Raport ştiinţific
privind implementarea in perioada octombrie 2011 – decembrie 2013 a proiectului
The Political Elite from Transylvania 1867-1918 – Elita Politică din Transilvania 1867-1918
(ID-PCE-2011-3-0040)
În perioada octombrie 2011 - decembrie 2013, cercetarea în cadrul proiectului s-a desfăşurat în
conformitate cu activităţile şi etapele prevăzute în Planul de Realizare al proiectului, cu atingerea tuturor
obiectivelor şi indicatorilor de performanţă prevăzute/ţi iniţial. Acest raport urmăreşte să ofere o
perspectivă generală asupra activităţii ştiinţifice desfăşurate de către membrii echipei şi asupra rezultatelor
din primii doi ani de implementare. Rezultatele detaliate, copii ale publicaţiilor, rapoartele de activitate
anuale (2011, 2012 şi 2013), bazele de date, proiecţiile cartografice etc. pot fi consultate detaliat pe site-ul
proiectului (http://elite-research.eu/transylvanian_political_elite.html).

A. Încadrarea în obiectivele şi planul de realizare al proiectului.
Pentru a oferi o imagine sintetică a stadiului proiectului vom detalia în cele ce urmează evoluţia
cercetării/activităţilor alocate fiecărui obiectiv în parte şi corelarea lor cu gradul de realizare prevăzut în
planul de realizare al proiectului pentru momentul actual.
O1. Crearea catalogului elitei politice din Transilvania (1867-1918). Proiectul nostru se bazează în
principal pe cercetarea prosopografică, aceasta fiind metoda de lucru prin intermediul căreia am construit
bazele de date şi de la care pornesc majoritatea celorlalte abordări (analize seriale privind originea socială,
formaţia intelectuală, cursus honorum, compoziţia etnico-confesională, studiile de reţea etc. - mai puţin
analiza de discurs, de care se ocupă, în cadrul proiectului, specialişti în domeniu). Ca dimensiune a
cercetării, au intrat în atenţia noastră un număr de 24 comitate (15 din Transilvania istorică şi 9 din Vestul
şi Nordul Carpaţilor – adică acele comitate ale căror teritorii fac parte acum din România), care au trimis în
Parlamentul Ungariei peste 1300 deputaţi. Ca distribuţie a sarcinilor, Conf. Dr. Judit Pál şi Dr. Andrea Fehér
au realizat cercetarea privind spaţiul Transilvaniei, Prof. Dr. Nicolae Bocşan şi Dr. Vlad Popovici cercetarea
privind spaţiul Banatului, iar Dr. A. Onojescu şi Dr. O. Iudean cercetările privind Crişana, Bihor, Sătmar,
Maramureş şi Sălaj. Partea tehnică a organizării bazelor de date şi a site-ului a fost realizată de Dr. Vlad
Popovici. În acest moment, bazele de date consultabile pe site oferă tabloul complet al câştigătorilor
alegerilor (deputaţii din Parlamentul Ungariei) şi un tablou bine închegat al contracandidaţilor perdanţi. În
cazul celor din urmă, informaţiile fiind preluate în majoritatea cazurilor din surse neoficiale (presă, lucrări
ale timpului), şi procentajul datelor neidentificate este mai mare. Din cauza informaţiilor lacunare privind
alte date statistice legate de alegeri (nr. voturi, prezenţă etc.) încă nu s-a stabilit o formulă finală a bazei de
date, care să conţină şi câştigătorii şi perdanţii şi rezultatele pentru fiecare circumscripţie în parte – aceasta
urmează să fie stabilită în 2014, în măsura în care sursele o vor permite. Există însă posibilitatea ca,
diferenţele de sistem electoral ante şi post 1878 să ne oblige pur şi simplu la utilizarea a două baze de date,
distincte cronologic (1861/65-1878 şi 1878-1918). Informaţiile cuprinse în fişele biografice ale deputaţilor
sunt de asemenea în proces de prelucrare, urmând a fi încărcate pe site-ul proiectului în 2014.
Din punct de vedere al corelării stadiului cercetării cu planul de realizare, menţionăm că, aşa cum
prevede acesta, activitatea de colectare a datelor de bază, per ansamblu, a atins un nivel foarte avansat în

2013, urmând ca de acum încolo bazele de date să fie completate cu informaţie doar în cazul în care
aceasta va fi descoperită în cadrul cercetărilor conexe. Acolo unde astfel de date lipsesc sau sunt
incomplete (mai ales privind confesiunea şi traseul educaţional), acest fapt se datorează în primul rând
parcimoniei surselor – astfel de cazuri apar mai ales pentru parlamentarii din perioada timpurie (18481878), situaţia stând la fel nu doar pentru Ungaria, ci şi pentru unele provincii ale părţii vestice a
Imperiului. Completarea lor presupune trecerea de la activitatea de colectare prosopografică la cea microbiografică, un deziderat imposibil de realizat integral în contextul proiectului (peste 1300 de persoane sunt
repertoriate în baza noastră de date) şi cu personalul şi resursele din acest moment.
O2. Analiza compoziţiei elitei politice din Transilvania. Un al doilea obiectiv major al proiectului a
fost constituit de efectuarea unui cât mai amplu set de analize cantitative şi calitative asupra informaţiilor
colectate în baza de date (catalogul elitei). În acest context trebuie precizat că rezultatele muncii de
adunare a informaţiei şi de construcţie a bazei de date se vor vedea nu doar în intervalul temporal al
desfăşurării proiectului (ceea ce va fi prezentat infra), ci şi după terminarea acestuia, deoarece
complexitatea informaţiei şi multitudine inter-relaţionărilor pe care le permite deschid multiple
perspective, imposibil de acoperit în doar trei ani.
Dintre analizele seriale (cantitative), au fost realizate până în prezent cele legate de aria geografică
de extracţie a elitei (locul naşterii şi locul exercitării profesiunii în raport cu circumscripţia reprezentată),
cele legate de geografia administrativ-electorală (număr de votanţi, compoziţie etnică, rezultate în raport
cu structura etno-confesională a zonei etc.) şi analizele prosopografice de bază referitoare la corpul
reprezentanţilor din anumite zone (vârstă, confesiune, statut social, educaţie, traseu profesional,
distribuire pe generaţii etc.). Concluziile obţinute până în prezent încadrează atât Transilvania, cât şi
teritoriile vestice şi nordice (Banat, Crişana etc.) în limita indicatorilor menţionaţi în bibliografia de
specialitate pentru întreaga Ungarie dualistă, însă cu evidenţierea unor specificităţi regionale. Mai mult,
pentru spaţiul studiat, unele tipuri de abordări sunt complet inovatoare – ne referim în special la analiza
sociologică a relaţiei dintre profilul deputaţilor şi realităţile juridico-sociale şi etno-confesionale ale
circumscripţiile reprezentate, precum şi la distribuţia pe generaţii şi analiza comparată a caracteristicilor
acestora.
Dintre analizele calitative, au fost începute cele legate de formarea reţelelor elitare, de strategiile
de reproducere şi ascensiune şi cele privitoare la rolul elitei ecleziastice în procesul electoral. Au fost
elaborate, de asemenea, primele analize de discurs (vezi O3 infra). Studiile de reţea reprezintă un teritoriu
deosebit de vast şi ar putea face ele singure obiectul unui proiect de sine stătător. Nu ne-am propus a
abordare exhaustivă, ci am utilizat „mostre” / studii de caz, pentru a proba funcţionarea anumitor tipuri de
relaţii în contextul reţelei elitare. Până în prezent a fost publicat un studiu referitor la rolul reţelelor
familiale în cadrul elitei politice româneşti, urmând ca elaborarea studiilor referitoare la elita politică
maghiară să ofere necesarul termen de comparaţie. În privinţa implicării elitei ecleziastice în procesul
politic, cercetările au evidenţiat rolul important jucat de cler (indiferent de poziţie ierarhică) în campaniile
electorale, pentru toate partidele aflate în competiţie, dar în special pentru cel de guvernământ.
Tot în cadrul cercetărilor prosopografice, s-a continuat introducerea informaţiei în baza de date
asociată unei software de reprezentare geografică (StatPlanet) astfel încât am reuşit să obţinem pentru o
regiune specifică (Banat) o reprezentare statistică, geografică şi cronologică interactivă care uşurează mult
analiza datelor şi dă posibilitatea utilizatorilor să realizeze singuri propriile analize pornind de la informaţia
oferită de noi. Din păcate, specificul introducerii datelor în respectivul format presupune un ritm mai lent
de lucru, deoarece trebuie efectuate permanente interconectări între diferitele categorii de date, pentru a

asigura capacitatea software-ului de a realiza ulterior inter-relaţionări. Sperăm ca până la sfârşitul
proiectului să extindem acest demers (la început experimental) şi în regiunile nordice şi vestice sau în
circumscripţiile urbane din Transilvania.
Studiile elaborate în intervalul 2011-2013 (disponibile pe site-ul proiectului, vezi şi O4 infra), alături
de manuscrisele înaintate spre recenzare şi publicare, au la bază analizele menţionate anterior, care vor fi
cu siguranţă extinse în condiţiile apropierii finalizării bazei de date.
Din punct de vedere al corelării stadiului cercetării cu planul de realizare al proiectului, se poate
constata că în acest moment membrii echipei şi-au îndeplinit integral atribuţiile asumate, abordând fiecare
dintre tipurile de analize preconizate şi oferind rezultate edite pentru fiecare dintre ele.
O3. Analiza de discurs. Proiectul nostru nu şi-a propus din start să aprofundeze discursul elitei
politice din Transilvania, însă nici nu puteam ignora acest aspect important al activităţii clasei politice.
Tocmai de aceea am cooptat doi membri cu experienţă în analiza de discurs (Prof. Sorin Mitu şi Dr. Andrea
Fehér), aceştia ocupându-se de colectarea datelor şi de prelucrarea lor. Un prim rezultat a fost publicarea
în anul 2012 a unei biografii în manuscris dedicate deputatului român Iosif Gal, completată de un corpus
consistent de anexe – majoritatea discursuri parlamentare. Un al doilea rezultat a fost publicare în anul
2013 a unui studiu ISI dedicat analizei evoluţiei discursurilor electorale de-a lungul întregii perioade
studiate, în circumscripţia electorală urbană a Clujului. Iniţial se avea în vedere o perspectivă comparativă
(discursul candidaţilor maghiari vs. discursul celor români), însă dimensiunile lucrării şi limitele editoriale
au impus amânarea sa pentru 2014, urmând a fi publicată în volumul de final al proiectului, unde spaţiul va
fi mai generos. Chiar dacă nu a constituit o direcţie principală de cercetare, analizele de discurs (ca parte
componentă a analizelor calitative) au oferit o serie de repere valoroase, atât în privinţa modului în care
membrii români ai elitei parlamentare s-au integrat vieţii parlamentare din Ungaria, cât şi în privinţa
modului în care candidaţii maghiari din Transilvania şi-au construit discursul electoral, pornind de la
problemele politice sau sociale majore resimţite de electorat. De altfel, pentru viitoarele cercetări asupra
subiectului, informaţiile cuprinse în baza de date pe care o punem la dispoziţie vor fi mai mult decât utile,
deoarece informaţiile din background-ul oricărui politician (origine socială, formaţie intelectuală şi
profesională etc.) sunt esenţiale în înţelegerea şi analiza discursului său public şi a opţiunilor sale
ideologice.
Considerăm că, din punct de vedere al corelării stadiului cercetării cu planul de realizare al
proiectului, acest obiectiv a fost îndeplinit cu succes până în prezent, iar perspectiva comparativă pe care o
vom propune în ultimul an de derulare va contribui la întregirea abordării subiectului.
O4. Diseminarea rezultatelor.
Tabelul de mai jos sintetizează rezultatele ştiinţifice predate de echipa grantului nostru, inclusiv
manuscrisele aflate în proces editorial şi manifestările ştiinţifice internaţionale din 2014 pentru care
aplicaţia a fost acceptată. O mare parte a studiilor realizate de membrii echipei, precum şi programele
reuniunilor ştiinţifice la care au participat, pot fi consultate pe site-ul proiectului (http://eliteresearch.eu/transylvanian_political_elite.html), la pagina „Rezultate”. Titlurile omise nu au putut fi
încărcate pe site din cauza prevederilor editoriale ale revistelor/editorilor care le-au găzduit. Nu au fost
încărcate nici unele manuscrise aflate sub tipar sau în proces de recenzare.

Studii ISI, ERIH INT1-2, CNCS-A
Studii CNCS-B
Studii în volume internaţionale
Studii în alte reviste şi volume
naţionale
Cărţi apărute în ţară
Cărţi apărute în străinătate
Conferinţe internaţionale
Conferinţe naţionale
Alte rezultate (baze de date)

2011
C.
C.
ex. tineri
1
1
1

1

2012
C.
C.
ex. tineri
3
1
1
1
2
3
1

1

3

4
3

2013
C.
C.
ex. tineri
2
2
2
4
2
1

Total
20112013
9
4
9
6

2013
1
manuscrise

1
6
3

9
5
15
9

3
2
2

2
1
21
10
4

2
1

1
1

1

4
1

6
3
1

18
8
2

Total 20112013 +
manuscrise

Deoarece majoritatea lor sunt accesibile pe site-ul proiectului, şi ţinând cont de limitările de spaţiu
ale acestui raport, nu vom insista în prezentare asupra conţinutului rezultatelor ştiinţifice (de altfel
principalele subiecte şi abordări au fost detaliate în descrierea Obiectivului 2). Dorim însă să subliniem
două aspecte pe care le considerăm relevante pentru evoluţia proiectului şi în acelaşi timp pentru calitatea
rezultatelor. În primul rând, se poate observa că implicarea tinerilor cercetători a cunoscut o creştere
constantă, atât cantitativă cât şi calitativă, atât în 2012 cât mai ales în 2013. Această creştere se datorează
în principal acumulărilor informaţionale şi metodologice dobândite ca urmare a participării la proiect
(construcţia bazei de date, stagii de cercetare interne şi externe, participări la manifestări ştiinţifice,
contactul cu mediul internaţional). Chiar mai important decât acest prim aspect este însă faptul că, după
cum se poate uşor observa, întreaga echipă a proiectului a oferit prioritar contribuţii uşor diseminabile în
mediul ştiinţific internaţional (publicaţii ISI, ERIH, BDI, volume şi conferinţe internaţionale, baza de date
etc.), încadrându-se, din acest punct de vedere, în obiectivele structurale ale Planului naţional de
cercetare-dezvoltare şi inovare.
Considerăm că, din punct de vedere al racordării stadiului de diseminare a rezultatelor cu planul de
realizare al proiectului, echipa de cercetare şi-a îndeplinit complet obligaţiile contractuale asumate. Mai
mult, ţinând cont de specificul metodologic al proiectului, rezultatele oferite până acum vor fi cu siguranţă
surclasate de rezultatele viitoare, deoarece în 2011-2013 un important segment temporal a fost dedicat
construcţiei bazei de date. Odată definitivat acest instrument, numărul şi calitatea produselor ştiinţifice
generate pe baza sa vor avea, cu siguranţă, un trend ascendent.
O5. Crearea unei echipe de cercetători cu aptitudini în domeniul studierii istoriei elitelor din
Transilvania.
Selecţia membrilor echipei a pornit de la interesul manifestat anterior faţă de domeniul istoriei
elitelor şi faţă de istoria modernă a Transilvaniei. Ni s-a părut firesc să cooptăm în echipă atât cercetători
doctoranzi, cât şi cercetători post-doctorali. Pe parcursul desfăşurării proiectului, ambii doctoranzi din
echipă şi-au susţinut cu succes tezele în faţa unor comisii formate din specialişti în istoria Transilvaniei din
România şi Ungaria. Deşi tezele lor au fost desfăşurate în cadrul unui program POSDRU, anumite cheltuieli
neacoperite de către respectivul program (total: logistica, mobilităţi interne de cercetare; parţial: mobilităţi
externe de conferinţe şi cercetare) au fost susţinute din proiect, în măsura în care erau utile obiectivelor
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Coloana cuprinde acele texte care se află în recenzare sau pentru care, deşi acceptate, editorii nu au putut să ofere toate
datele necesare introducerii în platformă până la data de 20 octombrie (titlu volum, editură, ISBN etc.). Ele urmează deci să fie
adăugate rezultatelor pe anul 2014, în măsura în care la momentul respectiv ne vor fi transmise datele bibliografice complete.

proiectului – mai ales în cazul lui Ovidiu Iudean, a cărui teză despre deputaţi români în Parlamentul de la
Budapesta, se integra perfect în contextul cercetării noastre. Tinerii cercetători au beneficiat astfel de
stagii de documentare bibliografică şi arhivistică, dobândind atât experienţa muncii în arhivele externe, cât
şi un larg orizont bibliografic. Aceste premise au contribuit, cu certitudine, la calitatea şi cantitatea
rezultatelor edite oferite, atât de doctoranzi, cât şi de post-doctoranzi (vezi O4 supra).
Pe de altă parte, faptul că echipa este formată din cercetători români şi maghiari a permis accesul la
o varietate de izvoare de epocă (în limbile maghiară, germană, română) şi la o vastă literatură de
specialitate în diferite limbi, asigurând proiectului un cadru propice de dezvoltare. Formarea relaţiilor de
lucru între cercetătorii cu experienţă şi cei tineri va asigura pe viitor coerenţa echipei de cercetare şi va
înlesni dezvoltarea de noi proiecte. În acest moment, echipa cuprinde patru tineri cercetători postdoctorali, cu experienţă de câţiva ani în studiul elitelor din Transilvania epocii moderne şi cu o consistentă
experienţă de muncă în echipă (obţinută prin construirea bazelor de date şi prin publicarea de studii
împreună de studii). Suntem siguri că participarea în proiectul nostru, contactul cu cercetătorii cu
experienţă şi tutoriatul acestora i-au pregătit pentru participarea la viitoare proiecte, atât din punct de
vedere ştiinţific, cât şi prin capacitatea de a se integra într-o echipă şi de a realiza obiective de cercetare şi
a livra rezultate ştiinţifice într-un interval temporal predefinit. Pe de altă parte, cercetătorii cu experienţă
nu s-au ocupat doar de pregătirea colegilor mai tineri, ci au şi iniţiat relaţii de cooperare ştiinţifică cu
colegii din spaţiul fostului Imperiu Habsburgic, asigurând astfel posibilitatea dezvoltării ulterioare a unor
proiecte internaţionale comune şi uşurând interacţiunea tinerilor cercetători români cu mediul ştiinţific
internaţional (vezi O6 infra: organizarea de panel-uri la conferinţe internaţionale de prestigiu, expertiză
reciprocă etc.).
Considerăm că, în acest moment, actuala echipă de cercetare se află în poziţia de a putea dezvolta
subiectul în proiecte ulterioare, sau de a deschide un subiect de cercetare conex în aceeaşi formulă, date
fiind relaţiile de lucru bine formate şi experienţa dobândită de tinerii cercetători. Din acest punct de
vedere, considerăm că ne-am atins obiectivul de a pune bazele unei echipe de specialişti în studiul elitelor
politice din Transilvania modernă şi suntem siguri că rezultatele pozitive ale acţiunii noastre se vor face
simţite în anii ce vor urma la nivel istoriografic.
O6. Identificarea posibilelor continuări ale cercetării. Acest obiectiv avea ca şi corespondent, în
Planul de realizare al proiectului, iniţierea cooperării cu cercetători din mediul ştiinţific intern şi
internaţional, în vederea dezvoltării de proiecte comune care să extindă tema, sau să abordeze teme
conexe, la un nivel geografic şi cronologic mai extins. La sfârşitul anului 2012, directorul proiectului a lansat
o invitaţie de publicare pentru volumul „Elites and Politics in Central and Eastern Europe 1848-1918”, la
care au răspuns cercetători valoroşi din întregul areal central-european. În acest moment volumul se află în
stadiul final de editare, iar dintre autori amintim nume precum Peter Urbanitsch, fostul coordonator al
Comisiei pentru istoria Imperiului Habsburgic din cadrul Academiei
Științe
de din Austria, editorul
prestigioasei colecții Die Habsburgermonarchie (până acum 9 volume), Franz Adlgasser, cercetător în
cadrul Academiei deȘtiințe din Austria, autorul bazei de date despre membrii parlamentului austriac,
precum și cei mai cunoscuți și apreciați specialiști ai istoriei elitelor politice și parlamentarismului din Cehia
și Ungaria. Volumul urmează să fie publicat la editura germană Peter Lang, o instituţie editorială de
prestigiu, care găzduieşte mai multe colecţii dedicate Europei Centrale şi de Est.
În paralel, directorul de proiect a iniţiat organizarea unei secţiuni dedicate elitelor parlamentare din
Imperiul Habsburgic la European Social Science History Conference (Viena 2014). Aplicaţia a fost acceptată,
iar secţiunea urmează să aibă loc în aprilie 2014, cu participanţi din Austria, Ungaria şi România.

Menţionăm că ESSHC este cea mai mare şi una dintre cele mai prestigioase manifestări ştiinţifice europene
dedicate istoriei sociale. Tot în contextul actualelor preocupări, directorul de proiect a fost solicitat să
lectureze în acest an manuscrisul unui volum despre parlamentarism publicat de Academia Austriacă de
Ştiinţe. Din păcate, în condiţiile subfinanţării, intenţia noastră de a organiza în 2013, la Cluj-Napoca, un
workshop cu participare internaţională nu a mai putut fi pusă în practică. Acest workshop nu făcea însă
parte din planul de realizare al proiectului, ideea organizării sale s-a conturat pe parcurs şi, în măsura
posibilităţilor, vom încerca organizarea sa în 2014.
Considerăm că şi acest obiectiv al proiectului a fost îndeplinit până acum cu succes, urmând ca
interacţiunile viitoare cu colegii din spaţiul central-european să deschidă posibilitatea dezvoltării de
proiecte comune, cu atât mai mult cu cât cercetarea prosopografică a elitelor se află în acest moment întrun trend ascendent în tot spaţiul fostului Imperiu Habsburgic. Ne dorim să profităm în următorii ani de
acest moment istoriografic propice şi, pornind de la interesul comun în recuperarea prosopografică a elitei
parlamentare, să iniţiem şi publicarea altor volume colective, organizarea de conferinţe şi chiar avansarea
de proiecte de cercetare comune, transnaţionale, pentru extinderea, uniformizarea şi analiza comparată a
informaţiilor din bazele de date naţionale.

B. Dificultăţi întâmpinate
Pe parcursul cercetării am întâmpinat o serie de dificultăţi, parţial generate de lipsa surselor
istorice, parţial de cauze administrative. Efectuând cercetări asupra unui număr mare de persoane,
inevitabil pentru un procent al acestora (variabil între 10-20%, în funcţie de perioadă şi regiune) nu am
găsit decât informaţii biografice elementare (sau nici măcar acelea, uneori). Diversitatea lingvistică a
izvoarelor şi bibliografiei pentru unele regiuni de graniţă (sârba, ucraineană) a reprezentat o dificultate
suplimentară. De asemenea, accesul la unele surse importante ne-a fost blocat din motive administrative
(de exemplu colecţia de peste 40.000 necrologuri de la Serviciul Judeţean Cluj al Arhivelor Naţionale nu
este accesibilă direct, ci doar prin intermediul personalului arhivelor – deoarece nu are catalog –, ceea ce
face imposibilă căutarea a peste 1.000 de nume, unele scrise cu varii ortografii, nemaivorbind de
identificarea relaţiilor familiale).
Din punct de vedere administrativ, tăierile bugetare din anul 2013 au afectat parţial capacitatea de
documentare, în condiţiile în care fondurile au fost orientate spre diseminare. Chiar şi aşa, datorită
costurilor mari de traducere şi verificare lingvistică (traducerea a trebuit verificată de un vorbitor nativ de
engleză cu experienţă în lecturarea lucrărilor ştiinţifice), publicarea volumului „Elites and Politics” în anul
2013 a fost mult întârziată. Trebuie avut în vedere şi faptul că rezultatele ştiinţifice livrate în acest an (în
evidentă creştere faţă de 2012) sunt rezultatul finanţării complete din anul precedent şi că o continuare a
actualului nivel de finanţare va afecta indubitabil şi cantitatea rezultatelor livrate în ultimul an al
proiectului. Mai trebuie avut în vedere şi faptul că, tăierile bugetare aplicate exclusiv proiectelor din
competiţia „Idei” au afectat în mod puternic salarizarea tinerilor cercetători, perpetuarea lor riscând să îi
demotiveze în comparaţie cu colegii lor de generaţie care beneficiază de finanţări complete din proiecte de
tip „Resursă Umană”. Sperăm că finanţarea completă a proiectului în ultimul an de derulare va
preîntâmpina orice scăderi care ar putea să apară din motive pecuniare.

