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Preliminarii 
 

L-am întâlnit pe istoricul Gheorghe Anghel1, pentru 
prima dată în carne și oase, în biblioteca Muzeului Unirii, 
unde venea pentru a-și aprofunda cercetările, dar, mai 
ales, pentru a depăna amintiri. Până atunci îl știam „din 
cărți”, din bibliografia despre cetăți medievale și, în 
special, despre istoria orașului și cetății Alba Iulia. 
Condiția mea de fiu „adoptiv” al Alba Iuliei, deopotrivă 
etnografic și intelectual (fiind de obârșie extra-carpatică, 
iar buchiile istoriei deprinzându-le la Cluj), mi-a sporit 
apetitul pentru a descoperi istoria muzeului și a orașului. 
Astfel, întâlnirea cu Gheorghe Anghel a fost providențială. 
N-aș fi putut găsi un dascăl mai priceput care să mă 
însoțească în trecutul pe care-l voiam deslușit. 

Bucuria întâlnirii cu un martor al trecutului, despre 
care știam că fusese mai bine de două decenii director al 
muzeului, a fost amplificată de poveștile, evenimentele și 
personalitățile pe care Gheorghe Anghel le pomenea în 
dialogurile noastre fortuite. Aveam în față un actor al 
istoriei orașului și muzeului, care-i cunoscuse pe Ion 

                                                 
1 Deopotrivă arheolog al evului mediu și profesor de istorie, am ales 
„calitatea de istoric” considerând că reprezintă cel mai bine întreaga 
activitate profesională a lui Gheorghe Anghel, închinată musei Clio. 
Pentru a facilita lectura și evita repetiții, îl voi pomeni, în text, pe 
Gheorghe Anghel simplu, doar cu nume și prenume, fără titulaturi. 
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Berciu, (re)ctitorul muzeului la sfârșitul anilor ’30, 
veteranii Unirii - în frunte cu Tiron Albani și Eugen Hulea, 
pe profesorii clujeni Constantin Daicoviciu, Ștefan Pascu 
sau David Prodan; fusese implicat în organizarea          
semi-centenarului din 1968, îl ghidase pe Nicolae 
Ceaușescu, colaborase îndeaproape cu episcopul Emilian 
Birdaș și condusese muzeul în anii tulburi ai 
comunismului terminal. 

Invitația adresată lui Gheorghe Anghel, de a povesti 
pe îndelete despre propria-i viață și carieră profesională, în 
contextul mai larg al istoriei muzeului și orașului Alba 
Iulia, a venit de la sine. Instrumentarul și metodologia 
istoriei orale erau cele mai potrivite pentru a developa un 
trecut ce se cerea rostit. Astfel, în lunile august-octombrie 
2020, am realizat patru interviuri audio-video, fiecare de 
aproximativ două ore, cu Gheorghe Anghel, la Sala Unirii 
(aripa de Nord). 

De ce istorie orală? Contur metodologic 
Istoria orală reprezintă, în mod aparent paradoxal, 

cea mai veche și cea mai recentă formă de recuperare a 
trecutului2. Dacă ne gândim la Herodot, părintele scrisului 
istoric, care folosea ca surse ale Istoriilor sale mărturii 
orale, povești auzite, direct sau indirect, și pe care le 
(dis)cernea, mai mult sau mai puțin critic, în exercițiul 
reconstitutiv, putem plasa istoria orală chiar la 
                                                 
2 Doru Radosav, Istoria din Memorie. Încercări de istorie orală, Cluj-
Napoca/ Gatineau, Argonaut/ Symphologic Publishing, 2016, p. 7. 
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începuturile „științei istorice”. Pe de altă parte, deși 
folosită de veacuri ca instrument de recuperare a 
trecutului, istoria orală, ca gen istoriografic, s-a 
„instituționalizat” recent, după al Doilea Război Mondial 
în lumea academică occidentală, iar în spațiul românesc 
după căderea comunismului. 

Privită cu suspiciune din cauza caracterului volatil și 
fragmentar al memoriei, istoria orală comunică ambivalent 
cu istoriografia „tradițională”, ce proclamă întâietatea 
recuperării documentare: pe de o parte, mărturiile orale 
sunt valorizate datorită îmbogățirii „complementare” a 
surselor, iar pe de altă parte, intră în concurență cu sursele 
documentare tocmai pentru că asumă trecutul ca „istorie 
trăită”. Altfel spus, fără a minimaliza importanța „istoriei 
tari”, politico-instituționale, cu care nu intră într-o relație 
concurențială, istoria orală dă viață trecutului, privilegiind 
întâlnirea dintre „marea istorie” și biografie3, dintre 
destinul individual și istoria oficială.  

E un truism afirmația, folosită uneori pentru a 
consolida statutul privilegiat al „istoriei documentare”, că 
„mărturiile orale nu sunt obiective”. Dar ce surse 
documentare sunt mai puțin „subiective”? Oare notele 
informative ale Securității, redactate într-o grilă ideologică 
pentru a incrimina dușmani, reali sau imaginari, ai 
regimului sunt obiective? Sau procesele verbale de 

                                                 
3 Ibidem. 
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interogatoriu ale aceleiași Securități sunt mai „adevărate”? 
Am folosit aceste exemple „extreme”, dar de care istoricul 
se lovește cotidian, doar pentru a arăta că „subiectivitatea” 
implicită a surselor orale nu le „discriminează” ca 
instrumente de recuperare a trecutului, ci, dimpotrivă, le 
oferă un caracter specific. Ceea ce face istoria orală diferită 
este tocmai acest aport de „subiectivism”, ca reflecție a 
memoriei personale ce se developează și prin care trecutul 
nu e doar descris, ci și semnificat4. 

Având în vedere acest caracter personal, istoria orală 
nu-și propune o poziție hegemonică în discursul asupra 
trecutului, fiind conștientă de imposibilitatea afirmării 
„Adevărului” și, tocmai de aceea, privilegiază autenticul 
„experienței trăite”5. Astfel, fragilitatea memoriei, 
inexactitatea factologică și idiosincraziile personale nu 
șubrezesc efortul recuperator, ci îi oferă verosimilitate. 

Traducând aceste delimitări conceptuale în cazul 
interviurilor cu Gheorghe Anghel, merită subliniat un 
aspect fundamental: demersul nu se vrea a fi o istorie 
„completă și ultimă” (sic!) a Muzeului Unirii și Alba Iuliei 
în anii comunismului. În schimb, conștient de limitele și 
aproximările inerente, efortul recuperator privilegiază 
tocmai perspectiva personală în care Gheorghe Anghel, un 
martor implicat al trecutului, (re)povestește istoria 

                                                 
4 Alessandro Portelli, „Ce face ca istoria orală să fie diferită?” în 
Anuarul Institutului de Istorie Orală, XII/2010, p. 235. 
5 Doru Radosav, op. cit., p. 7. 
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muzeului și orașului. De altfel, pentru a delimita precis 
conturul demersului, acesta se constituie într-o serie de 
interviuri semi-structurate, de tip „povestea vieții”, în care 
subiectul, Gheorghe Anghel, își repovestește biografia, 
aplecându-se asupra „obiectelor” – muzeul și orașul Alba 
Iulia în anii comunismului.  

Șansa, pe care destinul i-a oferit-o lui Gheorghe 
Anghel și, implicit, istoricului care vrea să-i recupereze 
povestea, constă în intersectarea fericită a biografiei cu 
„marea istorie”. Altfel spus, întâlnirea cu Gheorghe Anghel 
reprezintă prilejul excelent de a descoperi personalitățile și 
evenimentele relevante ale istoriei muzeului și orașului în 
ultimele trei sferturi de veac. Pe scurt, într-o sumară 
trecere în revistă, în biografia lui personală și profesională, 
Gheorghe Anghel a fost alături de personalități și în 
mijlocul unor evenimente importante: Alba Iulia în 
vremea Dictatului de la Viena și a celui de-al Doilea 
Război Mondial; anii tranziției postbelice și începutul 
comunizării, cu prezența Armatei Sovietice în oraș, vizita 
lui Petru Groza și alegerile fraudate de comuniști din 1946; 
învățământul albaiulian la cumpăna anilor ‘40-’50, 
desființarea Bisericii Greco-Catolice, viața universitară 
clujeană în plin stalinism, muzeul unirii și oamenii lui, pe 
durata unei jumătăți de veac – Ion Berciu, Alexandru Popa, 
Eugen Hulea, Enea Zefleanu, Cloșca Băluță, Vasile Moga, 
Nicolae Josan ș.a., relativa destindere din anii ‘60 și 
impactul asupra orașului – celebrarea semi-centenarului 
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Unirii, reorganizarea muzeului, realizarea expozițiilor din 
1968 și 1975, vizitele lui Nicolae Ceaușescu, organizarea 
sesiunilor științifice ale muzeului, relații academice cu 
istoricii consacrați ai vremi – Constantin și Hadrian 
Daicoviciu, Ștefan Pascu, David Prodan, Emil Condurachi, 
Virgil Vătășianu ș.a., colaborarea cu Episcopia Ortodoxă 
de Alba Iulia și, în special, cu ierarhul Emilian Birdaș, 
declinul ceaușismului și supraviețuirea instituțională în 
anii ’80, căderea comunismului, muzeul și orașul în anii 
tranziției post-decembriste. 

Despre toate aceste evenimente și personalități, care-
i jalonează viața personală, Gheorghe Anghel povestește 
de-a lungul interviurilor, într-o manieră destinsă și cu 
mult umor. De altfel, proprie discursului memorial este 
dimensiunea (inter)personală, accentul căzând asupra 
stării de spirit generate de relațiile cu ceilalți. Ceea ce 
uimește și, implicit, animă dialogurile este buna-dispoziție 
a lui Gheorghe Anghel, care povestește cu haz, apelând la 
anecdotă și chiar picanterie, conferind astfel un tonus viu 
povestirii. Pentru a sugera farmecul dialogului, ce-și pierde 
din savoare și spontaneitate prin transcriere, am ales să 
menționez între paranteze când Gheorghe Anghel se 
amuză pe seama celor povestite (râde).  

Povestea vieții lui Gheorghe Anghel se suprapune cu 
istoria muzeului albaiulian pentru mai bine de patru 
decenii (1959-2000), astfel că recuperarea biografiei sale se 
plasează la granița dintre destin individual și memorie 
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instituțională. Tocmai de aceea, volumul de față reprezintă 
avanpremiera unui șantier de cercetare mai amplu, pe care 
vreau să-l dedic istoriei muzeului și orașului în perioada 
comunistă, diversificând sursele (arhive, presă, istorie 
orală) și instrumentele de lucru. 

Cine este Gheorghe Anghel?6 
Singurul fiu al Mariei și lui Petru Anghel, Gheorghe 

Anghel s-a născut la 7 aprilie 1935 în Șard, județul Alba. A 
urmat școala primară în comuna natală, iar primele trei 
clase, din ciclul întâi al liceului, la Liceul „Mihai Viteazul” 
din Alba Iulia, între anii 1946-1949. În 1949 s-a transferat la 
Școală Normală Pedagogică din Deva, pe care a absolvit-o 
în 1953. După încercarea eșuată, din 1953, de a fi admis la 
Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din 
București, se întoarce acasă, predând, pentru un an de zile, 
la Școala din Ighiu.  

În 1954, Gheorghe Anghel a fost admis la Facultatea 
de Istorie a Universității „Victor Babeș” din Cluj, pe care a 
absolvit-o în 1958 cu diplomă de merit. Pentru câteva luni 
(septembrie 1958 – ianuarie 1959) a predat la Școala din 
Feneș, angajându-se, din 15 ianuarie 1959 la Muzeul 
Regional Alba Iulia, în cadrul căruia a avut o carieră de 41 
de ani, ocupând funcțiile de muzeograf (1959-1960), 

                                                 
6 Scurta prezentare biografică, ce nu-și propune să umbrească 
povestea vieții lui Gheorghe Anghel, recompusă în interviuri, are rolul 
de a familiariza cititorul cu profilul personajului central al cărții.  
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muzeograf principal (1960-1968), șef de secție (1968-1971), 
director (1971-1994) și cercetător principal (1994-2000). 

Beneficiar al unei burse de studiu la Universitatea 
din Köln (1973), Gheorghe Anghel aprofundează studiile 
doctorale în domeniul castelologiei, obținând titlul de 
doctor în 1978, la universitatea clujeană, sub coordonarea 
istoricului Ștefan Pascu, cu teză intitulată: Fortificații 
medievale din sud-vestul Transilvaniei. 

Specializat în arheologie medievală, castelologie și 
istoria evului mediu, Gheorghe Anghel a avut șansa 
participării, de-a lungul anilor ‘70 și începutul anilor ‘80, la 
multiple conferințe și stagii de cercetare în străinătate - 
Nimegen (Olanda), Blois (Franța), Bad-Munstereifel 
(Germania), Basel (Elveția), Roma (Italia), Teheran (Iran), 
Karrenbekminde (Danemarca) și Durham (Anglia). 

Cercetările și publicațiile lui Gheorghe Anghel 
acoperă o sferă largă de preocupări, de la istoria orașului și 
cetății Alba Iulia, fortificațiile medievale din Transilvania, 
istoria ortodoxiei ardelene, lupta națională a românilor 
ardeleni și până la cercetări arheologice și de istoria artei 
privind epocile antică și medievală7. 

Animator al vieții intelectuale albaiuliene, Gheorghe 
Anghel a inițiat în 1971 sesiunea științifică a muzeului, 
organizată anual în preajma zilei de 1 Decembrie,  
dezvoltând, totodată, revista științifică Apulum. 
                                                 
7 Bibliografia selectivă a lucrărilor lui Gheorghe Anghel poate fi 
consultată în Apulum, 42/2005. 



[13] 
 

Cu un rol de prim-plan în reorganizările Muzeului 
Unirii din 1968 și 1975, când a fost vernisată expoziția de 
bază, Gheorghe Anghel a fost implicat, de asemenea, și în 
înființarea de noi muzee, case memoriale sau expoziții în 
județul Alba: Muzeul „Avram Iancu” din Câmpeni, Muzeul 
mineritului de la Roșia Montană, Muzeul din Blaj, Casa 
memorială „Avram Iancu” etc. 

Privind retrospectiv, parcursul biografic al lui 
Gheorghe Anghel actualizează cuvintele cronicarului „Nu 
sunt vremurile sub om, ci bietul om sub vremuri”. Format în 
perioada învolburată a anilor ‘40-‘50, când România Mare 
se sfârșise, iar războiul aducea, o dată cu armata sovietică, 
și comunismul genocidar, Gheorghe Anghel a navigat prin 
istoria dramatică a celei de-a două jumătăți a veacului XX. 
Cercetător de vocație, care a avut șansa întâlnirilor 
formatoare cu istoricii consacrați ai vremii, Gheorghe 
Anghel a fost, fără excese encomiastice și 
colaboraționisme incriminabile, beneficiarul regimului 
Ceaușescu, pe timpul căruia a condus muzeul albaiulian, 
având, totodată, șansa plecării la studii și cercetări în 
spațiul occidental. Devotat instituției pe care a condus-o, 
căreia i-a îmbogățit patrimoniul cultural și i-a dezvoltat 
„resursa umană”, Gheorghe Anghel are meritul 
incontestabil de a fi scos la liman muzeul în anii 
ceaușismului târziu, când presiunea autofinanțării și 
spectrul desființării (parțiale) anesteziaseră instituțiile 
muzeale din România. 
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 Precizări editoriale 
Conținutul interviurilor care se regăsesc în volum 

reprezintă o formă editată și adaptată a dialogurilor 
înregistrate cu Gheorghe Anghel. De comun acord, am 
eliminat părțile privitoare la unele aspecte de viață privată 
ale celor menționați, eliminând, de asemenea, repetițiile 
sau discuțiile colaterale8. În plan ortografic, am îndreptat 
rarele greșeli sau dezacorduri în exprimare, firești 
discuțiilor spontane. Dialogul în dialog, respectiv atunci 
când Gheorghe Anghel redă discuțiile avute cu cineva, le-
am evidențiat prin caractere italice. 

Am considerat necesar, având în vedere numărul 
semnificativ de persoane pe care Gheorghe Anghel le 
menționează în dialoguri și, mai ales, faptul că multe 
dintre ele sunt puțin cunoscute publicului larg, să adaug la 
finalul lucrării o anexă (Personajele povestirii) cu micro-
biografii ale acestora. Am optat pentru plasarea în anexă, 
în detrimentul notelor infrapaginale, pentru a ușura 
lectura textului. 

Anexa nu cuprinde toate numele pomenite de 
Gheorghe Anghel. Pe de o parte, există câteva cazuri, în 
special ale unor vecini, colegi sau profesori din anii ‘40-‘50, 
menționați doar cu numele de familie, despre care nu am 
găsit nicio informație, iar pe de altă parte, în cazul 

                                                 
8 Uneori, discuția evolua spre subiecte marginale, inerente dialogului 
spontan, privitoare la aspecte de viață cotidiană ce nu făceau obiectul 
temei interviurilor. 
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personalităților arhicunoscute, precum Lucian Blaga sau 
Nicolae Ceaușescu, am considerat superfluu un astfel de 
demers. Sursele folosite pentru întocmirea acestor 
biografii au fost: dosarele de personal din arhiva muzeului, 
articolele omagiale in memoriam din revista muzeului – 
Apulum și lucrările: Florica Dobre (coord.), Membrii C.C. 
al P.C.R. (1945-1989), București, Editura Enciclopedică, 
2004; Mara Mărgineanu, Mirela Popa-Andrei, Attila Varga 
(coord.), Dicționarul membrilor institutului de Istorie din 
Cluj (1920-2020), Cluj-Napoca, Centrul de Studii 
Transilvane, 2020; David Prodan, Memorii, București, 
Editura Enciclopedică, 1993; Tudor Roșu, Liviu Zgârciu, 
Ioana Rustoiu, Marius, Cristea, Zece personalități ale 
Unirii, Alba Iulia, Cognitiv, 2019, alături de informațiile 
disponibile on-line. 

De asemenea, pentru a veni în sprijinul cititorului, 
am folosit note de subsol în cazul locurilor sau 
evenimentelor pe care le-am considerat de cuviință a fi 
explicate. Totodată, la finalul lucrării am adăugat un 
indice de nume și o anexă foto. 

Nu în ultimul rând, mulțumesc colegilor care m-au 
sprijinit și îngăduit în acest efort și, în mod special, lui 
Rareș Diodiu, care a asigurat cu bună dispoziție partea 
tehnică a înregistrărilor, Ancăi Drăghiciu pentru sprijinul 
în realizarea coperții, lui Liviu Zgârciu pentru fragmentele 
din dosarul din arhiva C.N.S.A.S. al lui Gheorghe Anghel, 
pe care mi le-a pus la dispoziție, și Ioanei Ursu, pentru 
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corectarea și îndreptarea materialului. De asemenea, țin să 
mulțumesc editurii Mega pentru profesionalismul 
confirmat în procesul de editare și tipărire a volumului. 

La finalul acestor rânduri, îndrept un gând de 
prețuire către istoricul Gheorghe Anghel, pentru 
deschiderea și bunăvoința cu care a răspuns invitației de a-
și mărturisi povestea vieții, subliniind că a fost un ghid 
excelent pentru înțelegerea istoriei muzeului și orașului 
Alba Iulia în anii comunismului.  
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Alba Iulia în anii formării: 
familie, copilărie, educație9 

 
Dragoș Ursu: Începem, domnule Anghel. Aș vrea să 

ne povestiți unde v-ați născut, povestea familiei 
dumneavoastră. 

Gheorghe Anghel: Eu m-am născut la Șard! (rostește 
cu mândrie originea) Cea mai mare comună dintre Alba și 
Zlatna. În secolul 18 și 19, calea Moților se numea „via sard 
et zalatnae”. Deci, drumul Șardului și... Dup-aia se chema 
„via imperatoris”, adică drumul țării sau drumul imperial. 
Pe acest drum a fost Iosif al II-lea, s-a dus la Zlatna.  

Dragoș Ursu: Și-a trecut prin Șard. 
Gheorghe Anghel: A trecut prin Șard, da. Părinții mei 

au fost... Tata a fost „șuster”. 
Dragoș Ursu: Cum îl chema pe tatăl dvs? 
Gheorghe Anghel: Anghel Petru al lui Laurian. Dar în 

Șard nu-i zicea Laurian, îi zicea „Leurean”. Au fost mulți 
copii, au fost șase. Inițial, bunicul, pe care nu l-am 
cunoscut, era înstărit, avea peste 3-4 hectare, dar, fiind 
șase copii, s-au împărțit. Tata, fiind meseriaș, a primit cea 
mai mică parte, o vie de 7 ari și-un pământ de 40 ari, atât.  

Mama s-a născut la Zlatna. Mama ei provenea din 
Ighiu. S-a născut în 1913 (mama) și în 1914 tatăl ei a fost pe 

                                                 
9 Interviu realizat cu Gheorghe Anghel în data de 8 iulie 2020 la Sala 
Unirii. 
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front, în armata Austro-Ungară, în Regimentul 5010, și-a 
căzut prizonier prin nordul Bucovinei, în Galiția11, în 
ofensiva lui Brusilov12. Și l-au dus în Siberia, și-a stat la 
lacul Baikal. Și a venit din prizonierat abia în 1919. L-au 
adus americanii și nu știa nimic, a zis doar că s-au oprit la 
Colombo. 

Dragoș Ursu: Asta e în Sri Lanka. 
Gheorghe Anghel. Între timp, în 1914, a murit bunica. 
Dragoș Ursu: Pe mama cum o chema de fată? 
Gheorghe Anghel: O chema Corpade Maria. 
Dragoș Ursu: Și pe bunicul care a fost în prizonierat? 
Gheorghe Anghel: Corpade Gheorghe, că după el mi-

au dat numele. Și el a murit de gripă spaniolă. Și bunicul ei 
de la Zlatna a luat-o și-a ținut-o și-a măritat-o la Zlatna. 
Bătrânul a venit, s-a recăsătorit și nici n-a mai vrut să știe 
de fiică-sa. Era bogat. Și spera mama să-i lase ceva. I-a 
lăsat o grădină într-un vârf de deal (râde). Bunicul a avut 
mult, a avut turmă de oi. Rudele de-acolo nu l-au lăsat pe 
tatăl bunicii (mamei) mele s-aducă la Ighiu, a vrut să 
aducă animalele. Și așa s-a recăsătorit, și asta...  

 Eu, copil fiind, mergeam la Zlatna vara, pe vremea 
cireșelor. Avea o grădină uriașă. A tot despădurit el. Eu, 

                                                 
10 Regimentul 50 Infanterie avea garnizoana în cetatea Alba Iulia. 
11 Regiune din Vestul Ucrainei de azi, pe atunci în Imperiul Austro-
Ungar. 
12 Ofensivă de proporții a Imperiului Țarist împotriva Austro-Ungariei, 
desfășurată între iunie și septembrie 1916. 
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vara, când eram elev, în clasa a 4-a, a 5-a13, stăteam o 
săptămână, două. Așa s-a întâmplat că în 1945 eram acolo 
când s-au întors rușii, după capitularea Germaniei. Și m-au 
prins acolo rușii. Și ei erau la cireșe. Eu mă urcam cu ei. Și 
un ofițer, cred că era locotenent, tânăr de tot, mi-a arătat 
pistolul și mi-a dat să mă joc cu pistolul (râde). 

Dragoș Ursu: Părinții când s-au căsătorit? 
Gheorghe Anghel: În 1934. 
Dragoș Ursu: Ați zis că tata era meseriaș. Mama a 

făcut școală? 
Gheorghe Anghel: Mama a făcut 7 clase. Citea mai 

bine decât învățătoarea. Citea romane, cred că mai multe 
romane a citit ea decât mine. Citea romane și împrumuta 
de la preoteasă, de la învățătoare. După ce am fost eu la 
liceu, îi aduceam eu cărți, i-am făcut o bibliotecă. Și citea 
foarte, foarte mult. 

Tata a lucrat și i-a mers bine meseria. Și-a făcut casă. 
Dragoș Ursu: Ce meserie a avut? 
Gheorghe Anghel: Pantofar. Schuster (Șușter), așa se 

zice în Ardeal. Dar, de fapt, schuster în nemțește înseamnă 
reparator de papuci. Atunci nu erau școli de specialitate. 
Te lua un meșter, care avea titlul de meșter, și în patru ani 
învățai meseria. Întâi erai din ăla că măturai, te duceai cu 

                                                 
13 În perioada interbelică, liceul avea două cicluri. Ciclul întâi, cu 
clasele 1-4, începea la sfârșitul celor patru clase primare, corespunzând 
ciclului gimnazial de azi, în timp ce vechiul ciclu doi corespundea 
claselor liceale. 
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marfa acasă la cine comanda, căpătai un leu – doi bacșiș. 
Ei moșteniseră terminologie germană. Acolo, ucenicul 
primea bani de băutură (râde), dar ei spuneau „tringăl” 
(râde). Și i-a mers foarte bine. Și-a făcut casă, o casă mai 
mare.  

Pe mine m-au proiectat să mă facă croitor. Deci, el 
era pantofar și casa era împărțită în două, una pentru 
pantofi și una pentru haine.  

Dragoș Ursu: Despre familia tatălui ce știți? 
Gheorghe Anghel: Familia noastră, bunicul dinspre 

tata a avut șase copii, doi băieți și patru fete. Un frate și-o 
fată s-au pocăit, au trecut la baptiști. S-au izolat, se 
temeau de tata. Și-au modificat și vederile față de ceilalți...  
O soră de-a lui, de la Ighiu, nu s-a pocăit, dar a avut șapte 
copii, șapte băieți. 

Dragoș Ursu: Ca Vrâncioaia. 
Gheorghe Anghel: A fost premiată de Gheorghiu-Dej, 

c-a avut șapte feciori. Toți au trăit și s-au rezolvat. Mie îmi 
plăcea la ei, deși erau mai săraci ca noi. Erau copii mulți, 
eu eram singur. Mergeam la pești, la iaz... 

Dragoș Ursu: Părinții s-au căsătorit în ‘34... 
Gheorghe Anghel: Eu m-am născut în ‘35. 
Dragoș Ursu: Ați fost primul copil? 
Gheorghe Anghel: Primul și ultimul. 
Dragoș Ursu: Tata era deja pantofar? 
Gheorghe Anghel: Era și avea de lucru foarte mult. 

Lucra și la comandă și lucra și pentru târg.  
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Anexă foto 

 
Arheologul Emil Condurachi, directorul Alexandru Popa și Gheorghe Anghel 

(plan secund) în lapidarium-ul muzeului. 
(anii ‘60 – latura de Nord-Vest a Catedralei Încoronării) 

 
Gheorghe Anghel, Ion Berciu și Cloșca Băluță 

(de la dreapta la stânga, anii ‘70) 
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Nicolae Ceaușescu și Gheorghe Anghel, 

 la vernisarea expoziției de bază a Muzeului Unirii (1975) 

 
Gheorghe Anghel ghidându-i pe Nicolae și Elena Ceaușescu în muzeu,  

cu ocazia vernisării expoziție de bază (1975) 
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