, 
vom ține cont de epoca și de instituțiile care i-au deschis istoricului Panaitescu dosare de 
urmărire și vom încerca să le analizăm în contextul epocii. De asemenea, pentru o mai 
bună tratare a materialului am optat pentru prezentarea cronologică a materialelor de 
urmărire informativă, aflate în dosarele analizate.  

Cele mai timpurii informații care se găsesc în dosare cu referire la numele 
Panaitescu, apar în 1921, când, conform notei de informare dată de Direcțiunea Poliției 
și Siguranței Naționale, Subinspectoratul General din Transilvania, profesorul 
Panaitescu, încadrat ca profesor la Facultatea de Litere a Universității din Cluj, face 
propagandă în scopul recrutării de noi membri în acest partid, călătorește deseori în 
scopul acesta și caută preoți și învățători pentru a-i atrage în rândurile mișcării țărăniste7. 
De asemenea este urmărită activitatea acestuia în ceea ce privește cumpărarea de cărți 
din străinătate, acesta solicitând aprobarea Ministrului de Interne de a-și procura, prin 
intermediul librăriei „Lepage” din Cluj Napoca, două cărți din Franța, ce-i erau necesare 
unui studiu despre industriile ungurești și secuiești din Transilvania8. Însă aceste 
informații sunt confuze și după semnătură indică mai degrabă că s-ar face referire la tatăl 
său, Panait Panaitescu și nu la istoricul analizat de noi.  

În 1937 apar și primele informații despre Petre Panaitescu, sub forma unui raport 
al Șefului Poliției de Siguranță, Ștefan Mihăilescu, despre cuvântarea ținută de profesor 
în Aula Universității pe tema unirii, intitulată „De ce a fost Moldova o țară separată?”9. 
Informația din dosar credem că ar trebui pusă în legătură cu politica revizionistă a URSS-
ului, iar titlul conferinței putea să inducă ideea că în România existau forțe care puteau 
să pună sub semnul întrebării actul unirii de la 1918. Odată cu înrolarea sa în mișcarea 
legionară, supravegherea sa va deveni mai atentă, iar notele referitoare la activitatea sa, 
numeroase. Acestea încep odată cu scrisoarea înaintată generalului Antonescu, prin care 
se sugerează implicarea profesorului P.P. Panaitescu în rebeliunea legionară, și continuă 
cu notele trimise cabinetului de ministru, după perchezițiile făcute la domiciliul 
profesorilor Panaitescu și Damian Bogdan, dar și ai altor profesori de la Universitate.  

După înăbușirea rebeliunii istoricul se va găsi sub supravegherea organelor 
Direcției Generale a Poliției și a Prefecturii Poliției Capitalei, precum și a Corpului 

 
6 Acuzație adusă în baza articolului 195 din Codul de procedură penală, 1956. 
7 Arhiva CNSAS, Fond Petre P. Panaitescu, dosar 74733, vol. IV, f. 4. 
8 Ibidem. 
9 Ibidem, f. 9. 



164 

Detectivilor, Grupa I-a. P.P. Panaitescu va fi urmărit și Securitatea Statului după 23 
august 1944, și după ce a trecut un an după moartea sa, când se dă aviz favorabil scoaterii 
de sub urmărire și de clasare a cazului său.  

În această perioadă este atent urmărită activitatea sa, atât cea științifică, cât și 
persoanele cu care discută, cu care se întâlnește, lucrările lui, care adesea sunt oprite de 
la publicare sau cenzurate, motiv pentru care el va publica o perioadă de doi ani sub 
pseudonimul Al. Grecu.  

A fost urmărit o perioadă de timp pentru a se vedea dacă poate fi racolat ca și 
informator, însă se pare că această acțiune a eșuat, el urmând a fi urmărit, anchetat și 
închis pentru delict împotriva regimului.  

O nouă încercare de racolare ca agent informator s-a derulat în anul 1962, însă 
și aceasta a rămas fără efect datorită stării de sănătate a profesorului10. 

Consemnările în dosare au continuat însă până la moartea sa, informații despre 
activitatea profesorului fiind date de persoanele apropiate, de unii dintre cei cu care a 
lucrat sau chiar de persoane care fuseseră în vizită la el.  

De-a lungul perioadei de urmărire, cât timp s-a aflat în vizorul securității sau a 
altor organe abilitate, mai ales după 1941, Panaitescu a intrat în legătură cu o serie de 
persoane, mare parte dintre aceștia fiind vizați de organele de securitate datorită 
legăturilor fățișe sau presupuse ale acestora cu mișcarea legionară, sau chiar cu legionari. 
De asemenea, el s-a aflat în contact cu persoane ale căror lucrări trebuiau analizate sau 
recenzate de profesor, ori care doreau să afle anumite păreri ale profesorului în probleme 
științifice. Dintre aceștia sunt amintiți în dosare legionarii Horia Sima, Traian Herseni, 
Radu Gyr, Nicolae Medrea, Viorel Triffa și alții11. Despre legăturile sale cu aceste 
persoane și din informațiile furnizate de dosarele securității rezultă că aceștia doreau 
refacerea mișcării legionare după 1941, că încercau racolarea unor studenți din 
universitate în rândurile mișcării și că păstrau legătura cu elemente legionare aflate în 
străinătate12. Sigur, toate aceste informații trebuie luate cu cea mai mare circumspecție 
deoarece Securitatea tocmai acest lucru dorea să-l demonstreze și, în consecință, era 
dispusă să folosească orice mijloace în acest sens. De asemenea, informatorii adesea 
exagerau rezultatele prezentate în notele informative despre discuțiile avute cu istoricul. 

 
Instituțiile și ofițerii 
Dintre instituțiile și ofițerii care au luat parte la supravegherea istoricului, cele 

mai frecvent întâlnite în documente au fost: Direcțiunea Generală a Poliției Capitalei, 
care la 1941 era compusă din următoarele structuri: Direcția Poliției de Siguranță - 
condusă de C. Maimuca; Poliția Judiciară condusă de Şteflea; Corpul Detectivilor - 
condus de Strati Stratilescu; Serviciul Pașapoartelor - condus de Ovidiu Măcelaru; 

 
10 Plan de măsuri în a.i., dusă asupra numitului Panaitescu P., din 1.02.1965, cf. Ibidem, vol. I, f. 61. 
11 Ibidem, f.42. 
12 Ibidem. 
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Buletinul Informativ - condus de Al. Gr. Guță13. Alături de aceasta numeroase note 
provin de la Serviciul Special de Informații, condus între 1940-1945 de către Eugen 
Cristescu14. Direcția Securității, Serviciul Raional I.V. Stalin se afla sub conducerea 
căpitanului Nathan Rotenștein. De asemenea, note informative mai erau oferite de alte 
instituții ale statului precum Serviciul de Pașapoarte, Inspectoratul General al 
Jandarmeriei etc.  

Ofițerii care au urmărit activitatea lui Petre P. Panaitescu au fost, mare parte 
dintre ei, oameni care au dorit să ajungă în funcții, care au profitat de momente oportune 
și s-au aflat de cele mai multe ori într-o direcție sau alta, după cum le-o cerea interesul. 
Dintre aceștia amintesc următorii: directorul general al Direcțiunii Generale a Poliției 
Capitalei din 1941, Strati Stratilescu, personaj care avea și el o antipatie față de regimul 
comunist, care ajunge și el întemnițat după instalarea regimului comunist în țară, eliberat 
la 1960; directorul general al Poliției Capitalei - Petre Cameniță (1889-1962), absolvent 
al Şcolii Superioare de Război (1921), prefectul județului Argeș în timpul dictaturii 
regelui Carol al II-lea (1938-1940), comandant al unor unități, între care Corpul VI 
Armată, numit director general al Poliției la 11 septembrie 1940, trecut în retragere în 
194515. Eugen Cristescu-șeful S.S.I. era absolvent al Seminarului Teologic din Iași și al 
Facultății de drept a Universității din Iași, și-a început cariera în secția de informații 
(Siguranță) din Direcția Generală a Poliției, unde a fost avansat treptat până la funcția de 
director. S-a remarcat prin modul în care a combătut mișcarea legionară, fiind considerat 
un apropiat al lui Ion Antonescu16.  

Alături de acești ofițeri superiori care conduceau structuri importante de 
siguranță, găsim și ofițeri ca: căpitanul Telescu, colonelul Petre Socol, căpitanul 
Chevereșan Iosif, colonelul Dinulescu Ștefan, colonelul Rusu Emanoil, locotenent 
Nicolae Aurică, lt. colonel de securitate N. Budișteanu și alții17. Paradoxal, unii dintre 
urmăritori sau informatori au avut pe alocuri destine comune cu ale profesorului 
Panaitescu. Un personaj cu al cărui destin politic se împletește pe alocuri cel al 
profesorului Panaitescu este colonelul de securitate Gheorghe Crăciun18. Un personaj 

 
13 Martirii Poliției Române, pe http://www.marturisitorii.ro/2017/01/10/martirii-politiei-romane-printul-
alecu-ghyka-alexandru-ghica-in-arhivele-securitatii-dupa-24-de-ani-de-temnita-pentru-el-credinta-a-facut-
minuni-caci-de-nu-credea-in-dumnezeire-poate-nu-mai/ accesat la 20.07.2018. 
14 Lotul Antonescu în ancheta SMERȘ. Documente din arhiva FSB, Ediție îngrijită și studiu introductiv de 
Radu Ioanid, Editura Polirom, Iași, 2006, p. 184.  
15 Martirii Poliției Române, loc.cit. 
16 Gabriel Bălănescu, Din împărăția morții. Pagini din istoria Gărzii de Fier, Editura Gordian, Timișoara, 
1994, p. 56. 
17 Arhiva CNSAS, Fond Petre P. Panaitescu, dosar 74733, vol. I-V și dosar 9039, vol. 73. 
18 Viitorul colonel de securitate Gheorghe Crăciun s-a născut într-o familie de țărani greco-catolici având 
cinci frați, în 1914, în comuna Mintiul Gherlii, jud. Cluj. A lucrat ca muncitor cazangiu la atelierele CFR 
din Cluj până în 1940, la cedarea Ardealului de Nord. Încă de pe vremea când era elev al școlii de ucenici 
din cadrul acestor ateliere, el a luat parte activă la acțiunile antirevizioniste care au avut loc în perioada 
respectivă la Cluj, apropiindu-se, cu această ocazie, de formațiunile naționaliste din orașul de pe malurile 
Someșului, îndeosebi de membrii organizațiilor de tineret legionare (Frățiile de Cruce și Corpul Studențesc 
Legionar). Unele voci susțin chiar că ar fi fost încadrat în Mișcarea Legionară și că ar fi îmbrăcat cămașa 
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atât de controversat pe cât de ciudată a fost ascensiunea sa și renumit în același timp 
pentru cruzimea de care a dat dovadă în perioada comunistă. El apare ca semnatar al 
notei de închidere a acțiunii de urmărire a lui Panaitescu în anul 1965, după ce solicitase 
în prealabil informații cu privire la comportamentul profesorului pe perioada când acesta 
fusese în Franța pentru probleme medicale19.  

 
Informatorii și colaboratorii 
În anul 1957, în notele informative apare ca fiind apropiat de istoric Ionescu 

Ștefan, fost redactor al ziarului Cuvântul. Acesta îl vizita pe profesor și chiar „a fost ajutat 
de acesta pentru obținerea unor lucrări de la Academie, prin care Ionescu Ștefan să-și poată 
asigura o oarecare stare materială”20. După cum reiese din notele Securității, Ionescu 
Ștefan era agent de securitate al Serviciului I, biroul 121. De asemenea, el intră în contact 
cu persoane din aceeași sferă de activitate profesională, precum Ene Nicolae, pe care îl 
cunoscuse la Universitate și cu care avea legături de serviciu, prin Institutul de Lingvistică.  
 Legătura pe care a avut-o apoi cu Mercureanu Ion, introdus profesorului de către 
Ene Nicolae, a contribuit la arestarea sa, la confiscarea averii și, în mare parte la 
interzicerea plecării sale la tratament în Franța. Deși se văzuse cu acest Mercureanu doar 
de câteva ori, timp în care profesorul afirmă în numeroasele sale interogatorii că au 
discutat doar despre probleme legate de istorie, și că printre aceste discuții Mercureanu 
ar fi adus vorba și despre situația țării, despre situația politică la nivel mondial, care după 
părerea profesorului se stabilizase, precum și despre o viitoare participare a elitelor 
intelectuale la o viitoare guvernare a țării. Aceste discuții sunt amplificate din punctul de 
vedere al lui Mercureanu, care a afirmat în interogatorii că i-a propus profesorului să ia 
parte la mișcarea subversivă ce avea să se creeze, care avea să răstoarne prin forță 
regimul actual, și mai apoi cei doi ar fi stabilit și ce avea să se întâmple cu bunurile țării, 
precum și cu populația evreiască22.  
 După 1962, datorită eșuării inițiativei de a fi racolat ca agent, din cauza bolii sale, 
Securitatea a delegat mai mulți agenți pentru a supraveghea activitatea profesorului, 
„determinată de evenimentele politice interne și internaționale, și față de eliberarea totală 
a deținuților contrarevoluționari”: agentul „Zolo” va fi dirijat către Panaitescu pentru a 

 
verde. Absolvent a patru clase la școala industrială de ucenici, Crăciun a ocupat, începând cu venirea 
comuniștilor la putere, mai multe funcții în aparatul de represiune: chestor și prim-chestor de poliție la 
Polițiile Sibiu, Cluj și Constanța; inspector de Siguranță la Inspectoratul Regional de Siguranță Sibiu; șef al 
Direcției Regionale de Securitate Sibiu; șef al Direcției de regionale de Securitate Craiova; director adjunct 
al formațiunii 0722 Constanța/Centrul de Coordonare Constanța din DLCM; director al Întreprinderii de 
construcții a MAI; șef al Grupului operativ din munții Făgăraș; locțiitor și șef al Direcției regionale MAI 
Brașov; comandant la penitenciarul Aiud/formațiunea 0622; locțiitor al șefului Direcției a III-a din MAI; 
locțiitor al șefului Direcției I din CSS. cf. Demostene Andronescu, Reeducarea de la Aiud. Peisaj lăuntric. 
Memorii și versuri din închisoare, Editura Christiana, București, 2009, pp. 31-42. 
19 Arhiva CNSAS, Fond Petre P.Panaitescu, dosar 74733, vol. I, f. 6. 
20 Ibidem, Notă de infirmare, nr. 311/3610 din 31 octombrie 1957, f. 35. 
21 Ibidem.  
22 Ibidem, dosar 9039, vol. 73, f. 255-281. 
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stabili ce lucrări are în pregătire; cum vede el prezentarea acestor lucrări în lumina 
ultimelor documente de partid (Plenara din Aprilie 1964) și care este părerea lui față de 
problemele tratate de plenară; agentul „Miron Vasile” va fi dirijat pentru a purta discuții cu 
Panaitescu în legătură cu eliberările deținuților contrarevoluționari, de atitudinea pe care 
au luat-o unele vârfuri legionare în favoarea regimului; agentul „Băleanu” va fi dirijat 
pentru a purta discuții în legătură cu evenimentele politice interne și internaționale 
curente23.  

După o scurtă cercetare, am aflat că acest agent „Băleanu” nu era altul decât 
istoricul român Dan Berindei. Așa cum arată un document al CNSAS24, Dan Berindei și-
a început colaborarea cu securitatea din 1962, fiind folosit la „supravegherea informativă 
a institutului de istorie” al Academiei Române. El a dat mai multe note informative 
despre membrii Academiei25. De asemenea, dintr-un plan de măsuri aflăm despre alți doi 
informatori care au activat pe lângă profesorul Panaitescu: „Costel” și „Știubei”. Aceștia 
se căuta a fi repuși în funcție pe lângă profesor, se caută de asemenea alte persoane care-
l vizitează și care ar putea fi racolate ca agenți informatori sau care ar putea oferi orice 
fel de informații despre acesta. 
 Agentul Ion Popa apare ca un informator care se rezumă la a urmări activitatea 
profesorului și a raporta scurt și la obiect ceea ce observă pe parcursul urmăririi26.  
 Informatorul Radu Cosmin îl cunoscuse pe profesor când acesta lucra la 
Facultatea de Litere, la catedra de Istoria Slavilor. Îi fusese subaltern direct, având 
funcția de bibliotecar27. 
 O notă informativă ne survine de la Nora Petrov, fostă secretară a lui Nicolae 
Iorga, care deși nu făcea politică și nu era o înfocată susținătoare și admiratoare a 
regimului democrat popular, nu are rețineri în a-și afirma antipatia față de profesorul 
Panaitescu, despre care povestește cu indignare că „nu înțelege cum a avut curajul acel 
P.P. Panaitescu care în calitatea lui de profesor universitar s-a pus în fruntea studenților 
huligani și i-a îndemnat la demonstrație de stradă la acțiuni huliganice”28.  

Rodica Pricop oferă și ea informații despre comportamentul familiei Panaitescu, 
despre care afirmă că profesorul „este un element liniștit, serios și cu comportări 
corespunzătoare atât față de vecini cât și față de familie. [...] față de vecini nu-și exprimă 
convingerile de ordin politic și nici nu este dușmănos la adresa regimului nostru”29. O 
FRAZĂ APROAPE IDENTICĂ SE GĂSEŞTE ŞI LA PAG. 14. 
 Mai multe note informative ne provin de la sursa „Bălănescu”, care îl avea în 
urmărire pe profesorul Balotă, din ale cărui discuții reieșea faptul că profesorul 

 
23 Ibidem, dosar 74733, vol. I, f. 61. 
24 Adeverința nr.10490/15.09.2009, cf. www.cnsas.ro/documente/adeverinte/2009/10490%20Berindei 
%20Dan.pdf accesat în data de 15.04.2020. 
25 Arhiva CNSAS, Fond Petre P. Panaitescu, dosar 74733, vol. I, f. 72-74.  
26 Ibidem, f. 75. 
27 Ibidem, f. 76. 
28 Ibidem, f. 71. 
29 Ibidem, vol. III, f. 15. 



168 

Panaitescu nu a primit niciun premiu de la Academie, deși ar fi meritat, nici nu a fost 
numit ca profesor la Universitate la fel cum a fost colegul său Giurescu. Acesta apreciază 
că, probabil a fost dat la o parte datorită apartenenței sale la mișcarea legionară. După 
relatările pe care acesta le face în notele sale, presupunem că era tot o persoană din 
anturajul de profesor al lui Panaitescu, deoarece în discuțiile purtate cu Anton Balotă îi 
sugerează acestuia să-i vadă unele lucrări30.  
 Agentul „David”, însărcinat să-l contacteze pe Panaitescu, nereușind să facă 
acest lucru din cauza sănătății precare a istoricului, a intrat în discuții cu persoanele care 
îl vizitau pe acesta și anume Cornelia Bodea, atunci cercetătoare la Institutul de Istorie 
care se pare că fusese trimisă de către Andrei Oțetea, directorul Institutului și de la care 
a aflat gravitatea stării de sănătate a istoricului, precum și faptul că avea o situație 
materială precară31. Tot despre situația fizică și materială a istoricului află de la 
cercetători din cadrul Institutului, precum Dan Berindei (pe care-l vom regăsi sub numele 
de cod Băleanu), I. Cernovodeanu, Matei Ionescu. Deși agentul David avusese sarcina 
să-l contacteze direct pe Panaitescu, acest lucru nu s-a putut realiza datorită bolii de care 
acesta suferea și care, de la începutul ei în 1962 și până la data notelor informative 
(1965), se agravase foarte mult. Mai mult, starea de sănătate a soției era problematică, 
aceasta fiind imobilizată la pat. Obține însă informații de la persoane apropiate lui 
Panaitescu, fie pe direcția muncii acestuia, fie de la prieteni buni așa cum îl cataloghează 
pe fostul legionar Vladimir Dumitrescu „cercetător principal la Institutul de Arheologie 
al Academiei R.P.R- care este cel mai intim prieten al lui P.P.Panaitescu”32. Același 
informator ne dezvăluie numele medicului personal al lui Panaitescu, în persoana lui 
Nutzi Mănescu, soția unui fost legionar și moșier.  
 Ne este relevată o nouă sursă sub numele de cod Popescu Virgil. Acesta, după 
cum reiese din notele informative, era de aceeași formație profesională, ajungând la 
profesorul Panaitescu cu lucrarea Istoria Bisericii Sf. Gheorghe Vechi din București, spre 
a-i fi verificată, deoarece aceasta ar fi avut un trecut foarte încurcat după cum reieșea din 
documente și mai ales că unele dintre acestea erau în slavonă, iar sursa nu se pricepea 
foarte bune la traducerea lor33.  

Sub numele de cod Penescu, sursa ne relatează contribuția majoră pe care 
Panaitescu a avut-o la realizarea machetei volumului I din Istoria Literaturii Române, 
apărută la Editura Academiei Române. „Astfel din 21 de capitole din partea a doua a 
volumului, care este cea mai mare, patru sunt redactate numai de Panaitescu singur, iar 
șapte sunt redactate de P.P.Panaitescu împreună cu alții, fără să se arate însă partea de 
contribuție ce-i revine fiecăruia, ceea ce ne dă de bănuit că tot lui Panaitescu îi revine partea 
cea mai mare”34. Sursa a avut ca sarcină să afle poziția și opinia profesorului cu privire la 

 
30 Ibidem, vol. I, f. 77-83. 
31 Ibidem, f. 84-99. 
32 Ibidem, f. 88. 
33 Ibidem, f. 100-105. 
34 Ibidem, f. 106. 
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lucrare. După analiza pe care acesta o realizează este sigur o persoană din domeniul 
științific, la fel ca și sursa Gruia Alex, care dezbate într-un amplu referat opera mai sus 
amintită, acuzând că i s-a dat exclusivitate lui Panaitescu când se putea apela și la alți 
specialiști în domeniul istoriografiei literare vechi și a biografiilor35. IDEEA SE 
REGĂSEŞTE ŞI LA PG. 14 
 Alături de aceștia apar alte nume de cod precum: Slovacu36, Marinescu37, 
Marin38, Anton39, etc. 
 

Imaginea lui P.P.Panaitescu în notele informatorilor  
Petre Panaitescu apare adesea desemnat ca „înfocat legionar”, „doctrinar al 

mișcării legionare”, „om de știință”, „singurul capabil să refacă mișcarea legionară în 
România”, cel care a întărit ideile naționaliste în cadrul mișcării legionare.  

Era atât de apreciat în rândul mișcării încât, în 1940, când Antonescu ajunge la putere, 
Horia Sima îl numise pe lista propunerilor pentru guvern, ca ministru de externe. Antonescu a 
ales totuși o altă persoană încredințându-i funcția de rector al Universității. Apare în această 
funcție, prin prisma unor informatori, ca fiind de un fanatism exagerat: „în calitate de rector, 
Panaitescu a aplicat la Universitate toate legile rasiale și a fost de o ferocitate neașteptată la un 
intelectual de valoarea sa. A fost necruțător în toată acțiunea […]. Ca director al ziarului 
Cuvântul a publicat o serie de articole împotriva burgheziei românești”40. 

În 1950 el apare într-o fișă personală ce i s-a întocmit, ca fiind „mâna dreaptă a 
lui Horia Sima, pe care-l diviniza”41. Tot aici este descris ca fiind „influențabil și era 
condus de studenții din anturajul său, permițând acestora să-l insulte pe profesorul Iorga 
și pe alții”, „era socotit doctrinar al mișcării legionare”, că „influențează pe soția sa, care 
este de asemeni legionară”, „studenții legionari îl considerau singurul om capabil să 
conducă spiritul mișcării legionare”42. Colegul său, profesorul Anton Balotă, nu îl vedea 
însă în același fel. Într-o convorbire avută cu agentul de securitate „BĂLĂNESCU”, 
Balotă afirma că Panaitescu, „nu a fost un legionar prea mare, ci un legionar nepriceput, 
fără să înțeleagă sensul mișcării legionare”43, după cum se pare nu-l înțelesese nici el. 
Nu îi contesta profesorului Panaitescu meritele în domeniu și cunoștințele de specialist 
ale acestuia, astfel îi cerea acestuia părerea cu privire la unele lucrări ale sale, cum a fost 
și cazul unei lucrări despre Neagoe Basarab.  

În 1951 o nouă imagine a profesorului vine să completeze tabloul deja conturat, 
al legionarului, care întreține legături cu elementele legionare plecate în străinătate, dar 

 
35 Ibidem, f. 108. 
36 Ibidem, f. 117. 
37 Ibidem, f. 116. 
38 Ibidem, f. 118. 
39 Ibidem, f. 119. 
40 Ibidem, f. 118. 
41 Ibidem, f. 20. 
42 Ibidem. 
43 Ibidem, f. 77. 
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se interesează atât de legionarii liberi, cât și de cei aflați încă în închisori. Apare ca și 
completare latura pozitivă a omului Panaitescu, care caută să ajute un fost legionar, un 
anume A. Vergatu, prin angajarea acestuia ca și colaborator al lui Panaitescu la Institutul 
de Istorie și Filozofie al Academiei R.P.R. Aceeași fișă, întocmită în 1951, scoate la 
iveală convingerile referitoare la situația internațională de la acea vreme și anume, aceea 
că în eventualitatea unui nou război, acesta nu va fi provocat decât de americani. Era 
convins că „URSS nu dorește războiul, deoarece se cunoaște legea istorică după care 
timpul este cel mai prețios aliat al formelor de viață în devenire”44. Considera așadar 
URSS o formă de viață în devenire, care avea nevoie de timp pentru a crește și a se 
dezvolta, iar americanii ar fi putut profita de acest lucru pentru a produce un nou război. 
Considera de asemenea că în eventualitatea unui război, americanii ar fi avut mult de 
luptat, „pentru a putea ieși învingători, deoarece forțele păcii sunt puternice45”. 

În referatul întocmit acestei fișe personale din anul 195146, profesorul Panaitescu 
ne este prezentat ca un partizan al fostului rege Carol al II-lea, ca o persoană cu legături 
de familie puternice și a unor bune relații cu Palatul. Apare însă descris ca un personaj 
„nedinamic, iar ca profesor universitar nu a reușit să se impună în fața studenților din 
cauza lipsei de energie”47.  

Împreună cu profesorul Bogdan este numit ca cei care „au avut în mână 
monopolul în anumite ramuri ale Istoriei R.P.R (de pildă […] erau aproape singurii 
traducători ai vechilor documente slavone). În jurul lor au fost puși mai mulți tineri ca 
să învețe specialitatea”48. Deși pare să îl pună pe profesor într-o lumină pozitivă, ca un 
mare cunoscător în domeniul său, informațiile vin să completeze această imagine cu o 
notă negativă: tinerii, puși să lucreze cu aceștia, se dorește a fi cei care să-l înlăture pe 
profesor, considerat un element reacționar.  

Este o voce care critică cenzura. A criticat calitatea intelectuală a celor care 
analizează și cenzurează documentele, articolele de presă, cărțile. El spune că „la cenzură 
nu sînt oameni care să poată verifica un material într-o limbă străină”49, de aceea articolul 
scris de Andrei Oțetea în limba franceză a ajuns să fie cenzurat, deoarece nu înțelegeau 
ce scrie în el. De asemenea, el a criticat ignoranța cenzurii în cazul articolului său despre 
250 de ani de la semnarea Tratatului de la Lutk, în care sublinia vechimea relațiilor 
româno-ruse și la care anexa și o copie după tratat, copie în care se arăta că țarul Petru I 
recunoștea frontierele Moldovei între Nistru și Prut, fapt ce ar fi deranjat pe sovietici. 
Indirect se făcea referire la ocuparea abuzivă a Basarabiei și a nordului Bucovinei de 
regimul stalinist, fapt care nu convenea autorităților politice din România vremii și cu 
atât mai mult celor sovietice. 

 
44 Ibidem, f. 28. 
45 Ibidem. 
46 Ibidem, f. 31. 
47 Ibidem. 
48 Ibidem, f. 41. 
49 Ibidem, f. 93. 
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Descris ca cercetător principal la Secția de Istorie Medie, „istoric de formație 
veche, cu preocupări de interpretare a problemelor de istorie social-economică, însă mai 
mult pe linia materialismului economic”, se afirmă într-un dosar de cadre din 1958, că 
în „lucrările din ultimii ani, se vede un efort de a ține pasul cu nonorientare în domeniul 
științei istorice. Foarte bun cunoscător al textelor slave vechi și un bun paleograf, a adus 
un serios aport la editarea colecției <<Documente privind Istoria României>>”, „predă 
lecții de paleografie, studenților de la institut”, „are un nivel politic scăzut”50. Sigur, din 
descriere se desprind câteva idei, anume pregătirea sa științifică ireproșabilă în 
problematicile Evului Mediu, la editarea de documente, cu cercetări privind istoria 
economică și socială din Țările Române. Totuși, pe direcța însușirii ideilor politice din 
epocă, istoricul se dovedea a avea un nivel politic scăzut. 

Se revine asupra cunoștințelor sale în domeniul în care activează, fiind scoasă în 
evidență buna cunoaștere a istoriei popoarelor slave, cu privire la care a întocmit o serie 
de lucrări științifice, publicându-le în mai multe limbi. Într-o „notă asupra felului cum 
este cunoscut numitul Panaitescu”51, el este descris ca și cunoscător a 13 limbi străine, 
motiv pentru care a și fost folosit de către mareșalul Antonescu în redactarea unor 
documente, prin care așa cum afirma însuși profesorul „caută să apere drepturile noastre 
istorice asupra provinciilor pierdute”52. Tot datorită bunelor sale referințe în ceea ce 
privește meseria de profesor ar fi fost recomandat ca profesor personal al regelui Mihai.  

Se apreciază de către cei care au dat informații despre profesorul Panaitescu, că 
acesta și-a motivat orientările politice fie înainte de 23 august 1944, fie după această 
dată, în funcție de „așezarea geografică a țării”. De asemenea el i-a subapreciat pe 
„membrii de partid în mijlocul cărora își desfășura activitatea, tinzând în același timp 
către politica imperialiștilor, cu speranța că aceștia vor reuși să deslănțuie un nou răsboi, 
în urma căruia crede că va reveni politica și puterea legionară la conducerea statului”53. 

Legionarii care se adunau la drogheria lui Garibaldi, „îl priveau ca pe un om de 
mare prestigiu și se încredeau în a-i face servicii și a-i da diferite ajutoare. […] Fănică 
Anastescu fost administrator la Cuvântul […] a cerut o pălărie pentru Panaitescu 
spunând că fiind eliberat din lagăr, nu are ce purta”54. 

Într-o notă informativă a Direcției a III-a a M.A.I, din 6 iulie 1965, profesorul 
apare ca fiind „cunoscut legionar și se manifestă nemulțumit cu unele probleme de ordin 
economic și social”55. 

Dintre informatori, o atenție deosebită se poate acorda agentului Băleanu. Fără 
a face un elogiu profesorului, el scoate în evidență capacitățile deosebite ale istoricului, 
iar mai apoi dramele omului care se luptă cu o boală crâncenă.  

 
50 Ibidem, f. 48. 
51 Ibidem, f. 57. 
52 Ibidem. 
53 Ibidem, f. 60. 
54 Ibidem, f. 118. 
55 Ibidem, f. 7. 
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Astfel, el creionează un portret care ni-l înfățișează pe Panaitescu un bun 
profesor: „P.P. Panaitescu a fost și este un istoric valoros; din generația sa este 
neîndoielnic cel mai harnic și dintre istoricii actuali este de asemenea, cred istoricul cu 
cele mai multe publicații. […] La Panaitescu se apreciază informația bogată și 
multilaterală, ideile pe care le emite, dar i se critică stilul puțin improvizat și uneori 
neîngrijit”56. Astfel, după modalitatea în care agentul analizează activitatea profesorului 
am putea concluziona că a fost o persoană care activa în același domeniu cu Panaitescu 
sau, cel puțin, într-un domeniu similar. 

Acest agent susținea că interpretarea pe care a dat-o profesorul Panaitescu 
fenomenului istoric, prin evidențierea factorului economic, s-a situat pe poziții marxist 
leniniste, materialist - istorice: „Politicește în clipa de față prin scrisul său și activitatea 
sa științifică se găsește întru totul pe poziții materialist-istorice”57. 

Am putea spune că îl descrie cu o oarecare admirație: „Este un pasionat, un 
entuziast pentru profesiunea sa. Mai este de asemenea de o insistență de-a dreptul 
„pisăloagă” în rezolvarea problemelor, ceea ce în fond este un merit”58. 

Într-o altă notă el spune că profesorul are o „activitate științifică neîntreruptă și 
deosebit de harnică. În problematica pe care o urmărește se observă atenția deosebită pe 
care o dă problemelor majore ale Istoriei României din domeniul social-economic, 
politic și cultural. Activitatea aceasta el și-o dezvoltă cu toată vârsta și mai ales cu toată 
starea grea a sănătății sale. Împotriva bolii duce o adevărată bătălie pentru a putea 
continua să lucreze. P.P. Panaitescu în Institutul de Istorie nu poartă discuții cu caracter 
politic, de altfel am impresia că își consacră toată capacitatea sa - mult amenințată de 
boală - muncii de creație. Totodată cu toată această grea situație a sănătății sale, ajută pe 
cercetătorii mai tineri, fiind gata oricând a da un sfat, mai ales de când în ultima vreme 
funcționează ca șef de sector”59. Așa cum se poate vedea notele date de informatorul 
Băleanu ne relevă posibilitatea ca acesta din urmă să facă parte din breasla istoricilor. 
Oricum este foarte bine informat despre activitatea științifică și didactică a lui 
P.P.Panaitescu, făcându-i o prezentare mai mult decât generoasă și în ton cu ceea ce 
aștepta partidul și securitatea să audă, adică că nu discută probleme politice și că și-a 
însușit materialismul dialectic și istoric în cercetarea istorică. 

Agentul Băleanu arată într-o notă din același an, că starea de sănătate a 
profesorului P.P. Panaitescu se menține rea. Nu se poate deplasa din casă neînsoțit, nu 
poate merge pe distanțe lungi. Datorită tratamentului la care a fost supus în Franța a 
slăbit 12 kg, fapt care i-a afectat și mai mult starea fizică, „dacă stă mult timp așezat, îi 
vine foarte greu să se ridice”60. Medicii din Paris au refuzat să-l opereze, singura lui 
șansă părând a fi în Suedia. Deși suferă din cauza bolii și a condițiilor precare în care 

56 Ibidem, f. 74. 
57 Ibidem. 
58 Ibidem. 
59 Ibidem, f. 73. 
60 Ibidem, f. 72. 
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locuiește, „continuă să aibă o energie de muncă surprinzătoare. A efectuat corectura 
lucrării sale Scrisul Românesc, volum ce apare la Editura Academiei și și-a revăzut în 
timp scurt traducerea articolului său pentru congresul de la Viena”. 

Constantin Topa îl aprecia ca „cel mai mare istoric la ora actuală”61, „e deștept, 
a venit la legionari crezând că va parveni dar s-a înșelat”62. 

Informatorul Gruia Alex îl critică pe Panaitescu cu privire la contribuția sa din 
lucrarea Istoria Literaturii Române, fondându-și criticile pe apartenența istoricului la 
mișcarea legionară, dar și pe o neconcordanță a ce a scris Panaitescu și viziunea 
partidului și guvernului, afirmând în notele sale în numeroase rânduri că existau și alți 
specialiști în afară de Panaitescu, cu toate că îi recunoaște meritele de bun specialist în 
probleme de feudalistică și bun slavist. IDEEA APARE LA PG.9 

Rodica Pricop ne informează referitor la istoric că este un „element respectuos, 
corect, liniștit, retras, are comportamente corespunzătoare față de vecini. Datorită firii 
sale retrase, nu are prieteni în bloc”63. FRAZĂ ASEMĂNĂTOARE SE GĂSEŞTE LA 
PAG. 8 

Dându-și seama de greșelile făcute la acea vreme, prin aderarea la „mișcarea 
legionară” își recunoaște vina, declarându-se „partizan al regimului de democrație 
populară instaurat în țară, în 1945”. Mai mult, a căutat să adâncească în istoriografie, 
metoda materialist istorică fiind astfel pe placul comuniștilor. Considera „că regimul de 
democrație populară a câștigat o bază socială serioasă și definitivă în țară: muncitorime, 
țărănime, și o mare parte din intelectuali. Acest regim este deci o realitate a țării noastre 
și nu un fapt artificial și trecător”64. 

Îngrijirea medicală a soției, bolnavă și imobilizată la pat o lungă perioadă de 
timp, condițiile de muncă ce i s-au acordat după venirea regimului democrat popular la 
conducere, precum și încrederea acordată în plan științific prin colaborarea la redactarea 
Marii Istorii a României, îl fac la acel moment să elogieze regimul și să își arate 
disponibilitatea de a lucra în slujba acestuia. 

 
Concluzii 
Dosarele de urmărire informativă a istoricului P.P. Panaitescu sunt numeroase și 

au fost deschise în momente diferite și în funcție de implicarea politică a acestuia. De 
urmărirea specialistului s-au ocupat diferite structuri ale statului din vremea lui Carol al 
II-lea, din perioada regimului lui Ion Antonescu și din perioada regimului comunist. O 
bună parte din notele informative au în vedere perioada în care Panaitescu a fost membru 
al mișcării legionare. Această activitate va constitui principalul cap de acuzare și de 
suspiciune din perioada regimului comunist. Securitatea a încercat să racoleze cât mai 

 
61 Ibidem, f. 104. 
62 Ibidem. 
63 Ibidem, f. 183. 
64 Ibidem, f. 167. 
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multe persoane care puteau să pătrundă în anturajul specialistului. De aceea o bună parte 
dintre informatori erau istorici sau filologi, dar și foști membri ai mișcării legionare. 

Deși imaginea conturată de Securitate prin intermediul agenților și 
colaboratorilor săi este aceea a unui înfocat legionar, totuși se poate desprinde din mai 
toate notele și referatele, fișele personale întocmite istoricului P.P. Panaitescu, imaginea 
unui veritabil istoric, a unui om de valoare, care a contribuit în foarte mare măsură la 
realizarea unor lucrări inclusiv în perioada comunistă precum tratatele de Istoria 
României (vol. II, 1962; vol. III, 1964) și de Istoria literaturii române (vol. I, 1964) și 
care a plătit cu grele încercări participarea sa la „mișcarea legionară”, precum și 
orientările sale politice. 
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IOSIF TRIFA. ASPECTE BIOGRAFICE 
 

Ioana Cosmina BOLBA 

 
 

”În mișcarea Oastei, eu nu sunt altceva decât un vas umil și 
slab de care Domnul s-a folosit în lucrarea Sa.”1 

 
 

IOSIF TRIFA. BIOGRAPHICAL ASPECTS 
 

Abstract: Iosif Trifa was a Romanian Orthodox priest, the founder of the "Oastea 
Domnului" religious movement in Romania. He receives, from the family, the religious 
education that will illuminate his entire professional and personal life. Remaining 
widowed, he decided to keep his pastoral-clerical vocation and, in Sibiu, established 
the "Oastea Domnului" movement, in 1923. 
 His pastoral-missionary activity includes summaries of writings, articles, sermons 
(both in volumes and in periodicals) and even the purchase of a typography. The 
disputes related to the religious movement with different representatives of the BOR 
(including the one of the metropolitan Nicolae Bălan) and the health problems 
decimated the person of the priest Iosif Trifa. He died in 1938, in Sibiu, after a long 
and difficult physical and spiritual suffering. 
 The "Oastea Domnului" movement is still current today. Father Trifa was 
posthumously rehabilitated in 1990 by the Romanian Orthodox Church. 
 
Keywords: current affairs, founder, priest, religious movement. 

 
 

Iosif Trifa a trăit într-o perioadă cu profunde schimbări pentru Biserica ortodoxă 
română, atât pe plan organizatoric-administrativ, cât și pe cel pastoral-misionar. Unirea 
Transilvaniei cu România și constituirea Statului Național Român a adus multe 
schimbări și în viața bisericească. Acestea au vizat, în primul rând, unificarea 
bisericească și organizarea unitară a Bisericii sub conducerea Sfântului Sinod de la 
București. În 1925, datorită creșterii prestigiului României pe plan european, dar și al 
Bisericii Ortodoxe Române, s-a hotărât înființarea Patriarhiei Ortodoxe Române. În 
această perioadă, B.O.R. a trebuit să facă față unor frământări generate de situația 
nedreaptă de inferioritate față de Biserica Catolică impusă de Concordatul cu Vaticanul 
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1 Traian Dorz, Istoria unei jertfe, vol.1, Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2016. 
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și legea cultelor. De asemenea, invazia sectarismului, mai ales în eparhiile din Vestul 
țării, a determinat luarea unor măsuri de combatere și prevenire a răspândirii acestora 
prin metode mult mai eficiente, aduse de generația nouă de teologi și ierarhi. Organizarea 
clerului a fost un alt obiectiv important al acestei perioade. 

Iosif Trifa s-a născut la 3 martie 1888, în Certege, județul Turda, în locul numit 
Borleti. Părinții săi au fost Dumitru Trifa, venit de lângă Albacul lui Horea - și Ana Trifa. 
Iosif era al patrulea copil al soților Trifa, care vor mai avea, după el, încă doi copii. 
Matricola botezaților bisericii greco-catolice Certege indică, prin semnătura preotului 
parohului Constantin Comișel, în tomul 1, la numărul 6/1888, că pruncul Iosif a fost 
botezat în ziua de 6 martie 1888. Primirea tainei Sfântului Botez, la numai trei zile de la 
naștere, s-ar putea explica prin constituția firavă a noului născut, fapt ce impunea o 
asemenea hotărâre din partea unor părinți evlavioși care doreau ca, în cazul în care 
copilul nu ar fi supraviețuit, să poată fi înmormântat creștinește. 

Locurile natale, oamenii din preajmă, atmosfera căminului părintesc vor avea un rol 
determinant în configurarea caracterului copilului Iosif. Casa natală din culmea Borleștilor, 
oferindu-i priveliștea amplă a Apusenilor, cu orizontul străjuit de Biharia, Gina, Vulcanul, îl 
vor fi format a privi totdeauna în perspectivă, dincolo de evenimentele și stările prin care 
pașii vieții sale îl vor purta mai târziu. Un factor determinant în formarea sa spirituală va fi 
și dragostea plină de căldură a mamei, un caracter deosebit de nobil. Rememorând clipele 
binecuvântate din leagănul de pe culmea Borleștilor, Iosif Trifa va nota cu admirație: 
„Creșterea bună din casa de lângă Ierihon... mama... înțeleg că moștenirea mamei e mai 
scumpă ca toate. Dac-a fi pierdut-o nimica s-ar fi ales de toată învățătura mea. Învățătura 
mea a intrat în albia cea adevărată a credinței pe care mama mi-a croit-o. Știința mi-a adâncit-
o mama - contururile ce le-a făcut au apăsat urma credinței în ceara tânără a sufletului meu, 
a inimii mele. Mamă, numai șapte ani am avut norocul să grăiesc acest nume scump. Parcă 
o văd pe patul suferinței cu ochii ei, graiul stins mă chema și mă strângea la sânul ei de mamă. 
Parcă văd pe mama, pe tata... Mi-a dat o carte cu scoarțe groase, veche... Era Psaltirea. N-am 
înțeles darul ei - azi îl înțeleg”2. 

Momentele evocate avuseseră loc în data de 10 noiembrie 1895, când mama 
părintelui, fiind lovită de un tăuraș furios, moare la numai trei zile după această întâmplare 
nefericită. Aflată în preajma morții iminente, mama îi lasă cu „gură de moarte” lui Iosif, fiul 
ei cel mai drag, o Psaltire bătrână „pentru mântuirea ta și-a multora”. Tragedia familiei va 
marca decisiv evoluția viitoare a micuțului Iosif, abia trecut de 7 ani. Evenimentul va căpăta 
dimensiuni și semnificații deosebite pentru viața preotului de mai târziu. Bătrâna Psaltire 
aparținuse lui Nicolae Trifa, bunicul său. Acesta făcuse parte din garda lui Avram Iancu, la 
cartierul general al acestuia de la Câmpeni, și primise în dar Psaltirea de la marele erou, cu 
dedicația: „Mângâiere pentru durerile moților”3. La rândul său, craiul munților, Avram Iancu, 
o primise de la întâiul Mitropolit al românilor din Ardeal, marele Andrei Șaguna. 

 
2 Moise Velescu, Profetul vremilor noastre, Sibiu,1998, vol.1, p. 46. 
3 Ibidem, p. 39. 
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Rămas văduv cu șase copii, Dumitru Trifa, după trecerea timpului de doliu, 
destul de tânăr fiind, se recăsătorește cu Ruxanda Toc, din Vidra. Aceasta a fost o mamă 
destoinică și vrednică pentru cei șase copii, va continua frumoasa educație a copilului 
Iosif, hotărând în inima ei să-l dea la școli pentru a-l face preot cu orice preț, fiind gata 
pentru aceasta la orice sacrificii. 

În ambianța favorabilă creată de cadrul familial, de cel natural și de cel lăuntric, 
copilul Iosif va începe pregătirea sa educațională pe parcursul a cincisprezece ani de 
școală. Între anii 1895-1899 urmează clasele primare la școala din Certege, „mergând pe 
jos, adesea prin frig și prin ploaie, cei 8 km, la școală și înapoi”4. Următorii patru ani va 
învăța la Brad, la gimnaziul înființat de mitropolitul Andrei Șaguna, încă din 1868. 
Certificatele de absolvire a anilor de gimnaziu ne prezintă un elev silitor la care 
calificativele de „bine” și „foarte bine” erau predominante. Urmează alți patru ani la 
liceul românesc „Samuil Vulcan” din Beiuș, în perioada 1903-1907. Liceul din Beiuș era 
singurul institut din Ungaria recunoscut și în Austria de atunci, ca echivalent cu 
institutele secundare de acolo, fiind la începutul secolului XX una din cele mai bine 
aranjate școli din Ungaria, fără ca acest stat să fi dat vreun ajutor din vărsământul de 
impozite al celor patru milioane de români5. La venirea tânărului Iosif, în liceu domnea 
o atmosferă apăsătoare. O ordonanță a ministrului Instrucțiunii Publice din Ungaria, din 
iulie 1889, dispusese ca în clasele superioare ale liceului românesc din Beiuș „toate 
materiile, în afară de religie și limba română, să se predea în limba maghiară”. Tot în 
acea perioadă se dezbătea furtunos proiectul de lege inițiat de Appony - ministrul 
Instrucției Publice - pentru maghiarizarea învățământului, dezbatere ce luase caracterul 
unei adevărate lupte pentru supraviețuirea școlilor românești. În această luptă, tânărul de 
optsprezece ani, elev al liceului românesc din Beiuș, Iosif Trifa, va înscrie o pagină 
memorabilă, printr-o atitudine curajoasă, relevând o latură frumoasă de caracter. Este 
vorba de o scrisoare adresată de către acesta, elev în clasa a VII-a, la 1 martie 1906, 
elevului Leon George (viitor subsecretar de stat la Ministerul de Industrie și Comerț din 
România) din clasa a VII-a a Liceului Național din Iași: „...Străinii până acolo au mers 
încât și din acest sărac institut au scos limba românească. (...) Cât despre mine, află că 
sunt fiu de țăran român din țara și satul lui Iancu și Horea. Ținutul în care m-am născut 
e curat românesc. Deși în școală m-am întâlnit cu o limbă și o cultură străină, eu am 
rămas pe lângă dulcea limbă vorbită de moții și strămoșii mei, și pe cale particulară am 
studiat și studiez cu plăcere literatura noastră.(...) - elev Iosif Trifa – Beiuș”6. 

În toamna anului 1907, urmând dorința mamei sale, se înscrie la Institutul 
Teologic „Andreian” de la Sibiu. Pentru studentul de atunci, școala nu trebuia privită ca 
un scop în sine - fie el de a acumula cunoștințe sau a dobândi diplome - ci ea trebuia să 
constituie un exercițiu al personalității, un mijloc de formare de caractere, de edificii 

 
4 Traian Dorz, op. cit., p. 26. 
5 Constantin Pavel, Școlile din Beiuș, Beiuș, 1928, p. 212. 
6 Isus Biruitorul, nr. 25/16.VI.1935, „Rosturile naționale al Oastei Domnului”, p. 3. 
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lăuntrice. El va căuta să aplice de atunci în viața sa ceea ce i s-a împărtășit în școală, 
reținând pentru temelia structurii sale sufletești îndrumări ca acelea date de profesorul 
său de pastorală, Eusebiu Roca, și notate semnificativ pe marginea unui caiet de curs: 
„Se pretinde, din punct de vedere al caracterului, de la preot curaj, înțelegându-se sub 
aceasta facultatea cu care stăruim în convingerile noastre, a nu ne lăsa abătuți de nimic, 
de nicio autoritate, presiune etc. Să nu se poată altera, pururea să simtă și să aibă în 
vedere că numai și numai la Dumnezeu e răspunzător pentru activitatea sa. În comună, 
poate cel mai păcătos e primarul, un om bogat cu multe neamuri, e datoria mea să-l 
înfrunt pentru păcatele sale, să nu mă las intimidat de nici o amenințare”7. 

În afara activității de la cursuri, studentul Iosif Trifa se va implica și într-o serie de 
alte activități, extrașcolare la prima vedere, care relevă de timpuriu o vocație și un talent 
ce vor ieși deplin în foile Oastei Domnului de mai târziu. Astfel, în fiecare an este ales 
membru în comisia literară a Societății de lectură „Andrei Șaguna” din Sibiu, după cum 
anunțau ziarele Biserica și școala, din 11 nov. 1908, și Tribuna nr. 193, din septembrie 
1909. Tot din vremea studenției, se impun a fi menționate colaborările la diverse gazete și 
reviste ale vremii. Memorabil rămâne articolul „America în poezia noastră populară”, 
publicată în trei numere consecutive, pe prima pagină, de ziarul Tribuna din Arad, nr. 110-
112/6, 8, 9 iunie 1909 și preluată de ziarul Conservatorul din București8. 

La absolvirea Institutului „Andreian”, viitorul preot obține, pe lângă „Atestatul de 
calificațiune” nr. 4047 / 22 iunie 1910, semnat de mitropolitul Ioan Mețianu, și „Decretul 
învățătoresc” nr. 9191 / 13 aug. 1910 pentru postul de învățător la Vidra de Sus9. În toamna 
anului 1911 se căsătorește cu Iulia Iancu, tânără ce făcea parte din arborele genealogic al 
marelui erou Avram Iancu. Noua familie „părea uneori fericită, deși ca fire, cei doi soți 
erau foarte mult deosebiți unul de celălalt”10. La 24 aprilie 1911, este ales preot la Vidra de 
Sus, satul lui Avram Iancu. Ziarul Românul, nr. 94 din 30 aprilie/13 mai 1911, 
consemnează că cei trei candidați pentru acel post obținuseră următoarele voturi: Iosif Trifa 
- 186 voturi, Alexe Latiș - 6 voturi și Traian Tomuș - 1 vot. 

În data de 15 iulie 1911, este hirotonit preot pentru parohia Vidra de Sus, de către 
mitropolitul Ioan Mețianu. Înființează, în Vidra de Sus, o Casă Culturală, chiar în 
locuința sa, pe care o înzestrează cu gazete, cărți și materiale pentru luminarea minții și 
sufletului sătenilor săi. Înființează, în comună, cooperativa „Vidreana”, pentru ajutorarea 
celor năpăstuiți în acele vremuri grele din timpul și după primul război. Se angajează 
activ în susținerea publică a cauzei co-regionalilor săi, prin deschiderea unei rubrici 
permanente în ziarul Românul de la Arad, intitulată „Din durerile moților”. O simplă 
parcurgere a titlurilor de articole publicate în această rubrică relevă un spirit militant, 
curajos, adânc cunoscător al problemelor social-economice și spirituale ale moților și, în 
apărarea și pentru drepturile cărora își va pune fără contenire pana și talentul său 

 
7 Moise Velescu, op. cit., p. 49. 
8 Tribuna, 1911, nr. 94, p. 4. 
9 Moise Velescu, op. cit., pp. 50-51. 
10 Traian Dorz, op.cit., p. 36. 
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deosebit: „Din durerile moților”, „Mai mult democrație în administrarea rurală”, „Din 
durerile moților de sub Găina și Biharea”, „La Ziua învierii Domnului și neamului” etc. 
În febra pregătirilor pentru Marea Adunare de la Alba Iulia de la 1 Decembrie 1918, va 
duce o campanie deosebită în alegerea delegaților comunei Vidra de Sus pentru marele 
eveniment. Astfel, ziarul Românul consemnează, sub titlul „Organizarea Munților 
Apuseni”, că s-a ținut o mare adunare la Vidra de Sus în 12 noiembrie 1918, unde 2000 
de moți au pus jurământ de fidelitate Statului Național Român, cei patru preoți locali 
sfințind tricolorul la casa lui Iancu11. 

Suferința vieții personale începe să apară. Astfel, între anii 1913-1915 își va pierde 
pe rând doi copii, iar în 1918 gripa spaniolă îi va răpi soția și a doua fetiță, Augustina. Cu 
un iz de premoniție, părintele Trifa își intitulează prima sa carte de predici, ce va apare la 
Arad în anul 1920, Spre Canaan. Cariera profesională începe să prindă un contur tot mai 
evident în ciuda dramei personale legată de pierderea unor membri ai familiei. Așa se face 
că primește oferte care ar fi putut să-i schimbe, cumva, traiectoria vieții. 

Fostul său profesor, Ioan Lupaș, ajuns profesor universitar la Universitatea 
clujeană, îl invită la Cluj, considerându-l potrivit unei cariere universitare. Răspunsul 
părintelui, publicat și în revista Biserica și școala12, poate fi socotit o mostră de felul 
cum înțelegea și simțea el răspunderea pentru chemarea sa de preot: „De zece ani port 
lângă numele meu cuvântul "preot" și cu fiori mă gândesc la dimineața aceea în care 
numele meu ar apărea fără acest cuvânt, să șterg cuvântul "preot" de lângă numele meu 
și să scriu altul în locu-i, hotărât e o soluție fericită pentru un trai tihnit, dar nu pentru 
suflet, căci pentru mine cuvântul "preot" înseamnă un har, un dar, o mărire a răspunderii, 
și nu o sarcină care se poate lăsa și schimba oricând. (...) Eu, dragă, vreau să rămân cu 
această numire sfântă de "preot" și nu este suferință și nici mizerie, nici durere, putere 
sau amăgire în această lume care m-ar putea despărți de ea.(...)”. O a doua cale se 
îndrepta, la acel început de deceniu, spre Câmpeni, unde numirea de protopop i-ar fi 
asigurat pe lângă o carieră strălucită, un viitor lipsit de griji materiale. 

Dar mai apăruse un drum, pe care i-l deschidea proaspătul mitropolit al 
Ardealului, Nicolae Bălan, ce-i fusese profesor la Academia „Andreiană” și care îl 
aprecia foarte mult. Acest ierarh se vedea, de la început, o fire dinamică, plină de 
îndrăzneală, animat de proiecte inovatoare menite toate a scoate din inerție viața 
duhovnicească a Bisericii Ortodoxe din Ardeal. Pe această linie, noul mitropolit al 
Ardealului organizează, în primăvara anului 1921, un Congres biblic la Sibiu, pentru a 
discuta asupra măsurilor ce se impuneau a fi luate de Biserică pentru salvarea națiunii. 
Printr-o scrisoare, datată 31 decembrie 1920, Mitropolitul Nicolae îl invită pe Iosif Trifa 
la Sibiu: „(...) Am publicat concurs pentru un preot misionar și credem că sfinția ta nu 
vei lipsi dintre concurenți. Mie mi-ar părea bine să te am aici, fie la acest post de preot 
misionar, fie la altul, dar nu te-aș angaja bucuros în administrație ci la o chemare mai 

 
11 Românul, 1918, nr. 19, p. 2. 
12 Biserica și școala, 1920, nr. 37, p. 2. 
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duhovnicească. Cred că și pentru dezvoltarea spirituală a frăției tale Sibiul i-ar fi un 
mediu mai prielnic”13. Perspectivele deschise de congresul mitropolitan erau deosebit de 
frumoase și promițătoare, dar pentru atingerea lor era necesar omul care să fie capabil a 
se înhăma conștient la acest jug și care, mai ales, să poarte pecetea voluntariatului. 

În ziua de 1 septembrie 1921 el sosește, împreună cu fiul său Tit, la Sibiu, unde 
vor locui pe strada Șerpuită nr. 12. În perioada 1 sept. 1921 - 1 oct. 1922 este duhovnic la 
Academia Teologică. La 1 oct. 1922, este numit director al Orfelinatului Arhiepiscopiei 
Sibiului și se mută în clădirea orfelinatului, aflat în fosta cazarmă a honvezilor din Piața 
Lemnelor (azi Cibinului). La 2 ianuarie 1922, apare primul număr al foii săptămânale 
pentru popor Lumina Satelor, avându-l ca redactor șef pe Iosif Trifa. Pe lângă slujba de 
preot al Catedralei, care îl solicita în fiecare duminică și sărbătoare, i se oferise acum 
„amvonul” acestei gazete de unde putea predica prin fiecare număr la mii și mii de suflete. 

Resorturi interioare nebănuite, vor fi mărturie pentru viitorul lui Iosif Trifa. În 
acest sens, el amintește trei nopți din viața lui a căror intimitate duhovnicească profundă a 
tălmăcit-o în cel mai greu moment dintre vieți. Ni se amintesc astfel, nopțile de 1 ianuarie 
1923 în cămăruța de la Orfelinat, noaptea de 14/15 septembrie 1925 la Ierusalim pe locul 
Răstignirii și noaptea de 25/26 ianuarie 1935. Partea văzută a primei nopți este numărul 
1/1923 al foii Lumina Satelor și tot ce a urmat de aici înainte, adică nașterea Oastei 
Domnului. 

„Subsemnatul... gândindu-mă cum aș putea intra în anul cel nou cu folos și 
mântuire sufletească, mă hotărăsc prin aceasta cu începere de la Anul Nou să scot din traiul 
meu sudalma și beția... Mă lepăd cu ură și scârbă de aceste păcate... Intru prin această 
hotărâre în rândul acelora care se vor hotărî ca și mine ca astfel toți împreună ca niște buni 
ostași ai lui Hristos să începem lupta cea sfântă a curățirii vieții noastre de păcatele noastre 
cele multe și grele. În fruntea Oștirii noastre stă Mântuitorul Hristos și El ne va duce la 
biruință. Pe Mântuitorul meu Iisus Hristos rugându-L să mă ajute și pe mine ca să lupt în 
Oastea Lui, iscălesc această hotărâre ce s-a făcut pentru binele și mântuirea mea 
sufletească. Dat în.......... la Anul Nou 1923, abonat al gazetei Lumina Satelor”14. 

Acest om „puțin la trup, dar uriaș la suflet, plin de puterea și lumina Duhului 
Sfânt, lucra din răsputeri”15 la cea mai nouă mișcare religioasă din România din cadrul 
BOR. În toamna anului 1925, participă la pelerinajul de la Locurile Sfinte, împreună cu 
o delegație condusă de mitropolitul Nicolae Bălan. Însemnările din această călătorie vor
constitui miezul unei frumoase cărți, publicată în 1926. Încet, revista Lumina satelor se
dezvoltă și prosperă. De la un tiraj de 500 exemplare, în 1922, se ajunge la 12 mii de
exemplare în 1924.

Paralel cu unele evenimente sociale și religioase, mișcarea Oastei Domnului 
prinde contur. În 1926, ea numără deja 20.000 membri și primește în rândurile ei primii 

13 Moise Velescu, op. cit., p. 75. 
14 Traian Dorz, op.cit., p. 68. 
15 Ibidem, p. 69. 
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membri din Iugoslavia. Urmează maghiarii, care își manifestă și ei dorința de a deveni 
membri16. 

Apar din ce în ce mai des elogii aduse părintelui Trifa și mișcării întemeiate de 
el. Acestea poartă semnătura unui Nicolae Iorga, Ioan Lupaș, Gala Galaction, Ion 
Agârbiceanu, arhimandritul Iuliu Scriban etc. Acesta din urmă va deveni unul dintre cei 
mai vajnici și competenți apărători ai părintelui Iosif Trifa și ai lucrării Oastei Domnului. 
În 1929, Iosif Trifa începe campania pentru cumpărarea Tipografiei Oastei Domnului, 
element considerat de el esențial într-o acțiune de evanghelizare pe calea scrisului. Își va 
vinde modesta parte de avere moștenită de Tit - singurul fiu rămas în viață - și astfel, în 
noiembrie 1929, tipografia va fi cumpărată de la Leipzig-Germania și va fi pusă în 
lucrare în 2 decembrie 1929. 

Anul 1930 debutează cu o reorganizare la redacția Luminii Satelor. Iosif Trifa 
scoate suplimentul Oastea Domnului. Totodată, anul este pentru părintele Trifa anul 
lungii internări de la Geoagiu. Internarea are loc la 4 iunie 1930. „S-a întâmplat ceea ce 
era de așteptat. Istovit de munca uriașă, am căzut pe front și am plecat în „școala” de la 
Geoagiu. Medicii clătinau din cap. Eram într-o stare grozavă. Numai schelet”17. Deși în 
plină criză economică, părintele Trifa face eforturi supraomenești spre a putea tipări 
cărțile de învățătură atât de necesare curentului duhovnicesc pe care îl inițiase. Prețul de 
vânzare al acestor cărți va fi sub costul lor real, pentru a putea fi accesibil marilor mase 
de cititori săraci, loviți crunt de rigorile crizei. 

Supus privațiunilor de tot felul, adept al unui mod de viață deosebit de auster și 
al unui regim de muncă ce depășea cu mult resursele sale fizice, părintele Trifa își va 
istovi curând trupul și ce mai rămăsese sănătos în el. În noaptea de 25 octombrie 1932, 
boala de piept va recidiva. „Pe la miezul nopții o tuse grea mă trezește din somn. Și când 
aprind lumina mă înfricoșez. Perna și patul meu erau pline de sânge. Se deschisese cu 
putere rana din piept. Am trezit pe fiul meu Tit și am plâns împreună. Sângele îmi spune 
că trebuie să plec iar pe drumul spitalului (...). Să-mi las munca, copilul, tipografia”18. 
Într-adevăr, așa se va și întâmpla. La 24 ianuarie 1933 pleacă la Davos, în Elveția, pentru 
tratament. În câteva luni învață limba germană, lucru ce îi va permite să citească un mare 
număr de cărți din literatura religioasă de limbă germană. 

La 16 august 1933, este supus din nou unei intervenții chirurgicale la plămâni în 
sanatoriul „Solsana” al dr. Vogel Eysern din Davos-Dorf. În 26 septembrie 1933, revine 
în țară pentru a se interna din nou la sanatoriul Geoagiu unde, cu câteva întreruperi, va 
sta până la 2 august 1934. 

În decembrie 1933 este adus de urgență, cu o mașină, la Sibiu unde la sanatoriul 
„Martin Luther” din strada Barițiu nr. 3, dr. Eitel, același din 1927, va interveni chirurgical 
a doua oară asupra tumorii de la intestinul gros. Tot în decembrie 1933, încearcă să-și pună 

 
16 Lumina satelor, 1926, nr. 15, p. 6. 
17 Ostașul Domnului, 1935, nr. 3-4, p. 3. 
18 Ibidem, p. 4. 
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în aplicare gândul de a scoate un număr din Oastea Domnului, la București, cu intenția de 
a trece sub jurisdicția directă a Patriarhiei. Dar mitropolitul Bălan, căruia acest lucru nu-i 
plăcea deloc, s-a împotrivit hotărât, oprind difuzarea foii. Începutul anului 1934 îl află pe 
părintele Trifa în sanatoriul „Martin Luther”, din nou sub cuțitul dr. Eitel, unde suferă a 
patra grea operație. Imediat după Paști, se internează din nou la Geoagiu, astfel că, la 
Praznicul Înălțării Domnului, peste 500 de ostași din zona Hunedoarei fac un adevărat 
pelerinaj la patul lui Iosif Trifa, într-o manifestare sinceră a dragostei și recunoștinței față 
de el. În august 1934, suferă o nouă intervenție chirurgicală. 

În vara anului 1936, părintele cade din nou la pat și este supus celei de-a cincea 
grele intervenții chirurgicale în Brașov. Urmează 40 de nopți cu febră ce va oscila 
permanent în jurul valorii de 40 grade, secătuind ce mai rămăsese viu în puținul său trup. 
În decembrie 1936, este internat pentru o nouă operație - a șasea - de data aceasta la 
sanatoriul „Waxmann” din Sibiu - Friedenfelsstrase (Strada Stânca Păcii), după care i se 
instalează o sondă vezicală permanentă. În ziua de marți, 27 iulie 1937, la sanatoriul 
„Waxmann” din Sibiu, Iosif Trifa este supus celei de-a șaptea intervenții chirurgicale 
pentru extirparea unor noi porțiuni bolnave din intestinul gros și a unei părți din osul de 
la partea inferioară a colonei, atacat acum și el de cancerul deja extins. Între 12 și 15 
ianuarie 1938, este internat din nou la sanatoriul „Martin Luther” din Sibiu, unde medicii 
găsesc necesară o nouă operație. Trupul însă, istovit de această lungă tovărășie a 
suferinței, nu va mai putea suporta această ultimă încercare - și medicii renunță. 

La 6 februarie 1938, în pagina a 2-a, Lumina Satelor anunța că Oastea Domnului 
de sub conducerea Mitropoliei a fost recunoscută ca persoană juridică. Părintele Trifa 
scrie de pe patul morții o ultimă meditație, „Oaia săracului de la 2 Samuel capitolul 12”, 
din care lasă să răzbată întreaga durere și amărăciune pricinuită de confiscarea tipografiei 
pronunțată de Tribunalul Sibiu în 28 ianuarie 1938, durere ce-i va grăbi sfârșitul. Trece 
în veșnicie în noaptea spre dimineața zilei de 11 spre 12 februarie 1938, „ascuns sub 
voalul subțire și alb - ca o aripă de înger - al primei ninsori din acea iarnă sibiană19”. 
Mitropolitul Bălan refuză să trimită preot pentru înmormântare, până când răposatului 
nu i se sfâșie reverenda de către doi oameni de la pompe funebre. Abia după aceea 
protopopul Cioran primește încuviințarea să facă o scurtă slujbă de înmormântare „și să 
se tragă pentru el o singură dată clopotul de la Catedrală…”20. 

Iosif Trifa, un mare slujitor în timpul vieții sale, a avut parte de reabilitare 
postumă, în septembrie 1990, rămânând ca „neamul și istoria” să îl așeze acolo unde îi 
este locul, printre mărturisitorii credinței ortodoxe românești. 

 
19 Pr. Gh. Gogan, Pr. Iosif Trifa (1888-1938) – O viață pentru Eternitate – (manuscris). Materialul ne-a fost 
solicitat de poetul Traian Dorz pentru volumul omagial Anul Jubiliar 1988 dedicat centenarului nașterii 
părintelui Iosif Trifa și semicentenarului „Oastei Domnului”. 
20 Traian Dorz, Istoria unei jertfe, vol. II, Sibiu, 2016, p. 381. 
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ASPECTS OF THE ACTIVITY OF THE CENSORSHIP COLLECTIVE 
FROM BRAŞOV. YEAR 1961 

 
Abstract: The censorship collective from Brasov, through its quality of a territorial 
structure of the General Directorate of the Press and Printing (GDPP), ensured the local 
control of the entire information system, thus stopping the dissemination to the public of 
all materials that contravened the policy of the communist Party and Government. 

In 1961, the collective from Brasov, consisting of three proxies, Mureșan Constantin 
(head of the collective), Hügel Ştefan and Adami Rudolf, carried out the censorship work 
in the following sectors: local press, local publishing production, radio station, printing 
enterprise, cultural activities, visual agitation. The control work of the censors materialized 
through numerous interventions, which can be grouped into two categories: the political-
ideological interventions and the interventions on the line of the instructions, the work 
dispositions received from the Bucharest. In addition to the interventions performed by the 
collective, whether they were opportune or unnecessary, the proxies had also leaks, 
mistakes that showed up in the published materials. 

For the continuous improvement of the work, the censors were concerned with their 
permanent political-ideological training, they were coerced to study and to "thoroughly" 
assimilate the provisions of the GDPP, to pay maximum attention to the control of all materials. 
 
Keywords: collective, Brasov, proxies, control, interventions, elimination. 

 
 

Colectivul de cenzură de la Brașov, prin calitatea sa de structură teritorială a 
Direcției Generale a Presei și Tipăriturilor, a asigurat controlul pe plan local al întregului 
sistem informațional, cu scopul de a stopa, astfel, difuzarea către public a tuturor 
materialelor ce contraveneau politicii Partidului și Guvernului comunist. 

Anul 1949, momentul înființării Direcției Generale a Presei și Tipăriturilor, 
găsește Brașovul fără cenzor1, dar în 1950, la propunerea Regionalei P.M.R., să fie angajat 

 
* Acest articol a fost publicat în cadrul proiectului „SmartDoct – programe de înaltă calitate pentru 
doctoranzii și cercetătorii postdoctorat ai Universității din Oradea pentru creșterea relevanței cercetării și 
inovării în contextul economiei regionale”, ID 123008–POCU/380/6/13. 
 Cercetător postdoctoral, Şcoala Doctorală de Istorie, Universitatea din Oradea, e-mail: 
menebea@yahoo.com. Conducător științific prof. univ. dr. habil. Gabriel Moisa. 
1 Menționăm faptul că, în anul 1949, pe teritoriul țării existau șase cenzori salariați în cinci localități, 
repartizați astfel: câte unul în Arad, Sibiu, Brăila, Constanța și doi în Cluj. Cf. Ménesi Beáta, Ultima verigă. 
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cenzor bugetar Pintilescu Constantin2, iar Bălan Octavian, cenzor prin delegație3. Cel din 
urmă a părăsit colectivul la scurt timp, fiind trimis, la 4 ianuarie 1951, de către Regionala 
P.M.R. la cursul pentru directorii de Cabinete de partid. Colectivul rămâne incomplet doar 
pentru o scurtă perioadă de timp, în cursul aceluiași an fiind angajat ca bugetar, Agagian 
Hermine4. Pentru începutul anului 1952, în puținele informații existente, apare, ca delegat, 
Goga Ion, dar care, la 31 martie 1952, părăsește colectivul, fiind numit Președintele 
Comitetului Executiv al Sfatului Popular din Brașov5. În 27 iunie 1952, îl întâlnim ca 
delegat pe Plugaru Alexandru care, în timpul examenelor pe care le avea de susținut, și-a 
lăsat înlocuitor (pe un anume Stern) la ziarul Drum nou, fără știrea Direcției Generale6, 
ceea ce contravenea regulilor impuse de instituție. La 1 iulie 1952 a fost angajată Budu 
Şerban Magda7, iar în anul următor au intrat în componența colectivului doi cenzori: Pascu 
Ion (din 1 noiembrie 1953) și Mureșan Constantin (începând cu 13 decembrie 1953). 

Anul 1961 găsește colectivul de la Brașov având în componența sa pe Mureșan 
Constantin8 (responsabilul colectivului), Hügel Ştefan9 și Adami Rudolf10. Cu cei trei 

 
Cenzori și structuri ale cenzurii comuniste în România (1949-1977) (în continuare Ultima verigă), Editura 
Academia Română. Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2018, p. 23. 
2 A fost angajat ca cenzor bugetar categoria X/3, cu un salariu brut de 12.100 lei, începând cu luna septembrie a anului 
1950. Era profesor de istorie la o școală profesională, cu câteva ore pe săptămână, fapt ce i-a permis să lucreze și la 
cenzură. Între timp, a devenit directorul Şcolii Medii de Construcții, funcție ce-i ocupa o mare parte din timp, ajungând 
să-și îndeplinească munca de cenzor cu superficialitate. Modul lui de lucru a atras atenția superiorilor, fiind avertizat 
cu privire la consecințele muncii exercitate „fără simț de răspundere”. Cf. Ibidem, p. 44. 
3 Cenzorii care făceau parte din această categorie puteau avea și alte funcții, ei nefiind salariați ai Direcției, 
ci doar colaboratori pe baza unei indemnizații lunare. Octavian Bălan a fost asistent universitar. Cf. Menesi 
Beata, „Direcția Generală pentru Presă și Tipărituri și colectivele de împuterniciți/cenzori din provincie 
(1949-1954)”, în vol. De la biserică și cultură la securitate și cenzură, Ion Zainea (coordonator), Editura 
Universității din Oradea, Oradea, 2014, p. 146. 
4 Era conferențiar universitar și asesor popular. 
5 Arhivele Naționale Istorice Centrale (în continuare ANIC), Fond Comitetul pentru Presă și Tipărituri, 
dosar 14/1952, f. 55. 
6 Ibidem, f. 59. 
7 Pentru anul 1952, era unul dintre puținii cenzori care au absolvit o facultate. Ea a fost absolventă a Facultății 
de Ştiințe Juridice. 
8 A lucrat ca împuternicit pentru localitatea Brașov, de la 13 decembrie 1953. Din punct de vedere 
profesional era bine pregătit, iar în decursul timpului a dobândit o bogată experiență în muncă. A dovedit 
mult simț de răspundere și conștiinciozitate, punând obligațiile de serviciu pe prim plan. În munca de 
responsabil al colectivului a dat dovadă de spirit organizatoric, de combativitate și de fermitate. Uneori 
folosea un ton ridicat, ironic, ceea ce a condus la crearea unei atmosfere „nesănătoase” în cadrul colectivului. 
Alteori, când în colectiv se purtau discuții neprincipiale, în loc să ia atitudine, se complăcea în atmosfera 
creată și chiar contribuia la aceasta. Nivelul său politico-ideologic era corespunzător, însă mult inferior 
posibilităților sale, iar preocuparea pentru creșterea acestuia era insuficientă. În urma unui accident, ce a 
avut loc pe data de 11 martie 1962, a încetat din viață. Din partea Direcției Instructaj-Control, familia a 
primit un ajutor bănesc în valoare de 1.000 lei. Cf. ANIC, Fond Comitetul pentru Presă și Tipărituri, dosar 
18/1962, f. 51, dosar 32/1961, f. 69; Ménesi Beáta, Ultima verigă, pp. 114-115. 
9 A devenit membru al colectivului la 26 decembrie 1960. Deși relativ nou ca împuternicit, a reușit să se 
acomodeze destul de bine cu specificul muncii de cenzor. La început mai dădea dovadă de nesiguranță în 
rezolvarea materialelor pe care le controla, dar depășind această fază a ajuns la stadiul de a rezolva cu 
competență toate sarcinile ce-i reveneau în cadrul activității colectivului. Responsabilul colectivului 
considera că „influențează pozitiv relațiile în colectiv”, datorită faptului că „are un spirit critic și autocritic 
dezvoltat”. Cf. ANIC, Fond Comitetul pentru Presă și Tipărituri, dosar 18/1962, f. 51. 
10 A intrat în cadrul colectivului de la Brașov la data de 1 decembrie 1958. Direcția Instructaj-Control îl 
considera, din punct de vedere profesional, bine pregătit și cu „perspective de dezvoltare în viitor”. Cu toate 
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membri ai săi, colectivul de la Brașov poate fi considerat un colectiv de mărime mijlocie, 
la fel ca cele de la Arad, Iași, Oradea, Baia Mare, cu câte patru membri, precum și cel de 
la Craiova, cu trei membri. La această dată, cel mai mare colectiv (cu nouă membri) își 
desfășura activitatea la Cluj, urmat fiind de Timișoara (șapte) și Târgu-Mureș (cinci). 
Numeroase erau colectivele mici, cu câte doi membri, care și-au desfășurat activitatea în 
orașe precum Pitești, Bacău, Constanța, Deva, Petroșani, Galați, Brăila, Ploiești, Suceava 
s.a.11. 

Activitatea celor trei împuterniciți a cuprins următoarele sectoare: 
1. Presa locală, care la vremea respectivă includea un cotidian, Drum nou și 

trei ziare săptămânale: Tractorul, Steagul roșu (ziare de uzină) și ziarul în limba 
germană, Volkszeitung12. Controlul acestora se efectua la sediul DGPT, prin lecturarea 
materialelor de către cenzor. Paginile de ziar, ajunse la sediu în ultima lor formă, au fost 
semnate de către responsabilul de număr. Alături de semnătură trebuia menționată și ora 
la care au fost predate. Eventualele intervenții au fost discutate cu același responsabil de 
număr, iar în cazuri excepționale s-a implicat și conducerea redacției. După efectuarea 
intervențiilor, s-a aplicat ștampila „B” pe pagină, indicându-se și orele de predare-
primire13. 

2. Producția editorială locală: Carnetul Agitatorului, Buletinul Oficial al 
Sfatului popular regional, diferite broșuri editate de către Secția de propagandă și 
agitație a Comitetului regional P.M.R. Brașov etc. 

3. Stația de radioficare, cu o emisiune zilnică de 30 de minute, unde s-a 
efectuat controlul/verificarea benzilor cu noi înregistrări muzicale, diferite programe, 
felul în care se păstrau materialele transmise și dacă dețineau viza împuterniciților. 

4. Întreprinderea poligrafică, cu două unități mari și trei mici, patru tipografii 
de uzină (din care una în afara orașului, la Ghimbav). La întreprinderea poligrafică s-a 
urmărit ca nicio comandă să nu intre în lucru fără viză și nici să fie eliberată fără „bun 
de difuzat”. În acest sens, împuterniciții au efectuat controale inopinate atât la mașini, 
cât și la secția expediție, unde verificau pungile de comenzi. 

Lucrările care dețineau „bun de tipar”, obținut de la București, erau prezentate 
la sediu, în prealabil, iar după execuție nu puteau fi expediate până ce nu li se acorda 
„bun de difuzat”. Deși se recomanda un control riguros, uneori se efectua superficial, 
mai ales la tipografiile de uzină, unde au fost introduse în lucru și materiale fără viză14. 

 
că era dedicat muncii, uneori avea perioade când își neglija sarcinile de serviciu. Munca i-a fost afectată și 
de atitudinea pe care o cultiva în relațiile cu oamenii, deseori necontrolându-și îngâmfarea și nervozitatea. 
Cu privire la nivelul său politic și ideologic, Direcția era de părere că „e în creștere”, doar că nu a fost 
preocupat de dezvoltarea lui. Tocmai acestui nivel scăzut i s-a datorat și insuficienta dezvoltare a spiritului 
critic și autocritic al împuternicitului. Aceste minusuri au fost puse pe seama faptului că „este un element 
tânăr”, dar cu potențial de dezvoltare și, odată lichidate lipsurile manifestate în muncă, „va deveni un bun 
lucrător al D.G.P.T.”. Cf. Ibidem, dosar 32/1961, f. 71. 
11 Ménesi Beáta, Ultima verigă, p. 28. 
12 ANIC, Fond Comitetul pentru Presă și Tipărituri, dosar 18/1962, f. 41. 
13 Ibidem, dosar 29/1961, f. 53. 
14 Ibidem, dosar 18/1962, f. 48. 
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5. Activități culturale. În cadrul acestui sector de activitate, împuterniciții au
efectuat controale la: Teatrul de Stat, care funcționa cu o secție de păpuși și Teatrul 
muzical „Gh. Dima”, Casa regională a Creației Populare, Casa orășenească de cultură, 
două cluburi de uzină: „Tractorul” și „Steagul roșu”, Muzeul Regional, cu trei secții, 
cinematografe, unde controlau diapozitivele și jurnalele de actualități. 

Controlul secțiilor Muzeului Regional, nou înființate sau îmbogățite cu noi 
exponate, se efectua doar la solicitarea conducerii acestuia sau a Secției de Învățământ 
și Cultură a Sfatului popular regional. Expozițiile erau controlate înainte de deschidere15. 

Au fost controlate toate producțiile teatrale din localitate, pentru anul 1961 
neexistând observații deosebite în legătură cu spectacolele vizionate. Au rezolvat și 
problema intrării la vizionare a teatrelor în turneu și în special a spectacolelor de estradă16. 

6. Agitația vizuală. În domeniul agitației vizuale, controlul s-a realizat sub
îndrumarea directă a Comitetului regional P.M.R., acesta cuprinzând gazetele și 
fotomontajele de stradă, totalitatea genurilor de afișaj, comerțul particular de tipărituri 
la piață17. 

Pentru ca toți împuterniciții să cunoască specificul activității din fiecare sector, 
munca a fost organizată în așa fel încât sectoarele să fie controlate prin rotație. 

Programul oficial de zi, constând în controlul pe teren18 și rezolvarea lucrărilor 
la sediu, s-a desfășurat în intervalul orar 8,30 – 14,00, dar când situația o cerea programul 
putea fi prelungit, în funcție de necesități. Spre exemplu, în zilele de luni, miercuri și 
vineri, pe lângă lucrările zilnice la sediu, s-au controlat și ziarele de uzină (lunea și 
vinerea), respectiv ziarul Volkszeitung (miercurea). De menționat că lunea se mai efectua 
și controlul jurnalului de actualități și a diapozitivelor la cinematografele de premieră. 
Celelalte probleme de la sediu au fost împărțite pe oameni. Astfel, Mureșan Constantin 
s-a ocupat de întocmirea corespondenței și a rapoartelor, Hügel Ştefan de completarea
documentarului, de registrul de intrare și ieșire, iar Adami Rudolf ținea la zi colecția de
ziare și reviste.

La sediu, pe lângă controlul materialelor, împuterniciții se preocupau și de 
pregătirea lor profesională, în general. Aceasta consta în revederea cu regularitate a 
dispozițiilor primite prin circulare sau telefonic19, studierea materialelor din revistele 
obligatorii, citirea presei centrale și locale etc.20. Studierea documentelor de partid și a 

15 Au existat și excepții, când cenzorii au fost nevoiți să viziteze expoziția odată cu publicul, nefiind anunțați 
la timp de către Secția de Învățământ. După intervenția Comitetului regional de partid, care a luat măsurile 
corespunzătoare, expozițiile au fost controlate înainte de deschidere. 
16 ANIC, Fond Comitetul pentru Presă și Tipărituri, dosar 29/1961, f. 55. 
17 În urma controalelor repetate la piața de vechituri, s-a constatat că nu se comercializează tipărituri 
în acel loc. 
18 Controlul obiectivelor din teren intra în atribuția fiecărui împuternicit și nu se efectua la aceleași date ca 
în lunile anterioare. 
19 Fiecărui împuternicit în parte îi revenea sarcina de a revedea dispozițiile de serviciu și notele telefonice, 
săptămânal. În cazuri excepționale, acestea erau discutate în colectiv. Cele nou primite trebuiau, în mod 
obligatoriu, studiate individual. 
20 ANIC, Fond Comitetul pentru Presă și Tipărituri, dosar 18/1962, f. 49. 
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materialelor din revistele obligatorii s-a făcut individual21, pe bază de conspect, 
discutându-se apoi în comun problemele considerate mai importante. 

Legătura între membrii colectivului se realiza zilnic, în mod operativ la sediu. 
În fiecare săptămână, lunea, în cadrul unei ședințe, se analizau problemele ce s-au ivit în 
săptămâna anterioară și ce sarcini urmează pentru săptămâna următoare. Lunar, de regulă 
cu participarea unui instructor din cadrul Direcției Instructaj-Control, se ținea o ședință 
de analiză a muncii, trăgându-se și concluziile practice. 

Munca de control a cenzorilor, efectuată în diversele sectoare de activitate, s-a 
materializat prin numeroase intervenții, care pot fi grupate în două categorii: intervenții 
politico-ideologice și intervenții pe linia instrucțiunilor, dispozițiilor de muncă parvenite 
de la Centrală (București). 

Pentru anul 1961, colectivul de la Brașov a efectuat în medie 50 de intervenții 
pe lună, din care aproximativ 80% erau pe linia instrucțiunilor și dispozițiilor de muncă. 
Această pondere se explică și prin specificul regiunii, cu precădere industrial. 
Intervențiile pe linia dipozițiilor de muncă pot fi grupate pe categorii: evitarea 
popularizării unor noi obiective industriale, a unor produse ale Combinatelor chimice 
din regiune, a noilor tipuri de tractoare, a folosirii gazului metan etc22. 

În schimb, intervențiile politico-ideologice, mai puține la număr, nu pot fi 
încadrate pe categorii concrete, ele referindu-se la diverse aspecte legate de problemele 
interne sau internaționale. Într-o oarecare măsură sunt, totuși, unele intervenții care fac 
excepție, și anume cele referitoare la texte negativiste. Intervențiile din domeniul datelor 
militare se referă, în special, la evitarea divulgării indicativelor unităților militare și a 
garnizoanelor închise din regiune. 

Dintre intervențiile efectuate de către colectiv nu toate au fost justificate, uneori 
împuterniciții exagerând în aprecierea materialelor. Motivul exagerărilor a fost 
insuficienta documentare, necunoașterea într-o măsură corespunzătoare a unor 
documente de partid și a unor dispoziții de muncă23. 

Exemplificăm, în cele ce urmează, câteva cazuri de intervenții din partea 
împuterniciților de la Brașov, în funcție de natura lor: 

 
a) Intervenții pe linia instrucțiunilor și dispozițiilor de muncă 
La această categorie, Adami Rudolf a eliminat, din reportajul intitulat „Bazinul 

carbonifer al Baraoltului”, apărut în nr. 5143 al ziarului Drum nou, pasajele care făceau 
referire la noua stație de însilozare a cărbunelui de la Baraolt și la construirea unei fabrici 
de brichetat cărbuni cu o capacitate anuală de 200.000 tone. 

Din nr. 5197/12.IX.1961 al aceluiași ziar, Constantin Mureșan a eliminat știrea 
cu privire la începerea construcției la Combinatul chimic din Făgăraș a unei fabrici de 

 
21 Au încercat și varianta de a studia materialele în colectiv (unul citea, apoi se purtau discuții), dar au ajuns 
la concluzia că în acest mod nu reușesc să aprofundeze problemele. 
22 ANIC, Fond Comitetul pentru Presă și Tipărituri, dosar 29/1961, f. 50. 
23 Ibidem, dosar 18/1962, f. 45. 
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aspitox, substanță pentru combaterea dăunătorilor în agricultură. De asemenea, din nr. 
4915 a eliminat o știre referitoare la angajarea de maiștri pentru secția produse speciale 
de la Combinatul chimic Făgăraș, apărută la rubrica „Publicitate”. 

Din mai multe numere ale ziarelor Drum nou și Tractorul s-au eliminat referirile 
la noile tipuri de tractoare UTOS-29 și 30 cu pornire electrică, care nu puteau fi 
popularizate. 

Dispoziția cu privire la regimul materialelor având ca temă gazul metan a fost 
aplicată, eliminându-se o serie de referiri la conducta de gaz metan Seleuș-Dumbrăveni 
și la instalarea de gaz metan în diverse blocuri de locuințe, străzi etc24. 

 
b) Intervenții politico-ideologice 
Articolul intitulat „Un om pune furca jos din mână”, ce trebuia să apară în ziarul 

Volkszeitung (nr. 212), a fost eliminat în întregime la sesizarea împuternicitului Adami 
Rudolf25. Acesta a fost de părere că materialul, care făcea referire la situația existentă 
într-o secție a Întreprinderii „Partizanul roșu”, „este în întregime negativist”26: „În secție 
există un mediu de lucru absolut necorespunzător – toxicitate mare, efort fizic exagerat, 
oamenii erau nemulțumiți, înjurau”27. 

Mureșan Constantin a cerut eliminarea unor versuri dintr-o variantă de 
„Plugușor” ce a apărut în nr. 52 al ziarului Steagul roșu. Următoarele versuri prezentau 
într-o manieră neagreată de Partid o secvență din secția de turnătorie a uzinelor: „Dar 
dinspre cuptor / Venea ca un nor / Gaz otrăvitor / Iar un muncitor / Îmi striga de zor / 
Năică-ajutor / Vino repejor / N-am ventilator”28. 

Din ziarul Tractorul (nr. 345), Hügel Ştefan a indicat modificarea a două versuri 
din poezia „Împlinire” de Alexandru Barna, prin care tânărul autor declara că visează să 
devină poet pentru a putea „cânta durerea poporului purtat desculț prin tină” și că acest 
vis i s-a împlinit în acei ani. Desigur că visul de a deveni poet i s-a împlinit, însă 
nicidecum pentru a cânta durerea, „ce acum nu mai există”, conchideau cenzorii, ci 
pentru a elogia „avântul muncii creatoare a poporului nostru”, așa cum de altfel s-au 
modificat și versurile cu pricina29. 

În nr. 52 al ziarului de uzină Steagul roșu a apărut poezia intitulată „Republicii”, 
semnată de Gheorghe Robu. Într-una din strofe, poetul a vrut să cânte munca poporului 
român pentru înflorirea patriei, dar Constantin Mureșan a fost de părere că versurile 
sugerează greșit faptul că „R.P.R. ar fi singura țară care a pornit pe drumul vieții noi, 
înfloritoare”30 și a cerut eliminarea strofei respective. 

 
24 Ibidem, f. 44. 
25 Redacția a renunțat să mai facă modificări. 
26 ANIC, Fond Comitetul pentru Presă și Tipărituri, dosar 18/1962, f. 42. 
27 Ibidem. 
28 Ibidem, dosar 29/1961, f. 49. 
29 Ibidem, dosar 18/1962, f. 42. 
30 „Noi zidim o țară / Cum nu se găsește / Prin alte părți / Ci se năzuiește / Prin vremuri și cărți”. Cf. Ibidem, 
f. 43. 
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În cronica externă intitulată „Primul stat al muncitorilor și țăranilor”, apărută în 
nr. 5200/15.IX.1961 al ziarului Drum nou, se scria: „Primul stat muncitoresc-țărănesc 
este statul German”. În urma sesizării făcute de împuternicit, redacția a reformulat: 
„Primul stat german al muncitorilor și țăranilor”31. În același material a mai apărut și 
greșeala, despre care au luat cunoștință toate colectivele din țară prin intermediul unei 
circulare transmise de către Direcția Instructaj-Control, și anume aceea care se referea 
la faptul că Uniunea Sovietică cheamă pe foștii săi aliați din „războiul hitlerist” la 
tratative, în loc de „războiul antihitlerist”32. Lecturând cu atenție și spirit de răspundere, 
Hügel Ştefan a cerut modificările cuvenite, evitând, astfel, apariția unor ,,greșeli 
dăunătoare” în respectivul ziar. Pentru această sesizare împuternicitul de la Brașov a fost 
premiat excepțional33, cu suma de 700 lei34. 

 
c) Intervenții nejustificate (și îndreptări/corecturi) 
Din nr. 5206/22.IX.1961 al ziarului Drum nou, Adami Rudolf a eliminat unele 

referiri la exportul instalației de foraj 4 LD, precum și faptul că producția de 
autocamioane în 1965 va fi dublată față de 1959. Această eliminare, considerată 
nejustificată de către Direcția Instructaj-Control din Centrală, s-a datorat faptului că 
împuternicitul în cauză nu și-a însușit bine unele dispoziții de muncă și nu cunoștea 
anumite date apărute în documentele Congresului al III-lea al P.M.R., care făceau 
referire chiar la producția de autocamioane din regiunea Brașov. Această lipsă de 
informare a survenit ca rezultat firesc al neorganizării documentarului35. 

Din nr. 354/19.XII.1961 al ziarului Steagul roșu, același Adami Rudolf a 
eliminat o afirmație care s-a referit la faptul că Biroul organizației de bază și secretarul 
acesteia se ocupă de educația unor persoane care nu sunt membri de partid, pe motiv că 
de aceștia „nu se ocupă decât Comitetul sindical”36. 

Din nr. 374 al ziarului Tractorul s-a scos o referire la faptul că de-a lungul liniei 
ferate se construiesc blocuri de locuit, motivând că s-ar fi deconspirat traseul liniei. Este 
de menționat faptul că în articol nici nu se preciza măcar despre ce linie ferată este vorba. 
Această eliminare i-a aparținut tot împuternicitului Adami Rudolf37. 

Lipsa de documentare și-a făcut prezența și la Constantin Mureșan, care s-a 
dovedit că nu citea cu regularitate și nici cu atenția cuvenită presa centrală. Referiri la 

 
31 Menționăm faptul că primul stat muncitoresc-țărănesc a fost statul sovietic, nu statul german. 
32 Materialul făcea referire la încheierea tratatului de pace cu Germania. Fiind preluat de la Agerpres, 13 
colective din țară nu au sesizat greșeala politică infiltrată în pasajul: „Guvernul Uniunii Sovietice a invitat 
pe foștii aliați din războiul hitlerist la tratative pentru încheierea urgentă a acestui tratat cu cele două state 
germane existente”. Cf. Ménesi Beáta, Ultima verigă, p. 108. 
33 ANIC, Fond Comitetul pentru Presă și Tipărituri, dosar 18/1962, f. 43. 
34 Premiile acordate aveau rolul de a-i motiva pe cenzori în efectuarea unei munci de calitate. Valoarea 
stimulentelor era direct proporțională cu gravitatea greșelii depistate, respectiv în ce măsură textele 
dușmănoase denaturau linia politică a partidului sau minimalizau realizările regimului. 
35 ANIC, Fond Comitetul pentru Presă și Tipărituri, dosar 29/1961, f. 52. 
36 Ibidem, dosar 18/1962, f. 45. 
37 Ibidem. 
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faptul că Uzinele „21 Decembrie” din Copșa Mică prelucrează metale neferoase fuseseră 
permise să fie publicate, iar astfel de relatări apăruseră în materiale oficiale și apoi reluate 
în presa centrală. 

Și împuternicitul Hügel Ştefan a avut unele intervenții nejustificate, care puteau fi 
evitate dacă analiza mai atent și cunoștea mai bine dispozițiile. Din nr. 5147 al ziarului 
Drum nou a eliminat o referire la Aeroportul de la Ghimbav, pierzând din vedere că printre 
aeroporturile prevăzute de instrucțiuni ca fiind libere publicității se regăsea și acesta38. 

Cele mai multe intervenții nejustificate au fost făcute de împuternicitul Adami 
Rudolf. Responsabilul de colectiv era de părere că acesta „nu meditează suficient” asupra 
conținutului unor materiale și nici asupra diferitelor afirmații pe care le întâlnește. „Numai 
astfel se explică faptul că o mare parte din intervențiile sale sunt nejustificate”, conchidea 
șeful de colectiv39. Până la finalul anului 1961, munca depusă de Adami Rudolf s-a 
îmbunătățit, experiența dobândită conducându-l la o ascensiune în plan profesional. Putea 
lucra însă și mai bine – potrivit caracterizării făcute de către responsabilul de colectiv – 
,,dacă s-ar apleca cu mai multă seriozitate și interes asupra pregătirii politico-profesionale 
și dacă ar acorda mai multă atenție materialelor controlate”. S-a mai spus despre el că avea 
tendința de a nu-și recunoaște deschis greșelile, iar în multe situații „nu-și stăpânește 
nervii”. În calitatea sa de responsabil de colectiv, Constantin Mureșan și-a asumat 
răspunderea pentru toate intervențiile inutile ale colectivului, motivând că multe dintre ele 
s-au datorat faptului că dispozițiile de muncă nu au fost revizuite în timp util. 
Necunoscându-le, nu aveau cum să le aplice în mod corespunzător40. 

 
d) Greșeli, scăpări 
Pe lângă intervențiile efectuate, fie ele oportune sau inutile, împuterniciții au 

avut și scăpări, greșeli care au apărut în materialele publicate. La apariția acestora a 
contribuit „controlul lipsit de răspunderea cuvenită”41. 

Astfel, în patru-cinci numere de ziar, Adami Rudolf a permis să apară date 
despre producția medie la hectar42, iar în nr. 5121 al ziarului Drum nou a lăsat să apară 
știrea care populariza mașina de șlefuit mobilă, cu toate că exista o dispoziție specială 
ce interzicea acest lucru. Mureșan Constantin a permis să se publice un material în care 
se făceau referiri la învățământul fără frecvență43. Deși despre autodubele izoterme 
construite la I. M. Timișoara nu se putea scrie nimic în presă, colectivul a permis să apară 
în două numere de ziar referiri la acestea44. 

 
38 Ibidem, dosar 29/1961, f. 52. 
39 Ibidem, dosar 18/1962, f. 45. 
40 Ibidem, f. 46. 
41 Dispozițiile de muncă nu au fost revăzute în timp util, prin urmare nu le-au putut aplica în mod 
corespunzător. 
42 Contrar dispozițiilor existente la acea dată. 
43 Materialul a apărut în nr. 5133 al ziarului Drum nou. 
44 Referirile la acest produs au fost eliminate din materiale doar după atenționarea Direcției Instructaj-
Control de la București. 
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Pentru colectivul de la Brașov, învățământul de partid a constituit o problemă de 
lungă durată (ani de zile). Cu toate că, pentru munca pe care o efectuau, ,,ridicarea 
nivelului politico-ideologic” prin înscrierea la diferitele cursuri ale învățământului de 
partid era indispensabil, doi dintre membrii colectivului (Mureșan Constantin45 și Adami 
Rudolf) au abandonat pe parcurs orice formă de învățământ la care s-au înscris46. Pentru 
această lipsă de răspundere au fost criticați în repetate rânduri de către Direcția 
Instructaj-Control, atât prin instructori, cât și prin scrisori. În anul 1961, toți membrii 
colectivului s-au înscris la cercul cu tematică specială de economie, desfășurat în cadrul 
redacției ziarului Drum nou, asigurând conducerea instituției că nu vor abandona 
cursurile, se vor strădui să studieze47, să se prezinte bine prăgătiți la seminarii, „așa cum 
ni se cere în calitatea pe care o avem”48. 

Permanent au ținut legătura cu Comitetul regional P.M.R.49, cu responsabilul cu 
probleme de propagandă și agitație, căruia îi trimiteau, lunar, un raport scris despre 
activitatea colectivului. Aceste rapoarte cuprindeau intervențiile cu caracter politico-
ideologic efectuate în ziarele locale și în celelalte sectoare, unele aspecte din activitatea 
colectivului și eventualele greutăți întâmpinate. Responsabilul de colectiv, Constantin 
Mureșan a participat la ședințe, convocări pe probleme de propagandă și agitație50. 

Din partea instituției centrale a DGPT, colectivul de la Brașov a primit sprijin 
efectiv și operativ, acesta constând în primirea cu regularitate a celor mai noi dispoziții 
și indicații de muncă, inițial prin telefon, iar ulterior în scris prin circulare. De regulă, 
atât dipozițiile scrise, cât și cele telefonice, au fost clare și concise, dar au existat și cazuri 
când unele erau mai puțin clare, ceea ce a dus la aplicarea lor greșită. De asemenea, la 
consultarea centrului de permanență, membrii colectivului au primit, uneori, indicații 
care contraveneau dispozițiilor. 

Cu regularitate au primit, din partea Centralei, circulare cu intervenții bune și 
greșeli, trimise cu scopul de a servi drept model în pregătirea și orientarea lor. Colectivul 
de la Brașov a propus ca, în aceste circulare, să fie introduse intervenții mai semnificative 
din toate regiunile. 

Instructorii de teren, Osman Gheorghe și Drăghici Gheorghe, din cadrul 
Direcției Instructaj-Control, au făcut deplasări la Brașov aproape cu o periodicitate 
lunară. Aceștia s-au preocupat de pregătirea profesională și politico-ideologică a 
împuterniciților, de verificarea cunoștințelor profesionale ale acestora. Au fost discutate 

 
45 A avut și un motiv obiectiv pentru abandonarea cursurilor, și anume faptul că nu avea o locuință, neputând 
astfel studia și acasă. 
46 ANIC, Fond Comitetul pentru Presă și Tipărituri, dosar 18/1962, f. 49. 
47 În anul școlar 1962 – 1963, îi găsim înscriși la învățământul de stat, după cum urmează: Hügel Ştefan s-a 
înscris pe lista Comitetului Regional al P.M.R. pentru școala medie clasa a IX-a, iar Adami Rudolf, pe lista 
Comitetului Regional al P.M.R. pentru școala medie clasa a VIII-a. Cf. Ménesi Beáta, Ultima verigă, p. 85. 
48 ANIC, Fond Comitetul pentru Presă și Tipărituri, dosar 18/1962, f. 50. 
49 Comitetul regional P.M.R. de la Brașov a sprijinit substanțial activitatea colectivului de împuterniciți, 
ajutându-l în luarea celor mai adecvate și operative măsuri necesare soluționării diverselor probleme 
întâmpinate. 
50 ANIC, Fond Comitetul pentru Presă și Tipărituri, dosar 18/1962, f. 50. 
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și rezolvate neclaritățile ivite între deplasări. Lucrând în paralel cu împuterniciții în mai 
toate compartimentele și în special la ziare, au dat îndrumări practice pentru 
îmbunătățirea stilului de muncă. De asemenea, în urma intervențiilor efectuate de 
instructori au fost rezolvate, cu ajutorul organelor locale, unele situații din diferite 
compartimente, unde munca nu se defășura în condițiile cerute, cum ar fi la teatre, Casa 
de Creație, Casa de Cultură, cinematografie51. 

Dacă în munca profesională colectivul a primit sprijin efectiv din partea 
instructorilor, nu aceeași a fost situația în privința problemelor personale sau familiale 
ale împuterniciților. Deși aceștia au solicitat bilete de odihnă, instructorii nu au fost 
interesați să se preocupe de aceste cereri. Nici problema locuinței lui Mureșan Constantin 
nu a fost rezolvată decât prin intervenția conducerii instituției, după ani de zile de 
tărăgănare. 

La finalul anului 1961, colectivul de la Brașov, pe baza experienței acumulate, 
și-a propus o serie de măsuri care să conducă la îmbunătățirea muncii în fiecare sector 
de activitate. Pentru pregătirea lor politico-ideologică, cenzorii s-au axat pe studierea 
celor mai noi documente de partid și de stat ca „Expunerea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la Plenara C.C. al P.M.R. din 30 noiembrie – 5 decembrie 1961”, 
„Cuvântarea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej la Conferința organizației orășenești 
de partid București”, „Cuvântarea tovarășului Ion Gheorghe Maurer la lucrările sesiunii 
Marii Adunări Naționale”, precum și documentele Conferinței regionale de partid 
Brașov. Alte măsuri au avut în vedere: pregătirea temeinică și participarea cu regularitate 
la învățământul de partid, studierea și discutarea săptămânală a dispozițiilor transmise 
prin circulare și telefonic, analiza în colectiv a tuturor intervențiilor și combaterea 
tendinței de a se interveni nejustificat, și nu în ultimul rând sprijin din partea Direcției 
Instructaj-Control, pentru dezvoltarea spiritului critic și autocritic în cadrul 
colectivului52. 

Această lucrare a beneficiat de suport financiar prin proiectul „SmartDoct – Programe 
de înaltă calitate pentru doctoranzii și cercetătorii postoctorat ai Universității din 

Oradea pentru creșterea relevanței cercetării și inovării în contextul economiei 
regionale”, ID/Cod proiect: 123008, cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. 

51 Ibidem, dosar 29/1961, f. 58, 59. 
52 Ibidem, dosar 18/1962, f. 53. 
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EPISOADE ALE TRECERII FRAUDULOASE A GRANIȚEI DE 
VEST DE CĂTRE PERSONALUL MILITAR, ÎN ANII '80 
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EPISODES OF ILLEGAL CROSSINGOF THE WESTERN BORDER BY 
THE MILITARY PERSONNEL, IN THE ‘80s 

 
Abstract: The economic situation, since the late ‘80s, has become difficult for a large 
part of society, but only a part of them chose to trespass illegally the border. Under 
such circumstances, on the Romanian borders with Hungary and Yugoslavia, a true 
exodus was developing. Among the participants to this phenomenon were the military 
personnel, those that endured the food shortage and the difficulties of life, as well as 
the rest of Romanian society. The methods used by the military, on the way to the West, 
do not differ from those used by the ordinary people. They reached the border area by 
train and proceeded to cross the border on foot. 
 
Keywords: illegal border crossing, military personnel, Romania, Hungary. 

 
 

Viața românilor, din ultima decadă a regimului ceaușist, a fost marcată de o 
serie de crize socio-economie, care vor influența în mod decisiv relația lor cu sistemul 
politic și conducerea statului. Criza economică, cu rădăcini în politica economică 
comunistă (acumularea resurselor la centru și redistribuirea în funcție de criterii 
politice clientelare), industrializarea forțată pe tot parcursul regimului ceaușist și 
neadaptarea economiei la noile tehnologii (trecerea la servicii), coroborată cu 
menținerea sistemului din credite externe va afecta serios viața cotidiană din România. 
La începutul anilor ’80, România avea de restituit aproximativ 11,4 miliarde de dolari1, 
piața creditelor fiind grav afectată în această perioadă, după ce s-a renunțat la 
convertirea dolarului în aur.  

Având în vedere valoarea mare a creditelor accesate, în urma unor negocieri 
eșuate cu Fondul Monetar Internațional (FMI), Nicolae Ceaușescu decide achitarea 
anticipată a creditelor externe, acuzându-i de „implicare în politica internă a României”2. 

 
 Student doctorand, Şcoala Doctorală de Istorie, Universitatea din Oradea, e-mail: 
rolandd.olah@gmail.com. Conducător științific prof. univ. dr. habil. Gabriel Moisa. 
1 Petre Opriș, Criza datoriei externe a României (1980-1985), www.contributors.ro. Accesat în 5 februarie 
2020. 
2 Ilarion Țiu, „Achitarea datoriei externe. Ultimul proiect grandios al lui Ceaușescu”, în Sfera Politicii, vol. 
XXII, nr. 3, mai-iunie 2014, p. 105. 
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Nicolae Ceaușescu ceruse, printre altele, restituirea datoriilor la un curs de cel mult 15 
lei pentru un dolar, în timp ce reprezentanții Fondului și ai Băncii Internaționale pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare nu voiau să accepte un curs sub 18 lei/dolar3. Astfel, se 
decide ca statul să achite 50% din datoria externă până la sfârșitul planului cincinal 1981-
1985, iar restul datoriei în primii 2-3 ani ai următorului cincinal. Această decizie va 
afecta, în mod definitiv, economia românească și nivelul de trai al populației.  

Istoricul Ilarion Țiu menționează că Nicolae Ceaușescu avea o gândire 
economică rudimentară „exporți cât poți de mult, nu imporți nimic și vei avea astfel 
dolarii necesari pentru achitarea datoriei externe în avans”4. Iar România avea nevoie de 
dolari, pentru că dolarul era valuta forte în piața bancară, toate ratele și dobânzile se 
achitau în dolari și pentru că leul nu era convertibil, statul obținea valută străină prin 
export. 

Pentru susținerea planului de achitarea datoriei externe se legiferează o serie de 
măsuri economice și sociale, care duce la raționalizarea alimentelor de bază, a energiei 
electrice și termice, a bunurilor de larg consum. La sfârșitul anilor ’80, se generalizează 
o penurie de produse alimentare. Dintr-un raport redactat de Securitatea bihoreană, prin 
care se evalua starea de spirit a populației și citat de către istoricul orădean, Gabriel 
Moisa, putem realiza o imagine privind gravele deficiențe ale sistemului de 
aprovizionare a populației. Bihorenilor li s-au repartizat și livrat, pentru lunile octombrie 
și noiembrie 1989, următoarele cantități de produse de bază5:  

 
Produse Status Octombrie Noiembrie 

Carne 
Repartiție 18 tone 40 tone 

Livrat 4,7 tone 4,1 tone 

Preparate de carne 
Repartiție 39 tone 40 tone 

Livrat 10,7 tone 5,9 tone 

Pește 
Repartiție 1 tonă 4 tone 

Livrat 4,5 tone 2,3 tone 

Produse lactate 
(brânzeturi) 

Repartiție 10 tone 9 tone 
Livrat 0,35 tone 0,2 tone 

Sursa: Gabriel Moisa, „Aspecte privind viața cotidiană din Bihor în ultimii ani ai regimului 
comunist” în Crisia, numărul XLVII, Editura Muzeului Țării Crișurilor, Oradea, 2017, p. 204. 

 
De asemenea, pentru susținerea acestui plan, s-au vândut, în anul 1987, 

aproximativ 80 de tone de aur din rezerva Băncii Naționale6.  

 
3 Ibidem. 
4 Ibidem, p. 106. 
5 Gabriel Moisa, „Aspecte privind viața cotidiană din Bihor în ultimii ani ai regimului comunist”, în Crisia, 
numărul XLVII, Editura Muzeului Țării Crișurilor, Oradea, 2017, p. 204. 
6 Petre Opriș, „Nicolae Ceaușescu și datoria externă a României”, în Arhivele Olteniei, serie nouă, nr. XXV, 
Editura Academiei Române, București, 2011, p. 2013. 
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În același timp, statul intervine și încearcă să controleze toate segmentele vieții 
private. Formele de manifestare a disidenței față de regimul Nicolae Ceaușescu sunt 
puține și izolate. Se manifestă doar în anumite cercuri restrânse de intelectuali, oameni 
de cultură sau muncitori. Disidență, într-o formă de masă, putem observa doar în cazul 
grevei minerilor din Valea Jiului din 1977, respectiv revolta muncitorilor de la Brașov 
din 1987, ambele evenimente având cauze economice. Pentru brutalitatea Securității, 
România a fost considerată drept cea mai represivă țară în raportul International Helsinki 
Federation for Human Rights, în anul 19887. 

Acesta este contextul în care românii recurg la trecerea frauduloasă a granițelor. 
Acest fenomen se manifestă pe tot parcursul perioadei comuniste, însă, dacă la începutul 
regimului vorbim de o motivație preponderent politică, la sfârșitul regimului românii vor 
pleca din cauza situației economice în care se afla România.  

Datele privind fenomenul sunt puține, documentele Înaltului Comisariat ONU 
pentru Refugiați arată că, în perioada 1969 – 1989, au cerut azil politic peste 100.000 de 
români în Occident8, însă numărul real este mult mai mare, nu toți frontieriștii au optat 
să fie înregistrați de Înaltul Comisariat sau de către autoritățile țării de destinație. Anul 
de vârf este considerat anul 1989, când aproximativ 50.000 de români au plecat ilegal 
din țară, 27.000 cerând azil în Ungaria, 7.932 în Austria, 5.329 în Iugoslavia, 3.121 în 
Germania și 1.198 în Franța9.  

Unitățile militare care erau însărcinate cu paza graniței erau numersoase, la fel 
de numeroase sunt și abuzurile comise de grăniceri. Doamna Doina Magheți a obținut 
un raport, întocmit în perioada 1980-1989, de la biroul de presă al Brigăzii de Grăniceri 
din Timișoara, din care reiese că toate cazurile în care erau implicați militari au fost 
soluționate, toți militarii, cu excepția unuia, au fost scoși de sub urmărire penală pentru 
că acționau conform Decretului 367 din 18 octombrie 1971 privind regimul armelor, 
munițiilor și materiilor explozive. De asemenea, din raport reiese că opt militari au fost 
condamnați pentru folosirea abuzivă a armamentului10. 

Cazurile în care militarii recurg la trecerea frauduloasă sunt puține, deoarece ei 
sunt pasibili să fie condamnați nu doar pentru trecerea frauduloasă, prevăzută și 
pedepsită la art. 245 din Codul Penal, cu închisoare de la 6 luni la 3 ani, ci și pentru 
dezertare, prevăzută și pedepsită conform art. 332 și care este definită drept: „Absența 
nejustificată de la unitate sau serviciu, care depășește 3 zile, a oricărui militar, se 
pedepsește cu închisoare de la unu la 7 ani”11.  

Istoricul István Deák, citând documente provenite din arhiva fostei Securități 
est-germane, STASI, prezintă povestea unui locotenent-colonel din Câmpulung 

 
7 ***, Anual report of activities – 1988, International Helsinki Federation for Human Rights, Viena, 1989, p. 7. 
8 Brîndușa Armanca, Frontieriștii. Istoria recentă în mass-media, Ediția a II-a, revăzută și adăugită, Editura 
Curtea Veche, București, 2011, p. 5. 
9 Ibidem, pp. 17-18. 
10 Johann Steiner, Doina Magheți, Mormintele tac. Relatări de la cea mai sângeroasă graniță a Europei, 
Editura Polirom, Iași, 2009, p. 15. 
11 Codul Penal din 21 iunie 1968, Buletinul Oficial, nr. 79-79 bis din 21 iunie 1968. 
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Moldovenesc care a fugit, în 1987, împreună cu soția și copiii săi, în Austria. Din raportul 
întocmit de STASI reiese că, colonelul ar fi declarat că România este la pământ, nu mai 
există nimic de cumpărat în magazine: „Din punctul lui de vedere există două variante: 
fie Ceaușescu va fi asasinat, fie va exista o revoluție”12. 

În numărul din august 1989 al revistei Newsweek apare articolul intitulat 
„Ultimul stalinist”, semnat de către Michael Mayer, care conține și un interviu cu 
Nicolae Ceaușescu. În acest text este menționat Vasile Flutar, un procuror militar care, 
în 1984, i-a scris conducătorului, acuzând grănicerii români de crimă, violență și luare 
de mită. În scrisoare a menționat un incident în care a fost împușcat un preot romano-
catolic și un cuplu tânăr cu un copil, la câteva zile după trimiterea scrisorii a fost 
concediat. În următorii doi ani a fost arestat de mai multe ori, bătut și torturat, însă, în 
noiembrie 1988, a reușit să fugă în Ungaria13. 

În arhiva Tribunalului Militar Timișoara sunt păstrate doar opt dosare ce conțin 
informații referitoare la personalul militar care a trecut fraudulos frontiera. Într-un caz, 
un soldat a fost înapoiat de către autoritățile maghiare. Într-unul din aceste dosare găsim 
informații chiar despre un soldat detașat la compania de grăniceri Cenad, care a fost 
recompensat pentru paza frontierei cu cinci zile de permisie, iar la întoarcere din 
permisie va încerca să treacă granița în zona localității Cenad, alături de alte trei 
persoane.  
 Un alt caz aflat în Arhiva Tribunalului Militar Timișoara, în care un militar 
recurge la trecerea frauduloasă a graniței de vest, este cel al lui H. I., născut în 16.11.1969 
în Cristuru Secuiesc, județul Harghita, militar în termen la Unitatea Militară 02602 
Budești, județul Călărași. Acesta se afla în permisie la domiciliu în perioada 24-30 martie 
1989, când a decis să părăsească ilegal țara, propunându-și să ajungă în Ungaria la un 
prieten de-al său din orașul Szeged14. Acesta a fost, inițial, încadrat la U.M. 01239 
Topraisar din județul Constanța.  
 Din procesul verbal întocmit de către plt. B. Vasile, din cadrul postului de miliție 
TF Curtici, reiese că, în 26 martie 1989, personalul postului a efectuat un control la trenul 
R. nr. 21, când o persoană suspectă a coborât din tren, acesta a fost imediat legitimat, 
reținut și condus la postul de miliție. H. I. a declarat organelor de miliție că a sosit în 
Curtici cu scopul de a trece fraudulos granița în Ungaria, el fiind militar în termen la UM 
02602 Budești. În continuare, documentul menționează că „... asupra susnumitului s-au 
găsit următoarele acte și obiecte: buletinul de identitate, harta turistică a RSR, una 
salopetă (combinezon), pantofi sport (fotbal), suma de 77 lei, două pachete de biscuiți, 
un ceas marca „Poljot”, un briceag, un bilet cu două adrese din R.P.Ungaria, o poză cu 
întreaga familie... Susnumitul este îmbrăcat sport cu un pantalon matlasat, o geacă din 

 
12 István Deák, Colonel român, înaintea fugii sale în Austria, în 1987: Fie Ceaușescu va fi asasinat, fie va 
fi Revoluție, www.miscarederezistenta.ro. Accesat în 5 februarie 2020. 
13 Marius Cosmeanu, Reporterii Newsweek de vorbă cu Ceaușescu, cu patru luni înainte de a fi executat, 
www.romanialibera.ro. Accesat în 6 februarie 2020. 
14 Arhiva Tribunalului Militar Timișoara (în continuare ATMT), dosar 91/16.05.1989, f. 1. 
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fâș, culoare roșie, un pulover gri și cămașă mai groasă culoare gri în carouri, în picioare 
fiind încălțat cu o pereche de pantofi maro”15. 
 H. I., în declarația olografă dată în fața milițienilor, a detaliat drumul parcurs 
până la reținere și planurile pentru a trece frontiera româno-maghiară: „Am venit la 
Curtici cu intenția de a trece frontiera și de a ajunge la prietenul cel mai bun de al meu, 
S. D., care stă la Szeged, 45/A II 18, G. 723... Menționez că salopeta și pantofii de fotbal 
le-am avut la mine pentru mă îmbrăca cu ele, în timpul nopții, când trebuia să trec... În 
trenul rapid nr. 21 m-am urcat în stația CFR Blaj și când am ajuns la stația CFR Curtici, 
am coborât din tren, moment în care m-a oprit organul de grăniceri și am fost condus la 
postul de poliție. Urma să trec frontiera pe jos, în zona Curtici, deși nu cunoșteam 
topografia locului”16. 
 

 
Biletele de tren folosite de către H. I.  

Sursa: ATMT, dosar nr. 91/16.05.1989, f. 8. 

  
Serviciul Cercetări Penale din cadrul Miliției Județene Arad își declină competența 

în favoarea Procuraturii Militare Oradea, care va notifica, în 7 aprilie 1989, Unitatea 
Militară 02602 Budești, ca H. I. să fie adus la sediul procuraturii, cu însoțitor, deoarece 
acesta se afla în arest disciplinar. De asemenea, se solicită ca delegatul U.M. să depună la 
procuratură și caracterizarea de serviciu a soldatului. Din acest document reiese că soldatul 
H. I. a fost încadrat pe data de 15 martie 1989 în funcția de mecanic reparator la grupa a 
2-a întreținere în cadrul CP. A 2-a Utilaje geniu. Militarul s-a prezentat la conducătorul 
unității în 22 martie 1989, pentru a solicita o permisie, având în vedere că mama sa este 
grav bolnavă. În continuare, comandantul subunității menționează că „.... în cele 9 (nouă) 
zile cât a lucrat în cadrul companiei, militarul a avut o comportare regulamentară 
participând la procesul de producție și integrându-se în viața subunității”17. 
 În 11 aprilie 1989, procurorul militar șef col. de justiție D. Liviu, de la 
Procuratura Militară din Oradea, dispune punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva 

 
15 Ibidem, f. 3. 
16 Ibidem, f. 4-5. 
17 Ibidem, f. 11. 
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soldatului H. I., pentru infracțiunea prevăzută la art. 2018 rap. la art. 24519 al. 1 și 2 din 
Codul Penal20. De asemenea, printr-o altă ordonanță, procurorul militar șef a dispus 
arestarea preventivă a lui H. I. pentru 30 de zile, cu începere de la 11 aprilie 1989, ora 
10.00 până la 10 mai 1989, ora 10.0021.  
 Având deja statutul de inculpat, H. I. descrie, în fața procurorilor militari 
orădeni, evenimentul și motivul pentru care a încercat să treacă fraudulos granița: „Am 
fost încorporat în luna septembrie 1988. În ziua de 27.02.1989 am primit o permisie de 
5 zile pentru a merge să-mi văd mama care era bolnavă. Am fost acasă, mama era deja 
externată din spital, suferă cu nervii - și fără să le spun nimic părinților mi-am luat bilet 
de tren spre Curtici pentru a trece fraudulos frontiera în R.P. Ungaria. Ajuns cu trenul 
rapid pe la ora 19.30 la Curtici, am coborât din tren cu intenția de a mă îndrepta spre 
graniță pe jos, deoarece în tren se făcea control și eram depistat. Cum am coborât din 
tren am fost legitimat și reținut. Am vrut să merg în Ungaria deoarece acolo aveam un 
prieten, S. D., care este stabilit în Szeged... La plecarea de acasă le-am spus părinților că 
plec în satul vecin la o distracție. Motivul care m-a determinat să încerc plecarea în 
Ungaria a fost că înainte de a pleca în armată discutasem cu o fată, iar când am venit 
acasă mi-am dat seama că ea discută cu un alt băiat”22. 

Dosarul ajunge în fața unui complet al Tribunalului Militar Timișoara în 29 mai 
1989, H. I. fiind învinuit pentru tentativă la infracțiunea de trecere frauduloasă a 
frontierei româno-maghiare. După formalități, s-a dat cuvântul procurorului militar care 
a cerut condamnarea inculpatului H. I. pentru tentativă de trecere frauduloasă și a 
solicitat ca executarea pedepsei să se realizeze în penitenciar.  

Avocatul desemnat din oficiu a cerut ca inculpatului să se aplice o pedeapsă spre 
minimul special prevăzut în lege, iar aceasta să fie executată într-o unitate militară 
disciplinară, motivând că H. I. „este un element tânăr, ușor reeducabil, nu are antecedente 
penale, a recunoscut și regretat fapta comisă, iar anterior săvârșirii ei a avut o comportare 
bună în cadrul unității”23. La ultimul cuvânt, H. I. a reiterat că regretă fapta săvârșită și, 
în viitor, va da dovadă de îndreptare.  

După finalizarea deliberărilor, instanța îl va condamna, pe baza art. 20 și art. 
245, alin. 1 și 2 din Codul Penal, la 15 luni de închisoare pentru tentativă la infracțiunea 

 
18 Articolul 20: Tentativa constă în punerea în executare a hotărârii de a săvârși infracțiunea, executare care 
a fost, însă, întreruptă sau nu și-a produs efectul. Există tentativă și în cazul în care consumarea infracțiunii 
nu a fost posibilă datorită insuficienței sau defectuozității mijloacelor folosite, ori datorită împrejurării ca, 
în timpul când s-au săvârșit actele de executare, obiectul lipsea de la locul unde făptuitorul credea că se află. 
Nu există tentativă atunci când imposibilitatea de consumare a infracțiunii este datorită modului cum a fost 
concepută executarea. 
19 Articolul 245: Intrarea sau ieșirea din țară prin trecerea frauduloasă a frontierei se pedepsește cu închisoare 
de la 6 luni la 3 ani. Tentativa la ieșirea frauduloasă din țară se pedepsește. Se consideră tentativă și 
procurarea de mijloace ori instrumente sau luarea de măsuri, dacă rezultă în mod neîndoios că făptuitorul 
urmărește să treacă fraudulos frontiera. 
20 ATMT, dosar 91/16.05.1989, f. 12. 
21 Ibidem, f. 14. 
22 Ibidem, f. 13. 
23 Ibidem, f. 29. 
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de trecerea frauduloasă a frontierei de stat. De asemenea, instanța a decis menținerea 
stării de arest al inculpatului24. 

Conform sentinței, soldatul H. I. avea la dispoziție, pentru recurs, 10 zile de la 
pronunțare, iar printr-un proces verbal, încheiat în fața instanței, acesta a declarat că nu 
dorește să facă recurs25. Însă, prin cererea cu nr. de înregistrare 186 din 12 iunie 1989, 
înaintează Tribunalului Militar Timișoara un recurs penal și solicită executarea pedepsei 
într-un batalion disciplinar26. În 28 iunie 1989 depune o nouă adresă la Tribunal prin care 
anunță instanța că renunță la recurs: „Vă rog închiderea cauzei și cer ca recursul care a fost 
înaintat la Tribunalul Militar Timișoara în luna iunie 1989, să nu fie trimis mai departe la 
Tribunalul Militar București, pentru dezbatere, având în vedere că am renunțat la recurs”27. 

Recursul a fost înaintat Tribunalului Militar Teritorial București care, prin decizia nr. 
233 din 24 iulie 1989, a luat în discuție cauza, însă a ținut cont de cererea de retragere a 
recursului. De asemenea, l-a obligat pe inculpat la plata sumei de 100 lei, cheltuieli judiciare28. 

În arhiva Tribunalului Militar Timișoara se regăsește și cazul soldatului I. C. T., în 
vârstă de 20 de ani, militar în termen la U. M. 01331 Dej, detașat la munci agricole la I.A.S. 
Honorici. Soldatul I. C. T., cu domiciliu în comuna Vasilați din județul Călărași, a fost oprit, 
legitimat și ulterior condus la postul de poliție al comunei Peregu Mare, localitate de graniță, 
pentru că nu putea să își justifice prezența în zona localității Peregu Mic.  

În timpul cercetărilor primare va declara milițienilor din Peregu Mare că, în 18 
octombrie 1989, a primit permisie să-și viziteze părinții. Atunci a decis să părăsească 
România și să treacă fraudulos granița în Republica Populară Ungară, iar de acolo 
unchiul lui să îl ducă în Statele Unite ale Americii. În continuare, a declarat: „Am luat 
trenul din Lugoj până la Arad, iar de acolo tot cu trenul am mers până în comuna Pecica, 
iar din Pecica până la Peregu Mare am mers pe jos, unde între comuna Peregu Mare și 
satul Peregu Mic am fost depistat de către organele de miliție”29. 

Dintr-un proces verbal, întocmit de reprezentanții Miliției din Peregu Mare, 
putem afla că asupra soldatului s-au găsit doar următoarele documente: carnet de 
serviciu, ordin de serviciu, o fișă de scontare CFR și un bilet de călătorie bianco cu 
plată30. Din declarația dată în fața anchetatorilor, militarul I. C. T. descrie, pe larg, 
evenimentele din ultima săptămână: „În data de 18 octombrie 1989 am fost recompensat 
cu o permisie de 6 zile datorită meritelor deosebite în muncă... Mi-am luat bilet de 
călătorie și până la ora plecării trenului, 18.28, am servit o bere la restaurantul Dacia. 
După care am luat trenul și m-am deplasat în București, după care am luat metroul până 
la stația Republica, de acolo am mers în gara 23 August de unde am luat trenul până în 
halta Vasilați... Am ajuns acasă (am uitat să menționez că urma ca pe data de 15 

 
24 Ibidem, f. 30. 
25 Ibidem, f. 31. 
26 Ibidem, f. 37. 
27 Ibidem, f. 46. 
28 Ibidem, f. 49-50. 
29 Idem, dosar 207/9.11.1989, f. 2. 
30 Ibidem, f. 3. 
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octombrie 1989 fratele meu mai mare să facă nuntă)... Luni m-am deplasat de la 
domiciliu în București... urma să călătoresc cu Rapidul 12 cu plecarea din București 
Nord la orele 22.53... La orele 05.06 am ajuns în Lugoj, după care m-am deplasat către 
I.A.S. Honorici. M-am prezentat la tov. maior Molodovan... care mi-a dat 2 ore liber. În 
aceste 2 ore m-am hotărât să plec, m-am îmbrăcat civil și ferindu-mă să fiu văzut m-am 
îndreptat spre Lugoj. Din Lugoj am luat trenul spre, din Arad spre Pecica și din Pecica 
m-am deplasat până în loc. Peregu Mare unde am fost prins de org. locale de miliție în 
timp ce mă îndreptam spre frontieră să verific prezența posturilor de grăniceri”31. 

Procurorul militar de la Procuratura Militară Oradea a pus în mișcare acțiunea 
penală împotriva soldatului I. C. T., pentru infracțiunea prevăzută la art. 20, raportat la art. 
245, alin. 1 din Codul Penal, săvârșită în 18 octombrie 1989, când a încercat să treacă 
fraudulos frontiera în R.P. Ungară, fiind reținut de grăniceri în raza localității Peregu Mic32. 

Din caracterizarea militarului reiese că acesta a fost detașat pentru campania 
agricolă de toamnă la I. A. S. Honorici, județul Timișoara, unde lucra ca bucătar al 
detașamentului: „Din permisie s-a reîntors la timp, la 18.10.1989 orele 10.30, îmbrăcat 
în haine civile, într-o stare foarte agitată, nervos, măcinat de frământări interioare. Este 
un militar copilăros, manifestând de multe ori naivitate în relațiile cu ceilalți militari, 
nematurizat psihic, nu-l caracterizează consumul de băuturi alcoolice și nu a fost 
predispus abaterilor de la ordinea și disciplina militară”33. 

Inculpatul I. C. T. a ajuns în fața instanței Tribunalului Militar Timișoara în 16 
noiembrie 1989, întrunită în ședință publică la sediul Casei Armatei Arad. În urma 
formalităților prevăzute în legislația penală, s-a dat cuvântul procurorului militar, care a 
cerut condamnarea soldatului pentru tentativă de trecere frauduloasă a frontierei și 
executarea pedepsei într-o unitate militară disciplinară. În urma lui, apărătorul 
inculpatului a cerut aplicarea unei pedepse care să-l reeduce pe I. C. T. și instanța să 
dispună executarea pedepsei într-o unitate militară disciplinară, așa cum ceruse și 
procurorul, pentru că „este un element tânăr, ușor reeducabil, nu are antecedente penale, 
a recunoscut și regretat fapta comisă”34. 

În cele din urmă, instanța a decis condamnarea inculpatului I. C. T. la 15 luni de 
închisoare pentru tentativă la infracțiunea de trecere frauduloasă a frontierei. În 
continuare, a decis menținerea stării de arest al inculpatului, conform art. 350, alin. 1 și 
art. 148, alin. 1, lit. b. din Codul de Procedură Penală. De asemenea, inculpatul a fost 
obligat să plătească statului suma de 500 lei cheltuieli judiciare, în care s-a inclus și 
onorariul avocațial în valoare de 200 lei35. 
 Cu drept de recurs în 10 zile, acesta va înainta recursul Tribunalului Militar 
Timișoara, solicitând „aprobarea micșorării pedepsei cu câteva luni, deoarece sunt foarte 

 
31 Ibidem, f. 4-6. 
32 Ibidem, f. 8. 
33 Ibidem, f. 15. 
34 Ibidem, f. 23. 
35 Ibidem, f. 24. 
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conștient de infracțiunea pe care am săvârșit-o și că regret foarte, foarte mult... Aici în 
penitenciar am înțeles că munca este valoarea supremă a societății socialiste, unicul 
factor al progresului... Țin să menționez că prin micșorarea pedepsei ajutați un om să se 
reîncadreze în societate, să-și aleagă cel mai bun drum care duce spre o viață liberă...”36. 
 Recursul se va judeca în 8 ianuarie 1990, când, prin decizia nr. 1/8.01.1990, 
Tribunalul Militar Teritorial București a decis că „Recursul este întemeiat... Potrivit art. 
2 al Decretului – lege adoptată de Consiliul Frontului Salvării Naționale la data de 4 
ianuarie 199037, deci după pronunțarea sentinței, se amnistiază infracțiunile pentru care 
legea penală prevede o pedeapsă privativă de libertate de până la 3 ani inclusiv”38, astfel 
instanța admite recursul înaintat, încetează procesul penal pornit împotriva lui și dispune 
punerea în libertate a inculpatului39. 
 De asemenea, în urma unor date culese din surse documentare primare și se 
bazează pe rapoartele zilnice întocmite de Poliția de Frontieră Maghiară40, aflate în 
fondul Ministerului Afacerilor Interne la Arhivele Naționale ale Ungariei, din cele 
12.130 de persoane care au fost identificate, doar 16 erau militari, un maior și 15 soldați. 
Din cele 16 persoane, 15 erau etnici maghiari, respectiv un soldat avea naționalitatea 
română. Analizând mediul de proveniență, putem constata că 8 persoane aveau 
domiciliul în mediul urban, iar 8 persoane în mediul rural, 5 persoane având domiciliul 
în județele Bihor și Satu Mare, iar restul militarilor din Alba, Arad, Caraș Severin, Brașov 
și Timiș. Motivul declarat pentru care au recurs la trecerea frauduloasă a graniței, ne 
arată următoarea imagine: 10 persoane au trecut granița pentru a se stabili în Ungaria, 
câte o persoană din spirit de aventură, motive economice, motive medicale și politice 
(maiorul), respectiv două cazuri în care documentele nu menționează motivația pentru 
care au trecut frontiera.  

Situația economică, de la sfârșitul ultimei decade a comunismului din România, 
a marcat existența și viața personală a militarilor. Trecerea frauduloasă a frontierei 
reprezenta o scăpare de la o viață cu greutăți și fără perspective la o viață decentă și cu 
prespective de viitor. Însă, grănicerii și personalul militar însărcinat cu paza frontierei 
aveau un rol important în aplanarea exodului care se dezvolta în această perioadă. Ei 
erau însărcinați să păzească frontiera cu arma îndreptată spre interior, spre populație. De 
asemenea, sunt nenumărate povești ale frontieriștilor care povestesc bătăile și tortura 
primită de la grănicerii români.  

 
36 Ibidem, f. 37. 
37 Art. 2 din Decretul-lege nr. 3/4.01.1990 privind amnistierea unor infracțiuni și grațierea unor pedepse: Se 
amnistiază infracțiunile pentru care Codul penal sau legile speciale prevăd o pedeapsă privativă de libertate 
până la 3 ani inclusiv sau amendă. 
38 ATMT, dosar 207/9.11.1989, f. 34. 
39 Ibidem. 
40 Magyar Nemzeti Levéltár (Arhivele Naționale ale Ungariei), Határőrség Országos Parancsnoksága, 
XIX-B-10. 
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specialists in the field of ancient history and archeology, and Ivan Ordentlich, his 
former student and PhD student,at the Faculty of History of„Al . I. Cuza”University 
from Iași, left for Israel, where he builds a beautiful career. The letters highlight many 
of the valuable concerns and achievements of the two archaeologists, from 1979-1983, 
which science and work brought them closer, beyond the ideological barriers of the 
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have found in the Personal Fund of Professor Mircea Petrescu-Dîmbovița, kept at Iași 
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Mircea Petrescu-Dîmbovița, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați specialiști 
români din domeniul istoriei vechi și arheologiei, s-a născut la Galați în anul 1915, într-
o familie de intelectuali (tatăl magistrat, mama profesoară). A urmat școala elementară 
și liceul „Vasile Alecsandri” din localitate, apoi cursurile Facultății de Litere și Filosofie 
a Universității din București, pe care a absolvit-o cu excelente rezultate în anul 1937. 
Având șansa prezenței în facultate a unei generații de profesori de excepție, Mircea 
Petrescu-Dîmbovița datorează anilor petrecuți la București (1933–1949) formarea sa ca 
arheolog și specialist de primă mână în arheologia preistorică a teritoriului sud-est 
european. În această perioadă activează, încă de la terminarea facultății, ca asistent al 
profesorului Ioan Andrieșescu, la catedra de Preistorie și Arheologie, fiind un fidel 
discipol al acestuia. În perioada 1943–1948 este încadrat și asistent la Muzeul Național 
de Antichități din București, fiind unul dintre colaboratorii lui Ion Nestor. Tot în această 

 
 Student doctorand, Şcoala Doctorală de Istorie, Universitatea din Oradea. Conducător științific prof. univ. 
dr. emerit Ion Zainea și .prof. univ. dr. Octavian Bounegru. (Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași). 
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perioadă (1947) devine doctor în istorie, cu o teză intitulată Contribuțiuni la ultima 
epocă a bronzului din Transilvania, sub conducerea aceluiași Ion Nestor. 

În 1949 se mută la Iași unde, timp de peste cinci decenii, va desfășura o activitate 
prodigioasă și va influența hotărâtor arheologia spațiului dintre Prut și Carpați. Între cele 
mai importante repere ale activității sale profesionale, amintim: conferențiar (1949–1956) 
și apoi profesor (titular între 1956–1983, apoi asociat până la moartea sa) la Facultatea de 
Istorie a Universității „Al.I. Cuza” din Iași; director al Muzeului de Istorie a Moldovei 
(1954–1967); director al Institutului de Istorie și Arheologie „A.D. Xenopol” din Iași 
(1968–1990). Fondator al revistei Arheologia Moldovei, a publicat numeroase articole și 
studii de referință, precum și mai multe lucrări de sinteză, între care amintim Depozitele 
de bronzuri din România, pentru care primește premiul „Vasile Pârvan” al Academiei 
Române, în anul 1977. Academia Română îl alege membru corespondent în 1991 și 
membru titular în 1996.  Creator de școală, arheolog pasionat și onest, autor a numeroase 
studii de referință pentru arheologia românescă, Mircea Petrescu-Dîmbovița s-a stins din 
viață la 13 aprilie 2013, la Iași, lăsând în urmă o moștenire științifică importantă și, mai 
presus de aceasta, amintirea unui om de o valoare morală incontestabilă1. 

Între doctoranzii și foștii studenți ai săi de la Facultatea de Istorie a Universității 
„Al.I. Cuza” din Iași, s-a numărat și Ivan Ordentlich, originar din Beiuș (n-1934) și 
absolvent al Universității din Iași, specializarea Arheologie, în anul 1956. După 
facultate, ajunge muzeograf la Muzeul Țării Crișurilor din Oradea, interval în care își ia 
doctoratul (1973) tot la Universitatea din Iași, conducător fiindu-i Mircea Petrescu-
Dîmbovița. În anul 1975, împreună cu familia, pleacă în Israel unde, cum se va vedea, 
face o carieră fulminantă, ajungând cercetător la Institute for Archaeo-Metallurgical 
Studies din Tel Aviv (1976-1982), apoi director al Muzeului de Antichități din Tel Aviv-
Jaffa (1982-1996). În paralel, a ținut și cursuri de preistorie la Universitatea din Tel Aviv. 

Respectul și stima, datorate profesorului său, care i-a insuflat pasiunea pentru 
istorie veche și arheologie și l-a format ca specialist, dar și preocupările comune pentru 
acest segment al istoriei, îl vor determina pe Ivan Ordentlich, și după plecarea în Israel, 
să țină o legătură strânsă cu mentorul său, prin intermediul corespondenței. Această 
corespondență, sau, cel puțin parte din ea, am găsit-o în Fondul personal al profesorului 
Mircea Petrescu-Dîmbovița, aflat la Serviciul județean Iași al Arhivelor Naționale. 

După un început eșuat, cum aflăm dintr-o primă scrisoare, mai precis după ce 
Ivan Ordentlich trimite trei epistole profesorului, la care nu a primit răspuns, legătura 
este restabilită prin intermediul bibliotecarei Universității din Tel-Aviv, aflată, probabil, 
în vizită la Iași, cu care prilej profesorul Petrescu-Dîmbovița i-a transmis dorința sa de 
a-i scrie. Ca urmare, Ivan Ordentlich trimite profesorului său o primă scrisoare la 
sfârșitul anului 1978, nu știm exact când, deoarece nu este datată, dar în scrisoare se 

 
1 Nicolae Ursulescu, Vasile Cotiugă, ,,Viața și activitatea academicianului Mircea Petrescu-Dîmbovița. Date 
esențiale”, în vol. Orbis Prehistoriae. Mircea Petrescu-Dîmbovița - in memoriam, editori Victor Spinei, 
Nicolae Ursulescu, Vasile Cotiugă, Editura Universității ,,Al. I. Cuza”, Iași, 2015, pp. 17-57. 
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menționează ziua de 11.XII. Bănuind că anterioarele scrisori trimise s-au „rătăcit”, deci 
n-au ajuns în posesia profesorului, în această scrisoare Ivan Ordentlich face „o 
retrospectivă detaliată și cronologică” a ceea ce s-a întâmplat cu el în „ultimii trei ani”. 
Redăm, pe larg, conținutul acestei scrisori2, din care este de remarcat, prin comparație 
cu România acelor ani, condiția intelectualului, dar și dificultatea acomodării, nu doar 
sub aspect lingvistic și profesional, care n-au fost deloc o problemă, ba dimpotrivă, cât 
mai ales climatic (la căldura și ariditatea deșertului) în țara, cum o numește el, 
„realităților inverse”: „Mult stimate Domnule Profesor,[....] Am ajuns în Israel în toamna 
anului 1975. Direct am fost repartizat împreună cu familia într-o școală pentru însușirea 
limbii în apropiere de Ierusalim. Datorită gradului meu academic (aici acest lucru are o 
deosebită importanță) am primit o vilă cu trei camere și dependințe, complet mobilată și 
bani israeliți (nerambursabili) de a trăi la un nivel mediu. Sigur toate acestea la prima 
vedere sînt frumoase. Dar acomodarea la o viață nouă, complet diferită de ce-a fost 
înainte nu se petrece fără seisme, mai mult sau mai puțin puternice. Acolo am stat pînă 
în primăvara anului 1976. Între timp, din cîteva oferte, am ales Institutul de pe antetul 
hîrtiei3 și în același timp am primit catedra de Preistorie a Europei de la Universitatea 
din Tel-Aviv cu titlul de conferențiar invitat. Bineînțeles locuință de 4 stele într-un oraș 
suburban al Tel-Aviv-ului numit Bat-Yam (ceea ce tradus înseamnă fiica mării). 
Mobilarea apartamentului l-am putut realiza repede, datorită marilor împrumuturi ce mi-
au fost acordate. La început a fost foarte greu, zilnic cu autobusul făceam cîte o oră dus 
și întors. Dar peste o jumătate de an am cumpărat mașina (bineînțeles nu un Oldmobil 
american ci doar un Alfa Romeo italian, fiind doar conferențiar și nu un proprietar de 
prăvălie să spunem de fructe). Locuința a fost doar temporară pentru doi ani, iar la 
expirarea contractului am primit o locuință definitivă cu 4 camere într-un bloc la etajul 
7, într-un alt oraș suburban numit Holon, la ½ oră cu mașina de la locul de muncă. Soția 
beneficiază de loc de muncă, recalificîndu-se în cosmetică. Fiica cea mare a terminat 
Bacalaureatul și acuma este pentru 2 ani în armată. Dar aproape zilnic vine acasă. La 
terminarea armatei, se înscrie la facultatea de arheologie. Datorită postului meu, ea nu 
va trebui să plătească taxele uriașe universitare, ceea ce va fi foarte ușor pentru noi. Plus 
că aici, cu mici excepții, fiecare student în timpul facultății își cîștigă aproape complet 
existența. Cea mică este în clasa a 4-a. Acasă vorbim cu ea fie românește fie ungurește. 
Dar cînd vrea ceva repede vorbește ivrit și noi nu în toate cazurile înțelegem. Ce e aici 
este țara realităților inverse. Părinții de la copii învață limba, nemai vorbind de scris. 
Trebuie să mărturisesc că deși am un doctorat (atestat de Dumneavoastră) și titlu 
universitar, sînt pe jumătate analfabet. Un ziar ivrit ajunge pentru mine o lună și nici 

 
2 În care am păstrat grafia timpului, semnele de punctuație, chiar micile inadvertențe ale autorului, ca la fel 
în toate celelalte. Suita de trei puncte indică cuvinte din text pe care nu le-am putut descifra, iar parantezele 
drepte, părțile din text pe care nu le-am inclus. 
3 Este vorba de ,,Institut Of Mining and Metals in The Biblical World The Arabah Expedition”, institut de 
cercetare cu sediul la Londra și cu o sucursală la Tel-Aviv. Facem aici mențiunea că unele din scrisorile 
trimise de Ivan Ordentlich au în antet acest institut, unde spune că-și avea postul de bază, în timp ce altele 
sunt expediate cu antetul ,,Institute for Archaeo-Metallurgical Studies”. 
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atunci nu înțeleg decît cîteva cuvinte. Din cauza asta, citesc ziarele românești și cele 
englezești. De fapt, mai mult de jumătate din populație vorbește pînă la 5 limbi, 
exceptînd limba oficială. Dar pentru un asemenea fleac nimeni nu se supără. Sînt deputați 
în parlament care nu știu ivrit. Eu cred că aproape peste douăzeci de ani voi vorbi binișor 
și o să reușesc să citesc într-o zi. 

Cu acest bagaj modest de limbă, iată-mă la catedră predînd preistoria Europei. Și 
astfel a început circul. Imaginați-vă că Dumneavoastră mîine ar trebui să predați 
cronologia Cucuteni în limba spaniolă. Cam așa sunt și eu la catedră. Cursurile în prealabil 
le-am scris în românește. După aceea cu un traducător al Universității le-am tradus în ivrit, 
eu transcriind textul cu litere latine, care nu în toate cazurile se potrivesc. Bineînțeles, 
cursul era predat exclusiv citit și nu întotdeauna înțelegeam ce citesc. Situația bineînțeles 
este mult schimbată, deja încep să predau liber. Acest lucru pentru studenți nu a fost o 
noutate. Foarte mulți dintre colegii mei sînt în situația mea. Dar lăsînd partea amuzantă la 
o parte, din cauza acestor greutăți am fost nevoit să lucrez enorm de mult, dar roadele încep 
abia acum să se producă. Anul acesta am doar un semestru de curs. De la anul viitor deja 
am fost rugat să primesc două semestre. Acest lucru este extrem de important. Pe lîngă 
retribuția materială dublată, obțin și o serie de alte avantaje. Avantajul cel mai important 
este că intru în categoria acelora care după fiecare 5 ani, al 6-lea au un concediu de 1 an 
plătit și, pe spezele Universității, studii în străinătate. 

Dar postul meu de bază este la un institut de cercetare cu sediul la Londra și cu 
o sucursală la Tel-Aviv. Institutul trăiește din donații (și nu trăiește rău). Prin aceste 
donații nu trebuiește înțeles cîteva sute de dolari donate de persoane particulare ci sume 
foarte mari, din fondurile marilor firme europene. De exemplu Uzinele Volkswagen au 
donat anul trecut 4 milioane de mărci și așa mai departe. Scopul institutului este 1) 
cercetarea tehnicii metalurgiei bronzului antic. 2) sistemele de exploatare a minelor 
antice de cupru și 3) cartarea așezărilor pre și protoistorice din Peninsula Sinai. Eu sînt 
responsabilul cercetărilor în minele antice de cupru de la Timna, în apropierea Mării 
Roșii. Este știut că în zona Timna sînt cele mai vechi exploatări miniere de cupru. 
Acestea au început în a doua jumătate a mileniului 5 și urmele de exploatare sînt aproape 
neîntrerupte pînă în zilele noastre. Deasemenea sînt și motivul principal al cartărilor din 
Sinai. Toate acestea luate la un loc au însemnat completa mea reprofilare. Nu a fost o 
treabă foarte simplă, dar șefii au avut paciența necesară, nemai vorbind de biblioteci care 
practic sînt complete și poți obține tot ce dorești. Nu a fost necesar altceva decît multă 
voință și mult de lucru pe zi. Prima mea săpătură mare a fost la Timna, la minele de 
aramă. Abia acum mi-am dat seama ce a însemnat școala „stratigrafică ...”. Am avut 
ajutoare din 6 țări, tehnicieni, topografi, fizicieni, paleologi, geologi, muncitori 
specialiști mineri din Germania. Echipamentul tehnic e de un nivel extrem de înalt. 
Mașini speciale de deșert ale firmei engleze Rower, pînă la frigidere cu baterii solare, 
legătură radio permanentă cu armata, telefoane interioare în mină etc. Dar cu toate 
acestea se lucrează în condiții ce Dumneavoastră practic nici nu le puteți imagina. În 
primul rînd căldura, ești în plin deșert fără o pată de umbră, sînt zile cînd temperatura 
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ajunge pînă la 55-60 C. Pe nici un obiect de metal fără mănușe nu poți pune mîna că te 
arde. O permanentă sete, cu toate că se consumă la 15 kg de apă. Pur și simplu omul 
simte că-i fierbe creierul și pe deasupra mai trebuie să și lucrezi. În galeriile antice se 
coboară cu echipament special contra scorpionilor și viperelor. Dar greutatea începe 
seara, cînd este un fenomen curios. Soarele apune extrem de brusc doar în cîteva minute 
și atunci temperatura scade de la +55 la maximum +20 C. Această schimbare bruscă ce 
se petrece în cîteva minute, pentru un organism european este foarte greu de suportat. 
Cred că la Iași, cînd pe vremuri erau -20 C nu sufeream așa de frig ca în deșert seara. 
Din cauza acestor condiții și costul la săpături se ridică la sume fabuloase, nemaivorbind 
de întreținerea personalului. Dar rezultatele sînt foarte interesante. Din cauza climei 
extrem de uscate, totul se conservă într-un mod de-a dreptul miraculos întrucît de-a 
lungul timpului exploatările miniere au fost efectuate de expediții ale faraonilor egipteni, 
vrînd nevrînd a trebuit să învăț istoria Egiptului Antic. Dar pînă la urmă, cu trudă și multe 
nopți albe, actualmente un raport preliminar este sub tipar și raportul final de vreo 100 
pagini text plus zeci de planșe este predat și va apare în Anglia sub egida Universității 
din Londra. Pentru prima dată în lume apare un studiu complet asupra sistemelor ... 
tipologie, cronologie. Privit retrospectiv, nu cred că aș mai fi în stare să mai investesc 
încă odată cvantumul de muncă ce a necesitat scrierea acelor pagini. La sediul central, 
lucrarea a avut o bună primire. Drept răsplată, începînd de la anu preiau săpăturile din 
minele de aramă din Epoca Bronzului din Valea Rio Tinto, Spania. De fapt săpăturile au 
fost planificate să înceapă anul acesta, eu am avut bilet de avion chiar, dar o grevă 
generală de lungă durată a minerilor din zonă, a făcut imposibilă începerea săpăturilor. 
Undeva mi-a prins foarte bine acest lucru, deoarece urma să plec după o expediție de 
două luni cînd am cutreierat Peninsula Sinai de fapt am ajuns la proiectul meu principal. 
Întocmirea unui corpus al realizărilor din Sinai. La Institutul nostru deja există o cantitate 
enormă de material aparținînd la vreo 400 de așezări începînd din Paleolitic continuînd 
cu epoca Mamelucă. Am preluat acest material și după multă trudă, materialul este cartat 
pe fișe computerizabile. Este un material extrem de interesant. Plus materialul recoltat 
în două luni întregi cu toate mijloacele de locomoție posibile de la bătut pe jos deșertul, 
la mașini șenilate, elicoptere. Să fi văzut Domnule Profesor cum stăteam cocoțat pe 
cocoașele unei cămile (ce curioasă este viața, din zonele umede ale Crișurilor în 
ariditatea deșertului). Acuma tocmai am terminat o cronologie nouă a Sinaiului și exact 
pe dinastiile egiptene și pe realitățile din Canaan. Începînd din ianuarie, mă apuc să scriu 
partea arheologică a corpusului. Alți specialiști scriu geografia, paleobotanica, analizele 
chimice și metalurgice. În Sinai, datorită expertizei egiptene, s-a dezvoltat un puternic 
centru de extracție minieră și în timp de obținere a cuprului brut. Zeci de așezări au fost 
descoperite, a căror ocupație exclusivă era reducerea minereului, descoperind cuptoarele 
speciale de reducere. Ceea ce este extrem de impresionant sînt gravurile și desenele de 
pe stînci ale egiptenilor. Se păstrează în așa condiții că ai impresia că acum au fost 
executate și nu pe vremea Dinastiei I sau a lui Ramses. Eu mă uit la ele fără să înțeleg 
prea multe. Dar în corpul expediționar este un specialist de la British Museum. În acest 
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punct scrisoarea a fost uitată pentru o lună. Am primit pe neașteptate o concentrare pentru 
30 de zile. Am lăsat totul baltă și am plecat. Norocul meu că am fost la numai 100 km 
de casă, puteam des să vin să văd familia, era doar 1 ½ oră de drum și cum am mașina 
cu mine nu era problemă. Astăzi este prima zi de serviciu și îmi este foarte greu să reintru 
în ritmul normal. Trebuiesc cîteva zile de acomodare. Azi dimineață (11 XII) am ascultat 
știrile de la București se spunea zăpadă, lapoviță, -3C. Și aicea a venit iarna, ceea ce 
înseamnă că în zona litoralului mediteranian plouă și sînt 15-20 C, iar în jurul Mării 
Moarte numai +25-30 C. Anul trecut la Ierusalim chiar a nins cîteva ore. Începînd din 
martie pînă în noiembrie măcar un nor nu este pe cer. Cum suntem noi obișnuiți cu un 
alt climat este extrem de greu, trebuie să treacă mulți ani pînă te obișnuiești. 

A fost în vizită oficială la Tel-Aviv, în vară, Domnul Irimie de la Sibiu, am fost 
foarte mult timp împreună. Ce bine ar fi să Vă avem și pe Dumneavoastră oaspete aici. 
Dacă eventual Vă gîndiți la o vizită particulară aicea, eu cu cea mai mare plăcere Vă ofer 
casă, masă, plimbare prin tot Israelul (muzee, institute, materiale). Pe Dumneavoastră v-
ar costa exclusiv biletul de avion, de restul am eu grijă. Această invitație este valabilă și 
pentru Doamna Petrescu. Dacă aveți nevoie de eventuală bibliografie, puteți să-mi scrieți 
liniștit. Chiar dacă nu Vă pot trimite cartea originală, dar copii xeros sau microfilm nu 
este o problemă. 

Dacă nu vă este greu transmiteți la foștii colegi și profesori, gîndurile mele cele 
mai bune. Al Dumneavoastră fost elev cu deosebit respect I.Ordentlich”4. 

Primește, cum reiese din următoarea scrisoare, răspuns din partea profesorului 
Petrescu-Dîmbovița, al cărei conținut nu-l cunoaștem, neaflându-se între celelalte. 
Răspunsul lui Ordentlich vine în 15.V.1979: „Mult Stimate Domnule Profesor, Cu mare 
întîrziere am primit scrisoarea Dumneavoastră, pe de o parte datorită unei greve de lungă 
durată a poștei, iar pe de altă parte eu am fost plecat aproape o lună în Peninsula Sinai și 
în Golful Akaba în expediție. A fost prima expediție în care deja eu aveam numele de 
„boss”. Nu este o treabă ușoară o asemenea expediție, dar deja încep să am experiența 
necesară. Plus că în ultimii ani și în deșert pătrunde civilizația. Nu este o plimbare simplă 
pe aleile Copoului, dar se poate trăi. Am avut la dispoziție personal de 20 de oameni și 
5 mașini speciale englezești de deșert Land Rover. Scopul expediției a fost depistarea de 
așezări în Peninsula Sinai din epoca bronzului (fac ce fac dar epoca bronzului nu-l 
părăsesc). Aceste așezări în prealabil au fost depistate pe fotografii aeriene. Am învățat 
să citesc aceste fotografii întrucît în deșert urmele vechilor așezări sînt la suprafață și nu 
este o problemă grea descifrarea lor. Aceste așezări au luat naștere în exclusivitate în 
zonele de minereu de aramă. Primele datează la începutul epocii bronzului (Early Bronz 
I, după anul 3500 la mijlocul perioadei Pre-Dinastice, avînd multe afinități cu materialul 
din culturile El Omari și Maadi I, contemporane cu Cultura Gerzian I (Naqada II) din 
Egipt. De fapt după teoria mea și în general acceptată, întreaga metalurgie a bronzului 

 
4 Arhivele Naționale - Serviciul Județean Iași, Fond personal Mircea Petrescu-Dîmbovița. Corespondență 
Izrael, dosar B 21, f. 4-8. 
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din Sinai aparține unei puternice influențe egiptene. Dar mai important este cercetarea 
complexului metalurgic din apropierea Golfului Akaba, în zona numită Timna. Acest 
complex pe bună dreptate se poate afirma că este un lucru unic în arheologie. Pe un 
teritoriu extrem de bogat în aramă se găsesc încă de la începutul epocii bronzului minele, 
așezările civile, așezările metalurgice, templul egiptean dedicat lui Hator (zeița 
protectoare a minerilor în Egipt). Lucrările au loc de aproape zece ani. Dar în ultimii ani 
încetul cu încetul am preluat lucrările. Deja minele le-am săpat acuma. A fost prima mea 
lucrare, am avut noroc ... rezultatele au fost excelente. Am reușit să diversez minereurile 
chalcolitice, începutul epocii bronzului și cele de la sfîrșitul epocii bronzului, stabilind 
în același timp funcționalitatea diferitelor tipuri de galerii. Anul acesta am preluat 
săpătura din aria metalurgică propriu zisă. În așezare nu se locuia, doar se lucra minereul. 
Așezarea aparține Dinastiilor XIX-XX (New Kingdom). În ultimul timp am citit extrem 
de mult despre procesul de metalurgie a bronzului antic. Acest lucru mi-a folosit ..., 
deoarece pe baza tehnicilor diferite utilizate în prelucrarea aramei și puse în legătură cu 
ceramica descoperită, pe baza unui model matematic elaborat de cumnatul meu am reușit 
să stabilesc trei faze de tehnică pe răstimpul de existență a așezării. Punctul culminant 
din viața așezării aparținînd perioadei cînd egiptenii au adus specialiști din Peninsula 
Arabică din zona Median, oameni care au o ceramică caracteristică (pasta albă, decorată 
cu benzi și figuri geometrice maron, negru și roșu). De fapt, am găsit și așezările lor 
civile cu construcții cu totul diferite de cele ale egiptenilor sau băștinașilor. Dar 
important este că s-au descoperit numeroase cuptoare de redus minereu, datorită cărora 
cunoaștem acuma procedeele tehnice utilizate. Pe baza acestor date, centrala din Anglia 
reconstituie cîteva cuptoare experimentale la Universitatea Newcastle (Prof. Tylecote). 
Minereul necesar l-a exploatat din minele antice de la Timna și am expediat deja către 
Anglia prima cantitate de 500 kg de minereu pentru experiment. Poate odată o să ajung 
ca să pot ține un ciclu de predare despre metalurgia aramei la Universitatea din Iași. Șeful 
meu, Prof. Rothenberg, a scris o carte despre aceste probleme de la care acuma cîțiva ani 
am eu unele greșeli de interpretare cronologică împreună cu această carte și o carte 
despre ceramica din ... Vă expediez zilele acestea pe adresa Institutului. În același timp 
am și eu o mare rugăminte. Dacă aveți cumva tipărit șapilografiat cursul Dumneavoastră 
de preistorie generală, V-aș ruga să mi-l trimiteți. Mi-ar fi de mare folos. Eu sînt încă 
novice în predare la Universitate. Eu am întocmit un curs ținînd cont de condițiile locale, 
unde studenții sînt absolut străini de ce se întîmplă în Europa. Dar ar fi un mare ajutor 
ca să pot compara cursul meu cu cel al Dumneavoastră. Acuma vreo două luni voi sta în 
Tel-Aviv, iar din August plec din nou la cercetări. Singurul lucru ce mă complică sînt 
cursurile de la Universitate, dar nu am încotro trebuie să fac și una și alta. Aici dacă nu 
muncești enorm nu ajungi la nici un rezultat, nici moral și nici material și la acest lucru 
trebuie să adăugăm dificultățile de climă. Eu în general suport bine. Anul acesta 
concediul încă îl petrec în Israel, dar pentru anul viitor deja am primit programul. Troya, 
insula Creta, Grecia (Mykene ... și puțin din Italia) plec cu soția și iau mașina cu mine 
ca să am mai mare mobilitate. În fine vom trăi și vom experimenta. În rest totul bine și 
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dacă din cînd în cînd aveți puțin timp liber, scrisorile Dumneavoastră totdeauna sînt un 
eveniment pentru mine. Al Dumneavoastră cu mult respect, I. Ordentlich. 

P.S. Respectuoase sărutări de mîini Doamnei Petrescu și multe salutări foștilor 
mei Profesori și colegi”5. 

Tot cu întârziere, aflăm din scrisoare de ce, îi răspunde și profesorul ieșean, la 
23.XII.1979: „Dragă Domnule Ordentlich, Te rog să mă scuzi că atît de tîrziu îți răspund 
la scrisoarea matale din 15 mai 1979. Prins cu multe treburi și în primul rînd cu noul 
tratat de istoria României, la care împreună cu profesorii D.M. Pippidi și K. Horedt sînt 
și eu coordonator pentru volumul I, precum și cu redactarea părților care-mi revin la 
Tratatul de istorie universală, vol. I, pe care acad. Em. Condurachi îl coordonează cu 
mine, am fost extrem de ocupat pînă la începerea cursurilor universitare. 

După aceasta am fost 15 zile la Budapesta, verificînd desenele decorului 
brățărilor de bronzuri, pentru volumul meu II din colecția „Prähistorische Bronzefunde”, 
pe care-l pregătesc pentru tipar la München, sub redacția prof. H. Müller-Karpe, precum 
și o săptămînă la Roma, unde, împreună cu Em. Condurache, R. Vulpe, Al. Vulpe și M. 
Irimia am participat la cel de al doilea colocviu internațional de tracologie organizat în 
condiții foarte bune de Fundația europeană Drăgan. 

Colegii de la Budapesta nu acceptă nici astăzi datarea fazei Otomani III în Bronzul 
tîrziu. M-au întrebat ce se aude cu tipărirea manuscrisului tezei matale de doctorat. 

La Roma m-am întîlnit cu lingviști de mare reputație, ca profesorii Alf Lombard 
(Lund), Vitorio Pisani (Milano), Vl. Gheorghiev (Sofia), istorici ca M. Sakelarion 
(Salonic) ș.a. 

În legătură cu tracologia te informez că la noi a luat ființă recent la București un 
institut de tracologie de sub președenția lui D. Berciu, unul dintre vicepreședinți fiind și 
subsemnatul. Acest Institut, care ține de Facultatea de istorie din București, are Filiale la 
Iași și Cluj. Deci, cum vezi tracologia se bucură de o deosebită atenție. La anul va fi 
congresul internațional de tracologie de la Viena, la care este înscris deocamdată numai 
P. Roman din București. Institutul nostru va avea și o publicație „Traco-dacica”. 

Bănuiesc că ești informat că în august 1980 va avea loc la București marele 
congres internațional al istoricilor, cu peste 3000 participanți din toată lumea. Vor fi 
prezenți și istorici din Israel. 

Revenind la cele relatate în scrisoarea matale, mă bucur de succesele pe care le 
ai în cercetarea așezărilor epocii bronzului din Peninsula Sinai, în zona minereurilor de 
aramă, precum și a complexului metalurgic din zona Timna. Personal mă interesează în 
mod deosebit ce s-a publicat în legătură cu cercetările de la Timna, întrucît doresc mult 
să se cerceteze și pe teritoriul României problema metalurgiei aramei, inclusiv a 
mineritului, problemă pe care am încredințat-o pentru un viitor doctorat unui foarte bun 
elev al meu, încadrat recent la Muzeul de istorie al R.S.R. din București. Bănuiesc că 
ești informat de asemenea cercetări făcute recent de bulgari, în colaborare cu Cernych, 

 
5 Ibidem, f. 13-16. 
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un foarte bun specialist de la Moscova, autor al unei lucrări monografice de amploare 
relativ la metalurgia aramei și a bronzului. Din aceste motive, mă interesează să pot 
consulta lucrări cu privire la cercetările de la Timna. În Europa preocupări serioase în 
acest domeniu au R. Pittioni și Neunzinger, Junghans, Scröder, Sangmeister ș.a. 

Pînă în prezent nu am primit la Institut cartea prof. Rothenberg relativ la Timna. 
În ceea ce privește cursul de preistorie generală, te informez, că personal nu-l 

am litografiat, întrucît am colaborat recent împreună cu Ligia Bîrzu de la București, la 
vol. I al Tratatului de istorie universală, care urmează a fi tipărit... ”6. Din păcate, 
scrisoarea se oprește aici, lipsindu-i partea finală, în care se pare că profesorul îi 
transmitea că are intenția de a-l vizita, împreună cu soția, în vara anului următor. 

O nouă scrisoare expediază, din Tel Aviv, Ivan Ordentlich, la 17.VI.1980: „Mult 
stimate Domnule Profesor, În primul rînd vă cer multe, multe scuze că răspund cu așa 
mare întîrziere. Dar între timp am fost concentrat o lună și am avut o mulțime de 
probleme personale și de serviciu (nu în înțelesul rău al cuvîntului). În primul rînd, 
răspund la planul Dumneavoastră și a Doamnei de a ne vizita. Nu trebuie să vă spun că 
acest lucru ne încîntă și vom face tot posibilul să vă simțiți bine, în această țară curioasă. 
Singura problemă este că această dată propusă de Dumneavoastră nu corespunde 
planului meu de serviciu. Eu din 15 iulie pînă în octombrie conduc săpăturile la minele 
de aramă din zona Rio-Tinto (Spania) avînd un colectiv din mai multe țări. Data săpăturii 
a fost fixată încă la începutul anului și centrala de la Londra în nici un caz nu-mi poate 
aproba decalarea săpăturii. Din această cauză, vizita Dumneavoastră trebuie s-o amînăm 
pentru anul viitor. De cum sunt informat Dumneavoastră puteți să veniți sau în vacanța 
de primăvară sau în vacanța de vară. Părerea mea este că ar fi cu mult mai convenabil să 
veniți în vacanța de vară, din cauza anotimpului. Noi locuim foarte aproape de malul 
Mediteranei, numai din luna mai este întradevăr plăcut la mare. Eu m-am silit să 
întocmesc un plan de vizită să cuprindă bine înțeles arheologie în zona mea de cercetare 
de pe malul Mării Roșii, una sau două telluri la Jericho (săpături), Ierusalim, Nazaret, 
Haifa și în același timp puțină destindere pe coasta Mediteranei. Ca să putem realiza 
acest plan eu trebuie să știu data preconizată de Dumneavoastră pînă la sfîrșitul lunii 
noiembrie, deoarece în decembrie se stabilește calendarul anului viitor la centrală, dar 
pot să aranjez ca să fiu liber în timpul sejurului Dumneavoastră. Dacă știu data venirii în 
funcție de aceasta trimit invitațiile legalizate de notariatul de stat. Pentru acest lucru am 
nevoie de adresa de acasă și de numele complect al Doamnei. 

În rest despre noi în general de bine. Fiica cea mare (Rita) în august termină 
stagiul militar și s-a înscris la facultatea de istoria artelor și arheologie, cea mică învață 
excelent, nevasta a învățat aici o ramură specială a cozmeticii acuma sîntem în fierbere, 
deoarece peste cîteva luni va deschide un salon propriu, din punct de vedere economic 
este o treabă riscantă, dar merită riscul. Eu ce să spun arheologie și iar arheologie, încă 
sînt în stadiul recuperării. Dar deja primele roade apar. La Londra mi-a apărut o nouă 

 
6 Ibidem, f. 17-18. 



211 

cronologie a Sinaiului, dacă am avut de furcă înainte cu anii cu cronologia culturii 
Otomani, asta a fost o joacă de grădiniță în comparație cu furtuna de acuma, de fapt a 
fost doar un preambul al unei mari monografii tip Corpuss al Sinaiului. Între timp în 
trecuta lună a apărut în Germania rezultatele primelor săpături unde am participat și eu, 
un exemplar veți primi. În pregătire două monografii la care colaborez. Deci muncă și 
iar muncă, dar deocamdată rezist timpului și climei, ce va fi mai încolo vom vedea. Anul 
acesta a fost prima dată ce am îndrăznit să țin cursul liber în ebraică, desigur cu multe, 
multe greșeli și cu un vocabular sărăcăcios, dar ori cum a fost un progres. 

În proiectul apropiat al centralei este prevăzut un drum la Cairo pentru căteva 
săptămîni, sper că se va realiza. 

În așteptarea răspunsului cu datele cerute, al Dumneavoastră respectuos elev, I. 
Ordentlich”7. 

Răspunsul din partea profesorului Petrescu-Dîmbovița a venit după un an și 
jumătate, la 29.XII.1981: ,,Dragă Domnule Ordentlich,Te rog să mă scuzi, că de data 
aceasta eu am întîrziat peste măsură cu răspunsul meu la amabila matale scrisoare din 
iunie 1980. Scrisoarea a venit cînd eram la Viena, la al treilea Congres internațional de 
tracologie, după care, în luna iulie, am participat la un colocviu la Bonn. A urmat apoi 
marele Congres internațional de istorie din august de la București, cu circa 3000 
participanți, inclusiv din Izrael (Barkai Haim, Gross Nahum ș.a.). În calitate de 
vicepreședinte al Comitetului național de organizare al acestui Congres am avut mult de 
lucru. 

În continuare, în noiembrie am organizat noi, cei de la Iași, un Colocviu româno-
vest-german, cu prof. R. Hachmann de la Universitatea din Saarbrücken, privitor la daci, 
colocviu care a avut loc la Piatra Neamț, urmînd ca în toamna anului 1982 să se țină al 
doilea la Saarbrücken cu o temă privitoare la epoca fierului. 

Anul acesta nu am rămas mai prejos. După o călătorie făcută în septembrie cu 
soția, la invitația unor cunoscuți, în Polonia, în luna octombrie am participat la lucrările 
celui de al X-lea Congres internațional de științe pre- și protoistorice de la Ciudad de 
Mexico, cu care prilej am văzut celebra rezervație arheologică de la Teotihuacan din 
perioada clasică a culturii precolumbiene, iar la înapoiere Secția de arheologie a 
Muzeului Metropolitan din New York, în care se află un vas dacic de argint, de tipul 
celui de la Agighiol, considerat ca provenind de la Porțile de Fier, ca și un alt vas și un 
coif de argint din Muzeul de artă de la Detroit. De asemenea, în luna noiembrie am 
participat la cel de al treilea Simpozion internațional de tracologie, organizat la Palma 
de Mallorca de Fundația Dragan. Pe lîngă vizitarea mai multor obiective turistice din 
Insula Mallorca, am fost și la Madrid și Toledo. La Madrid m-am dus și la Institutul de 
arheologie german condus de prof. dr. H. Schubart, informîndu-mă asupra noilor lucrări 
tipărite de acest Institut, ca de altfel și la Biblioteca Muzeului Național de arheologie. În 
general, arheologii spanioli cu care am fost în contact, îndeosebi prof. Juan Maluquer de 

 
7 Ibidem, f. 22-23. 
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Motes de la Barcelona, prof. Palau Aribas de la Palma de Mallorca, care are preocupări 
în domeniul metalurgiei aramei, mi-au făcut o foarte bună impresie, mulți din ei fiind 
membri ai Institutului arheologic german, ca de altfel și subsemnatul. 

La toate acestea se adaugă un foarte reușit simpozion de istorie modernă 
româno-englez organizat de Institutul nostru în iunie la Iași, precum și o sesiune de 
comunicări în februarie, prilejuită de împlinirea a 40 de ani de existență a Institutului. 
De altfel, vezi că am fost mult prins în astfel de manifestări, în detrimentul lucrărilor 
mele mai mari, care mai așteaptă, mă gîndesc în primul rînd la volumul II din colecția 
„Prähistorische Bronzefunde” privitor la brățări, de sub coordonarea prof. H. Müller-
Karpe (actualmente la Bonn). 

În ceea ce privește relațiile cu străinătatea, Institutul nostru a trimis în ultimii ani 
pe cîte trei luni în S.U.A. pe I. Ciupercă, Gh. Buzatu, D. Vitcu și D. Șandru și în Anglia 
pe Val. Dobrinescu. Actualmente I. Caproșu, care a trecut la Universitate, este trimis pe 
un an la Portland în S.U.A., ca profesor invitat. 

Aș dori foarte mult să iei legătura cu prof. Jean Ancel (Shaarei Thora 10/8, Bait 
Vagan, Ierusalim), în vederea obținerii unor adrese ale Institutelor de istorie din Izrael, 
care sînt interesate a face schimb de publicații cu Anuarul Institutului de istorie și 
arheologie „A.D. Xenopol” din Iași, considerat de unii specialiști din străinătate, ca una 
din cele mai bune publicații de istorie din România. Îți voi trimite ultimul volum pentru 
a-l cunoaște mai bine. Am reușit să avem și un supliment la acest Anuar, sub formă de 
cărți, cu începere din anul 1979. 

Trecînd, după acest excurs cam lung, și cu scop de motivare a întîrzierii 
răspunsului meu, la activitatea științifică desfășurată de matale, mă bucur mult că 
cercetezi minele de aramă din zona Rio-Tinto din Spania. Experiența dobîndită la Timna 
bănuiesc că-ți este de mare ajutor. În această privință, te informez că un foarte bun elev 
al meu, Dragomir Popovici, încadrat la Muzeul Național de Istorie din București, se 
preocupă de aceeași problemă pentru România. Te-aș ruga mult să ne ții la curent cu 
rezultatele obținute, trimițîndu-ne, în măsura posibilului, și publicațiile respective. Este 
un domeniu de mare importanță, care se impune să fie luat în considerație și de arheologii 
români. 

În ceea ce privește cronologia etapei finale a culturii Otomani, a tipărit un studiu 
Hans Georg Hüttel, colaboratorul lui H. Müller-Karpe de la Bonn, în care se opune 
categoric datării în Bronzul tîrziu. Bănuiesc că ai citit acest studiu (Zur Enddatierung der 
Otomani-und Wietenberg-Kultur, în Germania, 50, 1978, 2, p. 424-433). La fel, la noi, 
P. Roman, nu este de acord cu ceea ce ai definit ca fiind Otomani I. Deci, după cum vezi, 
problema Otomani este încă discutată. Păcat că nu ai publicat monografia. Nu s-ar putea 
să faci acest lucru? 

În încheiere țin să-ți mulțumesc în mod deosebit pentru invitația adresată mie și 
soției de a veni în Izrael. În 1982 nu voi putea. Să sperăm că va fi posibil într-un viitor 
apropiat, cu soția sau fiica (studentă în anul III la Fizică), după ce bineînțeles vom cădea 
de acord asupra datei exacte. 
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Te rog transmite Doamnei și fiicelor cele mai bune salutări din partea mea și a 
familiei mele. Cu cele mai bune urări numai de bine și de cît mai multe succese în viață 
și în activitatea științifică, Mircea Petrescu-Dîmbovița”8. 

Nu avem răspunsul lui I. Ordentlich care, între timp, devine director al Muzeului de 
Antichități din Tel Aviv - Jaffa, și în care îl anunță despre acest lucru pe fostul său profesor. 
Din Iași, la 11.I.1983, prof. M. Petrescu-Dîmbovița trimitea fostului său student și doctorand 
o nouă scrisoare, ultima aflată în posesia noastră: ,,Dragă Domnule Ordentlich, Îți mulțumesc 
pentru frumoasele urări transmise mie și familiei cu ocazia Noului An. La rîndul nostru vă 
dorim pentru 1983 numai bine, sănătate, mulțumire și noi succese. 

Mă bucur că răspunzi de muzeul de arheologie din Tel-Aviv și sînt convins că 
prin destoinicie, pricepere și gust vei reuși să faci un muzeu frumos și modern, care, pe 
lîngă sălile de expoziție, să aibe și un depozit mare și bine organizat. 

În ceea ce privește volumele din R.F.G. în legătură cu probleme de metalurgie 
din Izrael, m-ar interesa mult să cunosc exact titlul și numărul, iar în copie xerox 
contribuțiile lui Ordentlich. Aceasta cu atît mai mult cu cît am un elev la Muzeul de 
istorie din București, Dragomir Nicolae Popovici, care are în vedere pentru un doctorat 
problema metalurgiei aramei, inclusiv mineritul pe teritoriul României9. Anul trecut a 
fost la Aibunar, lîngă Stara Zagora, în Bulgaria, pentru a cunoaște la fața locului unele 
din cele mai vechi exploatări miniere de cupru din Europa. 

Personal lucrez la volumul al doilea (brățările de bronz din România), pentru 
colecția „Prähistorische Bronzefunde”, de sub redacția prof. H. Müller-Karpe (Bonn), în 
care am tipărit în 1978 primul volum (secerile de bronz din același teritoriu). 

În Izrael s-a ocupat cineva în mod special de problema brățărilor de cupru și 
bronz? 

Transmite, te rog, familiei cele cuvenite din partea mea. Cu cele mai bune 
salutări și deosebită prietenie, M. Petrescu-Dîmbovița (ss) 

P.S. La sfîrșitul lunii noiembrie a anului trecut a încetat din viață, la București, 
reputatul profesor Radu Vulpe în vîrstă de aproape 83 de ani; în același an ne-a mai 
părăsit prof. Dumitru Tudor sub redacția căruia a apărut, în 1982, „Enciclopedia 
civilizației române”10. 

Corespondența celor doi, aflată în posesia noastră, existentă în fondul personal 
al profesorului ieșean cercetat de noi, se oprește aici. Oricum, ea ne dezvăluie suficient 
de multe din preocupările și realizările de valoare ale celor doi arheologi, pe care i-a 
apropiat știința și munca, dincolo de barierele ideologice ale țărilor în care trăiau și își 
desfășurau activitatea. 

 
8 Ibidem, f. 24-26. 
9 După cunoștințele noastre, Popovici Nicolae Dragomir nu a făcut acest doctorat. A făcut un altul, la 
Târgoviște. 
10 Arhivele Naționale - Serviciul Județean Iași, Fond personal Mircea Petrescu-Dîmbovița. Corespondență 
Izrael, dosar B 21, f. 28-28v. 
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EXILE AND LITERARY CRITICISM:THE CASE OF MATEI CĂLINESCU 
 
Abstract: The intellectual path of the Romanian literary critic and theoretician Matei 
Călinescu (1934-2009) shows the strong influence of exile on the broad field of literary 
studies. Firstly, the encounter with the intellectually thriving free world stresses the fragile 
basis of Romanian literary criticism. Indeed, starting from the 60's, Romanian literary 
criticism had struggled against political meddling. Romanian intellectuals had claimed the 
autonomy of literature, but they failed at elaborating proper theoretical arguments and 
opening to other fields of knowledge. Furthermore, the literary critic in exile is, by his very 
nature, a comparativist. He is a bridge between different literary and cultural universes. 
By analyzing Matei Călinescu’s case study, the following piece casts new light on the 
interpretation of Romanian literary criticism, placing it in a transnational perspective. 
 
Keywords: exile, comparatism, literary criticism, influence. 

 
 

La dicotomia assoluta tra il campo artistico-letterario e la politica prodottasi a 
partire dagli anni Sessanta in Romania, dopo la fine del terribile periodo stalinista e 
proletcultista ha avuto diverse conseguenze anche sulla critica letteraria. In epoca 
comunista, l’impossibilità di ampliare liberamente la prospettiva dell’analisi al contesto 
storico o sociale, oppure ai campi dell’antropologia o della filosofia, ha di fatto inibito 
lo sviluppo di vere e proprie costruzioni teoriche in ambito letterario. Molti critici 
formatisi in Romania durante i primi decenni del regime hanno poi scelto la via 
dell’esilio: la loro visione, che ha avuto modo di svilupparsi ulteriormente nella libertà 
e molteplicità di discorsi della cultura occidentale, è stata plasmata definitivamente dalla 
«condizione dell’esilio», in quanto esperienza di de-centramento e marginalizzazione, 
che impone la continua ricerca di un Centro e mette in discussione le certezze identitarie. 

Il caso di Matei Călinescu1 può essere analizzato, in questo contesto, su due 
versanti: secondo il punto di vista della critica letteraria romena e del dibattito post-

 
 Student doctorand, Università degli studi di Padova. Conducător științific prof. univ. dr. Dan Octavian Cepraga. 
1 L’unico studio monografico sulla carriera di Matei Călinescu è quello di Ștefan Borbély del 2003; ci è 
sembrato utile integrare questo lavoro con i più recenti studi sulla «resistenza attraverso la cultura» e 
l’autonomia dell’estetico in Romania, con l’articolo di Crina Bud sull’«estetismo irresponsabile» e con il 
lavoro di Adriana Stan sulla «resistenza alla teoria», per avere una più ampia visione sul contesto in cui il 
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decembrista, ovvero in una prospettiva più generale, quale esempio dell’intreccio e dei 
condizionamenti reciproci tra l’esilio e la riflessione critica sulla letteratura. 
 

L’etica del distanziamento 
Matei Călinescu (1934-2009) è stato uno dei protagonisti della generazione degli 

anni Sessanta, sia come critico che come poeta e romanziere, e questo gli ha permesso 
di mantenere una certa fama anche nel periodo di damnatio memoriae successivo al suo 
esilio. La sua carriera può essere schematicamente così tripartita: formazione (anni ’40-
’50) e affermazione come critico letterario in Romania (anni ’60 e prima metà degli anni 
‘70), esilio negli Stati Uniti e affermazione come comparatista e teorico letterario a 
livello internazionale (seconda metà degli anni ’70 e anni ’80), ritorno in Romania (anni 
’90). 

Già dall’adolescenza, Călinescu ha usato la cultura come «perimetro etico di 
distanziamento»2, con una forte presa di coscienza del valore delle proprie azioni, anche 
minime, nel contesto totalitario. Di “origini non sane”3, cresciuto con il francese come 
lingua di uso domestico, negli anni Cinquanta si iscrive alla facoltà di Filologia di 
Bucarest, nella sezione di lingua inglese: anche solo la conoscenza di queste due lingue 
lo inseriva in uno spazio culturale e mentale diverso rispetto a quello romeno dell’epoca, 
premessa delle future aspirazioni del critico verso Occidente. Nel contesto degli anni 
Cinquanta il suo non era infatti un curriculum normale, l’inglese rappresentava la lingua 
del nemico imperialista e a pochi veniva concesso di studiarla, solo per essere, nella 
maggior parte dei casi, impiegati per attività di spionaggio (offerta che effettivamente 
gli venne fatta). Scelte come questa, apparentemente innocue, delineano invece una 
prima attività “sovversiva”. Il regime negli anni dello stalinismo era stato di una rigidità 
quasi inscalfibile; con i primi anni di disgelo invece, la maggiore libertà di azione 
permise a Călinescu, insieme ad altri colleghi di generazione, Mircea Ivănescu e Virgil 
Nemoianu tra i primi, a portare in primo piano nel panorama romeno, fino ad allora più 
familiare con la cultura francese o tedesca, la letteratura anglo-americana, innesto che 
ha avuto un impatto di lunga durata sulla letteratura romena. 

 
critico si inserisce a livello locale e, sulla scia degli studi di Mihaela Ursa sulla disciplina delle letterature 
comparate romene, dare una prospettiva globale alla sua attività da comparatista. 
2 Ștefan Borbély, Matei Călinescu, Editura Aula, Brașov, 2003, p. 11. “L’etica della distanza” è il nome 
dell’intero capitolo della monografia che il critico dedica alla figura di Matei Călinescu. Il suo è il primo 
tentativo organico di ordinare e individuare le peculiarità di questa figura atipica della vita letteraria 
postbellica romena, per ricontestualizzarle oltre la griglia dell’estetico. Borbely parla di «gesti», azioni 
intenzionali, «opzioni simboliche» operate dallo scrittore nel suo tentativo di distanziamento dalla 
«patologia rossa» imperante all’epoca. 
3 L’espressione, tipica della propaganda comunista, indicava l’origine borghese, quindi politicamente 
sospetta. Nel caso di Matei Călinescu, la madre, Dora Maria Vulcănescu, era figlia di un proprietario terriero 
di Craiova, nemico di classe del nuovo regime, la nonna paterna era invece sposata con Dimitrie Burileanu, 
uomo politico di spicco degli anni Trenta. Matei, per poter proseguire gli studi dovette modificare il suo 
fascicolo, cosa non impossibile con le giuste conoscenze. 
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Gli inizi della sua carriera lo vedono attivo come critico per varie riviste 
letterarie, in particolare «Gazeta literară», di cui diviene responsabile della sezione di 
critica letteraria nel 1960, e «Steaua»: presto diventa esponente di primo piano della 
cosiddetta corrente dell’autonomia dell’estetico e uno dei principali promotori della 
nuova generazione di poeti e prosatori, i cosiddetti “evasionisti”, scrittori che negano 
qualsiasi riferimento alla realtà o al progetto della società comunista, per rifugiarsi in 
realtà minime, intime o di fantasia. 

È il periodo in cui nelle politiche culturali del Partito avvengono importanti 
mutamenti di prospettiva, che porteranno gradualmente ad una parziale liberalizzazione 
del campo letterario. Negli anni Cinquanta la critica letteraria era stata un mero 
strumento del potere, usata spesso come arma contri gli scrittori e gli intellettuali che 
non rispettavano il dogma. Il cambio di prospettiva degli anni Sessanta, mutando il ruolo 
della letteratura nella società, ha ridefinito anche lo status dei critici e degli storici della 
letteratura: con il compito di guidare ed esaltare la nascita e la produzione di una 
letteratura nazionale che fosse più di un testo di propaganda, essi si riappropriano dei 
propri strumenti e da attivisti si riconvertono in professionisti. Il riconoscimento della 
specificità del campo letterario apre la possibilità di legiferare al suo interno con minori 
intrusioni da parte degli uomini del partito. La sfera letteraria si sottrae sempre più alle 
pressioni ufficiali, riaprendo un dibattito interno sul suo statuto e sulla sua funzione, con 
la netta vittoria dei critici “autonomisti”, che sulla scia di Maiorescu «rifiutavano la 
riduzione dei valori estetici a valori strumentali»4, sugli “antiautonomisti-
strumentalisti”, che invece accettavano l’intrusione di una prospettiva extraletteraria 
(politica, sociale, etnica) sulla letteratura. La riconversione è stata possibile non solo 
attraverso il recupero di alcune grandi personalità del passato, in speciale del periodo 
interbellico, ma anche grazie alle traduzioni di opere straniere, che hanno permesso una 
sincronizzazione (beninteso limitata) con le tendenze dominanti dell’occidente. Si trattò 
di una “libertà controllata”, che tuttavia ha avuto sulla cultura e sulla letteratura un 
impatto enorme, la cui portata non era stata preventivata: in pochi anni ha permesso 
l’emancipazione del mondo letterario e la piena riabilitazione di un criterio costitutivo 
del dominio artistico, ovvero il criterio estetico. Il critico letterario Mircea Martin 
evidenzia come esso si costituisca in Romania, come forse in nessun altro paese 
dell’Europa dell’Est, come «panestetismo soggiacente» a tutta la sfera culturale: 
 

La prospettiva estetica diviene prospettiva sovraordinata, nel 
senso che impone (senza incontrare resistenza) i propri criteri e 
localizza non poche volte il dibattito intellettuale; annessioni 
simboliche hanno luogo in direzione della filosofia, dell’etica, della 
sociologia. In nessun altro posto probabilmente la definizione 
modernista di «estetico come antropologico» ha trovato 

 
4 Mihai Iovănel, Ideologiile literaturii în postcomunismul românesc, Editura Muzeului Naţional al Literaturii 
Române, București, 2017, p. 53. 
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un’illustrazione sociale concreta più pregnante di quella della 
Romania comunista degli anni ’70 e ’805. 

 
 Matei Călinescu, nel corso degli anni ’60, si trova al centro di tali dinamiche di 
riposizionamento dei critici nello spazio culturale. Pur continuando a vivere a Bucarest, 
fu Cluj la città scelta come «spazio di affinità elettiva»6. Si trattava principalmente della 
Cluj universitaria, con la sua grande scuola storico-letteraria, rappresentata da professori 
come Dumitru Popovici e Liviu Rusu7, supervisore della sua tesi di dottorato, nonché 
dal gruppo della rivista «Steaua», simbolo in quegli anni della «resistenza estetica». 
Proprio sulla scia dei primi due, Matei porta avanti i suoi studi di eminescologia, sfociati 
nella tesi di dottorato su Il titano e il genio nell’opera di Mihai Eminescu, un lavoro 
molto lontano dallo spirito delle analisi praticate nella capitale, dove il grande poeta 
veniva letto e veicolato in termini prevalentemente nazionalistici. Tramite la guida di 
Liviu Rusu, si avvicina al classicismo, inteso anche nell’accezione di «perfezione 
formale, situata sopra le ingerenze di ordine congiunturale, empirico o ideologico-
politico»8, e attraverso la sempre maggiore influenza del teorico e comparatista Tudor 
Vianu, vero e proprio padre spirituale, ben presto si registra una svolta nella sua prassi 
critica: da una prima fase, di “cronista letterario” attivo in prima linea, sul modello 
dell’altro più famoso Călinescu, si orienta ora verso il «comparativismo teoretico delle 
forme»9 e verso modalità di scrittura saggistica più razionale e misurata: di questi anni 
sono le opere Conceptul modern de poezie, Clasicismul european e Clasicism, baroc, 
romantism. Più i suoi studi proseguono in questa direzione più aumenta il bisogno di 
«una prospettiva assiologica, di costruire strutture resistenti su un terreno instabile, di 
consolidare strutture dalla fluidità della letteratura»10: per continuare una ricerca che 
superasse anche l’analisi estetica recentemente conquistata, non rimaneva che l’esilio. 
 L’elemento su cui meglio si può misurare il cambiamento intrapreso da Matei 
Călinescu, nonché l’influenza che poi avrà l’esilio nel plasmarlo, è il concetto di 
modernismo, da subito vissuto come idea sovversiva, «opposto alla cultura ufficiale, alla 
censura, al controllo ideologico», una delle molle della generazione dei șaizeciști, che 
ne caratterizzava anche simbolicamente la rottura con la tradizione: 
 

Per quello che ero allora, l’attrazione esercitata dall’idea di 
modernità era allo stesso tempo etica e poetica ed era permeata da un 
sentimento tragico della vita. D’altra parte, questa visione era allo 

 
5 Mircea Martin, „Estetismul socialist”, în România Literară, 23, 2004, p. 18. 
6 Ștefan Borbély, op.cit., p.10. 
7 Il professore clujano negli anni ’60 operò a favore di una riscoperta e riabilitazione della figura di Titu 
Maiorescu (1840-1917), colui che in ambito romeno aveva per primo parlato di “autonomia dell’estetico”. 
8 Ivi, p. 18. 
9 Ivi, p. 15. 
10 Lucian Raicu, Structuri literare, Editura Eminescu, Bucureşti, 1973, p. 286, citato in Nicoleta Cliveț, 
„Matei Călinescu - The Metamorphoses of the Critical Concept”, in Bulletin of the Transilvania University 
of Braşov, Series IV: Philology and Cultural Studies, Vol. 4 (53) No. 1, 2011, p. 61. 
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stesso tempo vitale e vitalizzante, liberatoria, anche solo in un senso 
puramente personale e immaginario; era una visione che perforava il 
velo della menzogna imposta dal nuovo regime totalitario installato 
nella Romania postbellica11. 

 
 Lo «spirito critico» e il «dubbio metodico» alla base della modernità, che nulla 
avevano in comune con il dogmatismo ufficiale, erano considerate vere e proprie armi 
contro l’autorità. La ricerca in questo ambito sarà, tuttavia, accompagnata dal perenne 
sentimento di limitazione a cui la discussione attorno alla modernità veniva sottoposta, 
relegandola al solo ambito letterario e impedendo una vera maturazione delle idee nate 
attorno a questo concetto. 
 Il 1971 segnerà un punto di svolta sia nel panorama romeno, che nella vita del 
critico: il giro di vite imposto dalle Tesi di Luglio, la «penetrazione massiccia e 
ingombrante nella vita quotidiana da parte della Securitate»12, le pressioni per entrare 
nel Partito, unica strada per continuare la carriera accademica, a cui dovette cedere e la 
vergogna causata da questa ultima concessione, l’istituzione per via legislativa 
dell’«autodelazione»13, lo convincono, con l’occasione di una borsa Fulbright, ad 
abbandonare la «misera illusione»14 della resistenza estetica, lasciare definitivamente la 
Romania e stabilirsi negli Stati Uniti, dove ottiene una cattedra come professore di 
letterature comparate. 
  
 Esilio: andata 
 Benché nell’accezione ufficiale sia inteso come un fenomeno prettamente 
politico, l’esilio rappresenta una realtà molto più complessa, un intreccio di componenti 
culturali, politiche e sociologiche. Per quanto riguarda l’esilio letterario postbellico, 
seguendo la suddivisione di Ion Simuț, la più «aderente alla realtà e alle tappe della 
politica comunista», si può parlare di: una prima fase dal 1941 al 1947 (con una 
delimitazione interna, corrispondente all’“esilio legionario”, dal ’41 fino al 23 agosto 
1944), seguita dal blocco quasi totale delle frontiere nel periodo 1948-1964, e un’ultima, 
progressiva fuoriuscita, scatenata significativamente nel ’7115. 

 
11 Matei Călinescu, Cinci fețe ale modernității. Modernism, avangardă, decadență, kitsch, postmodernism, 
Editura Polirom, Iași, 2005, p. 360. 
12 Matei Călinescu, Ion Vianu, Amintiri în dialog, Editura Humanitas, București, 2016, pp. 331-338. 
13 Călinescu fa riferimento ad una legge segreta che «obbligava i cittadini romeni che entravano in contatto 
con stranieri ad avere l’approvazione esplicita da parte dei loro superiori e di presentare dei rapporti completi 
su questi contatti». 
14 «Il mio posto non era là: ero disgustato e allo stesso tempo atterrito dai rituali segreti di questa religione 
selvaggia – che mi si era mostrata in un momento di sconcertante lucidità – e mi rendevo conto che l’idea 
di una “resistenza estetica” era una misera illusione, nel migliore dei casi». 
15 Ion Simuț, „Cronologia exilului literar postbelic (I)”, în România Literară, 23, 2008; si veda anche la 
continuazione „Cronologia exilului literar postbelic (II)”, în România Literară, 24, 2008. Per una più ampia 
panoramica sull’esilio romeno si rimanda invece agli studi di Eva Behring, Scriitori români din exil 1945-
1989, Editura Fundației Culturale Române, București, 2001 e Florin Manolescu, Enciclopedia exilului 
românesc 1945-1989, Compania, București, 2003. 
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 Questa periodizzazione, innovativa rispetto alle precedenti su base 
generazionale, permette di analizzare il periodo Ceaușescu nell’insieme, dando un valore 
ai “picchi” di emigrazione in funzione degli eventi interni: non è per niente eccezionale 
in questo senso che il flusso cresca dopo il 1971, insieme alla “minirivoluzione” culturale 
voluta da Ceaușescu e sancita dall’annuncio delle Tesi di luglio, per poi intensificarsi 
ulteriormente negli anni Ottanta. Questo ultimo periodo vede la partenza definitiva di 
alcuni importanti rappresentanti della critica e della teoria letteraria degli anni ’60, 
divenuti poi famosi a livello internazionale: Toma Pavel nel 1969, Sorin Alexandrescu e 
Matei Călinescu nel 1973, Virgil Nemoianu nel 1977 (lo stesso anno del “caso Goma”). 
Non è forse una coincidenza che siano stati tra coloro che avevano insistito, perdendo a 
favore degli autonomisti più puri, per una «critica più aperta al mondo», che non 
limitasse le sue opzioni tra estetico e sociologico16. 
 Una volta scelta la via dell’esilio, i loro libri sono stati ritirati dalle biblioteche 
e spostati nei fondi segreti, fu proibito anche solo citare le loro opere. La damnatio 
memoriae della patria è la stessa del prototipo dell’esiliato, Ovidio, ma il movimento che 
caratterizza l’esilio moderno è del tutto diverso da quello antico: non si è più costretti a 
lasciare il centro dell’impero per una località periferica, ma l’esatto opposto. Il nuovo 
esiliato passa da un Paese marginale, il cui processo di modernizzazione è stato 
bruscamente interrotto, a Paesi che hanno raggiunto una modernizzazione completa e, 
soprattutto, sono democratici. In più, nel caso di molti, il passaggio da una lingua all’altra 
era già stato compiuto grazie a quell’affinità intellettuale sviluppata nel periodo di 
formazione, che permetterà loro di acclimatarsi velocemente nel panorama accademico 
occidentale. D’altra parte, non va sottovalutato l’impatto psicologico, intimamente 
umano, del vedersi sradicati dalla propria patria, dagli affetti, dalla cultura, dalla lingua: 
nonostante i “vantaggi” acquisiti, la condizione dell’esiliato rimane una condizione 
tragica: secondo un’immagine cara anche ad Eliade, un Ulisse che tenta faticosamente 
di ritrovare Itaca.  
 Benché la frattura fosse più spirituale e linguistica che propriamente culturale, ciò 
non significava che per gli esiliati non ci fossero ostacoli e difficoltà nel percorso di 
inserimento e adattamento all’interno del nuovo contesto. Nell’articolo Two types of 
resistance to theory la studiosa Adriana Stan analizza la formazione e lo sviluppo intellettuale 
dei critici e teorici prima citati, dalla doppia prospettiva del canone critico romeno e dei 
modelli teorici occidentali, individuando continuità e cesure tra i due ambienti e la peculiare 
posizione che essi vi occupano, riuscendo a superare la resistenza alla teoria che, in modi 
diversi permea entrambi gli ambienti, e diventando esempi (anche nella fase di ritorno negli 
anni Novanta nel dibattito pubblico romeno) di una visione organica e conservatrice sia dal 
punto di vista letterario che del pensiero politico, sviluppata prima in rapporto al regime, poi 
in rapporto ai modelli accademico-ideologici occidentali17. Nella memorialistica dei critici 

 
16 Adriana Stan, „Two Types of Resistance to Theory”, STUDIA UBB PHILOLOGIA, LXI, 2, 2016, p. 76. 
17 Adriana Stan, op. cit., pp. 73 - 80. 



220 

in esilio, si trovano spesso rappresentate, ad esempio, le incomprensioni con l’ambiente 
accademico occidentale, in cui era forte l’egemonia della sinistra e della tradizione di 
pensiero marxista. Cresciuti in una tradizione liberale (nutrita poi come forma di 
resistenza alla dittatura), gli esiliati si trovano in una posizione scomoda, vivono un 
«paradosso politico-ideologico», tra la profonda delusione nel vedere inascoltate o 
accolte in modo superficiale le proprie istanze di lotta al totalitarismo e la volontà di 
adattarsi al nuovo contesto. Anche a livello professionale, per quanto concerne la visione 
e modalità di intendere l’arte e la letteratura, vi erano non poche differenze tra paese di 
origine e paese di adozione: la critica letteraria americana negli anni ’70 aveva di molto 
superato il credo in un’autonomia della letteratura. Se in Europa la French Theory era 
rimasta su un piano metaforico e letterario (e così è stata introdotta in Romania negli 
anni del disgelo), negli Stati Uniti essa è mutata quasi subito in un discorso anti-sistema, 
interpretato sul piano sociale: le teorie femministe e postcoloniali o i Cultural Studies 
sono il prodotto più evidente di questa applicazione. Non toccati dalle perturbazioni che 
investirono l’accademia nordamericana, Călinescu, Pavel e Nemoianu, osserva la Stan, 
sembrano scrivere dall’«occhio del ciclone»18. I loro principali lavori degli anni ’80 
convergono verso una «simile visione sulla funzione della letteratura nella società e della 
sua funzione per l’individuo». Partendo dall’analisi della «complessa dialettica tra 
creazione artistica, immaginario sociale, discorso scientifico, filosofico o politico», i tre 
mostrano come la letteratura occupi una posizione singolare nelle dinamiche di una 
cultura e di una società19. Si potrebbe dire che proprio per il loro background, in cui la 
letteratura più che in altri luoghi si mostra nella sua «forza compensatoria»20,ovvero la 
forza di dare voce all’inespresso, a tutto ciò che non aveva posto nel discorso ufficiale, 
o, con le parole della Stan una «forza mediatica e consolatoria», essi riescano a “salvare” 
la specificità del campo letterario e artistico. Venendo da un ambiente in cui già si faceva 
uso della letteratura come strumento ideologico, dove se ne annientavano gli elementi 
conturbanti e si tentava di ingabbiare in schemi precostituiti una materia che mai si 
concede ad una lettura univoca, essi riportano in primo piano, l’unicità del linguaggio 
letterario, la diversità della finzione rispetto a qualsiasi altre discorso sul reale e ricreano 
un’«Europa centrale olteoceano»21; Europa, c’è da aggiungere, a loro negata prima 
dell’esilio. Non c’è dubbio infatti che tali opere sarebbero state impossibili da scrivere 
in patria: sia per quanto riguarda la concezione «estetica», slegata dalla stretta prospettiva 

 
18 Ivi, pp. 78-79. 
19 La studiosa Mihaela Ursa ricorda inoltre come negli anni ’70, mentre nell’Europa occidentale e in 
Nordamerica la disciplina della letterature comparate stesse perdendo terreno, considerato un «riflesso 
desueto di un illuminismo impossibile da sostenere dopo il poststrutturalismo filosofico e dopo la 
dichiarazione della morte dell’uomo in senso foucaltiano», nell’Europa Centrale e dell’Est, come negli spazi 
postcoloniali si assisteva invece ad una sopravvivenza dell’umanesimo, base per i dibattiti identitari ancora 
in corso. Vedi Ursa Mihaela, Identitate și excentricitate. Comparatismul românesc între specific local și 
globalizare, Editura Muzeului Naţional al Literaturii Române, București, 2013, p. 65. 
20 Mircea Martin, op.cit., p. 19. 
21 Adriana Stan cita qui il testo di Monica Spiridon, Europa centrală de peste Ocean. Exil și construcție 
identitară, Scrisul Românesc, București, 2011.  
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dell’«estetismo socialista»22, e aperta ormai fino a comprendere una dimensione 
antropologica, che possa considerarsi «integrata in un’assiologia dell’umano»; sia per 
l’influenza di alcuni temi dell’ambiente americano, ad esempio l’alterità per Călinescu o gli 
studi di Nemoianu sul secondario, che indagano appieno la funzione compensatoria del 
letterario cui si è accennato sopra23. Il beneficio è stato, in ultima istanza, anche materiale, 
per quanto riguarda l’accessibilità a biblioteche, la possibilità di movimento, la veloce 
diffusione di idee del “mondo libero”. The taming of Romanticism (1984) o Five faces of 
Modernity (1987) sono perfetti esempi di una ricerca nata tra due culture, apprezzati a livello 
internazionale, ma non necessariamente in linea con certi luoghi della ricerca accademica 
americana: beneficiando della «libertà speculativa» e del «nuovo orizzonte multidisciplinare 
nel contesto americano», sono lavori che difficilmente avrebbero potuto raggiungere una tale 
estensione comparativa in Romania, «dove fino al 1989 e con conseguenze molto oltre 
questa data, la critica letteraria era per lo più intesa come analisi testuale e generalmente 
evitava di toccare la filosofia, la sociologia, l’antropologia o altre discipline adiacenti»24; 
d’altra parte invece non avrebbero potuto raggiungere «una comprensione così profonda del 
Romanticismo e della Modernità, se la loro genealogia non fosse stata Centro-Est Europea, 
dove le correnti romantiche e moderniste erano in modo esteso e profondamente radicate 
nella costruzione dei canoni nazionali»25. Nel nuovo contesto, il leitmotiv delle sue ricerche 
giovanili, il modernismo, passa in modo naturale dall’essere un’evasione nel mondo 
dell’estetica, a comprendere il più ampio tema della ‘modernità’, per diventare «saggio di 
storia intellettuale e di genealogia culturale»26. 
 

Esilio: ritorno 
 
Non so quanta sofferenza abbiano portato a Matei Călinescu i primi 
anni di esilio. Ma so che l’America ha raddoppiato al critico romeno 
la profondità della riflessione e ha eliminato, una alla volta, le scorie 
romene della gioventù: la superficialità, l’indifferentismo etico, 
l’egoismo. Dagli Stati Uniti è tornato un altro Matei: non solo 
infinitamente più colto (questo poteva realizzarsi, a rigore, anche in 
Romania), ma profondo nel vero senso della parola, umano in senso 
alto e con una visione alquanto tragica sul mondo27. 

 
Dopo la caduta del regime, Călinescu ritorna in Romania, prima di tutto 

attraverso i libri: prima le vecchie opere proibite, poi le traduzioni dei lavori americani, 
 

22 La formula è di Mircea Martin. 
23 Adriana Stan, op.cit., p. 79. 
24 Ivi, p. 77. 
25 Ibidem. La studiosa evidenzia anche come addirittura a livello stilistico, molto più barocco rispetto alla 
prosa accademica americana, e in questo caso maggiormente negli scritti di Matei Călinescu, si nota il debito 
verso la cultura di origine. 
26 M. Călinescu, Cinci fețe ale modernității. Modernism, avangardă, decadență, kitsch, postmodernism, 
Editura Polirom, Iași, 2005, p. 12. 
27 Mihai Zamfir, „Întoarcerea lui Matei”, în România Literară, 24 (1994), p. 11. 
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fino ad arrivare alla pubblicazione dei suoi diari, scritti direttamente in romeno, in un 
processo di sincronizzazione sempre più accurato. Per un ventennio è stato visto come 
un “mito intellettuale”, ma gli unici libri che circolavano in samizdat erano quelli 
pubblicati prima del ’7328; un mito fondato sui libri di gioventù, mai arrivati alla maturità 
concettuale e strutturale di poi. Si sapeva che in America aveva fatto carriera, diventando 
un accademico rinomato; di lui, come degli altri, si era parlato, ma sottovoce29. Venne 
considerato uno dei “vittoriosi” dell’esilio30, che per alcuni significava gioia nel vedere 
l’amico realizzato, per altri era sinonimo di abbandono della ‘romenità’, quindi non-
appartenenza e conseguente negazione della cultura e della vita nazionale31. Anche per 
quanto riguarda il versante della critica, non passa inosservato ai compagni di 
generazione un cambiamento, per molti inspiegabile: l’abbandono del principio di 
autonomia dell’estetica a favore della politica. La questione fu posta nei termini di un 
presunto «tradimento della critica»32. La nuova preoccupazione per temi come il 
totalitarismo, il destino dei Paesi post-comunisti, le indagini per via teorica sugli effetti 
psicologici della censura, dell’autocensura e della post-censura, prolungamenti degli 
interessi sviluppati in America, aperti ai territori della storia, della psicologia, della 
filosofia del diritto, testimoniavano, dal punto di vista di chi ancora viveva una dicotomia 
assoluta tra estetica e politica, e aveva lottato per una lettura puramente estetica della 
dell’arte33, un definitivo «abbandono dell’estetica». Călinescu effettivamente si era 
esposto, sulla scia dell’amico Ion Negoițescu, nel 1990-1991, mettendo in discussione 
l’efficacia della «resistenza attraverso la cultura» e parlando invece di «estetismul nostru 
iresponsabil», un estetismo irresponsabile, che nascondeva un’incapacità di assunzione 
etica: «se la scelta dell’autonomia dell’arte non è giudicata che una prova di 
professionalismo, il consenso alla “lobotomizzazione politica, ovvero la grave atrofia 

 
28 Călinescu era rimasto nella memoria di molti anche come l’autore del romanzo La vita e le opinioni di 
Zacharias Lichter. Opera eversiva anche per il periodo di liberalizzazione, che aveva passato la censura 
quasi per miracolo, solo per poi essere tolto dal commercio per ordine di Ceaușescu stesso. 
29 Alex. Stefanescu, „Matei Călinescu. Un personaj mitic al vieții literare”, în România literară, 24 (1994), 
pp. 12-13: «Sorin Alexandrescu, Matei Călinescu, Virgil Nemoianu, Toma Pavel, Mihai Spăriosu, Victor 
Ieronim Stoichiță o Ion Vianu erano nomi quasi leggendari, sinonimi con la riuscita intellettuale in un mondo 
libero, che offriva ai valori autentici la possibilità di essere espressi […] I volumi pubblicati in Romania 
prima della loro partenza circolavano in regime di samizdat, nell’aura del prestigio dei loro autori e della 
fascinazione del frutto proibito». 
30 Gabriela Adamesteanu, Anii romantici, Editura Polirom, Iași, 2016, p. 141. Il capitolo “Imposibila 
întoarcere” contiene interessanti riflessioni su come Călinescu ha vissuto gli anni del ritorno in Romania e 
di come il suo progetto di ritrasferirsi in patria sia fallito. 
31 A proposito del tentativo di rientrare nella vita pubblica romena, il critico dichiara: «ciò che ho scritto e 
ho detto riguardo la Romania negli anni 1990-1991, in romeno o in inglese, costituisce una riaffermazione 
della mia identità romena, nonostante non rappresenti che una delle mie identità di oggi: sono un uomo con 
una doppia identità etnica». 
32 Il riferimento è al libro Trădarea criticii (2009) di Nicolae Breban, la questione verrà approfondita da 
Gabriel Dimisianu in Gabriel Dimiseanu, La sfârșit și la început de secol, Cartea Românească, București, 
2013. Altro elemento che ha fatto gridare al “tradimento” è stato l’aver ripudiato i propri scritti degli anni 
’60: tutti i saggi e le pubblicazioni su rivista, viste come insopportabile concessione alla dittatura e verso le 
quali ha sempre nutrito non poca vergogna.  
33 Vedi Ștefan Borbérly, op.cit., pp. 8-9. 
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del senso politico” è percepita come amputazione morale, come un professionalismo 
irresponsabile»34. 

Il panorama romeno postdecembrista presenta alcune peculiarità. Da un lato, 
nella critica letteraria dominava, dagli anni Sessanta in poi, il criterio estetico; 
l’autonomia estetica era diventata negli anni quasi un feticcio, uno slogan caricato e 
svuotato di significati, che spesso appiattiva la letteratura ad una sola dimensione. Questa 
tendenza ha avuto negli anni Novanta due risvolti: nella produzione saggistica ha 
determinato quella che è stata chiamata “resistenza alla teoria”, mentre sul piano 
culturale generale ha avuto come conseguenza un ingessamento “apolitico”, che non 
permetteva abbattimenti dalla regola. Non mancarono però i casi in cui sotto l’ombrello 
estetico si fece comunque politica, promuovendo libri di scarso valore artistico che però 
veicolavano messaggi politici anticomunisti o minimizzando libri di alto valore estetico, 
i cui autori erano però compromessi con il potere totalitario35. 

Molto praticata in esilio, la critica «est-etica» rappresentava una consapevole (e 
in questo caso dichiarata) rinuncia al principio di autonomia dell’arte e del giudizio 
artistico in favore della forza etica del gesto dell’autore o del messaggio dell’opera; uno 
slittamento nella scala dei valori letterari irregimentato in base alla situazione 
«eccezionale» dell’Est europeo, motivato dalla lotta contro la propaganda di uno Stato 
totalitario. Emblema di questa opzione intellettuale fu Monica Lovinescu36: i suoi giudizi 
sulla produzione letteraria sia di opere pubblicate in patria che dei dissidenti rifugiati al 
di là della cortina potevano essere sentiti dai microfoni di «Radio Europa Libera». Dopo 
la rivoluzione, il pressante bisogno di fare i conti con il passato fu declinato in una caccia 
ai colpevoli, dal piano sociale si passò a quello letterario37 e il criterio «est-etico» fu 
spesso applicato in maniera retrospettiva: i “revisionisti est-etici” accusarono i colleghi 
“autonomisti” di collaborazionismo o di sostegno ai “neocomunisti” di Iliescu, 
svalutandone anche l’opera critica, i promotori dell’autonomismo invece si opponevano 
ad una riduzione della letteratura a principi che le erano estranei, ma rimasero irrigiditi 
in una critica “impressionistica e senza struttura”. Un esempio che aiuta a individuare la 
portata della situazione e che va ben oltre il quarantennio comunista è il famoso Affaire 
attorno alla scoperta delle simpatie legionarie di tre figure di primissimo piano della 
cultura romena: Mircea Eliade, Emil Cioran e Constantin Noica. Una «cultural war 
autoctona» scaturita dall’anomalia totalitaria e a cui si porrà fine, dopo quasi un 

 
34 Crina Bud, „La démocratie populaire et l'esthétisme irresponsable”, Alea: Estudos Neolatinos, 16(1), p. 
55. https://doi.org/10.1590/S1517-106X2014000100004. 
35 Mihai Iovanel, op.cit, pp. 65-66. 
36 Era stato il padre, Eugen Lovinescu, il primo ad attuare la sospensione del principio autonomista in favore 
di quello “moral-nazionalista” in altri “tempi eccezionali”, quelli della Prima guerra mondiale. 
37 È nota l’Antologia della vergogna di Virgil Ierunca, nata durante gli anni dell’esilio, su questo modello si 
continuarono tuttavia a fare accuse anche dopo. Per una riflessione sistematica sui casi degli intellettuali non 
compromessi si rimanda all’«antologia della dignità», in Ion Simuț, “Sulla dignità dello scrittore romeno 
durante il comunismo”, in Categorie europee. Rappresentazioni storiche e letterarie del ‘politico’, a cura di 
Sorin Șipoș, Federico Donatiello, Dan Octavian Cepraga, Aurel Chiriac, Academia Română, Cluj-Napoca, 
2014 [=«Transylvanian Review» XXIII, Supplement n.1, 2014], pp. 169-181. 
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decennio, verso gli ultimi anni del Duemila, con uno studio approfondito e più equanime 
della storia del totalitarismo, di destra o sinistra38. 

Călinescu, fuori sia dalla logica «literaturocentrica» che da quella «del 
risentimento», si pone come esempio, tra gli altri, di un equilibrio tra piano estetico, etico 
e politico. Non scade mai nel “determinismo morale” di chi giudica l’opera in base al 
vissuto dell’autore, ma piuttosto la contestualizza e ne evidenzia i tratti derivati dal 
terreno culturale in cui sono stati prodotti; non si abbandona nemmeno ad una riflessione 
che valuti solamente le qualità artistiche senza analizzarne le ricadute sul contesto 
letterario, storico, sociale. Magistrali in questo senso sono i suoi scritti su Cioran ed 
Eliade: distanziandosi dalla prospettiva «cupa e riduzionista» del dibattito sulle riviste 
romene, delle volte non meno preoccupante delle letture dogmatiche di epoca stalinista, 
Călinescu si pone contro la mistificazione della storia. «La differenza di tono e attitudine 
è sorprendente» osserva il critico Mircea Iorgulescu: 

 
lasciando sempre spazio ad altri punti di vista, ampliando la 
discussione attraverso l’assunzione di una soggettività aperta al 
dialogo e non chiudendola in un blocco di verdetti autoritari e 
impersonali, Matei Călinescu offre in modo indiretto anche una 
lezione di comportamento intellettuale. Una lezione di autocontrollo39. 

 
 Nell’apertura al dialogo e nella disponibilità ad assumere altri punti di vista 
possiamo leggere la grande lezione americana, dove il comparatista si dedicò anche agli 
studi sull’Altro, e insieme la lezione dell’esilio, che apre, per dirla con Said, ad una 
visione «contrappuntistica» del mondo. Iorgulescu continua: «Lui cerca, non dimostra. 
[…] Non sacrifica la letteratura sui roghi delle ideologie. La differenza di fondo tra le 
decifrazioni di Matei Călinescu e di coloro che praticano il “biografismo volgare” è 
doppia, etica ed estetica»40. Separare i piani, senza negare la duplicità della letteratura, 
vale a dire non estrapolarla artificialmente dalla storia e nemmeno ridurla a fatto sociale. 
 L’influenza dell’esilio sulla critica letteraria può essere quindi letta prima di tutto sul 
piano della riflessione dell’autore sulla propria ricerca teorica, sullo sviluppo di nuovi 
interessi e sul rapporto di tensione creativa con il contesto di origine; in secondo luogo sulla 
definizione del proprio ruolo di intellettuale nel contesto romeno, interpretato attivamente, 
con la scelta di intervenire nei dibattiti pubblici e partecipare così alla costruzione di uno 
spazio democratico. Non da ultimo, infine, si dovrà tenere conto del nuovo, straordinario 
respiro che il recupero dei lavori dei critici esiliati diede alla critica letteraria romena, in piena 
fase di ristrutturazione, arricchendola di nuove prospettive teoriche e metodologie critiche. 
 In questo senso Călinescu torna a concentrarsi su autori e periodi storici ancora 
poco frequentati in patria: oltre i già citati lavori su Cioran, Eliade e Culianu, sono 

 
38 Sul “revisionismo est-etico” si veda Paul Cernat, „Iluziile revizionismului est-etic”, în Observator 
cultural, nr. 539, 540, 541, 2010. 
39 Mircea Iorgulescu, „L’Affaire, după Matei I”, în Revista 22, 13, 5, 2002. 
40 Ibidem. 
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altamente significativi anche la monografia su Ionesco e la rilettura di Mateiu Caragiale, 
che dovevano essere completati da un ampio studio sull’interbellico, incompiuto a causa 
della morte del critico nel 200941. La sua carriera, caratterizzata da processi di revisione 
e amplificazione, che «ritracciano l’ethos modernista», «è stata quella di chi si è dovuto 
continuamente reinventare come analista della modernità, come comparatista letterario 
e culturale, come teorico della rilettura, saggista politico, poeta, romanziere»42. Spesso 
auto-riflessivi, i suoi lavori «riguardano [anche] la sua posizione di intellettuale come 
parte della civiltà europea»43. I suoi ultimi studi, a partire da Rereading, hanno un forte 
carattere autobiografico, da non intendersi come caduta nella soggettività, ma come 
ricerca identitaria, dell’esiliato e dell’uomo nel rapporto con la madrepatria: 
 

Sono tornato alla lingua romena perché mi è sembrato che attraverso 
di essa, con il suo aiuto, posso capire meglio ciò che desidero capire in 
questo periodo della mia vita: il mio passato in una Romania che sta 
sprofondando sempre più velocemente nell’incomprensibilità e poi i 
miei anni dell’esilio, il fenomeno dell’esilio44. 

 
Un ulteriore grado di influenza dell’esilio è da interpretarsi nella sua accezione generale, 
come fenomeno che investì il XX secolo e ne cambiò l’assetto, diventando uno dei 
fenomeni caratterizzanti della modernità. 
 
 4. Apertura all’universale: l’esiliato e il comparatista 

 
La cultura dell’Occidente moderno è in larga parte il prodotto di 

esuli, emigrati, rifugiati. Negli Stati Uniti, per esempio, il pensiero 
accademico, intellettuale ed estetico, è quello che è in primo luogo 
grazie a chi è fuggito dai fascismi, dal comunismo o da altri regimi 
– conseguenza più o meno immediata ma reale della repressione e 
dell’espulsione in massa di dissidenti45. 

 
L’esiliato, posizionato tra due mondi, uno considerato “marginale”, l’altro “centrale”, 
uno negato, l’altro non del tutto assimilato, è alla costante ricerca della propria casa nel 
mondo, del Centro, come ha sostenuto Mircea Eliade:  

 
 

41 Questi lavori, intrinsecamente legati al suo passato, insieme agli studi sui meccanismi della censura e sul 
totalitarismo possono essere letti secondo la stessa categoria della rilettura: «La mia prospettiva sulla 
letteratura e sulla critica è certamente diversa da quella dell’inizio: guardo tutto dall’angolo della rilettura (e 
riscrittura), dall’angolo del Ritorno». 
42 Marcel Cornis-Pope, „Matei Calinescu: The Adventure and Drama of Modernity”, symplokē, vol.17, 1-2, 
2009, pp. 255-260. 
43 Ibidem. 
44 Al. Cistelecan, „Eu nu cred în tragedia culturilor mici”, în Vatra, 4, 1995, pp. 44-45.  
45 Edward W. Said, „Riflessioni sull’esilio”, in Nel segno dell’esilio. Riflessioni, letture e altri saggi, Milano, 
Feltrinelli, 2008. 
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Deve essere capace di penetrare il senso nascosto del suo errare 
[…] nel viaggio che lo riporta a casa (verso il Centro). Questo vuol 
dire: vedere i segni, il senso nascosto, i simboli, nelle sofferenze, 
nelle depressioni, nelle seccature di ogni giorno. Vederle e leggerle 
anche se non sono lì46. 

 
Riflettendo attorno a queste parole, Călinescu sviluppa un pensiero originale su quello 
che l’esilio “insegna” alla modernità: il centro è sempre meno fisico e sempre più 
“mitico”, non ha a che fare con la geografia, ma con l’universale. 
 

Il centro della moderna vita letteraria e artistica è certamente in 
Occidente, come può essere potenzialmente ovunque. La 
modernizzazione culturale consiste […] di un certo clima 
intellettuale che fa nascere delle speranze «universalistiche», che 
permettono di avere accesso, attraverso la traduzione, allo «spazio 
letterario» universale, definito ancora a livello linguistico dalle più 
importanti lingue occidentali […]. La consapevolezza di vivere in 
una «provincia» può essere un primo passo verso la comprensione 
che essere della provincia stessa è […] una condizione universale. 
Come individui, noi tutti viviamo ai margini, i quali sono ovunque, 
e pochi di noi sono capaci di raggiungere il centro, quello vero. 
Paradossalmente molti di coloro che vivono in quello che oggi viene 
definito geograficamente «centro», ossia nell’Occidente […] sono 
spesso più provinciali (con una mentalità più ristretta, più pregiudizi 
e più autocompiacimento, più miopi e lontani dalla vera universalità) 
di quelli che vivono ai margini non occidentali e che ne sono 
consapevoli. Essi sanno che il centro mitico può essere ovunque, ma 
alla sola condizione che questo diventi allo stesso tempo il punto 
centrale e il punto di partenza»47. 

 
 La ricerca del centro si configura a livello intellettuale ed esistenziale, 
riguarda la capacità di porsi le giuste domande, interpretare i segni nascosti della 
realtà, astrarsi dalla provincia per «dare a coloro che vi vivono il senso autentico 
dell’universale»48. Per farlo, serve raggiungere una condizione permanente di de-
centramento, non necessariamente tragica come quella dell’esiliato, ma che riguardi 
un modo «tragico di vivere la vita», di considerarsi sradicato da qualsiasi luogo o 
abitante della terra intera: vestire i panni del “marginale”. Il filologo tedesco Erich 
Auerbach, esiliato negli anni Trenta in Turchia, cita come «modello per chiunque 
desiderasse trascendere i confini nazionali o provinciali cui era costretto», per 

 
46 Mircea Eliade, Fragments d’un journal, 1973, citato da Călinescu in Matei Călinescu, Despre Ioan P. 
Culianu și Mircea Eliade. Amintiri, lecturi, reflecții, Editura Polirom, Iași, 2002, p. 35. 
47 Matei Călinescu, L’idea di modernità, Milano, UTET, 2007, p. 155. 
48 Ibidem. 
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abbracciare una comprensione profonda della realtà, un monaco sassone del XIII 
secolo, Hugo di Saint-Victor: 
 

È persona debole colui al quale è ancora dolce la patria. È forte 
colui al quale è patria ogni paese, ma è perfetto colui per il quale il 
mondo intero è terra d’esilio49. 

 
Edward Said, altro esiliato del XX secolo, ricordando in un suo scritto questa citazione 
di Auerbach, commenta l’originalità dello sguardo che vedere “il mondo intero come 
terra straniera” può offrire:  

 
La stragrande maggioranza delle persone si trova a vivere nella 

consapevolezza di una cultura, di un ambiente […] gli esuli invece 
sono consapevoli dell’esistenza di almeno due di queste condizioni, 
e tale pluralità produce a sua volta una consapevolezza, 
dell’esistenza di dimensioni simultanee, una consapevolezza, cioè, 
che prendendo a prestito un termine musicale è contrappuntistica50. 

 
Queste osservazioni hanno varie ricadute sul mondo letterario e sul metodo del critico. 
In primo luogo, avvicina molto la figura dell’esule a quella del comparatista, 
creandone quasi l’archetipo, ma anche promuovendo ancora una volta l’idea che non 
è necessario emigrare, quanto posizionarsi “alla frontiera”: la disciplina delle 
“letterature comparate”, secondo René Wellek «è stata coltivata da uomini che si sono 
trovato loro stessi all’intersezione tra nazioni, o, quantomeno, alla frontiera della 
propria nazione». La posizione in-between, intermediaria, permette allo studioso di 
avere una mobilità ermeneutica superiore a chi è radicato in una unica cultura e nei 
suoi problemi. 
 In secondo luogo, la testimonianza degli esiliati permette di superare l’«angoscia 
dell’influenza» tanto tipica di chi vive la marginalità come condanna. Analizzando lo 
sviluppo delle letterature comparate in Romania, la studiosa Mihaela Ursa evidenzia 
come proprio in Europa Centrale, dell’Est o nei Paesi postcoloniali vi sia una maggiore 
propensione al comparativismo, anche nel senso largo di interdisciplinarietà: 
nell’assenza di una già forte tradizione di studi locale coloro che sono senza una «patria 
metodologica», liberi dal dogmatismo, possono adottare la metodologia più adeguata ai 
loro scopi e declinarla nello specifico dei propri studi51. Călinescu lancia come sfida in 
un’intervista del 1995 questa affermazione: «io non credo nella “tragedia delle culture 

 
49 Erich Auerbach, Filologia della letteratura mondiale, trad. Regina Engelmann, Bologna, Book Editore, 
2006, p. 76. 
50 Nonostante qui ne esalti alcune caratteristiche che possono avere risvolti positivi, Said vuole tuttavia 
evitare di connotare il fenomeno dell’esilio in senso positivo, che rimane sempre un fenomeno storico, 
«un’imposizione che alcuni esseri umani esercitano su altri esseri umani». cfr. Edward W. Said, op.cit. 
51 Ursa Mihaela, op. cit.  
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piccole”»52. La pratica del de-centramento ha offerto a lui, come può offrire ad altri suoi 
connazionali, la possibilità «di lasciare indietro i provincialismi carpato-danubiano-
pontici, il fango denso delle ossessioni campaniliste, tanto stupide, quanto vanitose, e di 
dire in modo rilassato ed efficace quel ‘poco’ che abbiamo da dire in questo mondo 
culturale»53. 

 
52 Il riferimento a „Tragedia delle culture piccole” viene da Cioran, Schimbarea la față a României (1973). 
L’intervista a cui si fa riferimento è di Al. Cistelcan, op. cit., pp. 44-45. 
53 Ion Bogdan Lefter, „Imagini din Bloomington”, în Vatra, 4 (1995), pp. 69-70. 
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GOJDU” ÎN PERIOADA POSTBELICĂ 
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THE SCHOOL POPULATION OF THE ”EMANUIL GOJDU” HIGH 
SCHOOL IN THE POST-WAR PERIOD 

 
Abstract: This paper presents the evolution of the school population in the events that 
followed the liberation of the city of Oradea and the re-establishment of „Emanuil 
Gojdu” High School, by the end of the Second World War. It also covers the 
transformations that took place during the communist regime, which affected aspects 
regarding the number of students, but also the origin and their social condition.After 
the dark period of the Vienna Dictate, which ended with the city's release on October 
12, 1944, the "Emanuil Gojdu" High School is re-established under the name of the 
Romanian State High School, the courses starting on December 5, 1944. In the 
following decades, both the name of the educational unit, as well as the high school 
organization, have undergone successive changes. After a short period, 1945-1946, in 
which it returned to the initial name of "Emanuil Gojdu" High School, the school was 
passed under the tutelage of the Orthodox Church, becoming - by Decree no. 782/1946 
- The Romanian-Orthodox High School "Emanuil Gojdu", so that, in 1948, in the 
context of the nationalization of the confessional schools, they would change their 
name again, this time in the High School Nr. 1. 
 
Keywords: ”Emanuil Gojdu” High School, Oradea, the post-war period, the school 
population, education. 

 
 

După perioada sumbră a Dictatului de la Viena, încheiată cu eliberarea orașului 
la 12 octombrie 1944, Liceul „Emanuil Gojdu” este reînființat sub numele de Liceul 
Român de Stat, cursurile începând la data de 5 decembrie 1944. În deceniile următoare, 
atât denumirea unității de învățământ, cât și organizarea liceului, au cunoscut modificări 
succesive. După o scurtă perioadă, 1945-1946, în care s-a revenit la denumirea inițială 
de Liceul „Emanuil Gojdu”, școala a fost trecută sub tutela Bisericii Ortodoxe, devenind 
- prin Decretul nr. 782/1946 –Liceul Român-Ortodox „Emanuil Gojdu”, pentru ca, în 

 
 Student doctorand, Şcoala Doctorală de Istorie, Universitatea din Oradea, email: 
florentina_barta@yahoo.com. Conducător științific prof. univ. dr. habil. Gabriel Moisa. 
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anul 1948, în contextul naționalizării școlilor confesionale, să își schimbe denumirea, 
din nou, de această dată în Liceul Nr. 1, apoi în Școala Medie Nr. 1 și, din nou, Liceul 
Nr. 1, prin Hotărârea Consiliului de Miniștri (HCM) nr. 903/1965.Perioada 1950-1955 a 
fost foarte grea pentru bătrânul liceu orădean, fiind mutat din sediul său, aflat pe malul 
Crișului Repede, într-o clădire nepotrivită pentru desfășurarea activității didactice, 
situată pe strada Republicii Nr. 13, pentru ca, în locul său, să funcționeze Facultatea 
Muncitorească. Odată cu împlinirea a jumătatea de veac de la înființarea primului liceu 
românesc de băieți din Oradea, s-a decis repararea unei nedreptăți. Astfel, la data de 6 
februarie 1970, se revine la vechiul nume de Liceul „Emanuil Gojdu”, conform 
Decretului nr. 54/6.02.1970. În anul 1977 se transformă în Liceul de Matematică-Fizică 
„Emanuil Gojdu”, în urma modificărilor apărute prin decretele aprobate de M.A.N. (207, 
208, 209 din 1977)1. 

Evoluția populației școlare a liceului, în perioada postbelică, a urmat un trend 
ascendent. Creșterea numărului de elevi a fost determinată de o serie de factori: eforturile 
de eliminare a analfabetismului, de revenire la normalitate după dezastrul războiului, 
creșterea demografică. În același timp, realizarea colectivizării în agricultură a încurajat 
exodul la oraș, unde apariția noilor fabrici și uzine a oferit locuri de muncă. Procesul de 
urbanizare a modificat, treptat, aspecte privind numărul, proveniența și condiția 
materială a elevilor. Creșterea demografică și, mai ales, creșterea populației urbane a 
determinat creșterea treptată a efectivului de elevi și, dacă în primii ani după război, 
predominau categoric elevii proveniți din mediul rural, raportul s-a inversat, începând 
cu 1948, în favoarea celor de la oraș, printre altele și datorită faptului că elevii din clasele 
primare erau, obligatoriu, din Oradea. 

Anul școlar 1944-1945 începea cu 11 clase și 515 elevi la cursul de zi, 
majoritatea provenind din satele din apropierea Oradiei, 190 elevi din mediul urban și 
325 din cel rural2. După 1945 se constată o creștere a efectivului de elevi, datorită 
încheierii războiului. Revin pentru finalizarea studiilor și foști elevi ai liceului, plecați 
din Oradea în perioada Dictatului de la Viena. 

Instaurarea regimului comunist a produs schimbări în ceea ce privește 
organizarea învățământului. Decretul Nr. 175 din 1948, pentru reforma învățământului, 
al Ministerului Învățământului Public (Decretul Nr. 1383 din 2 August 1948, publicat în 
Monitorul Oficial Nr. 177 din 3 August 1948) prevedea că învățământul public „este 
organizat exclusiv de Stat pe temeiul unității de structură și este așezat pe baze 
democratice, populare și realist științifice”3 și urmărea, printre altele, eliminarea 
analfabetismului. Învățământul era organizat astfel: preșcolar (facultativ), elementar de 

 
1 Teodor Neș, Iosif Sălăgean, Emil I. Roșescu, Monografie. Liceul ,,Emanuil Gojdu” la 50 de ani, Prefața 
de Mircea Malița, Oradea, 1971, passim. 
2 Arhivele Naționale – Serviciul Județean Bihor (în continuare ANSJBH), Fond Liceul Emanuil Gojdu, 
dosar 87, 88, 89, 90 passim. 
3 Gheorghe Bunescu (coord.), Antologia legilor învățământului din România, Institutul de Științe ale 
Educației, București, 2004, pp. 342-345. Poate fi accesată la adresa http://www.ise.ro/wp-
content/uploads/2019/01/ANTOL_LEG_RO_2004.pdf.  
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7 ani (primele 4 clase obligatorii), mediu (licee, școli tehnice, profesionale, pedagogice, 
de 4 ani) și superior. Cursul primar cuprindea clasele I-IV, cel gimnazial - clasele V-VII 
și cel mediu - clasele VIII-XI4. 

În anul școlar 1948-1949, cursul la zi cuprindea 14 clase, cu un total de 503 elevi 
înscriși, dintre care 321 proveneau de la oraș. Cei 182 de elevi înscriși din mediul rural, 
mulți proveneau din sate bihorene precum Episcopia Bihorului, Săliște, Săcădat, 
Miersig, Voivozi, Sâmbăta, dar și din județele vecine, Arad, Sălaj sau Cluj. Din cele 14 
clase, clasele I – VII, fiecare aveau câte o clasă, a VIII-a - 2 clase, clasa a IX-a - 1 clasă, 
iar a X-a și a XI-a aveau câte două clase. Ocupațiile părinților erau variate, de la 
agricultori la funcționari, preoți, învățători, medici, muncitori sau pensionari. Mamele 
erau cu precădere casnice, dar și învățătoare, profesoare, funcționare sau muncitoare5. 

Odată cu mutarea școlii în sediul de pe strada Republicii, care era neîncăpător, 
în anul școlar 1950-1951, numărul de clase scade la 11, cu un efectiv de 379 de elevi. 
Un alt motiv era și interesul elevilor pentru urmarea unei școli tehnice, în detrimentul 
liceului. În anul școlar 1951-1952 se decidea trecerea de la învățământul de 11 clase la 
cel de 10 clase, prima serie de absolvenți cu 10 clase fiind în anul școlar 1953-1954, 
alături de ultima serie cu 11 clase. Reorganizarea învățământului tehnic a determinat 
creșterea, din nou, a numărului de clase la 27 și a numărului de elevi la 817, în anul 
școlar 1954-1955, constatându-se și o ușoară creștere a elevilor din mediul rural, 
deoarece elevii veniți de la acele școli tehnice erau cu precădere de la sate. În 1956 se 
revine la 11 clase, cu secție reală și secție umanistă, în clasele X-XI. Această decizie i-a 
afectat pe elevii de clasa a VIII-a, începând cu anul școlar 1956-1957. A patra serie de 
elevi cu 10 clase a absolvit în 1957, iar în anul următor Gojdu nu are absolvenți. Prima 
generație cu 11 clase, de la modificare, termină liceul în 1959. Un număr mare de 35 de 
clase se înregistrează în perioada 1958-1960, când la cursul de zi există clase primare, 
gimnaziale și liceale, ultimele înregistrând o creștere prin trecerea la învățământul de 11 
clase. În anul școlar 1960-1961, învățau 1269 de elevi, în 33 de clase6. 

Treptat, dispar clasele de ciclu primar (ultimele 2 clase a IV-a în 1961-1962), cu 
creșterea provizorie a numărului de clase gimnaziale, pentru ca, apoi, și acestea să 
dispară, treptat, ultimele 4 clase de a VII-a în 1964-1965 și ultimele 4 clase de a VIII-a 
în anul următor. Tot începând cu anul școlar 1964-1965, școala generală este de 8 clase, 
iar clasele IX-XII sunt clase liceale. Se observă o scădere, de moment, a numărului de 
elevi, efectivul ajungând la 840 de elevi în anul școlar 1966-1967. În paralel, însă, crește 
treptat numărul claselor de liceu, astfel că în anul școlar 1968-1969 avem primele 8 clase 
a XII-a, iar numărul total de clase de liceu se ridică la 31, cu un efectiv de 1030 de elevi 
înscriși7. Anul 1968 a adus reorganizarea sistemului de educație prin Legea privind 

 
4 Ibidem, pp. 342-343. 
5 Arhiva Colegiului Național Emanuil Gojdu Oradea (în continuare ACNEGO), Cataloage școlare, dosar 
1, 2 passim. 
6 Ibidem, dosar 5-65 passim. 
7 Ibidem, dosar 66-108 passim. 
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învățământul din Republica Socialistă România, care stabilea 10 clase obligatorii: 
„Cultura generală de bază este asigurată tuturor cetățenilor prin învățământul obligatoriu 
cu durata de 10 ani”8. 

Cursul de zi în perioada 1944-1969 se prezenta astfel: 
 

Anul școlar Clase Elevi 
înscriși 

Urban Rural Elevi 
promovați 

Promovabilitate 
% 

1944-1945 11 515 190 325 432 98 

1945-1946 13 688 293 395 619 94 

1946-1947 16 705 332 373 565 90 

1947-1948 15 651 318 333 545 91 

1948-1949 14 503 321 182 439 94 

1949-1950 13 420 302 118 404 98 
1950-1951 11 379 277 102 357 97 

1951-1952 14 443 356 87 408 95 

1952-1953 18 461 330 131 434 97 

1953-1954 17 596 384 212 554 96 

1954-1955 27 817 503 314 669 97 

1955-1956 29 849 565 284 744 92 
1956-1957 27 904 689 215 773 93 

1957-1958 30 1023 776 247 889 91 

1958-1959 35 1197 927 270 1119 96 

1959-1960 35 1075 734 341 1008 97 

1960-1961 33 1269 1026 243 1189 97 

1961-1962 30 1193 957 236 1129 98 

1962-1963 28 1133 921 212 1054 96 
1963-1964 30 1158 807 351 1060 96 

1964-1965 27 952 702 250 881 98 

1965-1966 26 962 630 332 863 96 

1966-1967 24 840 464 376 788 96 

1967-1968 24 868 546 322 749 93 

1968-1969 31 1030 623 407 954 95 

 
8 Gheorghe Bunescu (coord.), op. cit., p. 346. 
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În primele două decenii de după război, promovabilitatea elevilor care urmau 
cursul la zi a înregistrat un minim de 90% (565 promovați din 705 înscriși, 64 fiind 
repetenți și 76 retrași), în anul școlar 1946-1947, și un maxim de 98% în anii școlari 
1944-1945, 1949-1950, 1961-1962, 1964-1965. 

Anul școlar 1971-1972 a început cu 32 de clase la zi, în care s-au înscris 1124 
de elevi, dintre care 678 erau fete. Gimnaziul, reînființat în acest an școlar, cuprindea 6 
clase cu un total de 232 de elevi (127 fete), iar liceul (anii I-IV) 26 de clase cu 892 de 
elevi (551 fete). La sfârșitul anului școlar, au rămas 1121 de elevi per total, gimnaziu și 
liceu, din care au promovat 1045 de elevi (642 fete). Din cei 892 de liceeni înscriși, un 
număr de 536 erau de la oraș. Conform statisticii, 37 de elevi de liceu au fost bursieri, 
fiind din categorii defavorizate (de exemplu, 6 din plasament sau trecuți în evidența unor 
case de copii, 20 care nu aveau școală în localitatea de domiciliu etc.). Un număr de 230 
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de liceeni locuiau în internat, iar la cantină luau masa 298 de elevi, atât de la gimnaziu, 
cât și de la liceu. În același an, la seral au început 640 de elevi (171 fete) în 18 clase și 
au promovat 434 de elevi (145 fete)9. 

În anul următor nu s-au înregistrat schimbări mari, numărul total de clase la zi a 
rămas 32 (5 de gimnaziu și 27 de liceu) cu un efectiv de elevi înscriși de 1066, din care 
648 erau fete. Din cei 869 de elevi înscriși la liceu, un număr de 589 proveneau din orașe. 
Statistica prezintă și numărul de elevi de liceu în funcție de județul de origine: Bihor 
(859), Arad (1), Cluj (4), Ilfov (2), Olt (1), Timiș (1), Vâlcea (1). Numărul bursierilor a 
crescut, față de anul anterior, la 54 elevi de liceu, dintre care 35 erau fete. Situația s-a 
menținut la internat (229 liceeni, cu unul mai puțin față de anul anterior) și cantină (297 
de elevi, față de 298 înainte)10. 

Numărul bursierilor crește, ajungând în 1974-1975 la 72 de liceeni, în schimb 
scade numărul celor cazați la internat, la 209 elevi, în condițiile în care acesta dispunea 
de 218 locuri. O ușoară scădere înregistrează și cantina, unde luau masa 252 de elevi. În 
același an școlar, cursul la zi a început cu un număr de 30 de clase, în care s-au înscris 
1077 de elevi (652 fete), din care 180 de elevi (72 fete) învățau în cele 5 clase de 
gimnaziu și 897 de liceeni (580 fete) în 25 de clase de liceu. Un număr de 611 liceeni 
erau de la oraș. La sfârșitul anului școlar, au promovat 1048 de elevi, dintre care 869 
liceeni. Nivelul de promovabilitate este mult mai redus la secția serală, unde, din 764 
(281 fete) de elevi înscriși, au promovat 649 (247 fete), și la cea fără frecvență, cu 308 
(107 fete) promovați din 438 (169 fete) înscriși11. 

Anul școlar 1976-1977 a început cu un număr de 24 clase de liceu, în care s-au 
înscris 863 de elevi, dintre care 525 erau fete și 627 din mediul urban. Au promovat, la 
final, 849 de liceeni, dintre care 667 erau la real și 182 la secția umanistă. Dintre liceeni, 
90 de elevi erau bursieri și 204 erau cazați la internat. Gimnaziul a început cu un număr 
de 163 (57 fete) de elevi, împărțiți în 5 clase și au promovat 167 de elevi (59 fete), 
diferența rezultând din elevii veniți pe parcursul anului școlar. La seral au promovat 609 
elevi, dintr-un efectiv de 633 (258 fete), înscriși la început de an12. 

În anul următor, liceul a început cu 23 de clase, în care învățau 846 de elevi, 
dintre care 486 erau fete și 644 erau din mediul urban. Specializările erau: filologie-
istorie (39 elevi, din care 30 fete, 28 de la oraș), matematică-mecanică (584 elevi, 301 
fete, 431 de la oraș), chimie-biologie (186 de elevi, 135 fete), geologie-geografie (37 
elevi, 20 fete), la ultimele două specializări - din cei 223 de elevi - un număr de 185 erau 
din mediul urban. Gimnaziul avea 6 clase, cu 210 elevi, din care 84 erau fete. Și seralul 
beneficiază de un număr de 731 înscriși, din care 332 fete și 376 de la oraș, cu profilurile 
real, industrie ușoară, chimie-biologie, matematică-mecanică13. 

 
9 ACNEGO, Statistica 1971-1981, dosar 2, f. 147-158. 
10 Ibidem, f. 134-139. 
11 Ibidem, f. 79-89. 
12 Ibidem, f. 99-107. 
13 Ibidem, f. 108-117. 
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Darea de seamă, pentru începutul anului școlar 1979-1980, menționează 7 clase 
de gimnaziu, cu 262 de elevi, dintre care 124 erau fete. La liceu (cursuri la zi), situația 
se prezintă astfel: la industrie ușoară s-au înscris 69 de elevi în 2 clase, dintre care 58 
erau fete, 55 elevi din mediul urban; la chimie-biologie 2 clase cu 70 de elevi, dintre care 
55 fete și 66 din mediul urban; la industrial-mecanic 5 clase cu 176 de elevi, din care 81 
fete și 94 din mediul urban; la matematică-fizică, în 15 clase erau 551 de elevi, din care 
254 fete și 426 din mediul urban. Așadar, liceul la zi avea un total de 866 de elevi, în 24 
de clase14. 

Gimnaziul, care fusese reînființat în 1971, își continuă existența până în anul 
școlar 1984-1985, când în 3 clase de a VIII-a erau înscriși 119 elevi, dintre care 46 fete. 
La liceu, la zi, au fost înscriși 1469 de elevi: 500 de elevi (271 fete, 438 din mediul 
urban), împărțiți în 14 clase de matematică-fizică, 129 de elevi (68 fete, 122 din orașe) 
în 3 clase jumătate de științe ale naturii (fizică-chimie) și 22 de clase și jumătate cu 840 
de elevi (451 fete, 644 de la orașe) cu profil industrial (mecanic, industrie-ușoară, 
electricieni etc.). La finalul anului școlar, au rămas 1468 de elevi, din care au promovat 
1464, repetând anul 4 elevi de la profilul industrial15. 

Dacă, în prima perioadă de la reînființare, liceul a fost unul cu precădere de 
băieți, forma mixtă existând cu întreruperi și cu un număr foarte mic de fete, începând 
cu anii '60 crește numărul acestora. O perioadă s-a preferat păstrarea de clase separate 
pentru fete și băieți. În anii '70-'80, raportul se modifică în favoarea fetelor, fapt încurajat 
de natalitate, dar și de mentalități. Din perspectiva naționalităților, în toată perioada au 
predominat românii, urmați de maghiari și alte etnii (germani, slavi etc.). 
 

 
 

 
14 Ibidem, f. 35-48. 
15 Idem, Statistica 1981-1988, dosar3, f. 86-88, 94-96, 113, 134. 
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Situația efectivului de elevi, pentru anul 1987-1988, la liceu, forma de 
învățământ la zi, se prezintă în felul următor: au fost înscriși un număr total de 1756 de 
elevi, dintre care 471 (221 fete, 414 din mediul urban) erau împărțiți în 13 clase de profil 
matematică-fizică (matematică, matematică-fizică, mecanică mașini utilaje), 142 de 
elevi (88 fete, 116 din mediul urban) în 4 clase de științe ale naturii (fizică-chimie și 
laborant fizică-chimie) și 1143 (673 fete, 882 din mediul urban) în 31 de clase de profil 
industrial (mecanic, electrotehnic, mecanic mașini utilaje, confecții îmbrăcăminte, electr. 
întreținere reparații). Din totalul elevilor înscriși, românii erau majoritari, cu un număr 
de 1595 de elevi, la care se adaugă 149 maghiari, 7 germani, 2 slavi și 3 de alte 
naționalități. La finalul anului școlar, se aflau 1732 de elevi, din care au promovat un 
număr de 1721, 11 elevi de la profilul industrial repetând anul16. 

Conform statisticii pentru anul 1988-1989, Liceul de matematică-fizică 
„Emanuil Gojdu” Oradea avea un efectiv total de 1720 de elevi înscriși la cursul la zi, 
dintre care la finalul anului școlar, mai erau 1690 de elevi, cu 1684 promovați. La profilul 
matematică-fizică, cu specializările matematică, matematică-fizică și mecanic mașini 
utilaje, erau 14 clase cu 506 elevi înscriși la început de an, dintre care 217 erau fete. La 
finalul anului școlar au rămas 503 elevi, toți promovați. Din cei 506 elevi înscriși la 
profilul matematică-fizică, 443 erau din mediul urban și 63 erau din cel rural (comune 
suburbane și comune), 471 erau de naționalitate română și 35 maghiară. La profilul 
științe ale naturii, cu specializările fizică-chimie și laborant fizică-chimie, s-au înscris 
145 de elevi, în patru clase, dintre care 98 erau fete, 110 de elevi erau de la oraș, 35 din 
comune și comune suburbane, 129 erau români, 14 maghiari, 1 slav și 1 de altă 
naționalitate. La finalul anului școlar, la acest profil erau 146 de elevi, toți promovați. La 
profilul industrial, cu specializările electrotehnic, electricieni întreținere și reparații, 
mecanic și mecanic mașini-utilaje, erau, la început de an școlar, 1069 de elevi în 30 de 
clase, din care 648 erau fete, 805 proveneau din municipii și orașe, 264 din mediul rural, 
976 erau români, 88 maghiari, 3 germani, 1 slav și 1 de altă naționalitate. La finalul 
anului școlar, au rămas 1041 de elevi, dintre care 1035 au promovat.Tot în anul școlar 
1988-1989, la seral, în clasele XI-XIII, cu profilul industrial, specializările mecanic 
mașini-utilaje și industrie ușoară, s-au înscris în cele 7 clase 210 elevi, dintre care 96 
erau fete, 153 proveneau din mediul urban și 57 din cel rural, 172 erau români și 38 
maghiari. La finalul anului, erau 173 de elevi, dintre care 170 au promovat17. 

În ultimul deceniu al regimului comunist, procentul de promovabilitate la cursul 
la zi s-a menținut între 98 și 100%: 
 

 
16 Ibidem, f. 1-3, 24, 40-42, 48-50. 
17 Idem, Statistica 1988-1989, dosar 4, f. 181-215. 
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Tradiția Gojdu a fost purtată și în perioada postbelică de liceul cu cursul la zi. 
Lui i s-au adăugat, cu întreruperi, gimnaziul între 1944-1966 și 1971-1985, secția serală 
începând cu 1959, secția fără frecvență desființată în 1977, dar și școli speciale precum 
Liceul Seral Muncitoresc „Ioan Fonaghi”, între 1947-1951, și Școala Medie 
Muncitorească, între 1957-1960. 
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FROM COMMUNIST ROMANIA. A SHORT PERIODIZATION 

 
Abstract: After the Second World War, the history of art in Europe will follow new 
stylistic trend that will be combined with the new political realities. For Eastern 
Europe, art is now becoming an ideological weapon to strengthen the new communist 
vision and to form the new man, and especially to form a new type of art, known as 
socialist realism. With the entry of Romania into the communist sphere, the artistic 
field was subordinated to the totalitarian ideology. Throughout the communist regime, 
the plastic arts in Romania experienced several stages that corresponded with the 
comands from the USSR. Romanian art - under the leadership of Gheorghe Gheorghiu-
Dej and Nicolae Ceaușescu - experienced the greatest manipulation. 

 
Keywords: Eastern Europe, ideological weapon, communist vision, the new man, 
socialist realism, communist sphere, totalitarian ideology, manipulation. 

 
 

În Europa anilor 1945-1989, istoria artei se îmbina cu politologia și sociologia, 
de aceea aceasta nu a fost o istorie a tendințelor stilistice și nici a personalităților artistice 
care au marcat deceniile avute în vedere1.  

Pentru estul Europei, acum „partidul - stat decide faptul că arta este o armă 
ideologică și un instrument de luptă în serviciul puterii, arta e supusă totalmente nevoilor 
și variațiilor de linie politică ale partidului. Partidul alege un unic model estetic – cel de 
inspirație sovietică - și îl impune ca model oficial și obligatoriu, statul declară un război 
fără milă contra tuturor mișcărilor artistice și stilurilor neoficiale”2. Este criticată 
„pseudocultura decadentă a Apusului capitalist” și considerată lipsită de ideologie și 
apolitică deoarece, „chemată să desfete ochiul unui burghez îmbuibat”, nu reflectă viața 
poporului. Se elaborează, astfel, principiile unei arte pe înțelesul poporului, în care 

 
 Student doctorand, Şcoala Doctorală de Istorie, Universitatea din Oradea, email: 
potrovitzaantonia@yahoo.com. Conducător științific prof. univ. dr. habil. Gabriel Moisa. 
1 Magda Cărneci, Artele plastice în România 1945-1989. Cu o addenda 1990-2010, ediția a II-a revăzută, 
adăugită și ilustrată, Editura Polirom, Iași, 2013, p. 11. 
2 Ibidem, p. 20. 
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imaginea nu pune probleme de percepție. Vor fi prezente, acum, imaginile 
conducătorilor, ale țăranilor și ale muncitorilor în diferite ipostaze (muncind, citind 
ziarul în uzină), ale pumnilor strânși la luptă pe seceri și ciocane, ale ogoarelor și 
fabricilor, toate acestea ilustrează și încununează noua teorie politică3. 

Ideologia comunistă, promovată de Rusia sovietică, stabilește scopul și rolul 
artei în contextul aplicării principiului bolșevic la întreaga sferă a chestiunilor legate de 
problema culturii socialiste. „Teoriile formulate de Lenin, Stalin sunt puncte de reper pe 
care se clădesc hotărârile istorice ale Partidului Comunist privitoare la sarcina nobilă a 
artei de a forma conștiința comunistă a omului sovietic”4. De aceea putem spune faptul 
că ideologia comunistă depășește, cumva, celelalte formule totalitare prin arsenalul său 
filosofic și științific, dar și prin amploarea transformărilor pe care le preconizează. Este 
schimbarea dusă până la capăt, răsturnarea completă a lumii, pasul decisiv pe care 
celelalte totalitarisme nu și l-au propus, și anume, abolirea proprietății private și 
egalizarea deplină a indivizilor, începând cu condiția lor materială. 

Cert este faptul că în nicio țară din lume diferența dintre oraș și sat nu a fost așa 
de mare ca în Rusia țaristă, iar poporul-masă făcea parte din categoria cea mai de jos, 
reprezentând peste 80% din populație. De aceea revoluția din Octombrie a prins la mase, 
oamenii aveau nevoie, deja, de lozincile lui Lenin, iar ulterior poporul s-a recunoscut în 
realismul socialist.  

Regimurile comuniste instalate în Europa Centrală și Răsăriteană semănau 
foarte bine între ele, toate fiind copii ale modelului sovietic, dar fondul pe care acestea 
s-au așezat nefiind identic, particularitățile de la țară la țară s-au desfășurat diferit. 
„România în schimb pare să fi fost cea mai apropiată de modelul sovietic originar”5, 
acest lucru explicându-se prin faptul că societatea românească semăna destul de mult cu 
cea rusească de dinainte de revoluție, și anume: o masă țărănească extrem de numeroasă, 
prezența analfabetismului la scară largă, slaba tradiție democratică. Toate acestea fiind 
elemente ce au conlucrat la instaurarea acestui teribil regim ce a ținut societatea 
românească captivă într-un imobilism manifestat în toate planurile: social, cultural, 
economic, politic etc. 

Odată cu intrarea României și a celorlalte țări din Europa de Est sub regimul 
comunist, câmpul artistic a fost subordonat drastic unui mod de existență marcat profund 
de primatul respectiv al ideologiei totalitare. Din acest moment evoluția artistică din 
această regiune a devenit, într-o anume măsură, distinctă de evoluția internațională a 
artei moderne, dominată fiind de reguli socioculturale specifice, care vor da naștere unei 

 
3 Anca Maria Zamfir, „Imagine și ideologie”, în Catalogul Expoziției Arta sub comunism. Arta oficială a 
regimului comunist în colecția Muzeului de Artă Brașov (1945-1989), Editura Muzeului Județean Brașov, 
Brașov, 2011, p. 8. 
4 Ibidem, p. 7. 
5 Lucian Boia, Strania istorie a comunismului românesc (și nefericitele ei consecințe), Editura Humanitas, 
București, 2016, p. 56. 
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producții artistice în același timp discontinue și totuși continue cu creația artistică din 
restul lumii postbelice6. 

„Ca întotdeauna marile schimbări ale feței lumii au fost precedate de revoluțiile 
semnificative, dar neprimejdioase ale gândirii și ale artei” spunea Eugen Ionescu 7. După 
acesta, Al Doilea Război Mondial avea să aducă noi răsturnări în artă: „după ce se va 
constitui noul echilibru al lumii, arta va reîncepe epică, simplă, frustă, primară, 
colectivă”8. Astfel, Eugen Ionescu a prezis, cu maximă pertinență, arta ce urma să ocupe 
scena culturală românească în deceniile postbelice, în timpul regimului comunist. 

 
Scurtă periodizare 
Pentru artele plastice din România, perioada 1944–1947 este o epocă de 

tranziție, de-a lungul căreia, pe fundalul unei presiuni politice difuze, se manifesta un fel 
de renaștere a mișcării artistice, incluzând tendințe divergente și confuze, confruntări 
libere între curente tradiționaliste și moderniste, formule realiste și avangardiste, 
orientări estetice precum neotradiționalismul, modernismul moderat, curentul spiritual 
ortodox, existențialismul, avangardismul. Se produce și un nou avânt al mișcării 
suprarealiste, care reia legăturile cu suprarealismul francez, dar grupul avangardist cu 
vederi de stânga se va scinda: M.H. Maxy, Hans Mattis-Teutsch, Sașa Pană, Jules 
Perahim îmbrățișează arta cu vederi „sociale” și ideologia „artei progresiste”9; de altfel, 
încă de la sfârșitul anilor 1930 și începutul anilor 1940 se apropiaseră mult de realismul 
socialist. 

Chiar din toamna lui 1944 s-a vădit interesul conducerii comuniste pentru 
utilizarea propagandei vizuale în lupta politică și pentru atragerea artiștilor plastici. 

În cadrul acestei acțiuni de cooptare s-a apelat la pictori care în trecut fuseseră 
mai mult sau mai puțin alături de PCR, precum Maximilian Hermann Maxy (mai 
cunoscut sub numele de M.H. Maxy), Jules Perahim (abia sosit din URSS în 1945, odată 
cu Armata Roșie) și alții10. Sarcina lui M.H. Maxy a fost aceea de a obține de la 
comunitatea plasticienilor o atitudine binevoitoare față de Partidul Comunist și de a-i 
urma îndemnurile. 

Dintre artiștii plastici care vor lua decizia de a rămâne în țară, guvernanții îi aleg 
– în temeiul legii privind purificarea adoptată într-o nouă formulă la 30 martie 1945 – pe 
cei epurabili din cauza asocierii în trecut cu regimul profascist. Un alt avertisment lansat 
în direcția pictorilor și sculptorilor pare să fi fost și Legea nr. 627 pentru purificarea 
cadrelor Colegiului arhitecților din România, lansată la 2 august 1945 și elaborată chiar 
de Gheorghe Gheorghiu-Dej, pe atunci ministru al Comunicațiilor și Lucrărilor Publice. 

 
6 Magda Cărneci, op.cit, p. 11. 
7 Erwin Kessler, Vlasiu Ioana, Culorile avangardei. Arta în România 1910-1950, Institutul Cultural Român 
/ Muzeul Național Brukenthal, Bucuresti/Sibiu, 2007, p. 31. 
8 Ibidem. 
9 Cristian Vasile, Literatura și artele în România comunistã 1948–1953, Editura Humanitas, București, 2010, 
p. 130. 
10 Ibidem, p. 131. 
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Actul normativ stipula că puteau fi îndepărtați cei care: au avut un trecut fascist, legionar, 
hitlerist, au militat pentru instaurarea dictaturii, au comis crime, delicte, acte de teroare, 
de violență morală și acei care prin acțiunile lor politice împiedică în orice mod buna 
funcționare sau tulbură relațiile dintre România și aliații săi11. 

În cadrul acestei vânători de artiști reacționari sau care ar fi putut reprezenta un 
pericol pentru desăvârșirea artistică socialistă, au fost vizați și colecționarii de artă. 
„Acesta este contextul în care, imediat după 30 decembrie 1947, probabil pentru a evita 
acuzațiile de elitism, de blocare a accesului „maselor” la operele de artă și pentru a face 
uitat un trecut inutilizabil, de asociere cu Casa Regală prin decorarea palatelor foștilor 
monarhi ai României, mai mulți artiști și colecționari fie acceptă regimul utilității publice 
în termenii deciși de autorități, fie sunt de acord (sau constrânși) să doneze către stat 
colecții de artă”12. Acest moment fiind debutul „colectivizării artistice”, deoarece multe 
opere de artă au dispărut după ce au fost preluate din colecțiile particularilor. 

Un caz interesant este cel al pictorului Lucian Grigorescu, care a fost un artist 
activ și în perioada interbelică, care acum, în decursul anilor `40 reprezintă cazul clasic 
de concesie făcută regimului la nivelul discursului oficial. La Congresul USASZ13, 
desfășurat între 18–19 octombrie 1947, Lucian Grigorescu a denunțat arta burgheză, 
socotită de el „moale, călduță”, l-a criticat pe Édouard Manet și a deplâns influența 
nefastă a impresionismului și a suprarealismului, ajungând până în acel punct în care a 
afirmat faptul că „burghezia s-a folosit de aceste formule pentru ca să facă din ele arme 
cu care să lovească în progres, și s-a servit de acești artiști ca de niște mercenari pentru 
a răspândi mistificarea și deruta, pentru a rătăci pe naive”14.  

Acesta este contextul în care se instituie monopolul statului asupra tuturor 
manifestărilor artistice, galeriile și sălile particulare de expoziție sunt închise, editurile 
și publicațiile de artă sunt naționalizate și desființate, rețeaua comerțului liber de artă 
dispare. „În martie 1948, Ministerul Artelor, stabilește că nici o expoziție de artă plastică 
permanentă sau temporară din localuri închise, ganguri sau în aer liber nu poate să 
funcționeze fără aprobarea prealabilă a Ministerului”15. 

Chiar din 1948–1949 se poate vorbi de o avalanșă consistentă de comenzi de stat 
făcute unor artiști profesioniști și amatori16, care se angajau să realizeze portrete, statui 
și busturi ale lui Stalin, Lenin, Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ana Pauker etc.  

Uneori, însă, aceste opere aveau o slabă calitate artistică, alteori erau 
inacceptabile din punct de vedere ideologic, nerespectând canoanele realismului 
socialist, unica metodă de creație acceptată. Între aceste producții artistice catalogate 
drept formaliste s-a numărat și portretul lui Stalin, realizat de pictorul Al. Ciucurencu, 

 
11 Ibidem, p. 133. 
12 Ibidem, p. 134. 
13 Uniunea Sindicatelor, Artiștilor, Scriitorilor și Ziariștilor. 
14 Cristian Vasile, op.cit., p. 137. 
15 Ibidem, p. 143. 
16 Mircea Deac, Fãrã rame, fãrã soclu. Istoria unor date reale și a izvoarelor subiective, Editura Medro, 
București, 2004, p. 10. 
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care a fost distrus împreună cu alte două opere ale sale: Republica și 30 decembrie. 
Acestea din urmă au fost expuse la manifestarea grupului „Flacăra”, fiind achiziționate 
de stat, dar ulterior au fost apreciate ca necorespunzătoare (într-unul din tablouri se 
putea distinge și soclul statuii ecvestre a lui Carol I, o prezență incomodă)17. Orientarea 
spre temele zise „sociale”, și de creare a unui cult al personalității era aproape 
inevitabilă. În aceste condiții, comenzile de stat reprezentau pentru mulți pictori și 
sculptori o salvare, iar Partidul Comunist a știut să profite de acest aspect și a canalizat 
anumite fonduri pentru achiziționarea de opere ale artiștilor care se găseau într-o 
situație foarte grea”18. Practic, pentru a supraviețui, pictorii au trebuit să se lepede de 
crezul lor artistic. 

Încă un lucru interesant al acestei perioade reprezintă „reluarea tematicii istorice, 
încă din primii ani de la 1948 încoace, ce s-a impus ca un imperativ major al artei 
contemporane, din optica unei societăți care își construia noile sale idealuri. Idealuri 
promovate pe criterii sociale și etice, fundamentate pe o înțelegere științifică a istoriei 
din perspectiva dialecticii progresului social, în acest context pictura istorică era acum 
în măsură să contribuie la evocarea unor aspecte inedite din istoria luptelor sociale ale 
țărănimii și ale mișcării muncitorești”19.  

În urma Congresului al III-lea al Partidului Muncitoresc Român din 1960, Gh. 
Gheorghiu-Dej „afirma într-un text oficial că misiunea istorică a partidului este de a 
realiza obiectivele naționale ale poporului român”20. Prin această declarație debutează 
comunismul național specific românesc „care proclamă dreptul țării de a duce o politică 
a interesului național în interiorul blocului socialist, ca și o politică externă autonomă, 
reorientată progresiv către occident”21. 

„Tema principală a producției culturale și implicit vizuale a anului rămâne tot 
„încheierea colectivizării agriculturii”, eveniment care dă naștere unui val de elogii și 
entuziasm în toate publicațiile timpului”22. Problema generală a momentului în pictură 
rămâne depășirea vetustului realism socialist, naturalist și eroizant, prin apelul la câteva 
filoane artistice distincte. Astfel, artiștii generației consacrate revin la colorismul 
postimpresionist, se reia stilul de dinainte de război și se încearcă ușor formule 
modernizate, prin recursul la stilizări geometrice și la un colorit decorativ. 

Titlurile de lucrări cel mai des utilizate acum sunt: Primăvara (a omului și a 
umanității), Tinerețe, Pace, Bogățiile Pământului. „Teme legate de construcția 
socialismului devin treptat simple ocazii plastice pentru jocuri de linii și de culori din ce 
în ce mai libere de constrângeri și intitulate din ce în ce mai mult Compoziție”23. 

 
17 Cristian Vasile, op.cit., p. 144. 
18 Ibidem, p. 145. 
19 Ibidem, p. 295. 
20 Magda Cărneci, op.cit., p. 46. 
21 Ibidem. 
22 Ibidem, p. 49. 
23 Ibidem, p. 54. 
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Această evoluție duplicitară continuă și în a treia perioadă a regimurilor 
comuniste, o perioadă de declin socioeconomic care ține de la sfârșitul anilor `70 până 
la sfârșitul deceniului următor24. 

Odată cu confirmarea lui Nicolae Ceaușescu în funcția de secretar general al 
partidului, au loc mai multe schimbări, dar acesta va continua și va amplifica liniile 
principale ale politicii lui Dej. În domeniul ideologic „noțiunile de națiune și stat suveran 
devin din ce în ce mai mult „pilonii ideologiei” ai acestei etape de consolidare a societății 
socialiste”25. 

În domeniul cultural, Ceaușescu duce aceeași politică dublă, mai întâi favorabilă 
liberalizării culturale, apoi din ce în ce mai restrictivă. Astfel, la începutul regimului său, 
în 1965, „el critică orice tendință de exclusivism sau rigiditate încurajând diversitatea 
stilurilor, dar insistând asupra obligației fiecărui artist de a manifesta o înaltă 
responsabilitate în privința conținutului operei sale”26. 

Arta cu temă angajată rămâne o prestație obligatorie a mediului artistic, iar 
participarea la expozițiile „tematice” și la cele „aniversare” constituie un atuu social, în 
schimb artiștii devin mai liberi în tratarea acestor comenzi sociale pe care le pot executa 
acum într-o manieră mult mai personală27. 

„Tezele din iulie” (1971), marchează sfârșitul perioadei de „liberalizare”. De 
fapt, anul 1971 exprimă în definitiv rigiditatea ideologică manifestată în repetate rânduri 
și în anii precedenți, dar totuși nu s-a mai putut reveni la înghețul masiv al anilor `50. 
„Viața intelectuală a epocii Ceaușescu a fost mai diversificată și mai sofisticată decât și-
ar fi dorit-o liderul Partidului”28. Chiar dacă mulți intelectuali și artiști au ales o soluție 
de compromis în favoarea regimului, cultura românească nu a devenit în preponderență 
una militant comunistă. 

Situația se va schimba dramatic, din nou, odată cu „tezele din iulie” 1971 ale 
lui Ceaușescu, prin care acesta impune o nouă revoluție culturală de tip chinezesc în 
România, hotărâre luată în urma vizitei sale în China comunistă. Se afirma dreptul 
clasei muncitoare de a interveni atât în literatură, cât și în artele plastice și muzică. 
Albumele colective de artă „în omagiul conducătorului” se multiplică spre finalul 
anilor `70. 

Cultul excesiv al Șefului, ca un corolar al unui socialism ajuns în faza unui clan 
de familie, își atinge acum apogeul. În jargonul emfatic al ziarelor de partid, Ceaușescu 
e proclamat „cel mai iubit fiu al poporului”, „erou între eroi”, „ghid al națiunii”, în timp 
ce în ochii occidentului adevărata natură a regimului său începe să fie denunțată oficial: 
„omul bolnav al lumii comuniste”. 

 
24 Ibidem, p. 13. 
25 Ibidem, p. 66. 
26 Ibidem, p. 68. 
27 Ibidem, p. 86. 
28 Lucian Boia, op.cit., p. 140. 
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Arta oficială își recâștigă poziția oficială, odată cu reorientarea ei către o 
iconografie centrată pe efigia „Conducătorului”29. După modelul nord-coreean sau cel 
chinez, portretele părintelui națiunii trebuiau să fie prezente în toate manifestările 
plastice și spațiile publice. Iau avânt expozițiile colective sau tematice care celebrau sau 
comemorau momente din istoria sacră a PCR, a țării sau biografiei lui Ceaușescu. „Un 
stil care poate fi numit Kitsch de stat rezultat al festivismului de nuanță monarhică ce 
înconjoară personalitatea și actele lui Ceaușescu, se întrupează într-o ̀ artă de aparat` care 
întoarce spatele hotărât chiar și modernismului pentru a regăsi un fel de neomodernism 
socialist”30. 

În locul lui Lenin, Stalin sau Gheorghe Gheorghiu-Dej sunt eternizate acum 
imaginea lui Ceaușescu și a soției sale, Elena, din ce în ce mai întinerite și mai 
cosmetizate. „Dintre artiștii cei mai constant prezenți cu portrete sau compoziții 
alegorice, conținând portretele celor doi, amintim pe: Sabin Bălașa, Zamfir 
Dumitrescu, Vasile Pop-Negreșteanu, Dan Bucur etc”31. Cultura vizuală oficială se 
desfășoară acum pe câteva linii tematice clare: figuri istorice ale românilor, cultul lui 
Ceaușescu, realizările societății socialiste și folclorul. O parte dintre artiștii 
experimentaliști ajung și ei să execute picturi de comandă socială pentru a-și păstra un 
statut public sau o influență în aparatul puterii sau pur și simplu pentru a-și asigura 
subzistența materială. 

Pe de altă parte, creația autonomă artistică a sfârșitului anilor `70 și a anilor `80 
se prezintă destul de spectaculoasă chiar dacă nu ne-am aștepta. Este vorba de o 
modificare survenită în mentalul cultural și de paradigmă estetică. „Experimentaliștii 
care au ajuns la vârsta adultă în jurul anului 1970 au reușit să își continue demersul la 
sfârșitul acestui deceniu și au impus prestigiul unei mentalități interdisciplinare în 
mediul artistic autohton, chiar și după ce situația politică s-a degradat progresiv”32. 

Anii `80 reprezintă perioada de delir a unui naționalism comunist de stat în care 
reîntoarcerea la o metodologie stalinistă a puterii se combină cu amintita tactică de 
„simulare a schimbărilor în toate domeniile”33. Domină acum peisajul, prilej pentru 
etalarea realizărilor partidului, unde peisajul industrial ocupă un loc major, urmat apoi 
de peisajul urban, în care modernizările sistemului sunt prezentate cu exuberanță. Se 
remarcă aici Eugen Palade, Dan Hatmanu și alții. În zona de peisaj industrial domină, 
între alții, Ion Bițan, care lucrează singur, sau în unele cazuri colaborând cu Vladimir 
Şetran, peisaje și compoziții urbane de mari dimensiuni în care se fac simțite cu 
îndrăzneală elemente de tratare modernistă34. 

 
29 Magda Cărneci, op.cit., p. 113. 
30 Ibidem. 
31 Ibidem, p. 114. 
32 Ibidem, p. 118. 
33 Ibidem , p. 111. 
34 Silviu Parascan, Pictura și Pictorii Libertatea impusă. O analiză aplicată pe lucrări de plastică realist-
socialistă din colecția MNIR, în http://www.comunismulinromania.ro/index.php/pictura-si-pictorii/. 
[Accesat în 22.05.2016]. 
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Pentru generațiile ce debutează la începutul anilor `80, etosul experimentalist nu 
mai reprezintă o stare de spirit valabilă, tinerii plasticieni nu se mai simt atrași de 
cercetarea vizuală de tip progresiv, ei intrând pe scena culturală într-un moment de 
închidere culturală drastică35. 

Devenită indezirabilă după 1989, renegată uneori chiar de creatorii săi, această 
creație artistică a dispărut din spațiul public, rămânând închisă în depozitele muzeelor. 
O parte însemnată a artei românești postbelice a ajuns, astfel, aproape complet 
necunoscută noilor generații și uitată de cei ce i-au fost contemporani. Consecințele 
subordonării artei criteriilor estetice ale ideologiei comuniste pot constitui un 
avertisment privind statutul artei și al artiștilor într-un regim totalitar36. Despărțirea de 
trecut nu se poate produce fără asumarea sa. 

Cu alte cuvinte, putem spune că „regimurile totalitare din Europa secolului XX 
au impus un tip de artă care să le servească interesele. Ele au dictat atât tematica operelor 
de artă, cât și ideologia estetică. Din punct de vedere tematic, arta trebuia să prezinte și 
să glorifice imaginile conducătorilor, binefacerile pe care regimul le-a adus poporului și 
lupta acerbă împotriva tuturor ideologiilor străine regimului respectiv”37. 

 
35 Magda Cărneci, op.cit., p. 124. 
36 Catalogul Expoziției Arta sub comunism. Arta oficială a regimului comunist în colecția Muzeului de Artă 
Brașov (1945-1989), Editura Muzeului Județean Brașov, Brașov, 2011, p. 1. 
37 Anca Maria Zamfir, op.cit., p. 6.  
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Abstract: Against the background of the economic policies applied by the communist 
authorities in the middle of the 20th century, the workers played a central role in 
transforming the state according to the Soviet model. In this material I presented some 
aspects related to the working conditions in which the workers of Baia Mare 
performed, in direct connection with the level of qualification and their remuneration. 
The intensive industrialization promoted by the communist elites included in the field 
of labor and the military miners, who came to fill the lack of the labor arms registered 
in the mid-1950. 
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Cadrul general. 
Industrializarea a reprezentat esența programului de comunizare a societății 

românești. Scopul partidului unic era transformarea țării într-un stat industrial, după 
model sovietic, susținând că progresul societății este în legătură directă și nemijlocită cu 
procesul industrializării1. Încă din anul 1945, la conferința națională a Partidului 
Muncitoresc Român, s-a lansat ideea conform căreia era necesar a se crea „o industrie 
grea, puternică, bazată pe folosirea rațională a bogățiilor naturale ale țării și dezvoltată 
pe linia nevoilor interne și a posibilităților izvorâte din legături comerciale trainice cu 
vecinii”2. În anul 1948, în Articole și cuvântări, Gheorghe Gheorghiu-Dej explica 
importanța procesului industrializării, argumentând programul economic propus de 

 
 Student doctorand, Şcoala Doctorală de Istorie, Universitatea din Oradea, email: 
amaliamojolic@yahoo.com. Conducător științific prof. univ. dr. emerit Ion Zainea. Consilier superior în 
cadrul Arhivelor Naționale Maramureș. 
1 Stelian Tănase, Elite și societate. Guvernarea Gheorghiu-Dej. 1948-1965, Ed.Humanitas, București, 2006, 
p. 78 și p. 181. 
2 Octavian Bandula, Cornel Borlea, Ioan Nemeti, Aurel Socolan, Mircea Zdrobea, Pagini din Istoria 
Maramureșului, Baia Mare, 1967, p. 168. 
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comuniști și scoțând în evidență rolul industriei grele pentru dezvoltarea țării: „O 
industrie grea puternică [...] este pivotul în jurul căruia întreaga economie a țării se va 
dezvolta [...]. Dezvoltând industria grea, metalurgică, se deschid posibilitățile cele mai 
largi pentru utilizarea întregii forțe de muncă [...], precum și îndeplinirii acelui rol 
economic important pe care țara noastră poate și trebuie să-l joace în această parte a 
Europei”3. Astfel că, industria grea, producătoare de mijloace de producție, reprezenta 
baza dezvoltării marii producții socialiste, în detrimentul celorlalte ramuri ale economiei 
naționale. Ulterior, pe termen lung, celelalte sectoare precum dezvoltarea urbană, 
producția de bunuri de larg consum, construcția de locuințe urmau să fie integrate 
sistemului socialist de conducere a statului, iar în final să conducă la creșterea nivelului 
de trai al populației4. 

Odată cu adoptarea legii pentru împărțirea teritorial-administrativă din anul 
1950, s-a pus accentul pe importanța creării unei țări puternic industrializate, venind cu 
un plus de argumente în favoarea consolidării statului democrat popular. La nivel 
teritorial, urmau să apară centre industriale puternice, care să acapareze forță de muncă 
și să ducă într-un final la creșterea nivelului de trai. Prin Legea nr. 5, din 6 septembrie 
1950, pentru raionarea administrativ-economică a teritoriului RPR, s-a înființat 
Regiunea Baia Mare cu reședința în orașul cu același nume. Ulterior, prin Legea nr. 3 
pentru îmbunătățirea împărțirii administrative a teritoriului RPR, adoptată la 27 
decembrie 1960, denumirea Regiunii Baia Mare a fost modificată în Regiunea 
Maramureș. Noua formă de organizare administrativă îngloba teritorii care anterior 
făcuseră parte din mai multe județe (Maramureș, Sălaj, Satu Mare și Someș), având în 
subordinea sa raioanele: Şomcuta Mare, Lăpuș, Sighet, Vișeu, Cehu Silvaniei, Satu 
Mare, Tășnad, Carei și Oaș. În ședința de instalare a biroului și aparatului de partid a 
Regionalei 23 Baia Mare, consemnată în procesul-verbal încheiat la 4 septembrie 1950, 
delegatul Comitetului Central al PMR, Goldberger Nicolae, explica avantajele noii 
împărțiri administrative, făcând conexiunea tot cu dezvoltarea industriei grele: 
„Raionarea este pusă pe noi baze, dă importanță mare dezvoltării industriei grele, pentru 
ca fiecare raion să poată deveni un centru cât se poate de înaintat. Baia Mare care este 
un centru industrial, de azi (i) se va deschide un nou drum spre calea dezvoltării ... 
Raionarea aduce multe foloase și creează condițiuni economice, culturale favorabile 
pentru viața noastră ...Raionarea este baza noastră, Sfaturile Populare vor fi care vor 
servi clasa muncitoare și țărănimea muncitoare, 99% (a) problemelor se vor putea 
rezolva la Raioane”5. Anterior, orașul Baia Mare, alături de importante teritorii din 
fostele plăși Şomcuta Mare, Seini, Copalnic Mănăștur (care azi se regăsesc pe teritoriul 

 
3 Stelian Tănase, op. cit., p. 79. 
4 Mara Mărginean, „Industrializare și urbanizare – muncitorii. Studiu de caz: Hunedoara”, în Ştefan 
Bosomitu, Mihai Burcea (coord.), Spectrele lui Dej. Incursiuni în biografia și regimul unui dictator, Ed. 
Polirom, Iași, 2012, p. 322. 
5 Amalia Gabriela Racolța, „Aspecte privind resursele de muncă și spațiul locativ din Baia Mare în primul 
deceniu de industrializare socialistă”, în Revista Arhivei Maramureșene, anul XII, nr. 12, Baia Mare, 2019, 
p. 208. 
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județului Maramureș), fusereră înglobate județului Satu Mare, împărțire care nu 
împiedicase instaurarea democrației populare și nici nu întârziase seria de legi și hotărâri 
din perioada anilor 1948-1950, care schimbaseră structural țara, după model sovietic6. 
Prin Legea nr. 2, din 16 februarie 1968, privind organizarea administrativă a teritoriului 
RSR au fost reintroduse județele, orașul Baia Mare devenind reședința județului 
Maramureș, cu aceleași limite teritoriale de astăzi7. 

Baia Mare deținea o veche tradiție în extracția și prelucrarea minereurilor 
polimetalice, cu un bogat conținut în aur, argint, cupru, plumb, zinc etc. În această parte 
a României erau concentrate mai mult de ¾ din rezervele de plumb și argint ale țării și 
mai mult de jumătate din cele de aur. În primii ani ai deceniului șase al secolului XX, 
raportată la producția industrială, Regiunea Baia Mare ocupa primul loc în ceea ce 
privește industria extractivă a minereurilor neferoase și a metalurgiei neferoase, deținând 
peste 55% din producția țării. Cele mai importane ramuri industriale erau: industria 
extractivă și a metalurgiei neferoase, industria constructoare de mașini și industria 
lemnului, care, cu mici excepții, s-au dezvoltat pe baza materiilor prime locale. Bazinul 
minier băimărean includea toate exploatările miniere de pe teritoriul regiunii (Săsar, 
Herja, Baia Sprie, Nistru, Cavnic, Băiuț, Rodna Veche și Baia Borșa), aflate sub directa 
administrare a Trustului Minier Baia Mare. Industria metalurgiei neferoase își desfășura 
activitatea prin două mari întreprinderi: Uzinele Metalo-Chimice „Gheorghe Gheorghiu-
Dej” Baia Mare (fosta Fabrică de Acid Sulfuric și Preduse Chimice „Phonix” Baia Mare) 
și Uzina „1 Mai” Ferneziu. În procesele de producție, această ramură folosea ca materie 
primă principalele concentrate de plumb, cupru și zinc pentru partea metalurgică și pirite 
sterile pentru fabricarea acidului sulfuric. Toate acestea proveneau, în cea mai mare 
parte, din bazinul minier băimărean8. 

Etapa premergătoare industrializării forțate a fost reprezentată de naționalizarea 
mijloacelor de producție și concentrarea resurselor și deciziilor în mâinile elitei 
comuniste9. 

Procesul naționalizării a făcut posibilă trecerea la planificarea centralizată a 
economiei. Astfel că, prin Decretul nr. 119 din 1 iulie 1948, Prezidiul Marii Adunări 
Naționale a hotărât înființarea Comitetului de Stat al Planificării10. În acest context, au 
luat ființă centrele județene de planificare, la vremea respectivă, orașul Baia Mare fiind 
subordonat Centrului Județean de Planificare Satu Mare. După adoptarea Legii pentru 
organizarea administrativ teritorială a RPR din 1950, centrul de greutate s-a mutat la 
Baia Mare, creându-se Centrul Regional de Planificare Baia Mare, care avea rol de a 

 
6 Academia Română, Istoria Românilor, vol X., Ed. Enciclopedică, București, 2013, p. 105. 
7 Legea nr. 2 din 16 februarie 1968 privind organizarea administrativă a teritoriului RSR. disponibilă în 
format electronic la adresa http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=9327. accesat la 
14.10.2019.  
8 Amalia Gabriela Racolța, art. cit., p. 211. 
9 Stelian Tănase, op. cit., p. 83. 
10 Gheorghe Marin Gaston, În serviciul României lui Gheorghe Gheorghiu-Dej. Însemnări din viață, Ed. 
Evenimentul Românesc, București, 2000, p. 131. 
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controla periodic activitatea întreprinderilor și de a întocmi rapoarte de sinteză despre 
realizarea planului de producție și de investiții la unitățile economice din cadrul regiunii, 
făcând propuneri pentru înlăturarea neajunsurilor constatate și realizarea și depășirea 
planurilor economice11. 

În primele decenii după al Doilea Război Mondial, orașul Baia Mare a înregistrat 
un nivel ridicat de creștere a populației, explozia urbană survenind pe fondul mobilității 
forței de muncă din mediul rural înspre cel urban, proces care a modificat treptat 
structura socială a urbei, prin creșterea numărului de muncitori industriali în raport cu 
alte categorii sociale. Până în anul 1962, populația Băii Mari a ajuns la peste 44.000 de 
locuitori, predominând populația masculină. Această creștere a survenit pe fondul 
politicilor de industrializare aplicate de către Partidul Muncitoresc Român, mai ales la 
începutul anilor ´50 și a fost determinată de oferta de locuri de muncă și de alternativele 
de angajare din orașul Baia Mare, în special în sfera industriei extractive sau a 
metalurgiei neferoase, la care se adaugă și procesul colectivizării, care a generat un exod 
al populației din mediul rural către cel urban. Și în anii următori, mineritul și metalurgia 
neferoasă și-au păstrat întâietatea în cadrul economiei regiunii, iar asigurarea cu brațe de 
muncă a unităților industriale, mai ales a celor noi, se făcea din mediul rural, fiind 
necesară soluționarea treptată a problemei spațiului locativ, printr-o accelerare a 
construcțiilor în acest domeniu12. 

 
Calificarea muncitorilor 
Odată cu intensificarea activităților industriale, provocarea autorităților a fost 

atragerea unui număr cât mai mare de muncitori în procesul producției, randamentul 
fiind în legătură directă și cu calificarea acestora. În perioada 1948-1955, principala 
formă de calificare a muncitorilor din industrie a constituit-o specializarea la locul de 
muncă, cu participarea în paralel la cursurile de minim tehnic13. La începutul anilor '50, 
la întreprinderile din cadrul Combinatului băimărean, atât în minerit, cât și în metalurgie, 
s-au încheiat contracte de calificare la locul de muncă (metodă demunită Kotlear), 
instructorii având în grijă de la 1 la 3 elevi, angajați ai întreprinderii. Pregătirea teoretică, 
asigurată în general de șefii secțiilor, se desfășura în paralel cu cea practică, în baza unui 
plan de pregătire (metodă denumită Krenien, după stahanovistul Krenien Francisc)14. 
Spre exemplu, numai la Exploatarea Minieră Baia Sprie, în primul trimestru al anului 
1952, au fost instruiți la locul de muncă, cu contracte, 37 de angajați în meserii precum: 
reagentari, filtrași, șef valtar, manipulant ascensor, laboranți, electricieni, electricieni la 
turbină, lăcătuși, lăcătuși montori, fierari, strungari, tâmplari etc.15. 

 
11 Îndrumător în Arhivele Statului Județul Maramureș, București, 1974, p. 214. 
12 Amalia Gabriela Racolța, art. cit., p. 212. 
13 V. Malinschi, R. Moldovan, V. Rausser, Industria României 1944-1964, Ed. Academiei RPR, București, 
1964, p. 379. 
14 Arhivele Naționale-Serviciul Județean Maramureș (în continuare AN-SJMM), Fond Direcția Minelor și 
Uzinelor Metalurgice Baia Mare, dosar 48/1952, f. 43. 
15 Ibidem, f. 79. 
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La această formă de pregătire se adăuga specializarea muncitorilor prin școli de 
tip SFU (școli în fabrici și uzine), organizate pe lângă marile întreprinderi industriale. 
Cadrele de specialitate necesare industriei au fost pregătite prin școlile profesionale din 
sistemul „rezervelor de muncă”16. În Baia Mare, la mijlocul secolului XX, au funcționat 
Şcoala Profesională de Metalurgie nr. 1, Şcoala Profesională Chimică nr. 217 și Şcoala 
Profesională Minieră nr. 3, care avea și secție maghiară, la care se adaugă și Școala 
Medie Serală „Petre Gheorghe”. 

Reorganizarea învățământului profesional, tehnic și tehnic de maiștri în 1955 a 
dus la înființarea Grupului Şcolar Minier în cartierul Petre Gheorghe, actualul cartier 
Săsar, prin comasarea școlilor profesionale și medie tehnică ce au funcționat în Baia 
Mare până atunci. 

În baza prevederilor celui de-al III-lea Congres al PMR, se cerea o creștere a 
nivelului de pregătire a muncitorilor, tehnicienilor și a inginerilor din industrie, atât din 
punct de vedere profesional, cât și în ceea ce privește cunoștințele teoretice și de cultură 
generală. În perioada 1957-1960, în cadrul Uzinelor „Phonix” spre exemplu, au fost 
calificați un număr de 292 de angajați în diferite ramuri de specialitate (topitori plumb-
cupru, liftieri macaragiști, operatori chimiști acizi și săruri, electricieni forță lumină gr. I, 
electricieni forță gr. II, specialiști manevrat vagoane recalificați, fochiști cazane, mecanici 
de locomotivă, lăcătuși mecanici, muncitor șef manevră, antifochiști, strungari în fier, 
tâmplari modelari, fierari, sudori electrici, fochiști autorizați, mecanici autorizați, zidari, 
acari, operatori chimiști etc.). Începând cu anul 1960, a crescut numărul angajaților care s-au 
înscris și au urmat diferite forme de învățământ, respectiv școli profesionale, tehnice de 
maiștri și învățământul tehnic superior, mulți dintre aceștia frecventând cursurile a diferite 
școli profesionale sau tehnice de maiștri de metalurgie neferoasă, operatori la fabricarea 
acidului sulfuric, electricieni, electromecanci etc. Apoi, a crescut numărul celor care urmau 
cursurile învățământului tehnic superior în ramura de chimie anorganică, electrotehnică, 
metalurgie neferoasă și mecanică. Totodată, a început să se generalizeze învățământul seral 
și fără frecvență de cultură generală și învățământ tehnic superior, față de anul 1956, când 
aceste forme de învățământ au fost frecventate de un număr mic de angajați18. 

Pentru perfecționarea personalului, Uzinele au încheiat contracte de colaborare 
cu diferite instituții de învățământ superior, trimițând la specializare ingineri la Institutul 
de Fizică Atomică pentru studiul izotopilor radioactivi, la Universitatea ,,Babeș-Bolyai”, 
pentru perfecționarea în analize moderne de laborator și la ICECHIM București, pentru 
perfecționarea în ramura de sticlărie de laborator. Totodată, trei angajați ai Uzinei, în 
anul 1960, urmau cursuri postuniversitare, forma de zi sau fără frecvență19. 

 
16 V. Malinschi, R. Moldovan, V. Rausser, op. cit., p. 379. 
17 Unitatea de învățământ a purtat și denumirea de Şcoala Profesională Chimică ”Phonix” Baia Mare, în 
perioada 1948-1954, la conducerea unității școlare aflându-se profesorul Iosif Levandula. A funcționat pe 
lângă Fabrica de Acid Sulfuric ”Phonix” Baia Mare, în vederea calificării viitorilor angajați ai uzinei. 
18 AN-SJMM, Fond Fabrica de acid sulfuric și produse chimice “Phoenix” Baia Mare, dosar 52/1960, f. 45-46. 
19 Ibidem, f. 47. 
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Cu toate acestea, una dintre problemele cu care se confruntau autoritățile la 
mijlocul secolului XX și care trebuia rapid rezolvată a fost numărul ridicat de muncitori 
neștiutori de carte. În consecință, pe lângă marile întreprinderi industriale băimărene s-au 
înființat școlile de alfabetizare, pentru școlarizarea angajaților fără carte. Spre exemplu, 
în evidențele Uzinelor ”Phonix”, în anii 1950-1951, se regăseau 532 de salariați care 
trebuiau să urmeze cursuri de alfabetizare, între aceștia fiind incluși nu numai cei 
analfabeți, ci și cei care frecventaseră 2-3 clase primare. Aceste cursuri se desfășurau pe 
două cicluri de învățământ, iar materiile predate la Şcoala de Alfabetizare a Uzinelor 
”Phonix”, care funcționa cu secție română și maghiară, erau similare celor din 
învățământul primar (citire, scriere, gramatică, compunere, artimetică, la ciclul al II-lea, 
adăugându-se și istoria și geografia). Şcolarizarea se finaliza cu un examen, atât scris, 
cât și oral. Primii 46 de absolvenți ai Şcolii de Alfabetizare au fost declarați admiși în 
proporție de 100%, cu medii cuprinse între 5 și 9,60. Dintre aceștia, doar 12 locuiau în 
Baia Mare, restul având domiciliul, în general, în localități învecinate orașului20, dar și 
în localități situate la distanțe mai mari21, unele aflate azi în județul Satu Mare22. 
Interesant este faptul că în perioada de referință, în evidențele Uzinelor ”Phonix” Baia 
Mare, din cei 2.045 de angajați, doar 40 erau consemnați ca având studii superioare, iar 
trei cu studii doctorale23: medicul Cosma Vasile24, medicul Pascu Marcel25 și Richter 
Ştefan26. Majoritatea muncitorilor aveau studii primare, însă, cu toate acestea, unii au 
fost nevoiți să urmeze cursuri de alfabetizare. Situația era similară și în minerit, însă în 
anii următori numărul neștiutorilor de carte s-a redus simțitor, datorită politicilor de 
creștere a nivelului de pregătire teoretică și practică și a celor de cultură generală. 

 
Condiții de muncă 
Odată cu dezvoltarea industriei grele s-a acordat, din ce în ce mai mult, o atenție 

deosebită condițiilor de protecție a muncii. În domeniul mineritului, începând cu anul 1953, 
la minele din bazinul minier băimărean, s-a generalizat metoda perforării umede a găurilor 
de mine, pentru prevenirea îmbolnăvirilor de silicoză27. De asemenea, se acordau 
echipamente de protecție, la minele cu temperaturi ridicate se distribuia apă carbogazoasă, 
iar alimentarea cu apă potabilă se realiza aproape la toate minele, prin conducte speciale28. 

 
20 Săcălășeni, Berchez, Tăuții de Sus, Recea, Satu Nou de Jos, Cărbunar, Buzești, Groși, Săsar, Remetea 
Chioarului. 
21 Apa, Orașu Nou, Certeze. 
22 AN-SJMM, Fond Fabrica de acid sulfuric și produse chimice “Phoenix” Baia Mare, dosar 21/1950, f. 7. 
23 Ibidem, dosar 54/1951, f. 8, 31, 34. 
24 Născut la 2 iunie 1917 în Cluj, cu studii doctorale în științe medicale, angajat la Uzinele ”Phonix” la 1 
decembrie 1949. 
25 Născut la 19 octombrie 1913 în localitatea Odobești, județul Putna, azi Vrancea, angajat la 19 septembrie 
1947, cu doctorat în medicină. 
26 Născut la 6 martie 1911 în Cavnic, cu studii doctorale în drept, angajat la Uzine din10 iulie 1948, ca 
funcționar. 
27 Octavian Bandula et alte, op.cit., p. 174. 
28 Ibidem, p. 176. 
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Pe parcursul timpului, s-au făcut numeroase lucrări de investiții pentru modernizarea 
instalațiilor și utilajelor, însă cu toate acestea condițiile de muncă au rămas dificile și 
speciale, față de alte domenii, atât în minerit, cât și în metalurgia neferoasă. 

La Combinatul ”1 Mai” Ferneziu și Uzinele ”Gheorghe Gheorghiu-Dej”, la Uzina 
de afânare și la exploatările miniere se lucra în permanență într-un mediu toxic generat de 
gazele emanate și prafurile rezultate în procesul de extracție a minereurilor sau în cel de 
fabricație a diferitelor produse. Bolile profesionale erau frecvente, iar măsurile luate erau 
insuficiente pentru remedierea acestora. Oficialii de la București nu erau străini de situația 
existentă la Baia Mare, însă de cele mai multe ori propunerile și măsurile aplicate 
rămâneau doar la nivel de discuție. În ședința de prezentare a planului cincinal de 
dezvoltare a economiei naționale a RPR pe anii 1951-1955, în cadrul Biroului Politic din 
decembrie 1950, s-a discutat despre cazul minerilor din bazinul minier băimărean, bolnavi 
de silicoză, boală care îi făcea să părăsească mina la 30 de ani29. Minele de metale 
neferoase erau producătoare de silicoză30, care se complica frecvent cu tuberculoza, 
constituind forma de tuberculoză cronică, evolutivă irecuperabilă. Potrivit unui raport, 
întocmit de către reprezentanții secției de Protecția Muncii din cadrul Combinatului 
Metalurgiei Neferoase Baia Mare, numai în anul 1951 numărul bolnavilor de silicoză a 
fost de 325 de cazuri cu 4.004 zile de incapacitate de muncă și 1.272.611 lei, valoarea 
ajutorului plătit. Principalele mijloace generatoare de prafuri erau perforatoarele, acestea 
fiind cu atât mai nocive cu cât se foloseau pe cale uscată, muncitorii fiind puși în situația 
de a inhala pulberile fine. Boala se manifesta într-o perioadă cuprinsă între 2 și 5 ani. În 
același raport se mai menționa că lupta cea mai eficientă împotriva acestei boli era 
perforajul umed, la sfârșitul anului, din totalul de 216 perforatoare, 149 funcționând cu apă 
și doar 67 pe cale uscată. În afară de perforatoare, alți factori generatori de praf în lucrările 
subterane erau exploziile în abataje și încărcarea minereului și rulajul acestuia. Cercetările 
făcute de specialiști arătau că perforajul umed capta praful în proporție de 65%, restul 
prafului urmând a fi adunat prin adăugarea în apa de forare a unor substanțe tensioactive 
pentru a-i mări eficiența în procesul reținerilor particulelor de praf (metodă experimentată 
la Minele Săsar, Herja, Baia Sprie și Cavnic)31. 

Şi în anii următori, numărul bolnavilor de silico-TBC a rămas destul de ridicat, 
reprezentând 12% din totalul celor aflați în evidență. Prin urmare, se impunea mărirea 
capacității de izolare a bolnavilor, crearea unei secții de silico-TBC, precum și alte secții 
care să asigure tratamentul celor cu boli pulmonare. Indicele de morbiditate era de 587 

 
29 Arhivele Naționale ale României, Stenogramele ședințelor Biroului Politic și ale Secretariatului 
Comitetului Central al PMR, vol. III, 1950-1951, București, 2003, p. 443. 
30 Boală pulmonară profesională cronică care apare la muncitorii din mine, din carierele de piatră, din 
industria metalurgică, din industria porțelanului și a sticlei etc., în urma inhalării prelungite a pulberilor de 
dioxid de siliciu. Se manifestă prin tuse, o expectorație anormal de abundentă, o tendință la infecții bronșice, 
jenă respiratorie la efort și apoi o fibroză pulmonară (dezvoltarea de țesut fibros în plămâni). Complicațiile 
sunt frecvente: insuficiență respiratorie, emfizem, boli infecțioase (tuberculoză, aspergiloză). Cf. 
https://www.csid.ro/dictionar-medical/silicoza-11340191. accesat la 08.11.2019. 
31 AN-SJMM, Fond Direcția Minelor și Uzinelor Metalurgice, dosar 58/1952, f. 104 v. 
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la 100.000 de locuitori în bazinul minier și 580 în oraș32. În anii '60, numărul bolnavilor 
aflați în evidența spitalului TBC era de aproximativ 1.360, din care 21%, adică aproape 
300, sufereau de silico-TBC, iar mortalitatea datorată acestei boli se menținea ridicată33. 
În aceste condiții, era necesară construirea unui spital, care se preconiza că trebuia să 
rezolve lupta antituberculoasă în orașul Baia Mare și în bazinul minier. În anul 1959 au 
început demersurile pentru construcția noii unități sanitare, cu o capacitate de 225 paturi, 
iar locația stabilită pentru construcția clădirii era situată între Complexul Şcolar Săsar și 
cartierul de locuințe Petre Gheorghe, actualul cartier Săsar. La finele anului 1965, 
spitalul a fost dat în folosință sub conducerea doctorului Nicolae Rușdea34. Noua unitate 
sanitară era prevăzută cu 305 paturi, având secții de ftiziologie, ftiziopediatrie și o secție 
de chirurgie toracică. De asemenea, dispunea de un ambulatoriu de specialitate, servicii 
de laborator, explorări funcționale și farmacie35. În primul deceniu de industrializare, în 
Baia Mare a funcționat o secție de adulți și una de copii, fiecare cu câte 30 de paturi, 
precum și un ambulatoriu TBC, însă acesta a fost desființat în anul 1961 deoarece 
activitatea medicală se desfășura într-un imobil necorespunzător36. 

În metalurgia neferoasă, boala cea mai des întâlnită în rândurile muncitorilor era 
saturnismul37. Odată cu creșterea numărului de muncitori din cadrul Combinatului Chimic, 
a crescut și numărul bolnavilor care au contactat această boală. La mijlocul anilor '50, s-a 
înregistrat o creștere bruscă a cazurilor de îmbolnăvire datorată defecțiunilor care au 
survenit la instalațiile de evacuare a gazelor toxice. Spre exemplu, în anul 1954, numărul 
cazurilor noi a fost de 76, cu 2.056 zile de incapacitate de muncă, adică o medie de 6,3 
cazuri lunar, mai mult decât în anul anterior. În documentația tehnică întocmită pentru 
modernizarea acestor instalații, este consemnat faptul că atât gazele de la topire, cât și cele 
de la aglomerare erau nocive, având un conținut de dioxid de sulf cu mult peste limita 
admisă38. Saturnismul era o problemă foarte greu de rezolvat. Intoxicația cu plumb se făcea 
pe cale bucală și respiratorie, iar măsurile luate se refereau la prevenție. Educația sanitară 
consta în interdicția de a mânca la locul de muncă, de a fuma în timpul lucrului și 
obligativitatea spălării mâinilor și a gurii înainte de a lua masa. 

Periodic, în uzină, se efectuau măsurători pentru determinarea concentrațiilor de 
substanțe toxice. În baza buletinelor de analiză se acorda antidotul pentru muncitori și 
sporul de toxicitate. Un buletin de analiză, întocmit în anul 1962 de reprezentanții 
Sanepidului Regional Maramureș, condus de medicul Dumbrăviceanu Gheorghe, 

 
32 Idem, Fond Spitalul de boli pulmonare Baia Mare, dosar 6/1962, f. 15-16. 
33 Ibidem, dosar 27/1963-1975, f. 24-25. 
34 Ibidem, dosar 6/1962, f. 15-16. 
35 I. Retegan, O. Bandula, M. Grigorescu, M. Husian, I. Nădișan, Maramureș. Monografie, Ed. Sport-
Turism, București, 1980, p. 203. 
36 AN-SJMM, Fond Spitalul de boli pulmonare Baia Mare, dosar 6/1962, f. 15-16. 
37 Boală profesională provocată de intoxicația cronică cu plumb. Se manifestă prin cefalee, paralizii ale 
extremităților, nefrită, anemie, colici abdominale, gingii cenușii etc. Cf. https://dexonline 
.ro/definitie/saturnism. accesat la 11.10.2019, ora 11.48. 
38 AN-SJMM, Fond Uzina 1 Mai Ferneziu, dosar 8/1953, f. 11. 
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consemna faptul că nivelul concentrațiilor substanțelor toxice era foarte ridicat. Probele 
erau recoltate în mai multe puncte din Secția de Afânare a Aurului, din cadrul 
Combinatului Chimico-Metalurgic și în timpul mai multor procese tehnologice. 
Determinările de laborator au scos în evidență concentrații cu mult peste nivelul admis la 
praf, acid sulfuric, acid clorhidric, hidrogen sulfurat, dioxid de sulf, clor, plumb, dioxid de 
azot, crom, monoxid de carbon, compuși care generează afecțiuni grave. Cele mai mari 
valori ale acestor substanțe s-au înregistrat în timpul funcționării instalațiilor de topire și 
în apropierea acestora. La plumb, cea mai mare concentrație măsurată a fost de 67,5 ori 
mai mare decât limita admisă, proba fiind recoltată la distanță de 1 m în fața cuptorului 
electric de topire a aurului și argintului, în timp ce instalațiile erau în funcțiune. La dioxid 
de sulf valoarea măsurată a fost de 3 ori mai mare decât limita admisă lângă masa de 
precipitare a aurului în bioxid de sulf gazos. Concentrația de dioxid de azot a crescut de 
106,56 ori lângă baia de dizolvare a aurului. Cea mai mare valoare înregistrată la acid 
clorhidric a fost de 18 ori peste limita admisă la mijlocul mesei de analiză în timpul 
dizolvării la nișă, iar la monoxid de carbon de 33,33 ori mai mult lângă cuptor, înaintea 
începerii turnării. Același buletin de analiză semnala temperaturile înregistrate în diferite 
faze ale procesului tehnologic din uzină, și acestea fiind cu mult peste limitele admise39. 

 
TEMPERATURA °C LOCUL MĂSURATORII 

37 Sala cuptoarelor de topire 

46 La 2m de cuptor 
47 La 1m de cuptor 
55 Lângă cuptor 
58 Sala cuptoarelor de topire în timpul turnării 
67 Lângă locul de turnare 
72 Lângă oala de scoatere a produsului în timpul turnării 

 
Situația mediului toxic din Combinatul Chimic era bine cunoscută și de 

reprezentanții Ministerului Sănătății și Prevederilor Sociale, iar Ministerul Industriei 
Chimice și-a asumat concentrarea întregii prelucrări a minereurilor de plumb la Uzinele „1 
Mai” Ferneziu, a zincului la Copșa Mică și a cuprului la Uzinele Zlatna, sistematizarea 
uzinelor băimărene urmând să se proiecteze în acest sens, tocmai datorită situației 
igienico-sanitare nesatisfăcătoare a orașului Baia Mare. De asemenea, Ministerul Sănătății 
făcuse sesizări repetate privind poluarea cu plumb a aerului din orașul Baia Mare, la 
distanța ce depășea limitele zonei de protecție sanitară. Determinările de laborator au arătat 
concentrații de plumb foarte ridicate în solul din jurul uzinei, pe pereții caselor situate în 
afara zonei de protecție sanitară și în ”lichidele biologice” ale unor persoane care locuiau 
în limitele zonei de protecție sanitară. Printre cerințele sanitare ce trebuiau respectate 

 
39 Idem, Fond Fabrica de acid sulfuric și produse chimice “Phoenix” Baia Mare, dosar 15/1962, f. 16-19. 
Buletinul de analiză din 11 octombrie 1962. 
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pentru orice proiect privind Uzinele ”Gheorghe Gheorghiu-Dej” Baia Mare se numărau: 
realizarea zonei de protecție sanitară legală prin exproprieri și dezafectări succesive ale 
locuințelor cuprinse în această zonă; amenajarea spațiilor verzi; evacuarea sectorului 
metalurgic din cadrul uzinei; îmbunătățirea sistemului de ventilație la sectorul metalurgic, 
prin investiții proporționale cu timpul, cât se mai intenționa să se mențină și cât mai putea 
fi tolerat sectorul metalurgic în această uzină40. 

Într-un raport al serviciului sănătății din cadrul Uzinelor Chimico-Metalurgice 
”Gheorghe Gheorghiu-Dej”, privind morbiditatea în întreprinderi, medicul șef al unității 
sublinia faptul că laptele era considerat alimentul de protecție cel mai important prin care 
se urmărea menținerea sănătății organismului și a capacității de muncă, fiind inclus în 
categoria antidot41. Spre exemplu, în primii ani ai deceniului șase al secolului XX, laptele 
necesar pentru salariații din mediul toxic al Combinatului Chimic și a Exploatării Săsar 
era de aproximativ 2.000 de litri zilnic, pentru ca în perioada următoare, odată cu 
creșterea numărului de muncitori să se ridice la peste 5.000 de litri. Cu toate că se asigura 
necesarul de lapte-antidot, condițiile de transport erau precare, mai ales în perioadele 
calde din an. Laptele era transportat cu trenul de la Centrele de Smântânire Potău și 
Odoreu, din Raionul Satu Mare, iar în perioada de vară, odată cu încălzirea vremii, 
condițiile de transport duceau la alterarea lui. În acest context, s-a pus pe tapet 
necesitatea organizării Centrului de Smântânire Baia Mare, având în vedere importanța 
centrului muncitoresc din bazinul băimărean42. 

Împotriva intoxicațiilor produse la locurile de muncă, în anul 1953, Uzinele 
Metalo Chimice au preluat în administrarea lor Băile Dănești pentru Uzina „1 Mai” 
Ferneziu și Băile Cărbunari pentru „Phonix” cu scopul de a asigura tratamentul 
bolnavilor intoxicați cu plumb. Băile Dănești se aflau la o distanță de aproximativ 15 km 
de uzine, iar sezonul balnear se întindea de la 15 mai până la 15 septembrie. Băile 
funcționau cu două serii de bolnavi, de 14 zile pe lună, a câte 60 de muncitori. 30% din 
locuri erau rezervate muncitorilor de la exploatările miniere din cadrul Trustului Minier 
Baia Mare43. 

În anii '60, marile întreprinderi industriale din Baia Mare erau deservite, din 
punct de vedere sanitar, de către o „Policlinică de ramură chimico-metalurgică” la care 
erau arondate mai multe unități dintre care amintim: Combinatul Chimico-metalurgic, 
Uzina „1 Mai” Ferneziu, Flotația Centrală, UMMUM, IREM, UIL și Şantierul de 
Construcție ICM cu un număr scriptic de salariați de aproximativ 8.738 de muncitori. În 
cadrul Policlinicii erau angajați 6 medici împărțiți pe sectoare de activitate (metalurgic, 
chimic și sectorul de întreținere, Fabrica de cupru și ICM, Fabrica de Plumb „1 Mai” 
Ferneziu, UMMUM și IREM, Flotația Centrală și UIL)44.  

 
40 Idem, Fond Primăria Orașului Baia Mare, Secția Arhitectură-sistematizare, dosar 1/1958, f. 13-14. 
41 Idem, Fond Fabrica de acid sulfuric și produse chimice “Phoenix” Baia Mare, dosar 15/1955, f. 10. 
42 Ibidem, dosar 74/1952, f. 105-106. 
43 AN-SJMM, Fond Uzina 1 Mai Ferneziu, dosar 47/1953, f. 5-8. 
44 Idem, Fond Primăria Orașului Baia Mare, Secția Sănătate, dosar 2/1961-1965, f. 7. 
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O altă problemă datorată condițiilor de muncă, des întâlnită în industria grea, era 
aceea a accidentelor de muncă. Datorită specificului muncii, întreprinderile din cadrul 
Combinatului Metalurgiei Neferoase din Baia Mare reprezentau un mediu propice pentru 
producerea accidentelor la locul de muncă. Periodic, Serviciul de Protecția Muncii din 
cadrul instituției semnala situația accidentelor de muncă produse în unitățile din 
subordine sub forma a diferite situații statistice. Spre exemplu, în luna mai 1952, la cei 
9.111 salariați ai Combinatului, din care 7.646 reprezentau muncitorii, s-au produs 62 de 
accidente de muncă, din care 51 de accidente ușoare, 7 grave și 4 mortale, acestea din 
urmă înregistrându-se toate la Exploatarea Minieră Cavnic. Cele mai multe accidente au 
avut loc la Atelierele Centrale, respectiv 14 cazuri, urmate de Uzinele ”Gheorghe 
Gheorghiu-Dej”cu 12 cazuri. După natura lor, majoritatea accidentelor au fost mecanice, 
urmate de cele termice și chimice. În funcție de cauză, în majoritatea cazurilor nu s-a 
respectat instructajul, a lipsit controlul și supravegherea sau echipamentul de protecție, 
ori nu s-a efectuat instructajul. În funcție de locul de producere, o treime dintre accidente 
au fost semnalate în subteran. Pentru accidentele din luna analizată, s-au acordat 455 de 
zile de incapacitate de muncă, la care s-au adăugat încă 241 de zile pentru accidentele 
din lunile anterioare. Valoarea ajutoarelor plătite s-a ridicat la 7.695 de lei, din care 5.293 
pentru accidentele din luna respectivă45. Situația este similară și în anii următori, 
deoarece la sfârșitul deceniului s-a înregistrat o creștere a accidentelor de muncă, la toate 
întreprinderile în general. 21% din aceste accidente se datorau manipulării corpurilor 
fierbinți, 15% folosirii incorecte a uneltelor de lucru sau a corpurilor prefabricate prea 
grele, 30% transportului materialelor cu vagonete funiculare etc. Măsurile pentru 
reducerea numărului accidentelor de muncă aveau legătură cu mărirea numărului de 
vagonete, reparearea celor existente, îmbunătățirea instructajului manipulanților și 
transportatorilor materialelor. Numărul redus al anexelor sanitare sociale şi de multe ori 
greşita lor utilizare scădeau nivelul de igienă şi salubritate a locurilor de muncă şi al 
oamenilor. De asemenea, lipsa de educaţie sanitară corespunzătoare normelor de tehnica 
securităţii şi sănătăţii în muncă şi lipsa echipamentului de protecţie păstrau un nivel 
ridicat al accidentelor de muncă şi al bolilor piogene46. 

 
Salarizarea 
Între 1948 și 1968, valoarea nivelului salarial a crescut permanent, cumulată cu 

o îmbunătățire generală a nivelului de trai. Noua lege a salarizării, intrată în vigoare la 
24 noiembrie 1953, avea ca obiectiv îmbunătățirea salariilor muncitorilor și creșterea 
productivității muncii. Un sistem mult mai bine gândit și organizat stabilea plata în 
acord, combinat cu un sistem suplimentar de premiere pentru depășirea normelor de 
producție. Salariile muncitorilor în sistemul plății în acord erau cu 10-15% mai mari 
decât acelea ale muncitorilor plătiți în regie, astfel angajații putând primi și o primă 

 
45 Idem, Fond Direcția Minelor și Uzinelor Metalurgice, dosar 58/1952, f. 76. 
46 Idem, Fond Primăria Orașului Baia Mare, Seria Sesiunile Sfatului Popular Baia Mare, dosar 4/1958, f. 20. 
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pentru creșterea progresivă, care se calcula în funcție de cantitatea și calitatea muncii 
prestate peste norma de bază47. 

În anul 1954, salariul minim la nivel de țară a variat între 220 și 265 de lei, pentru 
a fi crescut la 1 noiembrie 1956 la 350-400 de lei. Prin Decretul nr. 5/1955, minimul 
neimpozabil al muncitorilor și funcționarilor s-a majorat de la 220 la 240 de lei48. 
Creșterea salarială a fost cumulată cu reducerea zilei de muncă a muncitorilor din 
industria grea la mai puțin de 8 ore pe zi. Cel mai bine erau plătiți inginerii și cadrele de 
conducere, al căror venit lunar putea ajunge la câteva mii de lei49. 

Cu toate că s-a încercat soluționarea problemelor legate de salarizare prin 
adoptarea unor acte normative care să ducă la creșteri salariale pentru muncitori, în 
numeroase cazuri salariul nu asigura minimul de trai al lucrătorilor, motiv pentru care o 
bună parte dintre ei erau nevoiți să se angajeze după orele de serviciu la lucrări particulare, 
completându-şi în acest fel veniturile. Mulți dintre ei călătoreau zilnic de la domiciliu la 
locul de muncă, deoarece câștigurile lor nu permiteau viața la oraș. Aceste călătorii se 
făceau în contul întreprinderilor, iar conducerile considerau că pe lângă faptul că afectau 
bugetul unităților, diminuau și capacitatea de producție a muncitorului50. 

Plenara din iulie 1959 a anunțat creșterea salariului minim și mediu la nivel 
național, reducerea prețurilor, a impozitelor și taxelor cu până la 85%, în paralel cu 
creșterea prețurilor la bunurile de larg consum estimată de observatorii străini la 
aproximativ 6-7% pe o perioadă de doi ani. În ziarul Scânteia se publica faptul că salariul 
minim în anul 1959 față de anul anterior crescuse de la 400-510 lei pe lună la 470-560 
lei pe lună51. 

În Baia Mare, în anul 1959, salariul mediu al unui muncitor din domeniul 
mineritului varia între 900 și 1.200 lei, în timp ce pentru ingineri/tehnicieni era cuprins 
între 1.300 și 1.800 lei. În metalurgia neferoasă salariul mediu era în jur de 900 de lei 
pentru muncitori, iar pentru ingineri/tehnicieni varia între 1.200 și 1.500 de lei52. În afară 
de acest salariu, mai primeau diverse alte sporuri (de toxicitate, de noapte etc.). Spre 
exemplu, la Uzinele ”Gheorghe Gheorghiu-Dej” muncitorii mai primeau, pe lângă 
salariu, spor de toxicitate cuprins între 75-175 lei lunar, spor de noapte de 15%, o masă 
antidot zilnic în valoare de 5 lei, câte 1 kg de lapte, polivitamine și echipament de 
protecție53. În anii '60 s-au luat o serie de măsuri de creștere a veniturior muncitorilor, 
prin mărirea cu regularitate a salariilor. Veniturile aveau să crească anual, iar prin 
adoptarea HCM nr. 1053/1960 s-a realizat o mărire a salariilor cadrelor tehnice și 
economice, mai ales a celor cu studii superioare și a maiștrilor. 

 
47 Ghiță Ionescu, Comunismul în România, Ed. Litera, București, 1994, pp. 267-268. 
48 Buletinul Oficial al Marii Adunări Naționale a RPR, 1955, nr. 2/15 februarie, p. 6. 
49 Mara Mărginean, Ferestre spre furnalul roșu. Urbanism și cotidian în Hunedoara și Călan (1945-1968), 
Ed. Polirom, București, 2015, p. 282. 
50 AN-SJMM, Fond Comitetul Regional al Partidului Comunist Român Maramureș, dosar 38/1957, f. 54. 
51 Mara Mărginean, op. cit., p. 284. 
52 AN-SJMM, Fond Direcția Județeană de Statistică Maramureș, dosar 8/1959, f. 1. 
53 Idem, Fond Comitetul Regional al Partidului Comunist Român Maramureș, dosar 41/1960, f. 34-35. 
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Militarii mineri 
Procesul masiv de industrializare demarat de autoritățile comuniste a creat un 

vid de forță de muncă, mai ales în domeniul industriei extractive. Prin HCM nr. 989/1951 
și Regulamentul asupra condițiilor de întrebuințare a ostașilor din detașamentele de 
muncă din industria cărbunelui, elaborat de Oficiul Detașamentelor de Muncă din 
Industria Cărbunelui, aprobat în anul 1953 prin ordinul Ministerului Industriei 
Cărbunelui nr. 527/1953, s-a adoptat folosirea pe scară largă a ostașilor minieri mai ales 
în industria extractivă54. Întreprinderile beneficiare de efective militare aveau ca sarcină 
hrănirea, echiparea, cazarea, folosirea rațională în producție, asigurarea disciplinei în 
muncă în colaborare cu organele de comandă ale unităților, protecția muncii, asigurarea 
drepturilor bănești cuvenite, dotarea unităților de muncă cu imprimatele și rechizitele 
necesare, precum și achitarea drepturilor bănești și distribuirea alimentelor și a 
combustibilului cuvenit ostașilor și cadrelor. De asemenea, întreprinderea era obligată să 
trimită la locurile de unde urma să primească efectivele de militari, medicul și delegații, 
atât civili, cât și militari pentru efectuarea vizitei medicale, fiind acceptați doar cei apți 
pentru muncă55. 

Prin contractul semnat în martie 1956, încheiat între Direcția Generală a 
Detașamentelor de Muncă cu sediul în orașul Stalin (Brașov), reprezentată prin lt. col. 
Cruceanu Andrei, șeful direcției și lt. col. Ceaușescu N., șef control și Trustul Minier 
Baia Mare, reprezentat prin directorul Roncea Neculae și contabilul șef Macovei Ion, 
s-au pus la dispoziția Trustului băimărean 1.236 de militari constructori, care trebuiau să 
fie folosiți atât la munca în subteran, cât și la cea de suprafață. În bazinul minier 
băimărean, minele care urmau a beneficia de forța de muncă militară erau Exploatarea 
Minieră „Steaua Roșie” Cavnic, Exploatarea Minieră „7 Noiembrie” Nistru și 
Explotarea Minieră „Jozsa Bela” Baia Sprie56. În cursul anului 1957, la întreprinderile 
miniere din cadrul Trustului Minier Baia Mare numărul militarilor mineri s-a ridicat la 
1.450, din care 40-50 trebuiau înlocuiți lunar cu brațe civile. Cel mai mare număr de 
militari mineri lucrau la Exploatarea minieră Baia Sprie, unde condițiile de muncă erau 
printre cele mai grele, fapt care necesita creşterea nivelului de salarizare sau reducerea 
timpului de lucru la 6-7 ore57. 

Potrivit actelor normative în vigoare, militarii minieri (denumiți prescurtat 
m.m.) beneficiau de echipament de protecție, în aceleași condiții ca și angajații civili, 
care era achitat integral de către întreprinderea minieră la DGAD, iar recuperarea 
sumelor se făcea de către întreprindere de la militari58. 

În ceea ce privește hrana ostașilor, aceasta era asigurată de întreprinderile 
carbonifere, contra cost. Micul dejun se compunea din cafea cu pâine, marmeladă sau 

 
54 Idem, Fond Direcția Minelor și Uzinelor Metalurgice Baia Mare, dosar 22/1955, f. 43. 
55 Ibidem, f. 43-46. 
56 Ibidem, f. 80-87. 
57 AN-SJMM, Fond Comitetul Regional al Partidului Comunist Român Maramureș, dosar 37/1957, f. 5. 
58 Idem, Fond Direcția Minelor și Uzinelor Metalurgice Baia Mare, dosar 22/1955, f. 61-62. 
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brânză etc., iar mesele de prânz și cină trebuiau să cuprindă în mod obligatoriu două 
feluri de mâncare, același meniu neputând fi repetat mai mult de trei ori pe săptămână. 
Pentru ostașii mineri care lucrau la suprafață și cadrele militare din schemele de 
organizare, norma de hrană era de 3.200 de calorii atât în sezonul cald, cât și în cel rece. 
Ostașii care intrau în mină aveau dreptul să primească o medie zilnică de 5.200 de calorii, 
la care se adăuga în plus suplimentul de intrare, ca și la muncitorii civili, care era 
reprezentat de hrană rece (pâine, slănină, brânză, marmeladă)59. Cazarea militarilor 
mineri se făcea în baracamente, spațiul locativ minim prevăzut de actele normative în 
vigoare era de 2,5 mp și un cubaj de 6 mc pentru o persoană. Dormitoarele trebuiau să 
fie dotate cu spălătoare, asigurându-se un robinet la 10 ostași. Spre exemplu, la 
Exploatarea Minieră Nistru capacitatea dormitoarelor era insuficientă față de necesități, 
iar igiena și curățenia generală nu se menținea60. 

Plata ostașilor mineri se făcea în aceleași condiții ca și pentru muncitorii civili, 
pe baza normelor, 85% în acord și restul în regie61. De asemenea, li se eliberau carnete 
de muncă, iar întreprinderile erau obligate să școlarizeze în școlile de calificare de câte 
3 luni, fără scoatere din producție, întreg efectivul ostașilor mineri, iar în următoarele 3 
luni să perfecționeze cunoștințele acestora, astfel încât în termen de 6 luni de la 
încorporare, toți să fie calificați ajutori mineri. Calificarea ostașilor se făcea pe cheltuiala 
întreprinderilor, 30% din efectiv în școlile de mineri și 10% în școlile de maiștri mineri62. 
La finalizarea cursurilor școlare de calificare profesională sau a instructajului practic 
făcut la locul de muncă, soldații susțineau un examen în urma căruia li se eliberau acte 
oficiale de calificare potrivit pregătirii obținute. 

Soluția de a folosi militarii în exploatările miniere din cadrul Trustului Minier 
Baia Mare a venit în contextul închiderii coloniilor de muncă forțată (cel puțin la nivel 
oficial), în perioada anilor 1955-195663, fapt care a atras după sine un gol în ceea ce 
privește efectivele de salariați din domeniul producției. 

 
Concluzii 
Punând accentul pe politica autorităților centrale de industrializare și urbanizare 

intensivă, pe fondul constrâgerilor ideologice, industria băimăreană s-a adaptat direcţiei 
impuse de autoritățile centrale. În acest context, muncitorii au reprezentat una dintre 
resursele cele mai importante pentru transformarea statului după model sovietic. Orașul 
Baia Mare, specializat în industria extractivă și prelucrătoare a minereurilor neferoase, a 
cunoscut o creștere bruscă a populației, care a survenit pe fondul mobilității forței de 
muncă din mediul rural înspre cel urban, proces care a dus treptat la creșterea numărului 

 
59 Ibidem, f. 71-72. 
60 AN-SJMM, Fond Comitetul Regional al Partidului Comunist Român Maramureș, dosar 41/1960, f. 169. 
61 Idem, Fond Direcția Minelor și Uzinelor Metalurgice Baia Mare, dosar 22/1955, f. 61-62. 
62 Ibidem, f. 58.  
63 Marius Uglea, Coloniile de muncă de la exploatările miniere Baia Sprie, Cavnic și Nistru (1950-1955), 
Ed. Ethnologica, Baia Mare, 2016.  



260 

de muncitori industriali în raport cu alte categorii sociale. Accentul pus pe industria grea, 
a scos în evidență necesitatea de atragere în producție a unui număr cât mai mare de 
muncitori, însă randamentul acestora era în strânsă legătură cu calificarea lor, condițiile 
de muncă oferite și stimularea lor prin salarizare. În primele două decenii de 
industrializare, datorită promovării neunitare a politicilor economice, autoritățile s-au 
mișcat timid în adoptarea unor strategii care să conducă la crearea unui mediu mai 
atractiv pentru muncitori. 
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ROMANIA OF THE "JULY THESES, 1971". 
PAUL GOMA, BETWEEN WRITING AND HUMAN RIGHTS 
 

Abstract: There is only one way to better understand what really happened during 
the Romanian leader Nicolae Ceausescu’s national-communist dictatorship in the 
late 70s and the 80s: read the “July Theses” delivered before the Executive 
Committee of the Romanian Communist Party (PCR). Of Maoist and North Korean 
inspiration, the “July Theses”, by their full name “Proposed Measures for the 
Improvement of Political-Ideological Activity of the Marxist-Leninist Education of 
Party Members, of All Working People” stroke the Romanian Nation through what 
had best: the cultural elite. Those were the basis of what was known as the „Mini 
Cultural Revolution”, a huge unexpected backwards leap to the Stalinization of 
the culture. The main mechanism which better kept up the momentum was the 
institutional censorship and, later on, starting with the 1977, the self-censorship 
induced by the fear not to break the rules, not to be against these “Theses” 
whatsoever, not to disturb the supreme National Leader and Authorities. 

The cultural elite could not do much and the real opposition was made by 
very few persons, one of them a writer, Paul Goma, recognized by the international 
opinion as the “Romanian Solzhenitsyn”. Paul Goma fiercely e fearlessly fought 
for freedom of speech and individual liberties. He wrote about the main themes of 
human rights seriously endangered during Communism era, calling upon himself 
for the anger and the severe reaction of the Romanian Communist leaders of the 
time. He even started apetition called “Charta ʼ77”, and wrote a letter to the 
Belgrade Conference of Human Rights in 1977. He spoke out important matters, 
but found no real support among his colleagues. The “Securitate”, the Romanian 
Political Police, started to persecute him and his family, but as he continued his 
mission, they hit him where it hurt most: his writings, which he was asked to 
drastically censor and “adapt” in order to be published or be banned. Paul Goma 
eventually went into exile in Paris, where he died on the 25th of March 2020 alone 
and forgotten, unfairly ignored and not mentioned in educational books and 
manuals of Romanian Literature. 
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I. Tezele din iulie. Contextul pronunțării lor. Reacții în rândul scriitorilor 
Se poate spune că 1971 este pentru cultura română echivalentul celebrului an 

1948 din romanul omonim al lui George Orwell, iar „Ministerul Adevărului”, o oglindă 
fidelă a semnificațiilor pe care le-a acumulat sub umbrela sa proteiformă instituția 
cenzurii, care, de altfel, dispare oficial din peisajul cultural românesc după șase ani din 
acel moment, pentru a înfățișa forme și mecanisme și mai perverse, și cu atât mai 
periculoase, mimând consistența și manifestările cameleonice ale unui virus. Astfel, 
oamenii de litere, scriitorii, traducătorii, redactorii devin fără voie, dar siliți de 
împrejurări să devină niște „epidemiologi și bacteriologi” ai vremurilor culturale pe care 
le trăiesc, fiind singurii capabili să o identifice și să o izoleze, în retortă, neputincioși 
însă a-i limita răspândirea, ei înșiși contaminați, înrobiți și chiar căzuți la învoială cu 
diavolul. 1971 este un an de cotitură care marchează un „înainte” și un „după”. În ciuda 
poziționării, cel puțin ambigue a multora dintre ei, se poate spune – așa cum afirma Lucia 
Hossu Longhin, la rândul său parafrazându-l, paradoxal, tocmai pe Dan Deșliu – 
„scriitorii sunt o armată cu care Ceaușescu n-a putut defila”.1 

Se pot distinge și, deci și se pot studia ca atare trei segmente temporale 
echivalente a trei „epoci” ale comunismului în România, cu caracteristici destul de 
distincte corespunzând scopurilor autorității: supralicitarea funcției propagandistice a 
literaturii se suprapune în linii mari, până la începutul anilor ̓ 60, cu diseminarea valorilor 
sovietice, urmând o perioadă de liberalizare aparentă și o parțială repunere în drepturi a 
libertății de creație, iar după 1971, declanșarea minirevoluției culturale prin Conferința 
de la Mangalia, cu reafirmarea valorilor naționale și proiectarea cultului personalității2. 
Prima, cea proletcultistă a coincis cu înființarea și legitimarea Republicii Populare 
Române, din 1948 până în 1965, așa-numitul „obsedant deceniu”, caracterizat de o 
sângeroasă represiune a intelectualilor și a opozanților de orice factură și proveniență; a 
doua, 1965-1971, „mica liberalizare”, odată cu venirea la putere a lui Nicolae Ceaușescu, 
a dat mari speranțe oamenilor de cultură prin relaxarea măsurilor restrictive și de control 
și chiar recuperarea unor valori și a unor personalități culturale afirmate în perioada 
interbelică și prebelică, interzise până în acel moment. A treia și ultima este orânduirea 
socialistă, așa-numita și mult celebrata „Epocă de aur” a României „multilateral 
dezvoltate”, care va dura din 1971 până la „Revoluția din decembrie” 1989. Aceasta 
reprezintă vârsta matură și, spre final, deconstructivă a unui comunism insolit naționalist 
și xenofob ajuns la paroxim, conjugat cu cultul personalității lui Ceaușescu de inspirație 
maoistă, în special după 1977. 

Ce se întâmplă de fapt în 1971? De ce acest prag strategic și psihologic din 1971, 
pregătind uriașul salt „înapoi” din 1977, anul a cărui semnificație rămâne în istorie – nu 
numai prin marele cutremur din 4 martie – prin „neuitarea prin scriitură”, sintagmă tipică 

 
1 Bujor Nedelcovici, Scriitorul, Puterea și Securitatea, Editura ALLFA, București, 2009. 
2 Dan Lungu, Construirea identității într-o societate totalitară. O cercetare sociologică asupra scriitorilor, 
Ed. Junimea, Iași, 2003. 
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lui Paul Goma, care și-a intitulat unul dintre cele mai importante romane de autoficțiune, 
Culoarea curcubeului ʼ77 (Cutremurul oamenilor). Ce sunt aceste „Teze” emise fără 
drept de apel de către Nicolae Ceaușescu și impuse ca o biblie de facere și refacere a 
culturii românești a anilor ʼ70 și ʼ80? 

„Tezele din iulie 1971” sunt de fapt un discurs. Unul aparent inofensiv, construit 
în deja celebră limbă de lemn, care de cele mai multe ori nu producea vreun efect, ci 
doar emitea non-comunicare, fraze trase la indigo, golite de sens, reunite în comunicate 
cu titluri bombastice, la fel de irelevante, cu irizări birocrate imposibil de deslușit până 
la capăt, ca de pildă: Propuneri de măsuri pentru îmbunătățirea activității politico-
ideologice, de educare marxist-leninistă a membrilor de partid, a tuturor oamenilor 
muncii. „Tezele” cuprindeau 17 astfel de „propuneri”, care urmau a fi dezbătute într-o 
plenară C.C. al P.C.R. din toamna aceluiași an. 

Numai că, de această dată, Tezele chiar produc efecte, sunt actul de naștere al 
„cenzurii-virus”, de inspirație chineză, maoistă, care, ca orice monstru ideologic, în 
1977, avea să-și fagociteze definitiv „mama”, cenzura-instituționalizată, devenită inutilă 
și contraproductivă, activă sub temuta siglă D.G.P.T. (Direcția Generală a Presei și 
Tipăriturilor), înființată în 1949, după modelul sovietic al „Glavlit”, înființată în 1922. 
D.G.P.T., această „caracatiță” a culturii române, masivă, planturoasă, incontrastată, 
capabilă să identifice „șopârlele” din manuscrisele pe care le filtra la foc automat, pe 
altele trecându-le generos cu vederea, ca pe niște mici gheizere de defulare a tensiunii a 
ceea ce ar fi putut deveni adevărate erupții vulcanice sau pur și simplu din cinic calcul 
și amuzament, domina orizonturile patriei culturale deja de treizeci de ani, în care fusese 
a treia instituție ca importanță, după Partid și Securitate. 

Pronunțarea „Tezelor” începe ritualic, în cel mai clasic mod al discursurilor 
vremii, vag, imposibil de urmărit, irelevant: 

„Ca rezultat al profundelor transformări petrecute în anii de după eliberare, al 
victoriei orînduirii socialiste, al uriașei activități politico-educative desfășurate de partid, 
în țara noastră s-au obținut rezultate deosebit de importante în lărgirea orizontului 
cultural, în ridicarea nivelului politic și ideologic, în formarea conștiinței socialiste a 
celor ce muncesc. Aceasta se exprimă în faptul că întregul nostru popor, toți oamenii 
muncii, fără deosebire de naționalitate, înfăptuiesc neabătut politica internă și externă a 
partidului, pe care o consideră drept propria lor politică, văzînd în ea garanția bunăstării 
și fericirii lor. Țelul suprem al politicii partidului nostru a fost și este creșterea bunăstării 
materiale și spirituale a maselor, asigurarea condițiilor pentru afirmarea plenară a 
personalității, făurirea omului nou, profund devotat socialismului și comunismului. 
Activitatea politico-educativă constituie o parte componentă inseparabilă a operei de 
edificare a noii orînduiri sociale, o preocupare de seamă a partidului și statului nostru.” 

Așadar se pune accentul pe asumarea politicii partidului de către mase, până la 
identificarea cu aceasta la nivel individual, întru „făurirea omului nou” – echivalent cu 
produsul finit ideal al procesului de depersonalizare și îndoctrinare, transformare 
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prezentată ca „afirmare plenară a personalității” și servită ca însăși „garanția bunăstării 
și fericirii”. 

„Cu toate succesele mari obținute pînă în prezent, în munca politico-ideologică 
și cultural-educativă continuă încă să persiste o serie de lipsuri, deficiențe și neajunsuri, 
a căror înlăturare constituie o necesitate imperioasă a mersului înainte al societății 
noastre. 

Ținînd seama de cerințele etapei actuale a construcției socialiste, de marile 
obiective care stau în fața partidului și poporului în făurirea societății socialiste 
multilateral-dezvoltate, este necesar să se ia măsuri pentru ridicarea nivelului 
combativității revoluționare și a spiritului militant, partinic, al întregii activității politice, 
ideologice și de educație comunistă a maselor, desfășurată de organele și organizațiile 
de partid, de organizațiile de masă și obștești, de organismele de stat, de instituțiile de 

propagandă, ideologice și cultural-artistice.” Nota de subsol 
Despre ce „lipsuri, deficiențe și neajunsuri” care stau în calea „costrucției 

socialiste multilateral-dezvoltate” poate fi vorba, și ce „măsuri pentru ridicarea 
combativității revoluționare și a spiritului militant, partinic” consideră tovarășii de la 
Propagandă, la cererea expresă a lui Nicolae Ceaușescu, că se impun în anul de grație 
1971? Urmează șaptesprezece puncte care rămân în istorie ca „Tezele din iulie”. Nu 
scrierea lor negru pe alb a răscolit lumea culturală, ci aplicarea și mai ales modul în care 
s-au dezvoltat ca tot atâtea săbii ale lui Damocle deasupra capului oricărui lucrător pe 
ogorul cultural. 

În studiul său asupra fenomenului declanșat odată cu „Tezele din iulie”, 
Ceaușescu critic literar3, Liviu Malița este convins că Ceaușescu s-a grăbit să 
supraliciteze și să arate gesturi de relaxare politică și culturală, în vreme ce în realitate, 
nu s-au înregistrat schimbări majore. Unul dintre acestea a fost întâlnirea cu scriitorii de 
la 19 mai 1965, care anticipa cu doar două luni Congresul al IX-lea, din iulie 1965, prin 
care arătase nu doar deschidere, ci chiar bunăvoință, o promisiune in nuce care arăta spre 
un „viitor luminos”, plin de speranțe al lumii culturale alături de noul său Secretar 
general al Partidului. Ca toate câte au urmat, de fapt, discursul său a fost echivoc, 
pendulând între promisiuni de liberalizare a vieții culturale și retractări, deschideri către 
noi orizonturi și restricționări ale libertății de exprimare. De fapt, nu se distanțase în mod 
clar cu nimic față de libertatea limitată deja afirmată de Gheorghiu-Dej încă din 1960 
(prin discursul din aprilie, de la Cluj) și reafirmată în favoarea deschiderii spre cultura 
occidentală și pentru dreptul scriitorilor de a se exprima în limbajul epocii actuale. Cu 
ocazia Congresului al IX-lea, conchide Malița, Ceaușescu a redus totul la ideea de 
amăgitoare libertate care să nu impieteze asupra instrumentalizării ei politice. Intenția, 
abil camuflată, capătă în mod caragialesc o formă definitivă prin „Tezele din iulie”: 
„Sunt pentru diversificare, pentru anumite stiluri în literatură, dar nu pentru orice 

libertate de a scrie”. Nota de subsol 

 
3 Liviu Malița, Ceaușescu critic literar, Editura Vremea, București, 2007. 
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În Literatura și politica în România după 19454, Anneli Ute Gabany afirmă că 
„Ceaușescu reducea în propoziții secundare, aparent mai puțin importante, concesiile 
anunțate în cele principale, sau folosea termeni vagi, cu sensuri multiple, care lăsau 

deschisă posibilitatea unei reinterpretări ulterioare”. Nota de subsol 
Ceea ce uimește contemporaneitatea este modul în care, încă de la început, 

scriitorii par să se mulțumească cu această vagă și viciată de neînțelesuri declarație de 
intenție a lui Ceaușescu, fiind la răstimpuri cuprinși chiar de un fel de zel al conformării. 
Această timpurie întâlnire cu noul Secretar General a funcționat în primii ani ca un pact 
implicit, care reglementa relațiile dintre ei, nu doar unul de neagresiune reciprocă, în 
care încordarea de pe poziții opuse se resimte la fiecare vibrație, ci un fel de acceptare a 
unui status quo pe baza căruia se înainta în timp, încet și sigur, către ruptură, fiindcă de 
confruntare, cel puțin din partea scriitorilor nu a fost vorba niciodată, decât izolat, la 
nivel individual, exploziv, neinsituțional, ca de pildă în cazul lui Paul Goma. Numai că, 
la răstimpuri, pactul a suferit modificări, nerespectându-se, inițialul principiu de pacta 
sunt servanda. Ceaușescu, în ascensiunea sa către delirul cultului personalității, a 
restrâns progresiv libertățile inițiale, care au culminat cu pronunțarea „Tezelor” și 
pregătirea pentru o nouă eră, cea a socialismului personal. 

Cele două tabere, sugerează Malița, nu se cunoșteau suficient de bine, ci se 
observaseră de la distanță, având prea puține lucruri în comun și nici suficiente ocazii de 
intersectare. Pentru Ceaușescu, „scriitorii erau niște animale ciudate, care merită văzute 
de aproape, spre a fi scrutate mai atent, exploatate cât mai eficace. EL era, pentru ei, 
inepuizabil obiect de glume, dar și de teamă. Într-un singur caz, în 1968, de adeziune”5. 
Acest an a reprezentat apogeul concordiei dintre cele două tabere, iar Ceaușescu, prin 
gestul său, și-a atras simpatia scriitorilor, care a durat suficient încât să producă daune 
ireversibile în sistemul de funcționare pseudo liberalizat al culturii. Încrederea totală, 
fără rest, pe care i-au acordat-o atunci scriitorii lui Ceaușescu, deși a fost un episod 
singular, nu s-a stins ca un foc de paie, ci a persistat utopic, producând ca efect, printre 
altele, consolidarea puterii și deci a posibilității de constrângere a lui Ceaușescu asupra 
scriitorimii. Acest moment glorios anticipa sfârșitul, inevitabil, cel mai probabil datorat 
contextului intern și internațional, rostit răspicat la momentul pronunțării „Tezelor din 
iulie”. 

Așadar, la momentul de despărțire a apelor, în 1971, anul de crispare bruscă, 
brutală și ireversibilă, în ciuda anumitor slăbiri aparente a lațului, numai pentru a-l 
strânge și mai puternic într-un moment ulterior, începe jocul nervilor, al incertitudinii. 
Întâlnirile lui Ceaușescu cu scriitorii se intensifică, sub forma unor aparent inofensive 
„forme democratice de dialog, consfătuire, dezbatere de idei”, nimic altceva decât tot 
atâtea ocazii de anticipare a ceea ce va urma și de impunere a unor directive, trasare de 

 
4 Annely Ute Gabany, Literatura și politica în România după 1945, Editura Fundației Culturale Române, 
București, 2001. 
5 Liviu Malița, op.cit., pp. 13-14. Este vorba de actul de dezobediență a lui Ceaușescu față de „Pactul de la 
Varșovia”, prin refuzul României (al lui Ceaușescu) de a se alătura trupelor sovietice la invazia Pragăi.  
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sarcini, pronunțări răspicate ale unor sentințe cu aplicare imediată. Toate acestea 
confirmă ipoteza comună a unor cercetători ai temei, ca Anneli Ute Gabany, Mircea 
Iorgulescu, Gabriel Dimisianu, Dumitru Chirilă, Sanda Cordoș, Liviu Malița, Romulus 
Rusan ș.a.m.d., că aceste directive în 17 puncte numite „Teze din iulie” nu au apărut din 
neant, oricât de bruscă pare să fi fost schimbarea, că existaseră semnale clare, fără 
echivoc a ceea ce avea să urmeze, dar nimeni nu credea până la capăt că se vor aplica cu 
adevărat, așadar că nu ar fi fost inspirate doar de vizitele lui Ceaușescu în China și Coreea 
de Nord, ci că ar fi fost vorba de „convingeri adânci, care corespundeau perfect 
mentalității sale și pe care le-a reprimat tactic până a cucerit deplin puterea politică”, a 
căror timp de expunere și impunere sosise în sfârșit, acum că se simțea „întărit politic 
pentru a nu mai tolera în cultură ceva ce sincer îi displăcea”, îl citează Malița pe Gabriel 
Dimisianu6. 

Așadar Plenara din 7-9 iulie 1971 a reprezentat un moment de cotitură în politica 
culturală a lui Ceaușescu, având o aparență de lovitură ideologică, o restalinizare a 
culturii, un „manifest declarat împotriva liberalizării, a competenței profesionale, a 
intelectualilor”7. Din acel moment – așa cum rememorează Romulus Rusan într-un 
interviu realizat de Bujor Nedelcovici în volumul colectiv intitulat Scriitorul, Cenzura 
și Securitatea apărut în urma colocviului omonim, Ceaușescu „începuse să nu mai ceară 
să fie iubit partidul. Asta era prin 1965-1968. Dar totul a durat până în 1971, când s-au 
elaborate acele teze sinistre din iulie și când s-a revenit de fapt la linia realist-socialistă 
și mai rău chiar, la un stalinism de tip asiatic”8. Uniunea Scriitorilor, sub conducerea lui 
Zaharia Stancu (al doilea mandat, din 1966, întrerupt de moartea sa, în 1974), chiar dacă 
înregimentat în funcțiile de conducere ale partidului, nu era nicidecum instituția preferată 
a lui Ceaușescu. Apăruseră scriitori care condamnau protocronismul, iar represaliile nu 
au întârziat să apară, culminând cu „Tezele din iulie”.  

Punctul 8 al „Tezelor” conchide în mod cât se poate de echivoc ca formulare și, 
în același timp, de clar ca aluzie: „Prin forme și stiluri variate de expresie, arta trebuie 
să serveasă poporul, patria, societatea socialistă”. Punctul 11 este dedicat artei scrise, 
aruncând în aer fragilul echilibru între scriitori și putere, aceasta neînsemnând neapărat 
că scriitorii au reacționat pe măsură sau că s-au organizat în vreun fel, în altă formă decât 
prin exprimarea unei banale nemulțumiri pe șoptite, pe la colțuri. Acest paragraf a avut 
puterea să anuleze aproape orice efort creativ, a retezat orice spirit creativ, a retrezit și 
legitimat balaurul restalinizării, deschizând o adevărată cutie a Pandorei în rândul 
scriitorimii.  

Se vor lua măsuri pentru o mai bună orientare a activității editoriale, pentru ca 
producția de carte să răspundă în mai mare măsură cerințelor educației comuniste. Se va 
exercita un control mai riguros, pentru evitarea publicării unor lucrări literare care nu 

 
6 Ibidem, p. 19. 
7 Monica Lovinescu, Unde scurte. Jurnal indirect, I, Editura Humanitas, București, 1990, p. 510. 
8 Bujor Nedelcovici, op.cit., p. 71. 
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răspund cerințelor activității politico-educative a partidului nostru, a cărților care 
promovează idei și concepții dăunătoare intereselor construcției socialiste.  

Dezangajarea scriitorilor și încrâncenarea se acutizează odată cu încercarea lui 
Ceaușescu de a reduce la tăcere arta cultă prin înființarea în 1976 a festivalului național 
„Cântarea României” (după opera omonimă a lui Alecu Russo), care este anunțat ca 
singurul „festival al educației și culturii socialiste”, „amplă manifestare educativă, 
politico-ideologică, cultural-artistică de creație și interpretare, menită să îmbogățească 
și să diversifice viața spirituală a țării, să sporească aportul geniului creator al poporului 
român la patrimoniul cultural național și universal”9. Ținta înființării unui astfel de 
festival nu era atât promovarea artiștilor „populari”, cât aruncarea în derizoriu a artei 
culte și înlocuirea ei cu arta populară. Deveniseră renumite aluziile lui Ceaușescu la 
faptul că scriitorii și artiștii în general frizau parazitismul social și că orice scriitor ar fi 
trebuit să aibă „o meserie” și un serviciu real, iar arta să o realizeze în timpul liber, ca 
formă de amatorism și divertisment. La întâlnirea din 2 aprilie 1975, pragul de 
suportabilitate scăzuse atât de mult, încât dialogul, fie și asimetric, a dispărut complet. 
Nu vorbește decât Ceaușescu. Pretinde supunere necondiționată și amenință cu 
excluderea din Uniunea Scriitorilor a anumitor „membri parazitari”. Nu acceptă niciun 
fel de altă formă de creativitate decât cea cernută prin sita ideologică și desfide 
profesionalismul literar, impunând criteriul discriminării politice pentru orice poziție, 
avansare, recunoaștere.  

În ciuda acestor experiențe negative, întâlnirile lui Ceaușescu cu scriitorii 
continuă încă cinci ani, reprezentând de fiecare dată momentul zero de scrutare 
reciprocă, de provocare, uneori chiar sfidare, dar și de încercări de seducție, de 
cunoaștere și recunoaștere a teritoriului celuilalt, fiecare sperând să muște și să 
cucerească măcar câțiva milimetri sau chiar, cu puțin noroc, să-și imprime marcajul 
dincolo de linia imaginară de separare a taberelor. O luptă la baionetă, s-ar putea spune. 
De fapt, un joc de-a șoarecele și pisica, pierdut din start de către scriitori, ba chiar o 
formă de ratare a misiunii sociale, întrucât timpul curge inexorabil împotriva celor care 
aveau posibilitatea să răstoarne acest status quo, fiind singurii care beneficiau (parțial) 
de autoritate fie ea și alternativă sau măcar de impunitatea bufonului și care ar fi putut 
face din aceasta un mare avantaj în înfruntarea regimului personal al lui Ceaușescu. 
Aceasta este și critica pe care autoarea lucrării Literatură și Revoluție culturală în 
România lui Ceaușescu10 o formulează, sintetizând și extrăgând esența emoțiilor, 
presiunile reciproce și atmosfera acelor întâlniri, care, chiar dacă în fond sterile, aveau 
ca efect autojustificarea taberei scriitorilor, pentru inacțiunea și impotența lor istorică, și 
îndârjirea, din partea lui Ceaușescu, care, semianalfabet, de profesie cizmar, a fost 
capabil ca, prin diferite pârghii, mai ales de natură psihologică decât strict coercitivă, să 

 
9 Cf. Elena Maria Șorban, Festivaluri, valuri. Însemnări despre sărbătorile muzicii culte și cronica muzicală 
din România, Editura Școala Ardeleană - Eikon, Cluj-Napoca, 2016. 
10 Raluca Vereș, Letteratura e Rivoluzione culturale nella Romania di Ceaușescu, Editura Ratio et Revelatio, 
Oradea, 2020. 
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condiționeze creația literară și să țină în șah decenii la rând, cu neașteptat succes și 
necontrastat în mod real, intelighenția unei țări întregi. Uimirea cercetătorului perioadei 
și a temei persistă și astăzi, la mai bine de treizeci de ani de la încheierea perioadei în 
cauză, în ciuda efortului de deslușire a misterelor vremii și personajelor. Toate acestea 
în contextul în care, așa cum arată Dan Lungu, scriitorul se bucura de un prestigiu social 
extrem de ridicat la nivel societal și de o atenție deosebită din partea puterii11. 

Cine veghea și făcea ca nimic să nu tulbure „liniștea culturală” a socialismului, 
iar „Cântarea României” să se desfășoare fără cusur, conform directivelor, sub atenta 
lupă a cerberilor instituționali? Un nou organism de partid înființat chiar ca efect al 
decretării „Tezelor din iulie”, respectiv Consiliul Culturii și Educației Socialiste (CCES), 
aflat sub conducerea nemijlocită a Comitetului Central al Partidului Comunist Român și 
a Consiliului de Miniștri, născut cu scopul de a asigura înfăptuirea politicii partidului și 
statului în domeniul culturii și educației socialiste, de a conduce și îndruma întreaga 
activitate cultural-educativă desfășurată în Republica Socialistă România, înființat prin 
Decretul nr. 301 din 21 septembrie 1971, pentru punerea în practică a „Tezelor din iulie”. 
Cu această ocazie a fost desființat Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă (Ministerul 
Culturii), ale cărui atribuții au fost preluate de CCES.  

În noiembrie 1977, în baza Decretului Consiliului de Stat (nr. 442) Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste a fost reorganizat potrivit hotărârilor Plenarei CC al PCR 
din 28-29 iunie 1977. De la înființare, în 1971, și până în 1989, Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste a avut trei președinți, care erau în același timp și membri ai 
Consiliului de Miniștri, între care, cel mai renumit, Dumitru Popescu, poreclit 
„Dumnezeu” (1971-1976). Nota de subsol 

În 1981 a avut loc ultimul Congres al Uniunii Scriitorilor, unde s-a dictat un 
președinte, ignorându-se cutumele și alegerile prin vot secret. Romulus Rusan relatează 
cum, participant fiind la acea ședință, a fost umilit, împreună cu alți colegi, ținuți în 
ploaie vreo două ore, după care a apărut tovarășul Constantin Dăscălescu12, care a spus: 
„Nu mai merge ca până acum. Art. 1 din Statutul Uniunii Scriitorilor scrie că Uniunea 
Scriitorilor este condusă de partid. Deci partidul hotărăște ca președinte să fie tovarășul 
Dumitru Radu Popescu”13. Au urmat 8 ani în care Uniunea n-a mai funcționat deloc, 
pentru că Dumitru Radu Popescu era el însuși intimidat. 

Un alt aspect important legat de Uniunea Scriitorilor, este declanșarea unui 
mecanism de funcționare a cenzurii în mod „para-instituțional” prin fenomenul de 
„postcenzură”, care depășea orice cadru instituțional, începând de la editură, la Consiliul 

 
11 Cf. Dan Lungu, op.cit. 
12 Constantin Dăscălescu a fost ales ca membru al Comitetului Politic Executiv al PCR în martie 1978, apoi 
ca membru în Biroul Permanent al CPEx în noiembrie 1979. A îndeplinit funcțiile de președinte al Uniunii 
Cooperativelor Agricole de Producție (1976-1978), președinte al Consiliului Organizării economico-sociale 
(1978-1982) și prim-vicepreședinte al Consiliului Suprem pentru Dezvoltarea Economică și Socială (1982-
1989). La data de 21 mai1982 a fost numit în funcția de prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste 
România. 
13 Bujor Nedelcovici, op.cit., pp. 72-73. 
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Culturii și Educației Socialiste, la Secția de Propagandă a Comitetului Central, până la 
diferite ministere și orice alt mediu unde un roman de pildă își avea acțiunea. Toată 
lumea, toate „organele”, orice cetățean, toți membrii și nemembrii de partid, erau 
responsabili de conținutul unui text publicat.  

Scrie Romulus Rusan: 
„Aceasta era turnătoria instituționalizată, adică orice scriitor putea să scrie o 

delațiune: Cutare s-a gândit la cutare în pasajul cutare și scriitorul era atunci 
interzis, cartea retrasă și practic era un fel de cenzură așa, din neant, venită din firea 
noastră de a fi invidioși, de a nu ne avea bine colegii între noi. Practic, s-a folosit foarte 
mult bârfa scriitorilor...”14. 

Foarte sugestiv, unul dintre capitolele volumului Cenzura a murit, trăiască 
cenzorii, semnat de Marin Radu Mocanu se numește „Odiseea gomeză”. Este ceea ce 
autorul numește cel mai lung și anevoios periplu pe care l-a avut un manuscris în 
încercarea de a fi publicat, un traseu de lectură prin organele cenzurale cel puțin ridicol, 
cu nenumărate note „confidențiale” și tot atâtea „eliminări” și „modificări” de text. 

Manuscrisul a ajus la D.G.P.T. în septembrie ʼ69 de la Editura pentru Literatură, 
iar în octombrie a fost returnat editurii „cu o serie de observații cu conținut politic și 
manuscrisul a fost retras de editură fără viză”, cu recomandarea ca „problema de 

principiu a apariției romanului, ținându-se seama de tematica sa ... profund greșită” 
(viața într-o închisoare din România), să fie rezolvată de Consiliul de Stat pentru Cultură 
și Artă (C.S.C.A.) [...], dar de aici romanul nu revenise la D.G.P.T. pentru viză de 
publicare, deoarece „în roman se întâlnesc numeroase expresii triviale, paragrafe 
obscene care culminează cu o scenă de homosexualitate”, ca și pe motiv că eroul 
principal „ajunge la concluzia că asupra sa, ca și asupra altora s-a exercitat în permanență 
o acțiune de înăbușire a personalității de remodelare a ei în sensul anexării la o 
colectivitate amorfă”, iar interiorizările amplificate în închisoare îl conduc la reflecții 
„privind libertatea omului, sensul vieții și al creației”. 

Romanul (modificat oarecum) va reveni la D.G.P.T. pentru „bun de tipar” într-
o nouă versiune (28.I.ʼ71), însă autorul introdusese „câteva episoade noi, care conțin 
implicații politice de o deosebită gravitate”. Nota de subsol 

La fiecare refacere și rescriere a romanului, autorul renunța la unele episoade, 
dar introducea altele noi. [...] Intenționat sau nu, scriitorul deschidea al doilea front în 
lupta cu cenzura, oferind al doilea roman – Ușa – Editurii Carte Românească, text scris 
în același stil și în aceeași manieră. [...] 

Aflat în asemenea blocări [...] scriitorul a început un adevărat protest civic 
împotriva Cenzurii și a Propagandei de Partid, ce s-a soldat după câțiva ani cu plecarea 
sa definitivă din țară, unde nu s-a mai întors nici până în prezent – o odisee numai de el 
știut și trăită. 

 

 
14 Ibidem, pp. 73-74 
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II. PAUL GOMA față cu Cenzura și (ne)Reacțiunea15 
Odiseea romanului Ostinato descrisă de Marin Radu Mocanu este un adevărat 

mise en abyme a vieții autorului însuși. Paul Goma este incontestabil simbolul prin 
excelenţă al disidenţei şi opoziţiei româneşti faţă de un regim care părea etern şi 
invincibil. Ţinându-se strâns de principiile normalităţii sociale ca de un catarg, Paul 
Goma nu a cedat cântecului sirenelor vremii, nici furtunilor care s-au abătut asupra 
navei mereu în pericol să se scufunde. Dotat cu o oarbă încredere în normalitate, nici 
astăzi nu este clar cum de atunci „fenomenul Goma a fost posibil”, sub acele vremi, în 
izolare totală şi fără alt sprijin decât cel extern, al Europei Libere. 

În volumul aniversar Paul Goma 80. Memorie și istorie a cotidianului16, 
biografa și editoarea oficială a scriitorului, Flori Bălănescu, aduce în prim-plan faptul 
că, deși Goma intrase în vizorul Securității încă din 1956, în anul de grație 1971, i se 
deschide dosar de urmărire informativă (DUI) nr. 6201, pe numele conspirativ 
„Bărbosul”. Volumul Cod „Bărbosul” este o culegere de documente din Arhivele 
Securității, culese și comentate de Paul Goma însuși, într-o ediție definitivă și 
aniversară îngrijită de aceeași Flori Bălănescu, de asemenea publicată la Editura Ratio 
et Revelatio17. 

Demolaţi sufleteşte şi adesea anesteziaţi de onoruri și nu puțini dintre ei de 
emanațiile propriulul ego, scriitorii din România „Tezelor din iulie” „rezistă cultural” 
– în sensul de supravieţuire, nicidecum de opoziţie – între zidurile Casei Scriitorilor, 
adesea la un pahar de vin ieftin, ca într-o redută, a cărei porozitate lasă să se infiltreze 
inamicul „numărul unu” al oricărei societăţi sănătoase – cenzura, cu forma ei perversă 
și distrugătoare de sine: autocenzura. Cuvântul este temut şi curtat în acelaşi timp de 
orânduirea comunistă a lui Nicolae Ceauşescu, în care reideologizarea a fost impusă 
ca motor central de orientare a energiilor creatoare. Cuvântul scris, mai cu seamă, este 
văzut ca un vector de idei, de forjare a conştiinţelor după stăpânire sau de răscolire a 
lor. Ca şi în procesul de spălare a creierelor, prin măiestria vorbei, minciuna (se) curăţă 
şi (se) investeşte în economia socială, iar prin proces invers, adevărul cosmetizat, pe 
ici pe colo, în punctele esenţiale, nu declanşează sistemele de alarmă ale receptorilor 
conştiinţelor deformate (tot prin cuvânt!). Despre cuvinte şi cenzură, despre „problema 
principală a unui scriitor român: cenzură, autocenzură, para-literatură” şi despre 
„drumul scurt de la adevăr la minciună” scrie Paul Goma într-un amplu şi elocvent 
articol pentru „Die Zeit”, nr. 39, din 29 septembrie 1972 (la un an după pronunţarea 
renumitelor „Teze”) în care menționează cei şapte ani graşi ai literaturii române, din 

 
15 Dedicată lui Paul Goma, partea a doua a prezentei lucrări este un fragment adus la zi dintr-un articol al 
autoarei intitulat „Paul Goma şi condiţia scriitorului în România «multilateral dezvoltată». Cenzură şi 
rezistenţă culturală”, apărut în revista ştiinţifică trimestrială a Institutului de Filologie al AŞM şi a Facultăţii 
de Filologie a UPS „Ion Creangă”, sub patronajul Academiei de Ştiinţe a Moldovei Institutul de Filologie, 
„Metaliteratură”, anul X, nr. 5-6 (25), Chișinău, 2010, în coordonarea Alionei Grati.  
16 Flori Bălănescu, Paul Goma 80. Memorie și istorie a cotidianului, Editura Ratio et Revelatio, 
Oradea, 2015. 
17 Paul Goma, Cod „Bărbosul”, Editura Ratio et Revelatio, Oradea, 2015. 
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1961 în 1968, urmați de anii (cine mai ştie câţi!) slabi. Avântul a fost frânt, cenzura a 
revenit în forță18. 

Acestei panorame sumare a culturii române, adaptată înţelegerii unui public 
occidental rupt de realitățile de dincolo de „Cortina de Fier”, care nu avea acces la alte 
informaţii şi aprofundări, se adaugă una dintre cele mai nimerite pagini asupra cenzurii 
ca fenomen socio-cultural, scrise în literatura română. Pledoaria începe ex abrupto, cu o 
metaforă brutală, dar elocventă.  

„Vrei să spui (sau să scrii) ce ai de spus (sau de scris) şi ce ţi se pare adevărat. 
Dar apoi vine un pumn care-ţi închide gura şi te amuţeşte: taci, pentru că te supui 
cenzurii. 

Ţi-ar plăcea să spui (sau să scrii) ceea ce ai avea de spus (sau de scris) şi ceea ce 
ţi se pare a fi adevărat, şi vine un pumn care te ameninţă – îl ştii, te-a mai redus la tăcere 
şi-n trecut, te-a mai ameninţat şi altădată: taci, pentru că te autocenzurezi”19. 

Mecanismul e simplu, funcţional, iar în jurul lui se construiesc modele sociale 
mai mult sau mai puţin viabile. Interiorizat, acesta continuă să activeze singur, din 
inerţie. Paul Goma afirmă că o prelungă şi dură tiranie a cenzurii îl transformă pe 
cenzurat în cenzor al propriilor cuvinte. Experienţa l-a învăţat că nu-i este permis să dea 
glas anumitor adevăruri, aşa că nici nu mai încearcă. Ca hipnotizat, se uită la tabuuri şi 
nu mai vede adevărul; slalomul său printre tot felul de interdicţii devine în cele din urmă 
fugă de adevăr, dezertare. […] „Nicio instituţie de cenzură din lumea asta nu permite 
rostirea întregului adevăr”, aşa argumentează autocenzuratul, „însă un ins inteligent nu 
se năpusteşte cu capul să forţeze uşi ferecate”20. 

Acolo unde atinge flagelul cenzurii se verifică o inhibiţie şi o sterilitate 
progresivă, însoţită de deviere psiho-mentală, soră cu schizofrenia.  

Cenzura te obligă la tăcere, o cenzură de lungă durată, la autocenzură. Porneai 
să vorbeşti, dar în cele din urmă spuneai altceva decât ceea ce gândeai. Cu timpul, tirania 
totală a cenzurii şi autocenzura practicată din ce în ce mai dezinvolt au avut ca rezultat: 
unii scriitori nu doar treceau sub tăcere ceea ce gândeau cu adevărat, ci nici nu mai 
gândeau normal, omeneşte aşa ci, ar fi trebuit să gândească21. 

Jumătăţile de adevăr, eufemismele, metaforele, şi în general formele de 
escamotaj, „şopârlele”, sunt doar o parte din recuzita autocenzuratului care crede că 
păcăleşte vigilenţa cenzurii, cel păcălit devenind cu timpul chiar el. Modestă consolare 
faptul că „se spune că din bătălia cu cenzura ar fi ieşit adesea învingătoare forma 
artistică; astfel, se spune că s-ar fi născut metafora… Se mai spune şi că cenzura ar fi 
răul necesar, abia ea dându-i libertăţii spirituale un sens”. Ironia lui Paul Goma, dincolo 
de context, este evidenţiată grafic prin punctele de suspensie, care ţin loc de comentariu. 

 
18 Idem, „Cenzură, autocenzură, para-literatură”, în Die Zeit, 29 sept. 1972, reprodus integral, în traducerea lui 
Michael Astner, în Paul Goma, Scrìsuri I, 1971–1989, Editura Curtea Veche, București, 2010, pp. 40–43. 
19 Ibidem. 
20 Ibidem. 
21 Ibidem. 
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În această curioasă serie a „beneficiilor cenzurii” intră ceea ce, parodic, Paul Goma 
numeşte „aspecte constructive”, întrucât „cenzura nu lucra doar cu interdicţii […]: 
scriitoraşi din trecut, mediocri, amintiţi de complezenţă în istoriile literare, au fost scoşi 
din uitare, împrospătaţi, «restauraţi», daţi cu var ideologic proletar şi ridicaţi la rang de 
clasici”22. Recuperarea unor astfel de producători de texte puşi în slujba legitimării 
regimului şi a cultului personalităţii, conferă şi un aspect de răsturnare şi reorganizare a 
valorilor. Talentat este cel care vociferează, care scoate pe banda rulantă osanale sau 
reinventează canonul estetic pe criterii funcţionale şi utilitariste, vizavi de momentul 
istoric. Nimic nou sub soare, însă. 

Cenzura nu a fost inventată în „România multilateral dezvoltată”, cum suntem 
tentaţi să credem. Reflexul condiţionat a funcţionat chiar şi înaintea descoperirii sale 
ştiinţifice de către Pavlov. Dar, spre deosebire de alte locuri, în România, modalităţile 
de infiltrare a cenzurii în vieţile oamenilor şi apoi de asimilare a ei ca formă funcţională 
inerentă a cotidianităţii, a atins culmi sau mai degrabă abisuri, care pot fi luate în 
considerare într-un posibil „muzeu mondial al cenzurii” sau „al ororilor cenzurii”. Aici, 
aşa cum demonstrează Paul Goma este vorba de mutaţii profunde sociale şi psihologice:  

„Cândva, cu mult timp în urmă, ai vrut să spui (sau să scrii) ceva, dar un pumn 
îţi închisese gura, te ameninţase. Iar acum ai obosit, ţi se pare că ai vrea să spui ceva… 
– de fapt, nu mai ai nimic de spus … Ceva în legătură cu adevărul … dar cine mai 
cunoaşte adevărul … ? Te hotărăşti, în ciuda a toate, să spui ce ai de spus, ca apoi să 
constaţi cu deplină uimire că acel pumn, departe de a-ţi închide gura, departe de a te 
ameninţa, s-a transformat într-o mână care-ţi face semne aprobatoare şi încurajatoare. 
Continui să vorbeşti (să scrii), dar simţi nevoia să te convingi pe tine că spui adevărul; 
reuşeşti, în cele din urmă, să te convingi, chiar crezi că lucrul acesta – tot aşa cum încetul 
cu încetul începi să crezi că pumnul nicicând n-a constituit o ameninţare, ci doar o mână 
prietenoasă şi încurajatoare. Nu taci, dar nu te mai aude nimeni în afară de acest pumn 
care vorbeşte prin glasul tău”23. 

Pe o astfel de relaţie cu Puterea s-a construit societatea României socialiste 
„multilateral dezvoltate”, mai ales a oamenilor ei de cultură, a scriitorilor, a celor care 
se aflau vrând-nevrând în preajma „intereselor naţionale”, prin forţa reală sau imaginară 
atribuită produsului artistic. Compromisul este rezultatul final al acestei relaţii deviante 
între Stat şi cetăţenii săi producători de artă. Mai mare sau mai mic, mai greu sau mai 
uşor de realizat, compromisul are loc sub forma negocierii „care pe care”. Cine este mai 
puternic, mai acut în gândire, cine o ia înaintea celuilalt, cine este mai versat în ale 
scamatoriilor şi mai rezistent la presiune câştigă.  

Niciun cititor occidental n-ar putea să vadă vreun sens în discuţia absurdă, 
neomenească, dintre cenzor şi autor, probabil nici n-ar considera-o posibilă. Nimeni nu 
va putea calcula vreodată cât timp preţios şi energie au fost irosite în astfel de „discuţii”. 

 
22 Ibidem. 
23 Ibidem. 
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Aproape nimeni din Vest nu va putea să se transpună în starea sufletească a autorului 
care se-ntoarce de la o astfel de „discuţie” la masa lui de scris, neştiind ce să facă: dacă 
respectă indicaţiile-interdicţiile cenzurii îşi trădează cartea şi intenţia cu care a fost 
concepută; dacă refuză „preţioasele indicaţii”, nu mai poate publica. 

Dacă apoi se trezeşte obosit, hăituit, fără bani, îşi va spune, după ce trece peste 
ezitările sale şi mustrările de conştiinţă: „La urma urmei nu sunt singurul care face aşa 
ceva”. Consolarea că toţi reacţionează în acelaşi fel, conduce la ulterioare constante erori 
şi pacte nefireşti. O dată stabilită „normalitatea anomaliei”, sub presiunea nevoilor 
imediate, ca de pildă „că are de hrănit soţie şi copii, de plătit chirie, scriitorul va prinde 
în pioneze lista cu „recomandările” amintite cât se poate de vizibil în peretele din faşă şi 
îşi va rescrie cartea. Iar cartea-de-după-această carte va avea o soartă mai bună, pentru 
că autorul va ocoli de la bun început toate tabuurile. A treia va ieşi „ca unsă”: autorul o 
va scrie şi va ieşi ca şi cum ar fi fost scrisă de însuşi cenzorul (adesea scriitor el însuşi)24. 

 
Și Flori Bălănescu revine paradigmatic la „episodul Ostinato” în biobibliografia 

întocmită pentru volumul Culoarea curcubeului ʼ77 (Cutremurul oamenilor), la ediția 
definitivă apărută în 2015, la Editura Ratio et Revelatio.  

 
1971: martie: noul director al editurii (devenită) Eminescu, Ioanichie Olteanu îl 

anunță în scris pe P.G. că romanul Ostinato va fi publicat „în curând – însă, mai întâi 
trebuie făcut publicabil” (aceste „lămuriri” au fost făcute prin viu grai – ca și 
următoarele), la întrebarea: „Cum adică să fie făcut publicabil?, răspunsul: „Ei... Știi 
dumneata foarte bine cum...”. P.G. nu știa, nu acceptă – zice: „De altfel, e prea târziu: la 
toamnă se publică simultan, la Suhrkamp, la Gallimard, la Rizzoli...”. „Trebuie să le-o 
luăm înainte”, zice Ioanichie Olteanu. „Luați-le-o!”, zice autorul; aprilie: editura 
Eminescu îi înmânează lui P.G. o altă hârtie – prin care... se atestă (!) publicarea 
romanului „într-un viitor apropiat”. De astă dată, i se cere autorului să-și ia – în scris – 
angajamentul că nu va permite publicarea „în limbi străine, înainte de a fi publicat în 
românește”. P.G. refuză; „În acest caz, rupem tratativele”, zice Ioanichie Olteanu, ușurat 
și fericit; iunie: editorul german Suhrkamp difuzează pliante cu autorul-și-cartea. Câteva 
circulă printre membrii comitetului lăbărțat. Autorul primește și el unul – mult mai 
târziu. Este vorba – în pliant – de „Un Soljenițîn român”; iulie: tezele cu pricina. (în 
cursul verii 1971, „comitetul operativ”: Z. Stancu, C. Chiriță, Nichita Stănescu, C. Țoiu, 
securistul I. Hobană, încearcă să-l convingă pe P.G. că... „nu se face să faci ceea ce 
faci...”. „Ba se face – să fac ceea ce fac! Faceți și voi!”, le răspunde P.G.); octombrie, 
14. Dieter Schlesak îi trimite lui P.G. o telegramă din Frankfurt pe Main, prin care îl 
anunță că Ostinato a apărut, fiind lansat la Târgul de carte... Prin Europa Liberă, P.G. 
află: „Delegația RSR la Târgul de carte, după ce a încercat să împiedice tipărirea cărții, 
în semn de protest împotriva expunerii la Târg a unei cărți calomnioase la adresa 

 
24 Ibidem. 
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socialismului din România, a părăsit Târgul – iar în standul gol al RSR, editorul a etalat, 
pentru presă, cartea tradusă în germană”25. 

 
Cazul romanului Ostinato este atât de elocvent încât nedumerirea legitimă care își 

face loc spontan în mintea cercetătorului de astăzi în legătură cu fenomenul creației 
literare, după elaborarea „Tezelor din iulie”, este: ce ar mai fi putut fi publicat după 
pronunțarea acestora și dacă s-a publicat, cum arăta produsul literar ideal al „Tezelor”? 
Răspunsul vine tot de la Paul Goma: „ceea ce s-a produs masiv după aceste directive, s-a 
numit para-literatură, adică un simulacru, o mimare a literaturii: cărţi scrise-tipărite cu 
voie de la poliţie; o literatură drăguţă, simpatică, care nu spune nimic, şi nu supără pe 
nimeni (decât pe unii mici funcţionari), dar care atinge tiraje enorme: cenzura n-are nimic 
împotrivă ca un scriitor să publice, să aibă întâlniri cu cititorii, să fie filmat, intervievat, să 
fie declarat mare-scriitor, să fie (răs)plătit, câtă vreme nu spune adevărul”26. 

În ceea ce priveşte subiectele „literaturii curajoase”, observaţia lui Paul Goma 
este pe cât de justă, pe atât de surprinzătoare pentru oricine nu a trăit direct experienţa 
acelor ani și cu atât mai mult la distanță de două generații: aici se foloseşte artileria grea 
pentru a trage în muşte. Sunt criticaţi cât se poate de dur directorii necinstiţi, chelnerii 
ahtiaţi după bacşiş, unele tovarăşe fete care se încurcă cu turişti străini! Acesta e genul 
de literatură dorită, cerută, sprijinită de cenzură – pentru a distrage atenţia de la 
problemele esenţiale. Ea serveşte şi drept alibi pentru cazul în care cineva afirmă în mod 
duşmănos că n-ar exista libertatea literaturii de a şi critica – în mod constructiv, fireşte27. 

Desigur, în acest joc de-a v-aţi ascuns şi de-a lumea întoarsă pe dos, în care 
fiecare crede că cel care cade în plasă nu poate fi decât celălalt, toţi, victime şi călăi, sunt 
vinovaţi şi păcăliţi deopotrivă. Niciunul nu va mai şti, în final, de unde a pornit 
mascarada și când a devenit ceva serios, conform principiului că „o minciună repetată la 
nesfârşit se transformă în adevăr”.  

Scriitorul care se împacă în cele din urmă cu ideea că nu-i rămâne altă cale decât 
autocenzura, va ajunge în curând să creadă el însuşi minciunile pe care le scrie: ceea ce-
i atât de răspândit trebuie să fie necesarmente şi adevărat, nu?28 

Neadevărul, solitudinea devastatoare şi condiţia scriitorului în România 
„multilateral dezvoltată” a lui Ceauşescu sunt şi temele de fond ale romanului Culoarea 
curcubeului ʼ77 (Cutremurul oamenilor), aspecte confirmate în special în volumul 
Scrìsuri I, 1971-1989. Nicăieri ca în Culoarea curcubeuluiʼ77 (Cutremurul oamenilor) 
însă Paul Goma nu arată ceea ce gândeşte despre confraţii de breaslă, scriitorii români 
ai anilor „revoluţiei culturale”. Solitudinea devine grea atunci când realitatea frizează 

 
25 Paul Goma, Culoarea curcubeului ʼ77 (Cutremurul oamenilor), ediție definitivă îngrijită de Flori 
Bălănescu, „Biobibliografie”, Editura Ratio et Revelatio, Oradea, 2015, p. 30. 
26 Idem, „Cenzură, autocenzură, para-literatură”, în Die Zeit, 29 sept. 1972, reprodus integral, în traducerea lui 
Michael Astner, în Paul Goma, Scrìsuri I, 1971–1989, Editura Curtea Veche, București, 2010, pp. 40–43. 
27 Ibidem. 
28 Ibidem. 
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absurdul, când rezistenţa este vană, destinată a sfârşi în mod inexorabil prost, nu atât prin 
violenţa duşmanului, cât prin laşitatea şi trădarea prietenilor.  

În 1977, Paul Goma, are ideea să trimită o scrisoare de solidaritate colegilor 
scriitori cehi, porniţi pe drumul greu al revoltei pentru aplicarea de facto a drepturilor 
omului, scrisoare care urma să fie semnată în bloc de un număr mare de scriitori români. 
Într-o atmosferă burlescă, caragialescă, la restaurantul Uniunii Scriitorilor din Bucureşti, 
are loc un adevărat brainstorming între colegii de breaslă, iar ideea de a fonda o mişcare 
de opoziţie după modelul celei cehoslovace se conturează progresiv, repede fiind 
dezamorsată de obstacole autoimpuse (porniri de autocenzură) şi impulsul 
desolidarizării, gest legitimat de pretextul că românii nu ar fi fost de fapt niciodată 
comunişti şi deci nu ar putea să fie solidari cu nişte disidenţi. Aşadar, se ajunge la 
concluzia că se va redacta cel mult o scrisoare. „Charta” însăşi este desconsiderată şi 
tratată cu autosuficienţă, pe motivul că nu ar fi fost destul de bine redactată.  

Ce anume să facă? În cel mai rău caz, o scrisoare de solidarizare cu cehii – în cel 
mai rău, fiindcă noi, românii, suntem ştiutori de carte şi ne pricepem la redactarea unui 
text. La urma urmei, noi, românii, am redacta un text mult mai serios decât al cehilor: noi, 
românii, spre deosebire de cehi – şi nu doar de ei – n-am fost niciodată comunişti ca ei şi 
nu vom fi, deci mişcarea noastră nu va avea, ca a lor, caracter reformist. Noi, românii, am 
fost din negura veacurilor, anticomunişti, deci opozanţi, nu di-si-denţi, ca ei!29 

„Radicalismul anticomunist istoric” al românilor devine hilar, trimițând clar la 
literatua lui Caragiale, prin forma bombastică şi fondul fragil, contrast pe care Paul 
Goma îl pune în evidenţă prin relatarea, pe ton amical şi tocmai de aceea nefiltrat şi 
impulsiv, făcută cititorului-martor, despre „uneltirile” de la Casa Scriitorilor:  

„Ce mare scofală încercaseră cehii în ’68?: să umanizeze inumanul, 
inumanizabilul – iar acum repetau aceeaşi eroare: voiau un socialism-cu-chip-uman!? Pe 
când noi, românii, he-he, vrem o societate ne-socialistă, fiindcă socialismul s-a 
compromis definitiv, vrem o societate ne-comunistă, comunismul neexistând decât ca 
teroare, sclavaj, sărăcie. Noi, domnule, vrem o societate ne-nouă, una burghez-împuţită, 
o democraţie-putedră, ca a Occidentalilor – dar… democrată, liberală. Or, pentru a 
instaura (sau restaura) o asemenea societate, trebuie eliminat regimul comunist, care este 
nu doar ne-, ci profund anti-: anti-liberal, anti-democratic, anti-tot”30. 

Iată însă unul dintre cele mai relevante, sintetice și amuzante fragmente scrise 
în literatura română prin care se ilustrează abandonul și neputința intelectualilor de a se 
opune opresiunii și de a salva ceea ce mai rămăsese din propria verticalitate și din 
valorile sociale: „Deci: să rezistăm – dar să nu se vază; să fim dârji – dar, pss!, să nu se 
afle, să nu ştie nici nevasta, că iar ne ceartă că ne băgăm în politică… Să rezistăm, numai 
culturaliceşte, că-i voie de la stăpânire”31. 

 
29 Idem, Culoarea curcubeului ʼ77 ... , p. 64. 
30 Ibidem, p. 65. 
31 Ibidem, p. 68. 
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La momentul oportun, scrisoarea nu a fost semnată de niciunul dintre literaţii 
revoltaţi, în afară de Ion Negoiţescu. Idealizând ori, dimpotrivă, bagatelizând libertatea, 
scriitorii au făcut cu voie sau fără voie de la „stăpânire”, un mare deserviciu întregii 
societăţi, pentru că doar ei ar fi avut atunci „putere contra Puterii”. Trebuind să 
convieţuiască cu cenzura proteică, rezultatul a fost însă inerţia şi reducerea la intenţie a 
oricărui gest spontan de revoltă. Desigur, excepţii există, dar, spre deosebire de alte 
naţiuni, nu foarte numeroase şi, în mod fatal, izolate, ca Paul Goma. 

Iată și paragraful de încheiere al textului scrisorii, așa cum a fost transpus în 
ediția definitivă a Culorii curcubeului ʼ77 (Cutremurul oamenilor). 

„Peste tot în lume se vorbește despre demnitate, despre libertate, dar câți oameni 
din țările în care demnitatea și libertatea există cu adevărat știu că sunt state în care 
oamenii sunt legați pe viață de pământul în care s-au născut? Câți oameni știu că există 
state în care, de zeci de ani, votanții votează... în unanimitate candidatul unic propus de 
putere și împotriva votanților? Că există țări în care importantă este munca (nu omul care 
muncește)? Că sunt țări în care cetățenii sunt obligați să servească intereselor statului – 
care sunt, de regulă, potrivnice intereselor cetățenilor? Că mai sunt locuri pe pământ 
unde convingerile sunt impuse prin forță? Considerăm, de asemeni, că este inadmisibilă 
extinderea principiilor neamestecului în treburile interne [ale unui stat] asupra 
drepturilor [individuale] cetățenești fundamentale”32. 

 
În delirul cultului personalității proprii, ca un mic Dumnezeu al materialismului 

dialectic, Ceaușescu a aruncat în lumea culturală românească „tablele” sale: „Tezele din 
iulie”, discurs în 17 puncte, ca tot atâtea pietre, în încercarea de lapidare a ultimelor 
redute de creativitate și cultură cultă, pe care o voia anulată și înlocuită de cultura 
populară, de masă. Au fost prinse din zbor una câte una și aruncate înapoi, la expeditor, 
cu o forță și un curaj exemplar, pe care numai un Paul Goma ar fi putut să o facă – și nu 
doar la acea vreme! Moștenirea de astăzi a lui Paul Goma: „AntiTezele” – „neuitarea”, 
„netăcerea”, neuniformizarea întru supunere a conștiinței, păstrarea cu orice preț a 
valorilor fundamentale ale unei societăți libere, o operă literară valoroasă din punct de 
vedere literar și istoric, în care sunt topite mărturii vii, antidoturi de efect pentru 
negaționismul și nostalgia zilelor noastre față de comunism. În anul plecării dintre noi a 
lui Paul Goma (la 25 martie 2020), omul și scriitorul rămân un reper moral, gemă 
solitară, a cărui actualitate este confirmată tocmai de ignorarea cu îndârjire și neașezarea 
operei sale la locul cuvenit în istoria literaturii. 

 
 

 
 
 

 
32 Ibidem, p. 97. 
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Abstract: The current structure of the economy of Moldova is getting closer to that of 
the developed countries, where the main role as a share in the formation of the GDP 
is played by the services sector, being followed by the industry and the lower weight 
returning to agriculture. The analysis of the existing situation within the Center 
Development Region is a study designed to create a comprehensive overview of the 
social and economic trends of development of the region, whose main purpose is to 
evaluate the level of economic development, which includes the sectorial profile, and 
the comparative analysis, with the average on the Republic,of the dynamics of the 
structure of the economy sectors of the region. 
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Regiunile de dezvoltare au fost constituite conform Legii nr. 438-XVI din 

28.12.2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova1. Acestea nu sunt 
unități administrativ-teritoriale și nu au personalitate juridică, ci sunt constituite 
pentru a asigura cadrul de elaborare, implementare și evaluare a politicilor de 
dezvoltare regională. Regiunea de dezvoltare Centru include 13 raioane, acestea 
fiind: Anenii Noi, Criuleni, Călărași, Dubăsari, Hâncești, Ialoveni, Nisporeni, Orhei, 
Rezina, Strășeni, Şoldănești, Telenești, Ungheni2. Este regiunea cu cele mai multe 
unități teritorial-administrative. Suprafața regiunii este de 10,3 mii km2, ceea ce 
constituie 31% din suprafața totală a țării. Numărul total de localități din regiune 

 
 Student doctorand, Şcoala Doctorală de Istorie, Arheologie și Filosofie, Universitatea de Stat din Moldova. 
Conducător științific prof. univ. dr. habil. Ion Eremia. 
1 LEGE Nr. 438 din 28-12-2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova, publicată în Monitorul 
Oficial Nr. 21-24 art. 68 din 16.02.2007. https://www.legis.md/cautare/getResults? 
doc_id=107434&lang=ro. 
2 Statistica teritorială, Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova, Chișinău 2019. 
http://statistica.gov.md/category.php?l=ro&idc=191. 
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constituie 36,6% din numărul total de localități al țării. Aici sunt concentrate 44% 
din populația țării, regiunea având și cea mai mare densitate a populației – 178 
loc/km2. Poziția economico-geografică favorabilă și prezența resurselor de muncă 
constituie factori importanți pentru dezvoltarea economică a regiunii. Activități 
industriale mai semnificative sunt desfășurate în centrele raionale din regiune, rolul 
de bază revenind industriei ușoare și alimentare. În anii puterii sovietice structura 
economiei în regiune, ca și în întreaga țară, a fost planificată astfel încât ea să poată 
funcționa normal doar în cadrul Imperiului Sovietic. Odată cu proclamarea 
independenței R. Moldova, situația s-a schimbat radical. Au fost inițiate și treptat 
realizate transformări cu caracter de tranziție la o altă formă de organizare a 
activității economice – la cea bazată pe principiile economiei de piață. 

Începând cu anul 1991 agricultura devine preponderentă față de industrie și 
la astfel de indicatori cum ar fi: participarea la formarea PIB, utilizarea fondurilor 
fixe de producție, și, mai ales după ponderea acestei ramuri în structura exporturilor. 
R. Moldova s-a transformat dintr-o țară industrial-agrară în una agrar-industrială, 
ceea ce constituie o involuție evidentă. Treptat însă are loc restructurarea și 
modernizarea economiei naționale, iar PIB-ul este în ușoară creștere, începând cu 
anul 2000. Ca rezultat, are loc o tendință de creștere și a PIB-lui pe locuitor3. 
Conform datelor Biroului Național de Statistică, la mijlocul anilor 90 rolul principal 
la formarea PIB-lui în structura economiei R. Moldova îl deținea industria cu o 
pondere de 40,6% din total, fiind urmată de sfera serviciilor cu o pondere de 31,3% 
din total, și agricultura cu o pondere de 27,9% din total. În structura ramurală a 
industriei rolul principal îi revenea industriei alimentare (46,2% din totalul 
industriei), urmată de electroenergetică (17,6%), industria constructoare de mașini 
(10,8%) și industria ușoară (6,2%). Ramurile industriei se caracterizau printr-o 
amplasare teritorială neuniformă. Cea mai mare parte din întreprinderi erau 
concentrate în orașele mari și mijlocii din regiunea Centrală (Chișinău, Călărași, 
Cricova), regiunea de Nord (Bălți, Cupcini, Drochia), din cursul inferior al râului 
Nistru (Tiraspol, Tighina, Dnestrovsc). În regiunea de Sud erau amplasate mai puține 
întreprinderi industriale, din care predominau cele ale industriei alimentare (Cahul, 
Comrat, Cimișlia)4.  

În Regiunea de Dezvoltare Centru există zăcăminte de minerale utile pentru 
producerea materialelor de construcție – rocile carbonatate: calcar, marnă, materie 
primă argiloasă, nisipuri, formațiuni de nisip și pietriș, diatomit și tripoli. Zăcăminte 
de piatră calcaroasă se găsesc în apropierea satelor Brănești, Morovaia, Jeloboc din 
raionul Orhei, rezervele cărora ating cca 18 mln m³, iar în raionul Şoldănești – cca 
6,3 mln m³. Zona Centru este bogată în roci carbonatate și calcar, care își găsește o 

 
3 Sârbu O., Nirean E., Economia Moldovei, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Chișinău, 2015. 
4 Banca de Date, Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova, Chișinău 1995-2019. 
http://statistica.gov.md/category.php?l=ro&idc=191. 
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aplicare largă în construcție, cât și în calitate de suplimente în hrana pentru vite și 
păsări. Pe lângă mineralele carbonatate, în regiune sunt dezvoltate zăcămintele de 
argilă, și argilă nisipoasă, folosite drept materie primă pentru producerea de cărămizi. 
Raioanele Nisporeni, Dubăsari, Telenești și Rezina au cele mai mari exploatări de 
substanțe minerale utile din unitățile administrativ-teritoriale ale Regiunii de 
Dezvoltare Centru. În regiune există cel puțin 16 zăcăminte de ape minerale, multe 
dintre ele fiind și potabile, care se îmbuteliază și se comercializează pentru uz 
alimentar. Cele mai cunoscute rezerve de apă minerală sunt în Varnița, Hârjauca și 
Mănăstirea Hâncu5. 

Regiunea Centru contribuie cu 16% la formarea PIB. În Regiunea de 
Dezvoltare Centru sunt amplasate orașele adiacente capitalei, dar și importante fabrici 
de conserve și de producere a vinului. Prezența întreprinderilor din industria alimentară 
stimulează și dezvoltarea sectorului agricol. Ținând cont de faptul că suprafața 
Regiunii de Dezvoltare Centru constituie cca 31% din suprafața totală a țării, 
menționăm că ponderea regiunii în formarea PIB-ului regional este destul de mică, 
ceea ce reliefează deficiențe în dezvoltarea sectorului economic. Același fapt îl denotă 
și indicatorul PIB pe cap de locuitor – de 15-17 mii lei pe cap de locuitor în anii 2013-
2014, care este cel mai mic dintre toate regiunile de dezvoltare și cu mult sub media 
înregistrată pe țară6. 

La nivel regional, în anul 2017 cel mai mare aport la constituirea valorii 
adăugate brute l-a adus sectorul serviciilor cu o pondere de 42,2%, nivel inferior celui 
național care constituie 60,0% (tab. 1). Menționăm că, acest indicator este într-o ușoară 
descreștere în ultimii 5 ani, în special din cauza vecinătății cu municipiul Chișinău, care 
este principalul consumator al activităților din sectorul serviciilor. Urmează agricultura, 
silvicultura și pescuitul cu o contribuție de 25,0%, nivel mai mare cu 13,5% decât situația 
existentă la nivel național. În acest sector se înregistrează o ușoară creștere, de 0,3% în 
ultimii 5 ani, fapt care se datorează creșterii producției agricole globale în regiune. 
Industria are o pondere de 19,6% la formarea PIB-ului regional, având cea mai mare 
contribuție comparativă cu celelalte regiuni de dezvoltare, și fiind mai mare chiar ca 
media pe țară, care constituie doar 15%. În acest sector s-a înregistrat cea mai 
spectaculoasă creștere în ultimii 5 ani, cu 2,5%, datorită apariției unor noi întreprinderi 
industriale, dar și a creșterii volumului de producție7. (Fig. 1).  
 
  

 
5 Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. Agenția de Dezvoltare Centru. Chișinău, 2018. 
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=107434&lang=ro. 
6 Ibidem. 
7 Banca de Date, Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova, Chișinău, 1995-2019. 
http://statistica.gov.md/category.php?l=ro&idc=191. 
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Tabelul 1. Dinamica structurii Produsului Intern Brut pe sectoare ale economiei în 
Regiunea de Dezvoltare Centru (comparativ cu total pe țară, în %)8 
 

Sectorul 
economic 

anul 2013 anul 2015 anul 2017 
Centru Total pe 

țară 
Centru Total pe 

țară 
Centru Total pe 

țară 
Agricultura 24,7 11,6 25,4 11,5 25,0 11,5 

Industria 17,1 14,9 19,3 15,6 19,6 15,0 
Serviciile 43,8 59,5 42,1 60,1 42,2 60,0 

Impozitele 14,4 14,0 13,2 12,8 13,3 13,5 
  

Figura 1. Dinamica structurii Produsului Intern Brut pe sectoare ale economiei în 
Regiunea de Dezvoltare Centru (comparativ cu total pe țară, în %)9 

 

 

 

 
8 Tabelul este alcătuit de autor în baza datelor statistice preluate la Biroul Național de Statistică. Chișinău, 2019. 
9 Figura este alcătită de autor în baza datelor statistice preluate la Biroul Național de Statistică. Chișinău, 2019. 
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Condițiile agro-climaterice favorabile, resursele acvatice care pot fi folosite 
pentru irigare, suprafețele mari de teren agricol și bonitatea solului reprezintă puncte 
forte pentru dezvoltarea agriculturii în Regiunea de Dezvoltare Centru. Modernizarea și 
dezvoltarea serviciilor în agricultură pot asigura o productivitate înaltă a producției 
agricole care poate fi comercializată pe piețele mun. Chișinău sau poate servi materie 
primă pentru fabricile de prelucrare din regiune.  

Regiunea de Dezvoltare Centru are un mare potențial agricol, care ar putea fi 
valorificat mult mai bine chiar și în condițiile în care fertilitatea solului este, în general, 
mai joasă decât în Regiunea de Dezvoltare Nord și expusă mai puternic proceselor de 
eroziune. Acest potențial include atât producția de culturi agricole de înaltă valoare 
adăugată, cât și creșterea animalelor, în special în cadrul unor ferme mici și mijlocii. 
Utilizarea tehnologiilor agricole improprii și lipsa echipamentului și utilajului necesar 
sunt două bariere esențiale care împiedică valorificarea potențialului existent, în special 
în asemenea raioane ca Nisporeni și Şoldănești, care se află pe unele din ultimele locuri 
din țară ca și dotare cu tractoare și alte mașini agricole. Din totalul terenurilor agricole 
din Regiunea de Dezvoltare Centru, 83% revin terenurilor arabile, 9% – livezilor, 7% – 
viilor și doar 0,3% – pășunilor. Ponderea terenului arabil din suprafața totală în regiune 
este de 27,5%. Totodată Regiunea de Dezvoltare Centru deține cea mai mare pondere în 
suprafață a culturilor permanente – 40,3%. Ponderea pășunilor și fânețelor naturale 
constituie 32%. Principalele produse agricole sunt: legumele, cerealele, strugurii, 
culturile tehnice și pomicole. Agricultura rămâne a fi principalul sector al ocupării forței 
de muncă, care include peste 40% din populația economic activă a regiunii10.  
  Pe parcursul anilor 2011-2015 suprafața agricolă a Regiunii de Dezvoltare 
Centru a crescut cu 12.884 ha. Această creștere s-a datorat creșterii terenurilor destinate 
culturilor agricole cu 11.038 ha, dar și creșterii plantațiilor pomicole cu 1.548 ha. 
Totodată pe parcursul acestei perioade se înregistrează o descreștere a terenurilor 
acoperite cu vii, cu 786 ha mai puțin în 2015 decât în 2011. În profil teritorial este 
evidentă tendința de creștere a suprafețelor însămânțate pe culturi agricole pentru toate 
raioanele. La nivelul anului 2015, raionul cu cea mai mare suprafață însămânțată cu 
culturi agricole este Anenii Noi, cu 24.312 ha; la polul opus se află raionul Nisporeni, cu 
997 ha. O creștere esențială a fost înregistrată în raionul Şoldănești, unde în anul 2011 
erau destinate culturilor agricole 16.600 ha din terenuri, iar în 2015 – 21.483 ha, 
înregistrând o creștere cu 5.243 ha pe raion. Cea mai semnificativă scădere s-a înregistrat 
în raionul Dubăsari, cu 4.281 ha, de la 9.501 ha în 2011 la 5.220 ha în 201511.  
  În Regiunea de Dezvoltare Centru sunt amplasate majoritatea fabricilor de 
prelucrare a fructelor și legumelor și mai mult de jumătate din întreprinderile vinicole 
din republică. Sortimentul tradițional al produselor fabricate la întreprinderile de 

 
10 Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. Agenția de Dezvoltare Centru. Chișinău, 2018. 
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=107434&lang=ro. 
11 Ibidem. 
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procesare a fructelor și legumelor din regiune, cum ar fi Ecovit (Ungheni), Orhei-Vit 
(Orhei), Fabrica de conserve din Călărași, include sucuri din fructe și legume, sucuri 
concentrate, în particular de măr, fructe prelucrate și conservate (magiunuri, gemuri, 
dulcețuri etc.), legume conservate (castraveți, roșii, ardei dulci, etc.). Totodată 
capacitățile de producție ale acestora sunt utilizate insuficient, în proporție de doar 15-
45%. Utilajul cu care sunt înzestrate aceste întreprinderi nu permite prelucrarea materiei 
prime conform standardelor internaționale.  

Deși raioanele din Regiune de Dezvoltare Centru dispun și de un potențial 
industrial sporit, în cea mai mare parte acesta este reprezentat de fabrici vinicole, de 
produse lactate sau prelucrare a cărnii, adică este vorba în ultimă instanță de ramuri 
conexe agriculturii. Regiunea de Dezvoltare Centru este, din acest punct de vedere, mult 
mai puțin diversificată decât Regiunea de Dezvoltare Nord, dar ceva mai diversificată 
decât Regiunea de Dezvoltare Sud. Din acest punct de vedere, deosebit de problematică 
este situația în raioanele Nisporeni, Dubăsari, Şoldănești și Telenești, care se numără 
printre cele mai sărace raioane din regiune.  

Din totalul întreprinderilor din regiune (7825), întreprinderile industriale au 
constituit 14% (1121 întreprinderi) în anul 2014. Numărul acestora a scăzut cu 101 
(10%) față de anul 2010. Ponderea întreprinderilor industriale din Regiunea de 
Dezvoltare Centru din totalul întreprinderilor industriale pe țară constituia 20,5% în anul 
2014, clasându-se pe locul 2 după regiunea mun. Chișinău, cu 55%. Întreprinderile 
industriale nu sunt dezvoltate deoarece nu există o infrastructură industrială funcțională, 
o strategie de promovare a producției autohtone pe terțe piețe și nu se asigură 
uniformitatea calității produselor și îmbunătățirea permanentă a acestora12. Majoritatea 
întreprinderilor industriale din regiune se specializează în industria prelucrătoare care 
constituie 87,7% (în anul 2013), fiind în creștere cu 1% în ultimii 5 ani (88,7% în anul 
2017). Acest indicator este peste media pe republică, care la fel este în creștere, și a 
constituit 75,1% în anul 2013, și respectiv 77,3% în anul 2017 (tab. 2). Industria 
prelucrătoare este urmată de industria energiei electrice și termice, gaze și apă, unde se 
înregistrează cel mai mare decalaj dintre regiune și media pe țară. Astfel, în Regiunea de 
Dezvoltare Centru această subramură deține în anul 2017 o pondere de 2,0%, fiind în 
ușoară descreștere comparativ cu anul 2013 (2,3%), media pe țară fiind mult mai mare, 
chiar dacă la fel este în ușoară descreștere 16,0% în anul 2017, față de 17,4% în anul 
2013. Ca pondere în cadrul industriei urmează subramura de distribuție a apei, 
salubritate, gestionarea deșeurilor și activități de decontaminare unde se atestă o 
descreștere da la 4,6% în anul 2013, la 4,0% în anul 2017, în ambele cazuri valorile fiind 
mai mici ca media pe republică unde ponderea a rămas aceeași, de 5,3%. Cea mai mică 
pondere îi revine industriei extractive, cu cea mai mare descreștere în regiune în ultimii 
5 ani - doar 3,5% în anul 2017, comparativ cu 5,2% în anul 2013. Totuși această 
subramură are o pondere mai mare în regiune în comparație cu media pe republică, unde 

 
12 Ibidem. 
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de asemenea s-a înregistrat o descreștere ușoară de la 2,0% în anul 2013, până la 1,3% 
în anul 2017 (Fig. 2). Raionul Ungheni rămâne și în continuare cel mai dezvoltat centru 
industrial din regiune, iar cel mai slab dezvoltat este raionul Dubăsari13.  

 
Tabelul 2. Structura Produsului Intern Brut pe subramurile industriei, în Regiunea 
de Dezvoltare Centru (comparativ cu total pe țară, în %)14 

Subramurile 
industriei 

anul 2013 anul 2015 anul 2017 
Centru Total pe 

țară 
Centru Total pe 

țară 
Centru Total pe 

țară 
A 5,2 2,0 4,1 1,9 3,5 1,3 
B 87,7 75,1 89,6 76,9 88,7 77,3 
C 2,.3 17,4 2,0 16,0 2,0 16,0 
D 4,6 5,3 4,1 5,1 4,0 5,3 

 
A - Industria extractivă 
B - Industria prelucrătoare 
C - Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer 

condiționat 
D - Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare 
 

Figura 2. Structura Produsului Intern Brut pe subramurile industriei, în Regiunea 
de Dezvoltare Centru (comparativ cu total pe țară, în %)15 
 

 

 
13 Banca de Date, Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova, Chișinău, 1995-2019. 
http://statistica.gov.md/category.php?l=ro&idc=191. 
14 Tabelul este alcătuit de autor în baza datelor statistice preluate la Biroul Național de Statistică. Chișinău, 2019. 
15 Figura este alcătuită de autor în baza datelor statistice preluate la Biroul Național de Statistică. Chișinău, 2019. 
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  În structura ramurală a industriei prelucrătoare în cadrul Regiunii de Dezvoltare 
Centru cele mai importante subramuri, cu o creștere continuă a ponderii și importanței, 
menționăm în primul rând industria agroalimentară. Îndeosebi se remarcă creșterea 
producției de făină, mezeluri, carne, pâine și produse de panificație, sucuri de legume și 
fructe. Cel mai mare potențial industrial al acestora este concentrat în raioanele: Anenii 
Noi, Orhei, Hâncești, Telenești, Ungheni. O importanță mare în regiune, cu o pondere în 
creștere, o are și industria ușoară. Se evidențiază producția de textile, tricotaj, confecții, 
pielărie și încălțăminte. Aceste subramuri sunt mai dezvoltate în raioanele Ungheni, 
Telenești, Orhei, Ialoveni, Călărași. În ultimele două decenii crește importanța și totodată 
ponderea industriei cherestelei și a mobilei. Deși ramura funcționează în baza lemnului 
importat, creșterea producției este dictată de creșterea consumului pe piața internă, iar 
principalele centre de amplasare sunt orașele Ungehi, Orhei, Călărași, Strășeni. 

O ramură cu mari perspective de dezvoltare pe viitor este industria chimică și 
farmaceutică. Ramura funcționează în cea mai mare parte pe baza materiilor prime de 
import, dar și pe baza materiei prime locale (uleiuri eterice, diferite substanțe extrase din 
plante medicinale, semințe de struguri), mai ales pentru industria farmaceutică. 

Industria extractivă (pietriș, prundiș, bolovani și silex, nisip, pietre pentru cioplit 
sau pentru construcții, pietre calcaroase) este concentrată în raioanele Orhei, Anenii Noi, 
Strășeni, Telenești. Resursele naturale de care dispune Regiunea de Dezvoltare Centru 
(argila, nisipul, calcarul) și infrastructura industrială existentă constituie condiții 
satisfăcătoare pentru dezvoltarea industriei de producere a materialelor de construcție. 
Această ramură a industriei este dezvoltată în regiune, însă capacitățile de producere nu 
satisfac necesitățile pieței, de aceea extinderea serviciilor industriale de producere și 
diversificarea lor ar reprezenta o orientare strategică a dezvoltării regiunii. 

Cea mai mare pondere în structura PIB-ului Regiunii de Dezvoltare Centru, de altfel 
ca și în republică, o are sectorul serviciilor. Acesta reprezintă un complex de ramuri, care 
deservesc producția industrială și agricolă: construcțiile, transporturile, cheltuielile pentru 
învățământ, știință, ocrotirea sănătății și altele. Pentru sporirea cu succes a economiei o mare 
însemnătate o are dezvoltarea complexă a ramurilor sferei serviciilor. Pentru dezvoltarea 
serviciilor un rol hotărâtor îl joacă principiul teritorial de producție. Acest sector a înregistrat 
cea mai spectaculoasă creștere în ultimele două decenii. Astfel, ponderea acestuia a crescut 
cca de două ori comparativ cu anul 1995, și în anul 2017 alcătuia 42,2%. Ponderea acestui 
sector a crescut continuu cu cele mai mari ritmuri după anii 2000. Dar și în cadrul sectorului 
serviciilor nu toate subramurile și-au crescut ponderea la fel de mult16.  

Cea mai importantă subramură a sectorului serviciilor este comerțul, ponderea 
căruia a crescut de cca 2 ori în ultimele două decenii, și cu 5,0% între anii 2013-2017. 
În prezent, practic în fiecare localitate există unități comerciale cu diverse destinații. În 
ultimii ani s-au deschis și câteva centre comerciale mari, moderne, în special în centrele 

 
16 Banca de Date, Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova, Chișinău, 1995-2019. 
http://statistica.gov.md/category.php?l=ro&idc=191. 
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raionale. Totuși acest indicator este mai mic în regiune comparativ cu media pe țară, deși 
a înregistrat cea mai spectaculoasă creștere. 

Astfel, conform datelor oferite de BNS, ponderea subramurii ce ține de comerț 
cu ridicata și întreținerea și reparația mijloacelor de transport în Regiunea de Dezvoltare 
Centru a crescut de la 19,5% în anul 2013, până la 24,4% în anul 2017 (Tab. 3). A crescut 
în aceeași perioadă și ponderea sectorului construcțiilor de la 6,9% în anul 2013, până la 
8,2% în anul 2017, deși media pe țară a crescut mult mai puțin. Aceasta se datorează 
creșterii numărului de construcții din ultimii ani în centrele raionale17 (Fig. 3).  

A crescut în perioada menționată, la fel ca și media pe țară, a sectorului 
activităților de recreere și agrement. Acesta a înregistrat în regiune o creștere cu 1%, de 
la 1,3% în anul 2013, până la 2,3% în anul 2017 (Tab. 3). Cel mai mult în perioada anilor 
2013-2017 s-a redus ponderea tranzacțiilor imobiliare de la 20,9% până la 13,8%. 
Aceasta se explică prin reducerea cererii la imobile pe piața regiunii. Ponderea 
tranzacțiilor imobiliare s-a redus și în mediu pe republică, însă cu valori mult mai mici18 
(fig. 3). Regiunea de Dezvoltare Centru dispune de cel mai mare potențial turistic din 
țară. Cel mai important produs turistic al regiunii este diversitatea peisagistică, etnică și 
culturală. Principalele forme de turism practicate în Regiunea de Dezvoltare Centru sunt: 
turismul vitivinicol, turismul religios, turismul cultural și turismul ecologic. 

 
Tabelul 3. Structura Produsului Intern Brut pe subramurile serviciilor, Regiunea 
Economică Centru (comparativ cu total pe țară) (%)19 

Subramurile 
serviciilor 

anul 2013 anul 2015 anul 2017 
Centru Total pe 

țară 
Centru Total pe 

țară 
Centru Total pe 

țară 
A 6,9 11,2 8,0 11,9 8,2 11,5 
B 19,5 23,0 21,1 22,9 24,4 25,0 
C 6,2 7,5 6,6 7,6 6,8 7,8 
D 0,9 1,6 0,7 1,6 0,7 1,6 
E 3,6 8,0 3,5 8,1 3,2 7,6 
F 2,3 4,7 2,3 4,1 3,0 5,3 
G 20,9 15,7 15,9 14,9 13,8 13,0 
H 0,9 3,1 0,9 3,4 0,9 3,5 
I 0,9 1,6 0,9 1,8 1,1 2,0 
J 10,5 5,5 10,2 5,8 10,1 6,0 
K 16,8 8,5 16,4 7,9 14,8 7,1 
L 7,8 5,8 8,0 5,8 7,7 5,8 
M 1,6 1,0 2,3 1,1 2,1 1,0 
N 1,3 1,8 2,1 2,1 2,3 2,1 
P 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,1 

 
17 Ibidem. 
18 Ibidem. 
19 Tabelul este alcătuit de autor în baza datelor statistice preluate la Biroul Național de Statistică. Chișinău, 
2019. 
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Figura 3. Structura Produsului Intern Brut pe subramurile serviciilor, Regiunea 
Economică Centru (comparativ cu total pe țară) (%)20 
 

 
A - Construcții 
B - Comerț cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea si repararea autovehiculelor 

și a motocicletelor 
C - Transport și depozitare 
D - Activități de cazare și alimentație publică 
E - Informații și comunicații 
F - Activități financiare și de asigurări 
G - Tranzacții imobiliare 
H - Activități profesionale, științifice și tehnice 
I - Activități de servicii administrative și activități de servicii suport 
J - Administrație publică și apărare; asigurări sociale obligatorii 
K - Învățământ 
L - Sănătate și asistență socială 
M - Artă, activități de recreere și de agrement 
N – Alte activități de servicii 
P - Activități ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic; 

activități ale gospodăriilor private de producere de bunuri și servicii destinate 
consumului propriu  
 

La momentul de față însă, nu tot potențialul turistic este valorificat. Fondul 
forestier, diversele arii protejate și rezervațiile științifice aflate pe teritoriul regiunii pot 
fi folosite ca resurse în dezvoltarea turismului și odihnei. Monumentele istorico-culturale 

 
20 Figura este alcătuită de autor în baza datelor statistice preluate la Biroul Național de Statistică. Chișinău, 2019. 
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de valoare națională (Orheiul Vechi, Saharna, Țâpova, Japca, Donici, etc.) reprezintă un 
imbold pentru inițierea și dezvoltarea serviciilor în domeniul turismului, deoarece 
Regiunea de Dezvoltare Centru se caracterizează printr-o infrastructură subdezvoltată la 
acest capitol. Complexele monastice, rezervațiile naturale, vestigiile arheologice, 
muzeele, tradițiile meșteșugărești și vini–viticole reprezintă un pol de atragere atât a 
turiștilor naționali, cât și a celor străini. Autoritățile locale din multe raioane din 
Regiunea de Dezvoltare Centru au încercat sau au declarat să dezvolte turismul, dar 
aceste eforturi deocamdată nu au adus un efect vizibil, cauza principală constând în 
faptul că nu a existat o bună cooperare cu tur-operatorii privați, care la modul sigur 
dispun de mai multă experiență, resurse și contacte necesare pentru dezvoltarea unor 
oferte turistice atractive. Totodată, chiar dacă dispun de asemenea potențial, autoritățile 
locale fac prea puține lucruri pentru a asigura vizibilitatea națională și internațională a 
zonelor de atracție turistică. 
 Numărul total al întreprinderilor în Regiunea de Dezvoltare Centru prezintă o 
tendință pozitivă, majorându-se în perioada 2010-2016 cu cca 15%. În 2016, în regiune 
s-au înregistrat 7.825 întreprinderi (mari, mijlocii, mici și micro). IMM-urile continuă să 
dețină o pondere majoră de 98,07% din totalul întreprinderilor și angajează cca 72% din 
salariații întreprinderilor din regiune, avînd un aport semnificativ la crearea locurilor de 
muncă21.  

În Regiunea de Dezvoltare Centru funcționează o Zonă Economică Liberă și 2 
parcuri industriale. ZEL Ungheni-Business are deja o experiență în regiune și contribuie 
la dezvoltarea economică a localităților prin oferirea condițiilor adecvate pentru 
localizarea întreprinderilor în special a IMM-urilor. ZEL-ul este situat la granița cu 
România, ceea ce oferă un avantaj investițional deosebit, cu condiții favorabile de afaceri 
îndreptate spre UE. Cota cea mai solidă a investițiilor continuă să revină acestei ZEL, 
constituind 29% din volumul total al investițiilor atrase în ZEL-urile din R. Moldova. 
Genurile de activitate practicate pe teritoriul ZEL-ului sunt: producția industrială; 
sortarea, ambalarea, marcarea și alte asemenea operațiuni cu mărfurile tranzitate prin 
teritoriul vamal al Republicii Moldova; activitate comercială externă; alte genuri 
auxiliare de activitate, cum ar fi serviciile comunale, de depozitare, de construcții, de 
alimentație publică etc. 

În ultimii ani, pe teritoriul Regiunii de Dezvoltare Centru s-au lansat două 
parcuri industriale în orașul Strășeni: Parcul industrial „CAAN” (2015) și Parcul 
industrial „Triveneta Cavi Development” (2016). Activitatea incubatoarelor de afaceri 
se bazează pe susținerea dezvoltării întreprinderilor inovatoare aflate la început de 
activitate. Afacerile incubate sunt găzduite în incubatoare pe o perioadă determinată de 
timp. În regiune există 4 incubatoare de afaceri amplasate în Nisporeni (32 rezidenți), 
Rezina (14 rezidenți), Dubăsari (9 rezidenți) și Călărași (deschis în 2017). 

 
21 Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. Agenția de Dezvoltare Centru, Chișinău, 2018. 
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=107434&lang=ro. 
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Reieșind din cele de mai sus, putem concluziona că în prezent economia 
Regiunii de Dezvoltare Centru are mai multe avantaje competitive pentru dezvoltare 
printre care menționăm următoarele: 

1. Numărul și ponderea mare (76% din totalul populației regiunii) a populației 
economic active cu un grad înalt de instruire și calificare. 

2. Prezența suprafețelor agricole și a terenurilor arabile cu bonitate bună a solului 
pentru dezvoltarea unei agriculturi ecologice, cu diversitate de culturi și 
randament sporit la productivitate. 

3. Fondul forestier imens și bogat ca diversitate care deține o pondere în suprafața 
totală de 18%, comparativ cu 12% - media națională. 

4. Vecinătatea nemijlocită cu municipiul Chișinău care reprezintă cea mai mare 
piață de desfacere a producției agricole, industriale și a activităților din sfera 
serviciilor. 

5. Existența în regiune a patru Incubatoare de afaceri, două Parcuri Industriale, o 
Zonă Economică Liberă, un Centru de ambalare și un Centru de business care 
sporesc eficiența economică a regiunii. 

6. Prezența Monumentelor istorico-culturale de valoare națională și resurselor 
balneo-sanatoriale semnificative care pot atrage un număr mare de turiști interni, 
dar și externi. 

7. Infrastructură de vinării extinsă, cu cea mai mare densitate comparativ cu 
celelalte regiuni de dezvoltare, care reprezintă și una din ramurile de specializare 
a Regiunii de Dezvoltare Centru. 
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LOCAL DEVELOPMENT IN THE MULTILEVEL GOVERNANCE OF 
THE EUROPEAN UNION. CASE STUDY: BIHOR COUNTY 

 
Abstract: The year 2020 represents an important year both for the European Union and 
for the local public authorities of Romania. As regards the European level, the year 2020 
represents, on one hand, the end of a multiannual financial framework (2014-2020) and 
of the effort made, over the last 10 years, by the European institutions and all levels of 
government in the Member States, to implement the “Europe 2020” strategy, and on the 
other hand, the beginning of the financial year 2021 - 2027 and the formulation of the 
new directions for European development, for the next decade. Considering Romania's 
quality as a member state of the European Union, these strategic and financial 
evolutions at European level are of major importance for the Romanian public 
authorities because these will also influence the development directions of our 
communities. As for the level of local government, 2020 is not only the year in which the 
Romanian counties will have a new leadership - in the context of elections for the county 
and local councils, but also the year in which new local elected officials will have to 
show increased competences in implementing the new European agenda and its 
according European funds, in order to reduce the economic, social and territorial 
disparities in their communities and to ensure their sustainable development. 

Thus, this paper, through its three parts, addresses, with reference to the present 
and the future: the European strategic priorities for the regional and local 
development; the regional and local development objectives of the North - West 
Development Region; but also, as a case study, the analysis of the local development 
electoral strategies for the 2020 - 2024 mandate of the Bihor County Council. 

 
Keywords: European Union, cohesion policy, North - West Development Region, local 
development, County Council. 

 
 

Anul 2020 reprezintă un an important atât pentru Uniunea Europeană, cât și 
pentru autoritățile publice locale din România. Și aceasta fiindcă, pentru nivelul 
european, anul 2020 reprezintă, pe de o parte, încheierea exercițiului financiar 2014 – 

 
* Acest articol a fost publicat în cadrul proiectului „SmartDoct – programe de înaltă calitate pentru 
doctoranzii și cercetătorii postdoctorat ai Universității din Oradea pentru creșterea relevanței cercetării și 
inovării în contextul economiei regionale”, ID 123008–POCU/380/6/13. 
 Cercetător postdoctoral, Şcoala Doctorală de Istorie, Universitatea din Oradea, e-mail: 
alina_brihan@yahoo.com. Conducător ştiinţific prof. univ. dr. habil. Gabriel Moisa. 
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2020 și a efortului depus, pe parcursul ultimilor 10 ani, de către instituțiile europene și 
de către toate nivelurile de guvernare din statele membre, privind implementarea 
strategiei „Europa 2020”, iar pe de altă parte, începerea exercițiului financiar 2021 – 
2027 și formularea noilor direcții de dezvoltare europeană pentru următorul deceniu. 
Având în vedere calitatea României de stat membru al Uniunii Europene, aceste evoluții 
strategice și financiare de la nivel european au o importanță majoră pentru autoritățile 
publice române deoarece ele vor influența și direcțiile de dezvoltare ale comunităților 
noastre. Cât privește nivelul de guvernare local, anul 2020 reprezintă nu doar anul în 
care județele din România vor avea o nouă conducere – în contextul desfășurării 
alegerilor pentru consiliile județene și locale, ci și anul în care noii aleși locali vor trebui 
să dea dovadă de competențe sporite în implementarea noii agende europene și a 
fondurilor europene aferente acesteia, pentru a reduce disparitățile economice, sociale și 
teritoriale din comunitățile lor și pentru a le asigura o dezvoltare durabilă.     

Astfel, prezenta lucrare, prin intermediul a trei părți, abordează, cu referire la 
momentul actual și cel viitor: prioritățile strategice europene în ceea ce privește 
dezvoltarea regională și locală; obiectivele de dezvoltare regională și locală ale Regiunii 
de Dezvoltare Nord – Vest; dar și, drept studiu de caz, analiza strategiilor electorale de 
dezvoltare locală pentru mandatul 2020 – 2024 al Consiliului Județean Bihor.  
 

1. Prioritățile strategice europene în ceea ce privește dezvoltarea regională 
și locală: 
 Coeziunea economică, socială și teritorială este expresia solidarității dintre 
statele membre ale UE, întrucât orientează cea mai mare parte a fondurilor disponibile 
către regiunile mai puțin dezvoltate ale Uniunii (și anume zonele rurale, zonele afectate 
de tranziţia industrială, regiunile afectate de un handicap natural şi demografic grav şi 
permanent1), și este implementată prin intermediul politicii de coeziune a UE. Odată cu 
Actul Unic European din 1986, coeziunea economică și socială a devenit un domeniu de 
competență al Comunității Europene, urmând ca prin Tratatul de la Maastricht (1992, 
1993) să se stabilească că politica de coeziune are ca scop realizarea unei dezvoltări 
echilibrate socio-economice pe întreg teritoriul UE, prin reducerea decalajelor 
economice, sociale și teritoriale existente. Tratatul de la Lisabona a introdus, însă, și o a 
treia dimensiune a coeziunii în UE: coeziunea teritorială. Astfel, cele trei aspecte ale 
coeziunii sunt sprijinite atât prin politica de coeziune a UE, cât și prin fondurile 
structurale (Fondul European de Orientare şi Garantare Agricolă, secţiunea „Orientare”; 
Fondul Social European; Fondul European de Dezvoltare Regională2). 
 În ceea ce privește rolul statelor membre privind realizarea obiectivelor de coeziune 
economică, socială și teritorială, Tratatul de la Lisabona (2007, 2009)3 prevede că statele îşi 

 
1 Art. 174, Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene, Tratatul de la Lisabona (2007, 2009). 
2 Art. 175, Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene, Tratatul de la Lisabona (2007, 2009). 
3 Art. 174-178, Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene, Tratatul de la Lisabona (2007, 2009). 
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conduc politicile economice şi le coordonează în vederea realizării, în egală măsură, a acestor 
obiective, precum și faptul că formularea şi punerea în aplicare a politicilor şi acţiunilor 
Uniunii, precum şi realizarea pieţei interne, ţin seama de aceste obiective4.  
 Cât privește atribuțiile instituțiilor europene, la fiecare trei ani, Comisia prezintă 
Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic şi Social şi Comitetului 
Regiunilor un raport privind progresele înregistrate în realizarea coeziunii economice, 
sociale şi teritoriale; acest raport poate fi însoţit și de propuneri corespunzătoare. În cazul 
în care se dovedesc necesare acţiuni specifice, Parlamentul European şi Consiliul pot 
adopta astfel de acţiuni, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară şi 
după consultarea Comitetului Economic şi Social şi a Comitetului Regiunilor5. În 
procesul decizional european, Comisia Europeană are un rol-cheie în implementarea 
politicii de coeziune (aprobă programele strategice, monitorizează implementarea 
acestora, participă la pregătirea documentelor programatice și supraveghează 
implementarea și utilizarea fondurilor aprobate), iar legislația privind politica de 
coeziune și fondurile structurale este adoptată conform procedurii legislative ordinare, 
în care Parlamentul intervine pe poziție de egalitate cu Consiliul UE6.  
 Cel de-al șaptelea raport privind coeziunea economică, socială și teritorială7, dat 
publicității, de către Comisia Europeană, în luna octombrie 2017, prevede, printre altele, 
că în 2016, rata de ocupare a persoanelor cu vârste cuprinse între 20 și 64 de ani din UE 
este de 71%, situându-se sub obiectivul de 75% stabilit pentru 2020 în Strategia Europa 
2020, și cunoscând diferențe considerabile la nivelul întregii UE. De asemenea, deși s-au 
înregistrat unele progrese în direcția îndeplinirii obiectivelor Strategiei Europa 2020, între 
2010 și 2015, rata realizării de progrese nu este suficientă pentru a le atinge până în 2020; 
astfel, regiunile mai dezvoltate au șansele cele mai mari să îndeplinească obiectivele 
respective, regiunile de tranziție sunt considerate a nu fi progresat deloc până la acea dată, 
ele urmând să fie întrecute până în 2020 de regiunile mai puțin dezvoltate, dacă tendințele 
persistă; iar zonele rurale au cele mai puține șanse să îndeplinească obiectivele UE. Potrivit 
acestui document, incluziunea socială, ocuparea forței de muncă, competențele, cercetarea 
și inovarea, schimbările climatice, energia și tranziția ecologică sunt identificate ca 
domenii asupra cărora trebuie să se concentreze politica de coeziune. 

Consolidarea coeziunii sale economice, sociale și teritoriale se numără, așadar, 
printre obiectivele principale ale UE, atât în cadrul Strategiei Europa 2020, cât și în 
cadrul Orientărilor politice ale actualei Comisii Europene, Comisia Von der Leyen. 
Astfel, la momentul deschiderii sesiunii plenare a noului Parlament European (în iulie 
2019), Ursula von der Leyen, în calitate, atunci, de candidat pentru funcția de președinte 

 
4 Art. 175, Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene, Tratatul de la Lisabona (2007, 2009). 
5 Ibidem. 
6 Alina-Carmen Brihan, „Coeziune socială”, în volumul EUROPA SOCIALĂ ÎN 100 DE TERMENI. 
Incursiune în cultura socială și instituțională a spațiului european, (coordonatori Gabriela Goudenhooft, 
Alina-Carmen Brihan, Ioan Horga), Editura Tritonic, București, 2018, pp. 46–50. 
7 Comisia Europeană, Cel de-al șaptelea raport privind coeziunea economică, socială și teritorială, 
COM(2017) 583 final, Bruxelles, 9.10.2017. 
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al Comisiei Europene, și-a anunțat cele șase domenii de politici pe care le va promova, 
la nivelul Comisiei, pe durata mandatului său (2019-2024)8: un Pact ecologic european; 
o economie în serviciul cetățenilor; o Europă pregătită pentru era digitală; protejarea 
modului nostru de viață european; o Europă mai puternică pe plan internațional; un nou 
elan pentru democrația europeană. În cadrul Programului de lucru al Comisiei Europene 
pentru 20209, sunt menționate obiective precise care să permită realizarea celor șase 
priorități și a strategiilor care stau la baza acestora, și anume cele care au fost enunțate 
în cadrul Orientărilor politice prezentate în anul 2019, și care urmează a fi realizate 
printr-un efort comun al Comisiei, Parlamentului European și al Consiliului UE. Între 
aceste obiective se regăsesc, prioritar: un act legislativ european privind clima, care va 
consacra obiectivul obligatoriu al atingerii neutralității climatice în 2050; Pactul ecologic 
european va propune acțiuni în toate sectoarele economiei și, în acest sens, Comisia va 
prezenta o strategie privind integrarea sectorială inteligentă și un val de renovări, care 
va cuprinde și o strategie globală pentru o mobilitate durabilă și inteligentă - care va 
moderniza și ecologiza sectorul transporturilor; un nou plan de acțiune pentru economia 
circulară - care va contribui la transformarea sistemului european de producție și de 
consum în vederea reducerii amprentei ecologice și a amprentei de carbon a acestuia; o 
nouă strategie a UE în domeniul biodiversității pentru 2030; o strategie reînnoită de 
finanțare durabilă va viza redirecționarea fluxurilor de capital privat către investițiile 
verzi; un Mecanism pentru o tranziție justă care, împreună cu Fondul pentru o tranziție 
justă aferent, va sprijini regiunile și sectoarele cele mai afectate; o nouă strategie 
industrială cuprinzătoare pentru Europa, care să sprijine tranziția ecologică și digitală și 
să susțină concurența loială; o strategie specifică pentru IMM-uri, care le va permite 
întreprinderilor mici și mijlocii să funcționeze mai ușor, să își sporească capacitatea de 
producție și să se extindă; un plan de acțiune privind asigurarea respectării normelor 
referitoare la piața unică, pentru a asigura o mai bună punere în aplicare și asigurare a 
respectării normelor în acest domeniu; modalități de îmbunătățire a condițiilor de muncă 
pentru lucrătorii pe platformele online; un plan de acțiune vizând punerea în aplicare a 
Pilonului european al drepturilor sociale; un instrument juridic privind un salariu minim 
echitabil pentru lucrătorii din UE, în consultare cu partenerii sociali și cu toate părțile 
interesate relevante; dar și o comunicare privind impozitarea întreprinderilor, adaptată 
secolului XXI, care se va axa pe aspectele fiscale relevante pentru piața unică. 

Cele șase priorități ale Comisiei Von der Leyen beneficiază de susținere din 
partea cetățenilor europeni – conform datelor obținute prin intermediul celui mai recent 
Eurobarometru al Comisiei Europene10, astfel: 80% dintre europeni consideră că 

 
8 Ursula von der Leyen, O Uniune mai ambițioasă. Programul meu pentru Europa. Orientări politice pentru 
viitoarea Comisie Europeană, 2019-2024, Strasbourg, 16 iulie 2019. 
9 Comisia Europeană, Programul de lucru al Comisiei pentru 2020. O Uniune mai ambițioasă, COM(2020) 
37 final, Bruxelles, 29.01.2020. 
10 Comisia Europeană, Eurobarometrul standard 92 – „Europeans’ Opinions about the European Union’s 
Priorities”, noiembrie 2019. 
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obiectivele Pactului ecologic european ar trebui incluse în fiecare nou acord comercial 
încheiat de către UE; 75% susțin crearea unei politici energetice comune, iar 62% a unei 
Uniuni Economice și Monetare; în ceea ce privește obiectivul unei economii în serviciul 
cetățenilor, 64% dintre europeni sprijină ideea creării unui fond public – privat pentru 
IMM-uri, 87% - a unui salariu minim echitabil pentru lucrătorii din UE, iar 86% a unui 
nivel ridicat de protecție socială; 57% sunt în favoarea unei piețe digitale unice, etc. 

În ceea ce privește perioada 2021 - 2027, noul Cadru Financiar Multianual 
aferent acestei perioade – și care va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2021 - prevede 
alocarea, din bugetul de 1074,3 miliarde euro11: a 132,78 miliarde de euro pentru piața 
unică, inovație și piața digitală; 377,76 miliarde de euro pentru coeziune, reziliență și 
valori (care include fondurile pentru politica de coeziune, mecanismul de redresare și 
reziliență, mecanismul de protecție civilă al UE – RescEU și programul pentru sănătate); 
355,37 miliarde de euro pentru resurse naturale și mediu, precum și a 73,1 miliarde de 
euro pentru administrația publică europeană. Comparativ cu exercițiul financiar anterior 
(2014 - 2020), politica de coeziune a beneficiat de 351,8 miliarde de euro – aproximativ 
o treime din bugetul total al UE – care au fost alocați în vederea atingerii obiectivelor de 
coeziune economică, socială și teritorială și a îndeplinirii diverselor nevoi existente la 
nivelul tuturor regiunilor din UE. Aceste resurse au fost utilizate pentru a finanța 
infrastructuri strategice de transport și de comunicații, pentru a favoriza tranziția către o 
economie mai ecologică, pentru a ajuta întreprinderile mici și mijlocii (IMM) să devină 
mai inovatoare și mai competitive, pentru a crea oportunități de locuri de muncă noi și 
durabile, pentru a consolida și moderniza sistemele de învățământ și pentru a construi o 
societate mai favorabilă incluziunii.  

În cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru 2021 - 2027, Comisia 
propune, de asemenea, modernizarea politicii de coeziune, principala politică de 
investiții a UE și una dintre cele mai tangibile expresii ale solidarității. Astfel, noua 
politică de coeziune a Uniunii12 va urmări cinci priorități investiționale: o Europă mai 
inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și sprijinirea 
întreprinderilor mici și mijlocii; o Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în 
aplicare a Acordului de la Paris și investiții în tranziția energetică, energia din surse 
regenerabile și combaterea schimbărilor climatice; o Europă conectată, cu rețele 
strategice de transport și digitale; o Europă mai socială, pentru realizarea pilonului 
european al drepturilor sociale și sprijinirea calității locurilor de muncă, a 
învățământului, a competențelor, a incluziunii sociale și a accesului egal la sistemul de 
sănătate; o Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de 
dezvoltare conduse la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE. Politica de 
coeziune va continua investițiile în toate regiunile, pe baza a trei categorii (mai puțin 
dezvoltate, în tranziție, mai dezvoltate). Metoda de alocare a fondurile se bazează încă, 

 
11 Concluziile Consiliului European, Bruxelles, 21 iulie 2020. 
12 Comisia Europeană, Bugetul UE pentru viitor. Dezvoltare regională și coeziune, 29 mai 2018. 
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în mare măsură, pe PIB-ul pe cap de locuitor. Regiunile ultraperiferice vor beneficia, în 
continuare, de sprijin special de la UE. Politica de coeziune continuă să sprijine 
strategiile de dezvoltare conduse la nivel local și să autonomizeze gestionarea fondurilor 
de către autoritățile locale. Crește și dimensiunea urbană a politicii de coeziune, printr-
un nou program de colaborare în rețea și de consolidare a capacităților dedicat 
autorităților urbane, sub denumirea Inițiativa urbană europeană.  

În cadrul Rubricii 2 din Cadrul Financiar Multianual 2021 - 2027 – intitulată 
„Coeziune, reziliență și valori”13, se precizează că obiectivul acesteia este să contribuie 
cu valoare adăugată la nivelul UE, prin stimularea convergenței, sprijinirea investițiilor, 
crearea de locuri de muncă și creștere economică, contribuind la reducerea disparităților 
economice, sociale și teritoriale în interiorul statelor membre și pe teritoriul Europei. 
Această rubrică investește în dezvoltare regională, coeziune și reziliență, precum și în 
capitalul uman, coeziune socială și valori, și va juca un rol crucial, contribuind la 
creșterea durabilă și coeziunea socială și la promovarea valorilor comune. Așa cum am 
menționat și în rândurile de mai sus, creditele de angajament pentru această rubrică nu 
vor depăși 377,768 de miliarde de euro, din care 330,235 de miliarde de euro vor fi 
alocate subrubricii 2a „Coeziune economică, socială și teritorială”, iar 47,533 de 
miliarde de euro vor fi alocate subrubricii 2b „Reziliență și valori”. 

În ceea ce privește fondurile alocale subrubricii 2a „Coeziune economică, socială 
și teritorială”, al cărei obiectiv principal este de a elabora și întreprinde acțiuni care să 
conducă la consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale, prin contribuția la 
reducerea decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare a diferitelor regiuni și a întârzierii în 
dezvoltare a regiunilor defavorizate, se precizează că: prin intermediul Fondului european 
de dezvoltare regională (FEDR), al componentei cu gestiune partajată a Fondului social 
european Plus (FSE+) și al Fondului de coeziune (FC), se vor avea în vedere „investiții 
pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” în statele membre și în regiuni - 
beneficiind de contribuții din partea tuturor fondurilor (în cuantum total de 322,285 de 
miliarde de euro), și „cooperare teritorială europeană” - beneficiind de contribuții din 
partea FEDR (se vor ridica la un cuantum total de 7,950 de miliarde de euro). Politica de 
coeziune va juca un rol din ce în ce mai important în sprijinirea procesului de reformă 
economică în curs al statelor membre prin consolidarea legăturii cu semestrul european.  

Cel mai recent Eurobarometru al Comisiei Europene - Eurobarometrul standard 
92 - arată care sunt așteptările europenilor privind modul în care bugetul UE ar trebui 
cheltuit: locuri de muncă, afaceri sociale, sănătate publică (48%); schimbări climatice și 
protecția mediului (41%); educație, instruire, cultură și media (38%); cercetare științifică 
și inovare (27%); apărare și securitate (23%); agricultură și dezvoltare rurală (23%); 
investiții regionale (17%) etc.14. 

 
13 Concluziile Consiliului European, Bruxelles, 21 iulie 2020, pp. 21-22. 
14 Comisia Europeană, Eurobarometrul standard 92 – „Europeans and the EU Budget”, toamna 
2019.https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/
STANDARD/surveyKy/2255. Accesat la 29.09.2020. 
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În consecință, putem afirma că politica de coeziune a UE, având drept scop 
general consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale în regiunile eligibile 
pentru finanțare, urmărește: asigurarea coeziunii economice și sociale, pe de o parte, prin 
stimularea competitivității și a creșterii economice ecologice la nivel regional, furnizarea 
de servicii mai bune, creșterea oportunităților de angajare și îmbunătățirea calității vieții; 
și coeziunea teritorială, pe de altă parte, prin conectarea regiunilor pentru a le ajuta să își 
valorifice punctele forte și să lucreze împreună în configurații noi și inovatoare în 
vederea abordării provocărilor comune (cum ar fi schimbările climatice), ceea ce va 
contribui la consolidarea Uniunii în ansamblu.  

 
2. Obiectivele de dezvoltare regională și locală ale Regiunii de Dezvoltare 

Nord – Vest, în contextul Strategiei „Europa 2020” și al următorului exercițiu 
financiar 2021 - 2027:  

„Europa 2020” reprezintă strategia elaborată de către Comisia Europeană în 
scopul de a asigura nu doar ieşirea din criză a Uniunii Europene, ci şi transformarea UE 
într-o economie inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii. Dată publicităţii la 3 
martie 201015, Comunicarea Comisiei Europene a primit acordul şefilor de stat şi de 
guvern cu ocazia Consiliului European de primăvară, desfăşurat în perioada 25 - 26 
martie 2010, la Bruxelles. 

Definită în jurul a trei priorităţi (creştere inteligentă – prin dezvoltarea unei economii 
bazate pe cunoaştere şi inovare; creştere durabilă – prin promovarea unei economii mai 
eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor, mai ecologice şi mai competitive; şi pe 
o creştere favorabilă incluziunii – prin promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării 
forţei de muncă care să asigure coeziunea socială şi teritorială), Strategia Europa 2020 și-a 
propus să urmărească şapte obiective prin care UE și-a dorit să răspundă provocărilor 
viitoare. Astfel, inovarea, educaţia, o piaţă digitală unică, schimbările climatice şi energia, o 
politică industrială adaptată erei globalizării, ocuparea forţei de muncă sau combaterea 
sărăciei au devenit obiectivele europene care au fost transpuse în obiective naţionale de către 
cele 28/27 de state membre16, pe parcursul celor 10 ani. Pentru a atinge o rată a ocupării 
locurilor de muncă de 75% - pentru populaţia cu vârstă cuprinsă între 20 şi 64 de ani; 
realizarea investirii a 3% din PIB-ul UE în cercetare şi dezvoltare; îndeplinirea obiectivelor 
20/20/20 în materie de climă / energie (reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră / ponderea 
surselor regenerabile de energie în consumul final de energie / eficacitate energetică); sau 
pentru a reduce numărul persoanelor ameninţate de sărăcie cu 20 milioane, fiecare stat 
membru trebuie să depună eforturi prioritare. 

Prin urmare, aceste obiective au angajat, în egală măsură, atât UE, cât şi statele 
membre. Dacă, pe de o parte, la nivelul UE, au fost elaborate orientări integrate care au 

 
15 Comisia Europeană, Strategia Europa 2020, 3.03.2010. http://ec.europa.eu/research/era/docs 
/en/investing-in-research-european-commission-europe-2020-2010.pdf. Accesat la 29.09.2020. 
16 27 de state, începând cu 31 ianuarie 2020, după ieșirea oficială a Marii Britanii din Uniunea Europeană. 
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cuprins domeniul de aplicare al priorităţilor şi obiectivelor UE, pe de altă parte - fiecare 
stat membru a trebuit să adapteze Strategia Europa 2020 la propria sa situaţie, prin 
intermediul unor obiective şi traiectorii naţionale. În consecinţă, progresele înregistrate 
de fiecare stat membru, în vederea îndeplinirii obiectivelor, au fost monitorizate de către 
Comisia Europeană - prin intermediul Rapoartelor de ţară, care cuprind atât o evaluare 
a politicii fiscale, cât şi a aspectelor macroeconomice legate de creştere şi 
competitivitate. „Europa 2020” a devenit, astfel, noua agendă europeană care este 
implementată prin efortul comun al instituţiilor UE (Consiliul European este cel care 
orientează această strategie; Consiliul UE - formațiunile relevante ale Consiliului 
lucrează la punerea în aplicare a programului Europa 2020 și îndeplinesc obiectivele 
stabilite pentru domeniile de care sunt responsabile; Parlamentul European – 
colegislator, și forță motrice pentru mobilizarea cetățenilor și a parlamentelor naționale), 
al comitetelor sale (Comitetul Economic şi Social, Comitetul Regiunilor), al autorităţilor 
şi parlamentelor naţionale, al autorităţilor regionale şi locale, al partenerilor sociali şi nu 
în ultimul rând, al societăţii civile. De asemenea, pentru a sprijini strategia Europa 2020, 
UE a dezvoltat o nouă metodă de coordonare a politicilor economice și bugetare ale 
fiecărui stat membru: Semestrul European. 

În ceea ce privește obiectivul creșterii ratei de ocupare a forței de muncă a 
populației cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani, de la nivelul de 69% la cel puțin 75%, 
s-a dorit a fi realizat inclusiv printr-o mai mare implicare a femeilor, a lucrătorilor în 
vârstă și printr-o mai bună integrare a migranților pe piața muncii. Din punctul de vedere 
al Comisiei Europene, o creștere favorabilă incluziunii presupune asigurarea autonomiei 
cetățenilor prin rate ridicate ale ocupării forței de muncă, investirea în dezvoltarea 
competențelor, combaterea sărăciei și modernizarea piețelor muncii și a sistemelor de 
formare și de protecție socială pentru a ajuta cetățenii să anticipeze și să gestioneze 
schimbările, precum și pentru a construi o societate solidară. Țintele finale vizează, 
astfel: consolidarea coeziunii teritoriale - prin asigurarea faptului ca beneficiile creșterii 
economice să fie accesibile în toate regiunile Uniunii; o creștere favorabilă incluziunii – 
prin asigurarea, tuturor cetățenilor, acces și oportunități pe tot parcursul vieții; coeziune 
socială – prin formularea de politici de promovare a egalității de șanse între femei și 
bărbați pentru a crește participarea forței de muncă. Prin urmare, se precizează că 
domeniile de acțiune ale Comisiei se vor îndrepta spre: ocuparea forței de muncă, 
competențe („O agendă pentru noi competențe și noi locuri de muncă”) și combaterea 
sărăciei („O platformă europeană de combatere a sărăciei”). 

Referitor la opinia publică europeană, la șapte ani de la lansarea Strategiei, 
Eurobarometrul standard 8817 arăta că obiectivul atingerii unei rate a ocupării locurilor 
de muncă de 75%, pentru populaţia cu vârstă cuprinsă între 20 şi 64 de ani, este 
considerat a fi unul „aproape corect” de către 56% dintre cetățenii europeni; „prea 

 
17 Comisia Europeană, Eurobarometrul standard 88 – „Europeans’ Opinions of the European Union’s 
Priorities”, decembrie 2017. 
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ambițios” – de către 25% dintre aceștia și „prea modest” – de către 13%. Celelalte 
obiective ale Strategiei Europa 2020 sunt evaluate, de asemenea, în primul rând ca fiind 
„aproape corecte”, procentele obținute fiind de peste 44%. 

Transpunerea obiectivelor Strategiei „Europa 2020”, la nivelul Regiunii de 
Dezvoltare Nord-Vest, s-a realizat prin intermediul „Planului de dezvoltare al Regiunii 
Nord – Vest 2014 – 2020”18. Obiectivul general al Planului a fost cel de creștere a 
economiei regionale, prin dezvoltare multidimensională și integrată, de diminuare a 
disparităților intra – si inter – regionale, precum și de creștere a standardului de viață 
regional. În consecință, prioritățile regiunii au vizat: creşterea competitivităţii economice 
şi stimularea cercetării şi inovării; creşterea accesibilităţii regiunii, a mobilităţii 
locuitorilor, mărfurilor şi a informaţiilor; creşterea calităţii vieţii locuitorilor din regiune; 
protecţia mediului natural şi antropic, utilizarea eficientă a resurselor şi reducerea emisiilor 
poluante. Referitor la principiile pe care se bazează procesul de planificare al regiunii de 
dezvoltare Nord – Vest, pentru perioada 2014 – 2020, acestea sunt: programarea orientată 
pe rezultate; parteneriatul – între actori relevanți la nivel regional (autorități publice și alte 
instituții publice, de la nivel județean sau local; parteneri economici și sociali; reprezentanți 
ai societății civile); complementaritatea, coerența, coordonarea și conformitatea – prin 
asigurarea coerenței cu politicile, prioritățile și obiectivele la nivel european și național, 
sau prin conformitatea cu legislația europeană și națională19.    

Potrivit „Planului de dezvoltare al Regiunii Nord – Vest 2014 – 2020”, analiza 
SWOT a Regiunii surprinde aspecte care pot furniza direcții importante de acțiune (la nivel 
local, național sau european), în perspectiva 2014 – 2020, dar și dincolo de ea (2021 - 
2027). 

Astfel, pentru perioada 2014 - 202020, printre punctele tari ale regiunii de 
dezvoltare Nord – Vest amintim: bogăţia şi diversitatea resurselor naturale; potenţialul 
turistic deosebit; existenţa unor sectoare de specializare, cu potenţial competitiv ridicat 
(industria alimentară, textilă şi a articolelor de îmbrăcăminte, lemn şi mobilă, industria 
autovehiculelor de transport rutier, TIC, industrii creative, materiale de constructii); 
existenţa unei infrastructuri de sprijinire a afacerilor relativ bine dezvoltate (parcuri 
industriale), cu rol de atragere a investiţiilor străine directe. Din perspectiva punctelor 
slabe, regiunea se confruntă cu: disparităţi majore de dezvoltare dintre mediul urban şi 
cel rural, precum şi dintre marile centre urbane şi cele mici şi mijlocii, însoţite de o 
tendinţă de dezurbanizare; relativa izolare a regiunii faţă de coridoarele pan-europene de 
transport şi reţeaua TEN-T21 centrală, lipsa unor autostrăzi, drumuri expres şi căi ferate 

 
18 Agenția de Dezvoltare Regională Nord – Vest, Planul de dezvoltare al Regiunii Nord – Vest 2014 – 2020, 
aprilie 2015, p. 183. 
19 Ibidem, p. 12. 
20 Ibidem, pp. 153-156. 
21 Rețeaua trans-europeană de transport (TEN-T) este un proiect al Uniunii Europene, care prevede 
crearea unei rețele complete de transport auto, feroviar și naval; scopul său este de a conecta, pe 
teritoriul UE, infrastructura de transport, telecomunicații și energie a statelor membre. 
http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/index_en.htm. Accesat la 28.09.2020. 
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rapide, care să asigure legătura cu polii urbani din alte regiuni şi ţări, precum şi 
conectarea la reţeaua TEN-T; gradul redus de modernizare al reţelei de drumuri, mai ales 
a celor judeţene şi locale / comunale, şi de căi ferate, precum şi lipsa unor terminale 
intermodale pentru transportul de mărfuri; economia regională este slab dezvoltată şi 
puţin competitivă, în context european şi naţional; practicarea unei agriculturi de 
subzistenţă, pe parcele mici, cu mijloace tehnice rudimentare; accesul dificil la servicii 
de educaţie şi sănătate de calitate în mediul rural, rata ridicată de abandon şcolar în unele 
zone ale regiunii; o infrastructură tehnico – edilitară deficitară, mai ales în mediul rural 
şi în oraşele mici; migraţia masivă a forţei de muncă, în special a celei calificate, în 
străinătate; concurenţă în atragerea de investitori, turişti şi locuitori din partea altor poli 
urbani din ţară şi străinătate; scăderea demografică şi îmbătrânirea accentuată a 
populaţiei, mai ales în mediul rural şi în oraşele mici; amplificarea fenomenelor de sărăcie 
şi excluziune socială; o rată de ocupare scăzută, faţă de media naţională; valorificarea 
insuficientă a resurselor turistice; sau degradarea mediului natural. Printre oportunitățile 
regiunii, se regăsesc: accentuarea procesului de integrare europeană a spaţiului ex-sovietic 
(cu precădere a Moldovei); aderarea României la Spaţiul Schengen; disponibilitatea 
finanţărilor nerambursabile din fonduri europene; modernizarea infrastructurii de transport 
de la nivel naţional şi creşterea accesibilităţii la polii urbani şi economici din Europa şi din 
afara continentului şi la piaţa unică europeană; creşterea cererii mondiale pentru produse 
agroalimentare, cu precădere pentru cele ecologice şi tradiţionale; creşterea interesului 
populaţiei active şi al autorităţilor pentru educaţie şi învăţarea de-a lungul vieţii; existenţa, 
la nivelul U.E., a unui cadru legislativ şi a susţinerii politice şi financiare favorabil pentru 
sectoare emergente precum energia regenerabilă, industriile culturale şi creative, bio şi 
nano-tehnologii etc.; finalizarea procesului de descentralizare şi regionalizare; dezvoltarea 
sectorului TIC22 şi creşterea numărului de utilizatori (populaţie şi întreprinderi) ai 
Internetului; sau creşterea puterii de cumpărare a populaţiei. Din punct de vedere al 
amenințărilor, menționăm: creşterea concurenţei din partea produselor din import sau din 
alte regiuni ale ţării; creşterea preţurilor la factorii de producţie şi scăderea competitivităţii 
României ca destinaţie de investiţii, precum şi a produselor româneşti pe pieţele externe; 
un cadru legislativ şi instituţional complex, instabil, inflexibil, necorelat (mediu, 
agricultură, urbanism şi amenajarea teritoriului, economie şi fiscalitate, energie, etc.); 
vizibilitatea redusă a României pe plan internaţional; menţinerea subfinanţării proiectelor 
de investiţii şi a unor sectoare de servicii publice de la bugetul de stat (cultură, sănătate, 
educaţie, etc.); sprijin insuficient pentru dezvoltarea sectorului IMM; menţinerea unui 
nivel ridicat de percepţie a corupţiei şi birocraţiei, la nivelul administraţiei publice centrale 
şi locale; proces de descentralizare şi regionalizare amânat; sau menţinerea dificultăţilor 
de accesare a finanţărilor nerambursabile din fonduri europene din actuala perioadă de 
programare. 

 
22 Sectorul TIC definește tehnologiile informațiilor și comunicațiilor. http://ec.europa.eu 
/enterprise/sectors/ict/index_ro.htm. Accesat la 29.09.2020. 
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Analiza SWOT rezultată în urma realizării profilului socio-economic al Regiunii 
Nord-Vest, pentru perioada 2021 – 202723, a relevat, drept puncte slabe ale Regiunii: 
trend-ul descrescător al populației urbane; existența unor comune cu populație redusă; 
mare parte a orașelor mici din regiune nu îndeplinesc criteriul privind populația minimă 
pentru categoriile în care sunt încadrate; îmbătrânirea populației; regiunea este relativ 
izolată față de coridoarele pan-europene de transport și rețeaua TEN-T centrală; gradul 
redus de modernizare al rețelei de drumuri, mai ales a celei secundare (drumuri județene 
și locale / comunale); traficul greu tranzitează, în continuare, o parte din orașele de 
dimensiuni mici și medii; numărul redus de utilizatori (populație și întreprinderi) ai 
Internetului; numărul mic al localităților alimentate cu gaze naturale; existența unor 
comunități marginalizate, din mediul rural, cu acces dificil la servicii de sănătate de 
calitate; emigrația accentuată a generației tinere, în special externă; rată ridicată a 
șomajului în rândul tinerilor; suprafața spațiilor verzi se află sub nivelul recomandat de 
OMS; rată scăzută de reciclare a deșeurilor; scăderea capacității instalațiilor de producție 
a apei potabile; existența unor corpuri de apă cu stare ecologică sau chimică proastă; 
economia regională este încă slab dezvoltată și puțin competitivă, în context european și 
național; există inegalități majore din punct de vedere al performanței economice a 
județelor; nivelul investițiilor se situează sub media națională și sub media UE; nivel 
scăzut al Investițiilor Străine Directe; lipsa unui parc științific și tehnologic operațional 
în regiune; lipsa unui plan coerent și integrat de promovare segmentată a Transilvaniei 
de Nord, atât offline cât și online, ținându-se cont de comportamentele diferitelor 
piețe/bazine emițătoare de turiști pentru regiune; calitatea slabă sau chiar lipsa unei 
infrastructuri de acces și utilități (și a transportului intermodal intra și interregional) spre 
numeroase atracții turistice sau resurse cu potențial de valorificare prin turism; 
producătorii locali întâmpină greutăți la furnizarea produselor locale de calitate în marile 
aglomerări urbane din regiune; există o inegalitate între mediul urban și rural, ce ține de 
accesul populației la servicii etc. Soluția principală la toate aceste probleme este 
identificată, de asemenea, în „Planul de dezvoltare al Regiunii Nord – Vest 2021 – 2027” 
și constă în necesitatea atragerii finanțărilor europene disponibile pentru exercițiul 
financiar 2021 – 2027, și anume a celor care vizează dezvoltarea urbană și cea rurală, 
politica de coeziune, cercetarea și inovarea, transportul, crearea de noi locuri de muncă, 
mediul etc. 

În acest scop, la nivelul administrației locale, este nevoie de dezvoltarea 
adecvată a competențelor în ceea ce priveşte elaborarea şi implementarea de politici 
publice în domenii care, conform Legii 215, revin administraţiilor publice locale, dar şi 
în domenii semi-descentralizate (educaţie, sănătate etc.), a celor mari consumatoare de 
resurse financiare (transport, mediu) şi a celor legate de ocuparea forţei de muncă 
(dezvoltare economică, resurse umane, investiţii străine, antreprenoriat, inovare). 

 
23 Agenția de Dezvoltare Regională Nord – Vest, Planul de dezvoltare al Regiunii Nord – Vest 2021 – 2027. 
Profilul Socio-Economic al Regiunii (draft 1). 
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„Planul de dezvoltare al Regiunii Nord – Vest 2021 – 2027”24 precizează că, în urma 
analizei existenţei structurilor de dezvoltare regională/management de proiecte la nivelul 
consiliilor judeţene în Regiunea Nord-Vest, se remarcă prezența, la nivelul fiecărui 
consiliu judeţean şi primărie reşedinţă de judeţ, a unui departament/direcţie de dezvoltare 
regională care include şi activităţi referitoare la managementul de proiecte. De asemenea, 
deși există structuri la nivel judeţean cu competenţe în domeniul planificării strategice, 
numărul de personal angajat în acest tip de activitate este foarte mic comparativ cu 
numărul de proiecte gestionate de către administraţiile publice. Prin urmare, modul în 
care autoritățile publice județene vor înțelege, în mandatul care începe în urma alegerilor 
din 27 septembrie 2020, să sporească capacitatea administrativă de gestionare și 
implementare eficientă a fondurilor UE, va fi decisiv pentru dezvoltarea locală în 
următorii ani și pentru fructificarea oportunităților de dezvoltare prin intermediul 
fondurilor europene cuprinse în exercițiul financiar 2021 – 2027. 

 
3. Județul Bihor – analiza strategiilor electorale de dezvoltare locală 

pentru mandatul 2020 – 2024 al Consiliului Județean:   
Regiunea de Dezvoltare Nord - Vest a fost creată în baza Legii 151/1998, prin 

asocierea voluntară a autorităţilor locale şi judeţene din judeţele Bihor, Bistriţa-Năsăud, 
Cluj, Maramureş, Satu Mare şi Sălaj. Suprafaţa regiunii este de 34.160 km2, 
reprezentând 14,3% din teritoriul României. Regiunea Nord - Vest se situează pe locul 
4 la nivel naţional în privinţa suprafeţei, respectiv pe locul 29 între cele 283 de regiuni 
NUTS 2 ale UE25. În spaţiul naţional, Regiunea Nord - Vest (Transilvania Nord) face 
parte din Macroregiunea 1 (NUTS1). 

În cadrul Regiunii de Dezvoltare Nord – Vest, județul Bihor este format din 101 
unităţi administrativ-teritoriale, din care patru municipii, şase oraşe şi 91 de comune26. 
De asemenea, judeţul Bihor se numără printre cele mai întinse din ţară, având o pondere 
echilibrată a populaţiei din mediile urban şi rural, iar potrivit datelor statistice din anul 
2017, are un total de 617.927 de persoane, din care 316.979 de persoane cu domiciliul 
în mediul urban și 300.948 de persoane cu domiciliul în mediul rural.  

În ceea ce privește structurile de cooperare inter-comunală, un exemplu de bună 
practică la nivel naţional fiind Asociaţia de dezvoltare intercomunitară Zona 
Metropolitană Oradea (ZMO)27, pe când alte asocieri de acest tip manifestă un grad de 
activitate scăzut. O altă formă de cooperare la nivel teritorial este reprezentată de 
Grupurile de Acţiune Locală, fiind înregistrate două astfel de iniţiative în cadul judeţului: 

 
24 Ibidem, pp. 121–122. 
25 Comisia Europeană, Eurostat - NUTS 2021 Classification. https://ec.europa.eu/eurostat/web 
/nuts/background. Accesat la 27.09.2020. 
26 Consiliul Județean Bihor, Strategia pentru dezvoltarea durabilă a județului Bihor, pentru perioada 2014 
– 2020, p. 13. 
27 Zona Metropolitană Oradea, constituită în anul 2005, are în componență municipiul Oradea și comunele: 
Biharia, Borș, Cetariu, Girișu de Criș, Ineu, Nojorid, Oșorhei, Paleu, Sânmartin, Sântandrei, Toboliu. 
https://zmo.ro/despre-noi/scurt-istoric. Accesat la 20.09.2020. 
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Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Bihor de pe lângă frontiera cu Ungaria28 și Asociaţia 
GAL Valea Crişurilor29. De asemenea, datorită poziţiei judeţului Bihor la graniţa cu 
Ungaria, acesta face parte din Euroregiunea Bihor – Hajdu. 

Anul 2020 reprezintă, și pentru județul Bihor, un punct de cotitură în ceea ce 
privește dezvoltarea sa viitoare. Și aceasta fiindcă, la nivel european, anul 2020 
marchează încheierea exercițiului financiar 2014 – 2020 și începerea exercițiului 
financiar 2021 – 2027, dezvoltarea unei noi strategii de dezvoltare post strategia „Europa 
2020” și, totodată, la nivel local, începerea unui nou mandat pentru consiliile județene 
din România, pentru perioada 2020 – 2024.  

Prin urmare, în această parte a lucrării vor fi prezentate, în baza analizei SWOT 
generale a județului Bihor, punctele slabe ale diferitelor sectoare de politici, așa cum ele 
sunt identificate în „Strategia pentru dezvoltarea durabilă a județului Bihor, pentru 
perioada 2014 – 2020” și, de asemenea, obiectivele de dezvoltare prevăzute în 
programele electorale ale candidaților pentru funcția de președinte al Consiliului 
Județean Bihor pentru mandatul 2020 – 2024. 

Astfel, la alegerile pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Bihor, 
care au avut loc în data de 27 septembrie 2020, și-au depus candidaturile reprezentanții 
a opt formațiuni politice – și anume șapte partide și o alianță politică30: Ilie Bolojan – 
PNL, Szabo Jozsef – UDMR, Ioan Mang – PSD, Szilagyi Zsolt – PPMT, Traian Bodea 
– Pro România, Simona Bișboacă – USR-PLUS, Ciprian Blejan – ALDE și Andrei 
Amariței - PMP.  

Atribuțiile președintelui Consiliului Județean sunt, potrivit Codului 
administrativ31, intrat în vigoare în anul 2019, următoarele: atribuții privind funcționarea 
aparatului de specialitate al consiliului județean, a instituțiilor publice de interes județean 
și a societăților și regiilor autonome de interes județean; atribuții privind relația cu 
consiliul județean; atribuții privind bugetul județului; atribuții privind relația cu alte 
autorități ale administrației publice locale; atribuții privind serviciile publice de interes 
județean; și alte atribuții prevăzute de lege. 

Consiliul Judeţean este autoritatea administraţiei publice locale, constituită la 
nivel judeţean, pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale şi orăşeneşti, în 
vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean32. În ceea ce privește atribuțiile 
Consiliului Județean, acestea sunt: atribuții privind înființarea, organizarea și 
funcționarea aparatului de specialitate al consiliului județean, ale instituțiilor publice de 
interes județean și ale societăților și regiilor autonome de interes județean; dezvoltarea 

 
28 Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Bihor de pe lângă frontiera cu Ungaria are în componență următoarele 
comune: Curtuişeni, Şimiani, Tarcea, Cherechiu, Buduslău, Abrănuţ, Diosig, Ciuhoi, Chişlaz, Tăuteu, 
Roşiori, Sălard, Tămăşeu, Biharia, Cetariu, Paleu, Borş și oraşul Săcueni. 
29 Asociaţia GAL Valea Crişurilor are în componență următoarele comune: Copăcel, Drăgeşti, Hidişelu de 
Sus, Ineu, Lăzăreni, Lugaşu de Jos, Oşorhei, Săcădat, Tileagd, Vârciorog. 
30 Programele electorale ale celor opt candidați la funcția de președinte al Consiliului Județean Bihor. 
31 Art. 191 (1) din Codul administrativ, Monitorul Oficial, Partea I nr. 555 din 05 iulie 2019. 
32 Art. 170 (1) din Codul administrativ, Monitorul Oficial, Partea I nr. 555 din 05 iulie 2019. 
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economico-socială a județului; gestionarea patrimoniului județului; gestionarea 
serviciilor publice de interes județean; cooperarea interinstituțională pe plan intern și 
extern; alte atribuții prevăzute de lege33. Dintre acestea, atribuțiile relevante și pentru 
rolul pe care consiliile județene îl pot juca în cadrul guvernanței multinivel a UE sunt34: 
aprobă, la propunerea președintelui consiliului județean, bugetul județului, virările de 
credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului 
bugetar; adoptă strategii, prognoze și programe de dezvoltare economico-socială și de 
mediu a județului sau din proprie inițiativă, pe baza propunerilor primite de la consiliile 
locale; dispune, aprobă și urmărește, în cooperare cu autoritățile administrației publice 
locale comunale, orășenești și municipale interesate, măsurile necesare, inclusiv cele de 
ordin financiar, pentru realizarea acestora; stabilește, pe baza avizului consiliilor locale 
ale unităților administrativ-teritoriale implicate, proiectele de organizare și amenajare a 
teritoriului județului, precum și de dezvoltare urbanistică generală a acestuia și a 
unităților administrativ-teritoriale componente; urmărește modul de realizare a acestora, 
în cooperare cu autoritățile administrației publice comunale, orășenești sau municipale 
implicate; aprobă documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de 
interes județean, în limitele și în condițiile legii; asigură, potrivit competențelor sale și 
în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean 
(educația; serviciile sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a 
persoanelor vârstnice, a familiei și a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială; 
sănătatea; cultura; tineretul; sportul; ordinea publică; situațiile de urgență; protecția și 
refacerea mediului; conservarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentelor 
istorice și de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice și rezervațiilor naturale; 
evidența persoanelor; podurile și drumurile publice; serviciile comunitare de utilitate 
publică de interes județean; turismul; dezvoltarea rurală; dezvoltare economică; alte 
servicii publice stabilite prin lege); acordă asistență tehnică în domenii specifice, în 
condițiile legii, unităților administrativ-teritoriale din județ, la cererea acestora; 
hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori 
străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanțării și realizării în 
comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public județean; hotărăște, 
în condițiile legii, înfrățirea județului cu unități administrativ-teritoriale din alte țări; 
hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unități administrativ-
teritoriale din țară ori din străinătate, precum și aderarea la asociații naționale și 
internaționale ale autorităților administrației publice locale, în vederea promovării unor 
interese comune.   

Conform analizei efectuate în cadrul „Strategiei pentru dezvoltarea durabilă a 
județului Bihor, pentru perioada 2014 – 2020”35, infrastructura județului Bihor cunoaște 

 
33 Art. 173 (1) din Codul administrativ, Monitorul Oficial, Partea I nr. 555 din 05 iulie 2019. 
34 Art. 173 (3-7) din Codul administrativ, Monitorul Oficial, Partea I nr. 555 din 05 iulie 2019. 
35 Consiliul Județean Bihor, Strategia pentru dezvoltarea durabilă a județului Bihor, pentru perioada 2014 
– 2020, p. 110. 
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probleme precum: infrastructurile rutieră, feroviară și aeriană insuficient modernizate; 
infrastructuri de acces insuficiente către zonele cu potenţial turistic ale regiunii, în 
special de turism montan; judeţul nu dispune de centuri ocolitoare pentru toate orașele; 
capacitatea portantă a drumurilor naţionale, judeţene şi comunale ale judeţului Bihor este 
în mare parte depăşită; inexistenţa facilităţilor de transport intermodal auto – feroviar 
şi/sau feroviar – auto; lucrări de întreţinere şi modernizare a materialului rulant reduse, 
generând o alterare semnificativă a calităţii transportului feroviar; acces limitat la reţele 
de canalizare sau alimentare cu apă etc. Prin urmare, candidații la funcția de președinte 
al Consiliului Județean Bihor au propus: extinderea utilităților (rețele de apă, canalizare 
și gaz) (Ilie Bolojan – PNL, Ciprian Blejan – ALDE, Andrei Amariței - PMP), atât în 
zone vechi, cât și în zonele nou construite și în zona metropolitană (Ilie Bolojan – PNL); 
introducerea gazului metan / la prețuri atractive / în Aleșd, Ștei, Salonta, Marghita 
(Traian Bodea – Pro România, Ciprian Blejan – ALDE, Andrei Amariței - PMP / Ioan 
Mang – PSD / Simona Bișboacă – USR-PLUS); modernizarea drumurilor comunale și 
județene (Ilie Bolojan – PNL, Ioan Mang – PSD, Traian Bodea – Pro România, Ciprian 
Blejan – ALDE, Andrei Amariței - PMP), noi drumuri de legătură, mai ales în zona 
metropolitană a Municipiului Oradea (Ilie Bolojan – PNL, Ioan Mang - PSD), noi 
drumuri de legătură între Oradea și Nojorid, centuri ocolitoare (Biharia, Sântandrei, 
Oșorhei) (Ilie Bolojan – PNL); centuri ocolitoare (Aleșd, Salonta, Beiuș) (Simona 
Bișboacă – USR-PLUS); centuri ocolitoare pentru orașe și municipii (Andrei Amariței 
– PMP, Szilagyi Zsolt – PPMT, Szabo Jozsef – UDMR); autostrada Transilvania (Ilie 
Bolojan – PNL); crearea legăturii dintre Oradea și viitoarea autostradă (Ilie Bolojan – 
PNL); drum expres Oradea – Arad (Ilie Bolojan – PNL); un transport integrat (rute în 
toate localitățile, frecvențe mai bune, abonamente integrate) (Ilie Bolojan – PNL); 
abonament de transport unic județean / local (Simona Bișboacă – USR-PLUS), 
îmbunătățirea transportului județean de persoane și autogări moderne (Ioan Mang – PSD, 
Ciprian Blejan – ALDE, Andrei Amariței – PMP, Szabo Jozsef – UDMR); reorganizarea 
rețelei de autobuze (Szilagyi Zsolt – PPMT); rețele judeţene complexe pentru bicicliști 
(Szilagyi Zsolt – PPMT); zboruri externe (un aeroport atractiv, curse externe reluate, noi 
curse spre București) (Ilie Bolojan – PNL) / relansarea aeroportului Oradea (Szilagyi 
Zsolt – PPMT, Andrei Amariței - PMP). 

Cât privește dezvoltarea economică36, în pofida poziţiei favorabile a judeţului 
Bihor, la graniţa cu Ungaria, care conferă judeţului un rol de "judeţ-poartă" şi 
oportunităţi pentru mobilitatea forţei de muncă şi accesarea pieţelor externe (Central şi 
Vest europene), a unor arii de specializare bine conturate, stabile sau în creştere şi cu 
relevanţă la nivel naţional (ex. industria ITC, industria de încălţăminte etc.), a unui centru 
universitar dezvoltat cu specializări diverse (ex. specializările tehnologia informaţiei, 
inginerie şi management, medicină şi farmacie sunt printre cele mai căutate), sau a unui 
bazin de forţă de muncă extins şi calificat în domenii diverse, există aspecte care necesită 

 
36 Ibidem, p. 61. 
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o abordare strategică: unele zone din judeţ au o bază economică monoindustrială, 
manifestând dependenţă de un număr limitat de domenii de activitate / agenţi economici; 
localizarea agenţilor economici concentrată aproape exclusiv pe considerente de cost al 
forţei de muncă şi nu de avantaje competitive locale; disparităţi considerabile de 
dezvoltare în cadrul judeţului, cea mai mare parte a activităţii economice fiind 
aglomerată în ZMO; centre urbane secundare de dimensiuni mici şi cu o dezvoltare şi 
diversificare economică limitată; sau existența unei dificultăţi în integrarea socio-
profesională a grupurilor dezavantajate. Prin urmare, propunerile candidaților la funcția 
de președinte al Consiliului Județean Bihor vizează, în majoritate, crearea de parcuri 
industriale (Beiuș, Ștei, Aleșd, Marghita - Ilie Bolojan – PNL) / (Salonta, Beiuș, Aleșd, 
Marghita - Simona Bișboacă – USR-PLUS) / (Beiuș. Ștei, Aleșd, Tinca, Marghita - 
Traian Bodea – Pro România) / (Valea lui Mihai, Săcuieni, Diosig, Marghita, Beiuș, 
Salonta - Szilagyi Zsolt – PPMT), sau doar o menționare a acestui obiectiv, la nivel 
general, fără a fi menționate locațiile (Ioan Mang – PSD, Andrei Amariței – PMP, Szabo 
Jozsef – UDMR); realizarea Parcului Științific și Tehnologic Bihor (Ioan Mang – PSD, 
Ciprian Blejan – ALDE, Szabo Jozsef – UDMR). 

Printre deficiențele identificate, cu privire la mediu, în cadrul „Strategiei pentru 
dezvoltarea durabilă a județului Bihor, pentru perioada 2014 – 2020”, menționăm: 
deficienţe în gestiunea, sortarea şi depozitarea deşeurilor; sistem de colectare selectivă a 
deşeurilor insuficient dezvoltat; infrastructură foarte puţină sau inexistentă în ariile 
naturale; inexistenţa planurilor de management pentru siturile Natura 2000 din judeţ; 
lipsa unui sistem integrat sau a unor acţiuni centralizate de monitorizare a biodiversităţii 
şi stării acesteia pe teritoriul judeţului; insuficienţa utilizării unor instrumente ce ar putea 
creşte eficienţa şi impactul activităţilor de monitorizare şi control (ex. baze de date GIS), 
etc. În programele electorale ale candidaților, la capitolul mediu s-a regăsit, la patru 
dintre candidați, obiectivul dezvoltării sistemului ecologic de colectare și reciclare a 
deșeurilor (Ioan Mang – PSD, Ciprian Blejan – ALDE, Andrei Amariței – PMP, Simona 
Bișboacă – USR-PLUS). 

În județul Bihor, turismul reprezintă un sector cu un potenţial deosebit şi variat 
ce cuprinde resurse balneare, patrimoniu construit şi natural; există posibilitatea de a 
corela mai multe tipuri de turism, ceea ce permite sejururi de durată îndelungată; un 
număr de turişti în creştere; o ofertă de servicii de turism / agrement în creştere; dar și o 
accesibilitate ridicată dinspre Ungaria şi alte state din centrul Europei. Cu toate acestea, 
infrastructura rutieră de calitate slabă îngreunează accesul vizitatorilor spre judeţ cât şi 
în cadrul judeţului; de asemenea, signaletica este puţin dezvoltată (marcaje, panouri de 
orientare şi informative); sursele de informare sunt disparate prin materiale şi pagini web 
de calitate redusă şi/sau care prezintă informaţii punctuale; există o insuficientă 
coordonare și abordare integrată în conceperea şi dezvoltarea unor pachete turistice 
complexe; insuficiente structuri de primire turistică şi servicii conexe, ceea ce limitează 
turismul în special în zona montană; soluţii de transport alternative limitate (transport în 
comun, piste de biciclete etc.); sau o capacitate redusă de atenuare şi prevenire a 
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impactului negativ al turismului (proliferarea deşeurilor)37. În acest sector, candidații la 
funcția de președinte al Consiliului Județean Bihor au inclus, cu toții, dezvoltarea 
turismului (Ilie Bolojan – PNL, Traian Bodea – Pro România, Szilagyi Zsolt – PPMT, 
Szabo Jozsef – UDMR), în programele lor, unii având și propuneri punctuale: 
dezvoltarea Drumului Apusenilor și a Domeniului Schiabil Apuseni, trasee turistice 
tematice, etc. (Ioan Mang – PSD); crearea de noi trasee turistice, inclusiv ciclo-turistice 
(Simona Bișboacă – USR-PLUS); înființarea de parcări publice în zonele turistice 
aglomerate (Simona Bișboacă – USR-PLUS); dezvoltarea turistică a defileului Valea 
Crișului, Padiș, Boga, Stâna de Vale, Coada Lacului, Băile Felix, Tinca (Traian Bodea 
– Pro România); dezvoltarea structurii de informare și promovare turistică Bihor din
cadrul Consiliului Județean (Ciprian Blejan – ALDE); dezvoltarea brand-ului județului
(Ciprian Blejan – ALDE; Andrei Amariței - PMP); realizarea unui portal integrat pentru
promovarea capacităților de cazare turistică (Andrei Amariței - PMP); organizarea de
târguri internaționale pentru producătorii bihoreni prin programul „Produs în Bihor”
(Ciprian Blejan – ALDE, Ioan Mang – PSD, Traian Bodea – Pro România, Simona
Bișboacă – USR-PLUS).

În ceea ce privește agricultura, competitorii electorali au propus: înființarea unui 
serviciu, în cadrul Consiliului Județean, care să se ocupe cu identificarea clasificării pe 
domenii de producători pentru înființarea unei asociații de producători (Traian Bodea – 
Pro România); promovarea producătorilor locali prin piețe mobile (Simona Bișboacă – 
USR-PLUS); sprijinirea asocierii meșteșugarilor (Simona Bișboacă – USR-PLUS); 
construirea unor depozite de legume – fructe pentru sprijinirea agricultorilor (Andrei 
Amariței - PMP); redeschiderea târgurilor de animale (Andrei Amariței - PMP); 
înființarea abatoarelor regionale și a centrelor de colectare și împachetare, magazinare a 
produselor vegetale pentru fermieri (Szilagyi Zsolt – PPMT).  

Obiectivele formulate în domeniul sănătății vizează: dotarea spitalelor cu 
aparatură medicală performantă (Ioan Mang – PSD, Ciprian Blejan – ALDE, Andrei 
Amariței - PMP); înființarea de ramuri externe ale spitalelor municipale și orășenești în 
zonele rurale (Ciprian Blejan – ALDE); deschiderea și modernizarea spitalelor sătești 
(Andrei Amariței - PMP); inițierea unui Program județean de testare voluntară a 
populației, analizele COVID-19 urmând a fi decontate de către Consiliul Județean (Ioan 
Mang – PSD).  

Cultura reprezintă un alt domeniu care a fost cuprins în programele electorale 
ale candidaților, prin formularea următoarelor inițiative: susținerea instituțiilor de cultură 
și organizarea de evenimente cultural-artistice și sportive (Ioan Mang – PSD); 
construirea unui Centru multifuncțional pentru Cultură și Artă Contemporană din Oradea 
(Ioan Mang – PSD); înființarea unei rețele de muzee sătești (Simona Bișboacă – USR-
PLUS); promovarea produselor tradiționale (Ilie Bolojan – PNL, Simona Bișboacă – 
USR-PLUS); dezvoltarea unui cartier cultural, care să înglobeze Muzeul Țării Crișurilor, 

37 Ibidem, p. 78. 
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Biblioteca Județeană „Gh. Șincai” și un Centru cultural multifuncțional (Szabo Jozsef – 
UDMR); dezvoltarea unui învățământ de artă prin susținerea unui proiect în zona 
Cazărmii Husarilor și mutarea în această zonă a Școlii de artă „Francisc Hubic” (Szabo 
Jozsef – UDMR).  

Învățământul constituie o altă preocupare a candidaților la funcția de președinte 
al Consiliului Județean Bihor, prin formularea de propuneri precum: modernizarea 
unităților de învățământ (școli și grădinițe) (Ioan Mang – PSD, Ciprian Blejan – ALDE); 
extinderea învățământului profesional (Ioan Mang – PSD, Ciprian Blejan – ALDE, 
Szabo Jozsef – UDMR); înființarea clubului copiilor în casele de cultură (Simona 
Bișboacă – USR-PLUS); realizarea unei rețele de tabere școlare pentru copii la nivelul 
județului Bihor în toate microregiunile (Szabo Jozsef – UDMR); înființarea unui campus 
școlar pentru învățământul special (Szabo Jozsef – UDMR); dezvoltarea parteneriatului 
cu universitățile din Oradea (Universitatea din Oradea și Universitatea Partium) (Szabo 
Jozsef – UDMR). 

Sportul s-a regăsit, de asemenea, în ofertele electorale ale candidaților, prin: 
sprijinirea sportului de performanță (Ciprian Blejan – ALDE); înființarea de baze de înot 
didactice (Szabo Jozsef – UDMR); crearea unui fond județean pentru centre de sport 
județene (Szilagyi Zsolt – PPMT).  

Nu în ultimul rând, candidații la funcția de președinte al Consiliului Județean 
Bihor au inclus, în programele lor, și aspecte privind reforma administrativă: ordine la 
Consiliul Județean, activități îmbunătățite și „curățenie” în tot județul (Ilie Bolojan – 
PNL); scrierea unei strategii 2020 - 2028 pentru reforma administrativă, debirocratizarea 
și apropierea instituțiilor din județ de nevoile reale ale cetățenilor (Traian Bodea – Pro 
România); digitalizarea Consiliului Județean și a tuturor instituțiilor subordonate (Traian 
Bodea – Pro România); dezvoltarea unui program pentru primării mobile (Simona 
Bișboacă – USR-PLUS). De asemenea, toți candidații au menționat importanța atragerii 
de fonduri europene și guvernamentale pentru realizarea obiectivelor propuse.  

Rezultatele alegerilor din 27 septembrie 2020 au dat câștig de cauză ofertei 
electorale, dar și experienței și expertizei în atragerea de fonduri europene, fostului 
primar al Municipiului Oradea, Ilie Bolojan – PNL. Astfel, procentele obținute de 
candidații la președinția Consiliului Județean Bihor au fost următoarele: candidatul PNL 
- Ilie Bolojan a strâns 61,51% dintre voturile bihorenilor, Szabo Jozsef (UDMR) -
15,72%, Ioan Mang (PSD) - 14,86%, Szilagyi Zsolt (PPMT) - 2,40%, Traian Bodea (Pro
România) - 1,91%, Simona Bișboacă (USR-PLUS) - 1,54%, Ciprian Blejan (ALDE) -
1,24%, iar Andrei Amariței (PMP) - 0,83%. Totodată, PNL a ocupat primul loc în
preferințele bihorenilor în ceea ce privește alegerile pentru mandatele de consilieri
județeni, obținând 56,86%, urmat de UDMR, care a strâns 17,21%, PSD - 15,54%,
PPMT - 2,33%, USR-PLUS - 2,30%, iar Pro România - 2,17% din voturi. Astfel,
Consiliul Județean Bihor va avea, în mandatul 2020 – 2024, 22 de consilieri județeni din
partea PNL, plus președintele, iar UDMR și PSD – fiecare câte șase consilieri. Cât
privește forțele politice care vor conduce primăriile bihorene, 47 de administrații locale,
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din totalul primăriilor bihorene (101 UAT-uri), vor fi conduse, până în 2024, de primari 
liberali; PSD va conduce 28 de administraţii locale (27,72% din total), iar UDMR - 21 
de primării (20,79%).  

În concluzie, în județul Bihor, noul mandat al Consiliului Județean (2020 - 2024) 
este unul de mare responsabilitate, deoarece acesta, alături de consiliile locale din județ, 
vor trebui să dea dovadă de eficiență nu doar în accesarea fondurilor europene necesare 
dezvoltării locale, ci și în implementarea viitoarei strategii europene, naționale, regionale 
(Regiunea de Dezvoltare Nord - Vest) și locale de dezvoltare. Și nu în ultimul rând, la 
treisprezece ani de la aderarea României la Uniunea Europeană, este nevoie și de 
realizarea unor pași relevanți în vederea redefinirii locului și rolului Consiliului Județean 
în cadrul guvernanței multinivel a Uniunii Europene și în influențarea procesului 
decizional european. 
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