
Cititorilor noætri

Lucrarea pe care o supunem atenţiei cititorilor este rodul unei munci de ani şi ani. Aceasta are
un caracter aparte. Este un tip de lucrare de referinţă, ce poate fi supusă mereu criticii de
specialitate, pentru că operează cu o selecţie de personaje şi personalităţi şi, mai ales, deoarece este
foarte dificil să cuprinzi într-un astfel de demers toate marile personalităţi ale istoriei. La acest
impediment, se adaugă cronologia, care continuă să pună încă foarte multe probleme, legate mai
ales de anii de viaţă, dar şi caracterul contradictoriu şi uneori incert al unor fapte şi acţiuni ale
personalităţilor şi personajelor prezentate şi care reies şi din lucrările consultate.

Genul biografiei istorice, inclusiv în formulă romanţată, este astăzi foarte răspândit în cadrul
ştiinţei istorice. În ultimii ani, au văzut lumina tiparului, inclusiv în România, numeroase lucrări
istorice de acest gen, mai ales cu caracter monografic. Se simte însă lipsa unor lucrări de referinţă
ample, deoarece, cu câteva excepţii, care se pot număra pe degetele de la o mână, cărţile apărute nu
pot fi considerate şi instrumente de lucru utile istoricului sau necesare cititorului pentru o informare
solidă. De aceea, am hotărât ca în acest peisaj, totuşi, atât de aglomerat, să elaborăm un dicţionar
de personaje şi personalităţi ale istoriei.

Din acest punct de vedere, lucrarea de faţă poate reprezenta, după părerea noastră, un prim pas
către un instrument de lucru foarte util pentru elevi, studenţi, profesori, specialişti în domeniu, dar
şi pentru publicul larg. Ea cuprinde scurte portrete de monarhi, şefi militari, oameni politici,
suverani pontifi, înalţi prelaţi şi alţi trăitori în istorie, care au contribuit în mod decisiv la conturarea
deopotrivă a istoriei universale, cât şi a celei româneşti, de-a lungul veacurilor. Dicţionarul urmă -
reşte să realizeze un prim contact pentru cititor cu personalitatea care se doreşte a fi cunoscută,
urmând ca aceia care vor să aprofundeze informaţia să poată utiliza lucrări din bibliografia
selectivă, ataşată lucrării de faţă, sau alte surse, pe care le pot procura din bibliotecile publice. Scris
alert, concen trându-se asupra esenţei faptelor şi făcând referire şi la unele aspecte mai puţin
cunoscute din viaţa personalităţii pusă sub lupă, dicţionarul va fi, credem, nu numai uşor, dar şi
agreabil de parcurs.

Criteriile care au stat la baza acestei prime selecţii a dicţionarului au fost diferite. Dacă la unele
dintre personaje a convins notorietatea, la altele, dimpotrivă, lipsa de informaţii actuale ne-a
determinat să acţionăm. În alte cazuri, am ales un personaj încercând prezentarea sa într-o nouă
imagine, pe baza celor mai recente informaţii din domeniul istoric. Menţionăm că lista perso -
nalităţilor incluse în acest dicţionar a fost realizată şi în strânsă legătură  cu informaţia care ne-a fost
accesibilă şi pe care am considerat-o credibilă.

Lucrarea nu are un caracter exhaustiv şi nici nu îşi propune să ofere toate detaliile legate de
viaţa unei personalităţi, fiind doar o scurtă trecere în revistă a momentelor celor mai semnificative
din viaţa acesteia, menită să ajute la conturarea unui portret util informării cititorilor noştri. Acolo
unde am considerat că este util, am menţionat principalele lucrări elaborate de respectiva persona -
litate sau am concluzionat, prin unele idei, esenţa individualităţii sale.

Pentru elaborarea acestui opus am consultat numeroase biografii, monografii istorice, jurnale,
însemnări, memorii etc., dar am reţinut în cadrul bibliografiei selective, în special, lucrările de
referinţă. Pentru orice informaţii suplimentare ale cititorilor, legate de acest aspect, editura le poate
pune la dispoziţie adresele noastre de e-mail.

Sperăm că cititorii vor aprecia utilitatea unei astfel de lucrări, una dintre puţinele de acest gen
în România. Lor ne adresăm, la capătul unei munci de mai mulţi ani, şi, tot de la aceştia, aşteptăm
eventualele observaţii şi sugestii. 

Adresăm mulţumiri colectivului Editurii Didactice şi Pedagogice şi sponsorilor lucrării: Arin
Stănescu, Vladimir Ursu, Adrian Ghika şi Fundaţia „Coposu”.
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AARON, PETRU PAVEL (1709-1764), prelat şi
cărturar român din Transil-
vania. Era originar din familia
Aron din Moldova. Fiu de
preot, a făcut studii acasă, apoi
la Şcoala de la Târnavia. Mai
apoi, a trecut la studiul tainelor
vieţii religioase la Colegiul de
Propaganda Fide de la Roma,
unde a fost hirotonisit ca preot,

devenind un bun predicator şi umblând din sat în
sat. În 1743, s-a călugărit şi a intrat în ordinul
călugărilor basilitani. După un an, în 1744, a fost
numit de Ioan Inochentie Micu (Klein) ca vicar
episcopal al Episcopiei Unite de la Blaj, iar după
trei ani, vicar al diocezei greco-catolice de Făgă -
raş. Între 1746-1747, relaţiile sale cu Inochentie
Micu au devenit contradictorii. În 1747, papa l-a
numit vicar apostolic, în timp ce Inochentie se afla
la Roma. După ce în 1751 scaunul de episcop unit
al Transilvaniei a devenit vacant, ca urmare a
renunţării lui Inochentie Micu, a candidat la
această importantă poziţie în ierarhia religioasă. În
1752, a fost numit în calitate de episcop (1752-
1764), fiind recunoscut, în acelaşi an, de către
Curtea de la Viena, iar peste un an, de către
Benedict al XIV-lea, papă (1740-1758). A fost un
spirit foarte credincios şi a avut calităţi de ascet. A
sprijinit ideile legate de romanitatea poporului
român şi de latinitatea limbii române. În perioada
conducerii sale, s-a confruntat cu mişcarea
condusă de călugărul Sofronie din Cioara (1757-
1761), care a susţinut reîntoarcerea la ortodoxie şi
care a fost reprimată dur de către generalul
habsburg Buccow. De aceea, a fost considerat un
instrument în mâna Habsburgilor şi un prigonitor
al ortodocşilor, fiind deseori atacat în scrierile
teologice. S-a arătat preocupat de soarta clerului
unit, în urma unui decret imperial acesta primind
pământ. În acelaşi timp, a jucat un rol important în
organizarea şcolilor româneşti de la Blaj, un
important centru cultural şi religios al românilor,
supranumit „mica Romă”. Astfel, în 1754, a
sprijinit deschiderea primelor trei şcoli la Blaj –
elementară, gimnaziu şi seminar. Tot la Blaj, şi-a
deschis porţile un seminar teologic, pus sub
conducerea călugărilor basilitani. De numele său

se leagă şi fondarea Mănăstirii Bunavestire, unde
a inaugurat un nou seminar teologic. În acelaşi
oraş, a reînfiinţat o tipografie (1747), aducând
meşteri de la Râmnic, şi a creat o bibliotecă. De
numele său s-a legat şi ridicarea mănăstirii şi a
bisericii unite de la Alba Iulia. A edificat pe chel-
tuiala sa bisericile de la Bistra şi Răşinari. S-a
manifestat ca un spirit religios şi iubitor al ştiinţei
şi culturii. Totodată, a sprijinit restaurarea unor
monumente religioase. În ultimii ani de viaţă, a
început traducerea în limba română a Bibliei, după
Vulgata, lucrare rămasă în manuscris şi care a fost
tipărită în anul 2005, cu eforturile deosebite ale
Institutului de Lingvistică şi Istorie Literară
„Sextil Puşcariu” al Academiei Române şi ale
Institutului de Istorie „George Bariţ” din Cluj-
Napoca. După moarte şi-a lăsat averea Semina-
rului de la Blaj. A murit la Baia Mare şi a fost
înmormântat la Blaj. 

ABBAS, FERHAT (1899-1985), om politic alge-
rian. Era fiul unui funcţionar
public. A făcut studii de chimie
şi farmacie la Philippeville şi
Constantine. A început să
practice meseria de farmacist
la Sétif, unde a fost ales şi
consilier general şi municipal.
În 1924, a pus bazele Aso -
ciaţiei Studenţilor Musulmani

din Africa de Nord, fiind unul dintre liderii săi
(1927-1931). S-a afirmat drept unul dintre cei mai
importanţi lideri ai mişcării de eliberare naţională
din Algeria, îndreptată împotriva dominaţiei
coloniale franceze. S-a plasat însă de la început pe
poziţii moderate, cerând integrarea politică a elite-
lor indigene (1936). Astfel, a pus bazele Uniunii
Populare Algeriene (1938). În 1939, s-a înrolat
volutar în armata franceză, dar după înfrângerea
Franţei de către nazişti (1940), a trecut pe poziţii
mai radicale. Astfel, în 1943, a publicat Manifestul

către poporul algerian, criticat de guvernul fran -
cez în exil, în care a solicitat îmbunătăţirea statu-
tului musulmanilor în Algeria. După 1945, s-a re -
mar cat printr-o politică moderată şi conci liantă.
Astfel, în 1946, a devenit deputat în Parla mentul
de la Paris, iar peste doi ani, în Adunarea Algeriei.
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S-a alăturat apoi Frontului de Eliberare Naţională
a Algeriei (1956). A activat la Cairo, alături de
Ahmed Ben-Bella, pentru organizarea unui guvern
provizoriu al Algeriei. Prim-ministru al guvernului
provizoriu al Algeriei, reunit în exil la Tunis
(1958-1961). Preşedintele Adunării Naţionale
Constituante (1962-1963). A demisionat după un
an, în semn de protest faţă de dominaţia excesivă
a Frontului de Eliberare Naţională. S-a manifestat
ca un apărător îndârjit al instituţiilor parlamentare
şi, mai apoi, un critic acerb al politicii autoritare a
preşedintelui Ahmed Ben-Bella. Ulterior, a căzut
în dizgraţie, fiind exclus din Frontul de Eliberare
Naţională şi i s-a stabilit domiciliu obligatoriu
(1963-1965; 1976-1977), fiind apoi obligat să
plece în exil. Cu puţin timp înainte de moarte, a
fost reabilitat şi i s-a permis să se întoarcă în ţară.
Lucrări: Autopsie d’une guerre.

ABD EL-KADER (ABD AL-QADIR; SIDI-EL-
HADJI OULED MAHIDDIN; IBN MUHAYI

AL-DIN-AL-HASANI) (1808-
1883), teolog, lider politic şi
mi   li tar arab. Era originar dintr-o
familie de musulmani, care a
condus un lăcaş religios isla mic
şi a pretins că îşi avea originile
în califii Fatimizi. A primit în
familie o strălucită educaţie
reli gioasă, devenind teolog.

Emir de Mascara, în Algeria (1832-1847). S-a
afirmat ca un inamic înverşunat al Franţei în
perioada cuceririi Algeriei şi a condus lupta împo -
triva dominaţiei coloniale franceze – ,,războiul
sfânt” (Jihad) (1832-1834; 1835-1837; 1840-
1847). A urmărit constituirea unui stat algerian
bazat pe Islam. În 1832, calităţile sale militare şi
politice au făcut să fie proclamat sultan, cu spri -
jinul unui lider religios local, Mahieddin, de către
unele triburi din zona Oran. În 1833, a fost silit să
bată în retragere în faţa generalului Boyer, sub
zidurile Oranului. Prin tratatul din 1834 cu gene -
ralul Desmichels, a primit titlul de comandant al
„credincioşilor” din zona Oranului şi i s-a recu -
nos  cut autoritatea în zonele din estul ţării. A
organizat o armată de 10 000 de soldaţi, a ridicat
forturi şi şi-a stabilit capitala la Tiaret (Tagdempt),
devenit centrul unui stat bazat pe principiile reli-
giei islamice. Astfel, a încercat să introducă ega-
litatea între membrii triburilor, în detrimentul
privilegiilor conducătorilor războinici. Francezii
au reluat lupta, dar, fiind atacat prin surprindere,

generalul Camille Trezel a fost nevoit să capitu -
leze la Macta (1835) şi la Rachgoun (1836). Atacat
de forţe militare net superioare, Abd El-Kader a
fost nevoit însă să evacueze Mascara (1835), cuce -
rită de mareşalul Clauzel, dar a continuat lupta.
Profitând de neînţelegerile de la nivelul coman -
damen tului francez, între Bugeaud şi Dauremont,
după discuţii cu generalul Bugeaud, a obţinut, prin
tratatul de la Tafna (1837), recu noaşterea sa ca
lider al provinciilor Oran şi Titteri. Astfel, şi-a
impus autoritatea asupra triburilor din zona
Chelial, apoi în zona Saharei. A pedepsit dur tribul
Koulongli din Zouatna, pentru că a recunos cut
stăpânirea franceză. În 1839, a reînceput războiul
contra francezilor şi a încheiat o alianţă cu Abd Er-
Rahman ibn Hişam, sultanul Marocului (1822-
1859). După numeroase lupte, a obţinut vic toria de
la Mitidja (1839), unde au fost masacraţi numeroşi
colonişti creştini. Dispunând de forţe militare ce
numărau 100 000 de oameni, bine în zes traţi cu
arma ment modern, generalul Bugeaud, devenit
între timp şi guvernator, a reuşit să cuce rească
toată Algeria şi să îi supună triburile. Abd El-
Kader s-a refugiat în Maroc, fiind sprijinit de
sultanul acelui stat, Mawlana Abd Er-Rahman
(1822-1859). După bombardarea de către francezi
a oraşelor marocane Mogador şi Tanger şi
înfrângerea armatei marocane la Isly (1844), a fost
însă silit să părăsească alianţa cu Marocul. A dus
un război de gherilă cu francezii, dar a fost silit să
se refugieze din nou în Maroc. De această dată,
sultanul i s-a arătat ostil. De aceea, Abd El-Kader
a revenit în Algeria, dar a fost înfrânt decisiv la
Sidi Brahim (1846). La 23 decembrie 1847, s-a
predat generalului Lamoricière, care l-a întem -
niţat, deşi emirul a dorit să se retragă în Siria sau
Egipt. A fost închis, din 1847, pe rând, la Malgue,
Pau şi Amboise. În 1852, Napoleon al III-lea,
împărat al Franţei (1852-1870), a decis să-l eli -
bereze. Ulterior s-a stabilit în Imperiul Otoman,
mai întâi la Bursa (1853), dar după un cutremur a
plecat la Damasc, unde s-a consacrat studiului
teologiei musulmane. Din anul 1855 şi până la
moarte, a trăit la Damasc. Aflat în exil, în 1864, a
aderat la Francmasonerie. A luptat pentru apărarea
drepturilor creştinilor maroniţi din Liban, cu
prilejul răscoalei din 1860, ceea ce i-a adus
Ordinul „Legiunii de Onoare”. Fiind considerat
părintele naţiunii algeriene, rămăşiţele sale
pământeşti au fost aduse în 1966 în Algeria.
Universitatea şi moscheea din Constantine îi
poartă numele.
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AbAte (provine din aramaică: aba = tată) – Superior
al unei abaţii; conducător al unei mănăstiri catolice în
Evul Mediu. 

AbdicAre – Decizia unui suveran de a renunţa la
tron, de bunăvoie sau silit. 

Abolire – Desfiinţarea, de bunăvoie sau silită, într-un
context istoric dat, a unei instituţii, a unei uzanţe sau
a unei stări social-politice. 

Aboliţionism – Mişcare social-politică în secolele
XVIII–XIX în Anglia, Franţa, S.U.A., care a militat
pentru desfiinţarea instituţiei sclaviei şi a comerţului
cu negri. 

AbrogAre – Principiu al vieţii politice şi al dreptului
internaţional, ce prevede scoaterea din vigoare a unui
act normativ, total sau parţial, printr-o dispoziţie legală. 

Absolutism – Regim politic, caracterizat prin con -
centrarea puterii supreme în stat în mâinile
monarhului. 

Acângii (Akâncii) (turc.) – Trupe de cavalerie din
armata otomană. Erau destinate incursiunilor şi
jafului în teritoriile inamicului. 

AcreditAre – Procedură de numire a unei persoane
într-o funcţie diplomatică într-o ţară străină. 

Acropolă (gr. akros = înalt; polis = cetate) – O zonă
întărită a unui polis în Antichitate.

Activism – Tactică de luptă, utilizată de către
mitropolitul Transilvaniei Andrei Şaguna (1809-
1873) şi Partidul Naţional Român din Banat, condus
de Alexandru Mocioni (1841-1909), care au sperat
că, prin participarea la viaţa politică, vor obţine
recunoaşterea drepturilor naţionale ale românilor din
Transilvania.

Acţiuni – Hârtii de valoare, titluri corespunzând
unei părţi din proprietatea unei societăţi, care dau
dreptul proprietarului, în conformitate cu dreptul de
proprietate, să primească dividende. 

AculturAţie – Termen utilizat în secolul al XX-lea
pentru a desemna preluarea, în mod liber sau forţat,
de către o comunitate a unor elemente de cultură
materială şi spirituală sau a întregii culturi a unei

comunităţi aflate pe o treaptă superioară de
dezvoltare. 

Ad-hoc (lat. = anume pentru acest scop) – Se referă
la un organism constituit pentru a exercita o misiune
determinată în timp în plan juridic, priveşte numirea
de către stat a unui judecător, pentru a se ocupa de
instrumentarea unui caz. 

Ad interim (lat. = între timp) – Titlul purtat de către
însărcinatul cu afaceri, care ţine locul titularului unei
misiuni diplomatice. Termenul se aplică şi pentru cel
care deţine pentru un anumit timp un portofoliu
guvernametal.

AdunAreA norodului – Oastea lui Tudor
Vladimirescu (1780-1821) în Revoluţia de la 1821.

AdunAreA ţării – Adunare reprezentativă, în
secolele XIII–XIX, în Ţara Românească şi Moldova.
Era convocată periodic, între secolele XV–XVI,
pentru a dezbate probleme importante ale politicii
interne şi externe. 

Adunările obşteşti – Adunări reprezentative în
Evul Mediu în Transilvania. Reuneau reprezentanţi ai
nobilimii, clerului superior, orăşenimii bogate,
ţăranilor liberi şi erau convocate de voievodul
Transilvaniei sau de regele Ungariei. 

Agă (turc.) – Înalt demnitar otoman, precum
comandantul ienicerilor şi şeful eunucilor de la
Palatul Imperial de la Constantinopol. 

Ager publicus (lat.) – Pământul public, provenit din
exproprieri şi cuceriri în Italia şi în provinciile
statului roman.

AgorA – Piaţa publică în oraşele din Grecia antică. 

Agresiune – Atac armat al unui stat împotriva altuia,
cu scopul de a-1 cuceri şi a obţine avantaje econo -
mice şi teritoriale. E incompatibil cu principiile
dreptului internaţional. 

AhidnAme (turc.) – Tratat, diplomă de privilegii în
Imperiul Otoman. 

AlA – Unitate auxiliară de cavalerie în armata im -
perială romană, cu un efectiv între 500 şi l 000 de
soldaţi. 

Glosar de termeni istorici
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AlbgArdişti – Nume generic pentru cei ce au luptat
împotriva Sovietelor şi a bolşevicilor în Războiul
civil din Rusia (1918-1920). 

Albinărit – Dare bazată pe produsele apicole (a 10-a
parte din producţie) în Transilvania şi Ţara
Românească în Evul Mediu. 

Alodiu – Proprietate funciară, lipsită de sarcini
servile sau vasalice, ereditară, necondiţionată, între
secolele V–XI în Apusul Europei. 

Alogeni (gr. allos = alt; ghenos = neam) – Cei ce se
deosebesc, prin naştere şi origine etnică, de
majoritatea populaţiei de pe teritoriul pe care trăiesc.

Alteţă – Titlu şi termen de adresare pentru principii
unei familii domnitoare. Deseori, termenul a desem -
nat moştenitorul tronului.

AmbAsAdor – Diplomatul cu cel mai înalt rang, care
conduce o reprezentanţă diplomatică, îl reprezintă pe
şeful statului care 1-a trimis pe lângă cel al statului în
care a fost acreditat. 

AmbuscAdă – Loc amenajat de o subunitate militară,
în vederea surprinderii inamicului.

AmendAment – Propunere de modificare, adăugire a
unui proiect legislativ, text de lege, rezoluţie, statut,
constituţie, în planul relaţiilor internaţionale. 

Amerindieni – Populaţii băştinaşe, de rasă mon -
goloidă, din Lumea Nouă, cu care spaniolii au venit
în contact în timpul cuceririlor din secolul al XVl-lea,
când au fost, în mare parte, exterminate. 

Amnistie – Act al puterii de stat, ce prevede iertarea
pedepselor şi înlătură răspunderea penală, dar şi
consecinţele condamnării pentru diferite categorii de
infracţiuni. 

AnAbAptişti – Sectă protestantă radicală, a cărei în -
văţătură s-a răspândit în secolul al XVI-lea în
Germania, Elveţia şi Ţările de Jos.

AnAforA – Raport scris al dregătoriilor domneşti sau
al divanului, adresat şi domnitorului în Evul Mediu în
Ţara Românească şi Moldova, în legătură cu o pro -
blemă administrativă şi judecătorească, prin care se co -
municau concluziile unor cercetări şi se sugerau soluţii.

AnAhoret – Călugăr care decide să trăiască în
solitudine, pentru a deprinde mult mai bine esenţa
învăţăturii religioase. Este sinonim cu ermit.

AnAle – Scriere în care evenimentele istorice au fost
înregistrate pe ani, cu indicarea perioadei de timp. 

AnArhie – Stare de dezordine, agitaţie internă, haos
într-o ţară sau o instituţie. 

AnArhism – Teorie şi mişcare politică bazate pe
desfiinţarea statului pe cale violentă şi înlocuirea
acestuia cu o federaţie de mici asociaţii, organizate pe
baze egalitariste. 

AnAtemă – Pedeapsă pronunţată de către Biserica
creştină pentru încălcarea privilegiilor şi a învăţă -
turilor religioase. Ea putea merge până la excluderea
din sânul comunităţii creştine. 

AnglicAnism – Religie protestantă, apărută în seco -
lul al XVI-lea în Anglia. Bazele acesteia au fost puse
de către Henric al VlII-lea Tudor (l509-1547), prin
Actul de Supremaţie (1534). 

Animism – Concepţie religioasă ce atribuie forţelor
naturii un caracter divin. 

Anschluss (germ. = alipire) – Se referă la anexarea
la 10 martie 1938 a Austriei la Reichul nazist, în
conformitate cu planul lui Adolf Hitler (1889-1945)
de a aduce în cadrul aceluiaşi stat pe toţi vorbitorii de
limba germană. 

AnticlericAlism – Ostilitate faţă de creşterea
influenţei Bisericii în problemele de stat, învăţământ,
de conştiinţă, respingere a amestecului clerului în
viaţa publică. 

AntipApă – Rival al episcopului de la Roma, nere cu -
noscut de Biserica Catolică, alegerea nefiind cano -
nică, devenit ulterior papă. Sunt cunoscuţi 45 antipapi.

Antisemitism – Atitudine ostilă faţă de evrei, din
mo tive religioase, rasiste, economice şi politice. A
constituit o formă a intoleranţei politice şi religioase
în Evul Mediu în Germania şi Spania, în Epoca
Modernă în Rusia, Franţa, în Germania nazistă. De la
practici discriminatorii, precum lipsirea de drepturi, 
s-a ajuns la forma extremă – exterminarea
(Holocaustul).

ApArtheid – Termen în limba afrikaans, care se tra -
duce prin rasă separată. Se referă la regimul politic
dintre 1948-1991 din Africa de Sud, caracterizat prin-
tr-o strictă segregare rasială şi discriminare a populaţiei
de culoare, lipsită de cele mai elementare drepturi. 

ApostAzie – Politica unor suverani sau atitudinea
unor comunităţi sau indivizi de a renunţa public la o
credinţă religioasă. 

Apostoli – Nume dat discipolilor lui Iisus Hristos,
care au predicat învăţătura creştină în rândul unor
comunităţi. 

Aprod – Slujbaş la Curtea Domnească, în Evul
Mediu, în Ţările Române. Era recrutat dintre feciorii
boierilor care doreau o dregătorie. 
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