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Colecții 

„Realizările comunismului” din Reşiţa surprinse în 

ilustratele perioadei 1975-1989 

de Ana-Maria Paraschivescu 

 

ucrarea de faţă își propune să analizeze producţia 

cartofilă din ultimul deceniu şi jumătate al „Epocii 

de Aur” reprezentând municipiul Reşiţa. Dacă analizăm 

prima parte a secolului XX din punct de vedere al 

ilustratelor, observăm o abordare tematica vastă, care 

merge de la imagini ale fabricilor şi uzinelor reşiţene 

până la clişee color reprezentând împrejurimile oraşului, 

peisaje montane, clădiri şi alte aspecte ale vieţii din 

oraşul de munte. Predomină ilustratele dedicate vechii 

tradiţii metalurgice a oraşului, înfăţişând fabricile din 

toate unghiurile, foarte multe pe clişee alb-negru. 

Regăsim, însă, și clişee colorate manual, care redau 

acelaşi peisaj industrial, înfrumuseţat de culorile vii ale 

munţilor ce înconjoară oraşul. De asemenea, găsim 

imagini ale clădirilor administrative, clădiri cu o 

arhitectură deosebită, specifică perioadei austro-ungare, 

care a influenţat atât de puternic aceste locuri. Avem 

clişee cu Liceul Nou, Spitalul Casei Cercuale şi clişee 

care reprezintă bisericile oraşului, oglindind şi 

multiconfesionalismul zonei, interculturalitatea atât de 

firească în aceste locuri. Avem Templul evreesc, 

Biserica Romano-Catolică, Biserica Evanghelică, unele 

apărând chiar pe aceeaşi ilustrată ca o întrepătrundere 

firească. Există ilustrate cu locuitorii Reşiţei pe stradă, la 

promenadă, acestea fiind foarte valoroase prin informaţia 

preţioasă pe care ne-o transmit despre cum se îmbrăcau 

oamenii vremii, despre îndeletniciri, despre cum era 

construită societatea la vremea respectivă. Sunt clişee cu 

cei din înalta societate a oraşului şi clişee cu oameni 

simpli, la piaţă, ţărani vânzându-şi marfa.  

 altă mândrie a oraşului era transportul feroviar. 

Gara, cu numeroasele sale trenuri şi linii ferate, 

apare în foarte multe din ilustratele acelor timpuri. Prima 

locomotivă cu abur de pe teritoriul actual al României, 

numită RESICZA, a fost construită după proiectul lui 

John Haswell în anul 1872 la Reşiţa, pe atunci în 

componenţa Austro-Ungariei. Prima locomotivă cu abur 

50.243 „Regele Ferdinand”, construită în perioada 

interbelică, se produce la Reşiţa în anul 1926. În anul 

1972, la aniversarea unui secol de producţie de 

locomotive cu aburi la Reşiţa, a fost constituit Muzeul de 

locomotive, singurul în aer liber din Europa şi cel mai 

mare. Interesante sunt şi clişeele care prezintă anumite 

bresle la locul de muncă (avem, de exemplu, ilustrate cu 

un atelier de pantofar). Ilustratele de mare fineţe sunt 

cele din perioada austro-ungară, litografiate. Clişeele 

colorate manual indică opțiunea pentru frumos, pentru 
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ceva deosebit, care să îl încânte pe destinatar. Avem şi 

opusul, cum ar fi ilustratele anilor 50-60, care sunt alb-

negru şi înfăţişează cartierele de blocuri muncitoreşti, 

magazinele universale, atât de la modă în comunism şi 

ultimele ilustrate, din acea perioadă, înfăţişând fabricile 

oraşului. Reşiţa începea să îşi schimbe înfăţişarea. 

nii 70 aduc o mare schimbare în ceea ce priveşte 

industria cartofilă, referitor la imaginile folosite, 

la clişee și la reperele ce erau considerate ca demne de a 

reprezenta oraşele româneşti. În primul rând dispar 

ilustratele alb-negru, toate sunt acum color, clişeele sunt 

fotografice şi sunt reproduse tipografic. Reşiţa acestor 

ilustrate nu mai aminteşte cu nimic de Reşiţa anilor 

interbelici, sau chiar a anilor 50-60. Sunt reprezentate 

doar clădiri construite după anul 1975, tipic comuniste, 

cu acea dezolantă arhitectură, clădiri gri şi reci care nu 

transmit nicio emoţie, care nu sugerează frumosul, ci 

doar utilul. Apar clădiri precum Oficiul P.T.T.R., Gara 

Reşiţa Nord, Sediul Comitetului municipal al P.C.R., 

Magazinul Universal, Grupul şcolar al C.S.R., Institutul 

de Subingineri, Piaţa „23 August” cu Palatul C.E.C. pe 

fundal, cea mai importantă instituţie bancară a vremii. 

Toate aceste clădiri definesc comunismul. În toate 

oraşele ţării acestea erau şi au rămas reprezentantele vii 

ale acestui sistem. Toate asemănătoare, toate ridicate în 

grabă, unele fiind de-a dreptul inestetice şi din cauza 

proastelor materiale de construcţii folosite, nesigure şi 

neigienice. Mai sunt reprezentate locurile de recreere 

pentru populaţie: Ateneul tineretului, Casa de cultură, 

Parcul locomotivelor, Teatrul şi cinematograful de vară, 

Stadionul „Valea Domanului”. Acestea poartă şi ele 

acelaşi chip al socialismului.  

lădirile elegante şi frumoase din perioada austro-

ungară dispar cu totul, unele chiar la propriu, 

făcând loc „falnicelor” cartiere comuniste. Parcul 

Locomotivelor este singurul care apare pe ilustratele din 

această perioadă, lucru surprinzător, având în vedere 

„originea sa nesănătoasă”. Un loc fruntaş în vederile 

vremii îl are cartierul comunist, mândria „prea iubitului 

fiu al poporului” : Cartierul Lunca Bîrzavei, fotografiat 

din toate unghiurile, apărând şi în imaginile panoramă 

asupra oraşului şi în clişeele cu mai multe imagini. De 

asemenea, hotelurile oraşului sunt foarte bine 

reprezentate, hotelul „Semenic” fiind foarte popular. 

Artiştii fotografi din acea perioada, care s-au ocupat de 

promovarea în imagini a oraşului, este posibil să fi 

fotografiat şi alte obiective interesante ale zonei, însă 

cenzura comunistă nu se dezminţea nici măcar în ceea ce 

privea industria cartofilă. Nimic din ce nu era construit 

în acei ani nu era de arătat, nu exista. Vechea tradiţie 

metalurgică a oraşului nu era destul de bună pentru a fi 

arătată în ilustrate. În plină era a industrializării 

României, fabricile şi uzinele reşiţene sunt evitate, 

ascunse ca o ruşine. Nu făceau parte din marile realizări 

ale partidului, ale propagandei, erau acolo de zeci de ani 

ca o dovadă că această ţară nu s-a născut odată cu 

instaurarea regimului dictatorial, erau sfidarea pe care 

partidul nu o putea ierta, nu o putea distruge, dar o putea 

ascunde. Nimic din ce nu era produs al „Epocii de Aur” 

nu apare în carţile poştale ale vremii. Nici măcar natura, 

care înconjoară atât de frumos oraşul montan, nu apare. 

Omul „multilateral dezvoltat” şi produsele muncii sale 

erau demne de surprins pe vederile care aveau sa ajungă 

în diferitele „colţuri ale patriei socialiste”, sau în restul 

lumii, rostul ilustratelor fiind acela de a arăta întregului 

mapamond „măreţele realizări ale Epocii Ceauşescu”. 

deile formulate mai sus, dar și lista ilustrațiilor 

reproduse în continuare, se întemeiază pe analiza 

colecției de cărți poștale ilustrate păstrate în fondurile 

Bibliotecii Centrale Universitare „Eugen Todoran” din 

Timișoara. Biblioteca se bucură, începând cu anul 1975, 

de statutul de Depozit legal, ceea ce înseamnă – teoretic, 

cel puțin, că a putut să colecteze toate cărțile poștale 

imprimate în România după acel an.  

 

 

 

Artiştii fotografi care au realizat clişeele foto ale ilustratelor reprezentând Reşiţa în perioada 

1975-1989 
 

FOTOGRAFUL  CLIŞEE  TIRAJE 
 

Arsenie P(aul)  7  10 

Dumitru D. F.  7  11 

Oprea I.   4  11 

Pikalski Al.  1  1 

Pretor D.  1  1 

Simion L.  1  1 

 

 

 

FOTOGRAFUL  CLIŞEE  TIRAJE 

 

Şuler Fl.   3  3 

Vladu C.  6  8 

Vladu C. şi Şuler F. 1  2 

C. P. C. S.  2  3 

Nemenţionat  3  3 

 

TOTAL:   36  54 
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Lista cărților poștale ilustrate reprezentând Reșița, emise în perioada 1975-1989 

 

1 REŞIŢA - Editura Meridiane (I.P. Sibiu)  2 REŞIŢA: 1. Peisaj industrial. 2. Palatul politico- administrativ. 

 

 3. Hotel „Semenic”. 4. 

Magazinul universal 
„Nera”. 5. Cartierul 

Lunca Bîrzavei. 6. Lacul 
Văliug / Foto: C. Vladu 

şi F. Şuler – Editura 

Meridiane (Arta Grafică) 
- Clişee 1; Tiraje 2. 

 
   

3 REŞIŢA: Imagini din oraş / Foto: C.P.C.S. – Editura Sport-

Turism (I.P. Sibiu) 

 4 REŞIŢA: Gara de Nord / Foto: C. Vladu – Editura Meridiane 

(I.P. Sibiu) - Clişee 1; Tiraje 2. 

 

 

 
   

5 ROMÂNIA: REŞIŢA: Cinematograful de vară/Foto: Paul 

Arsenie - Editura Sport-Turism (I.P. Sibiu) 

 6 REŞIŢA: Teatrul şi cinematograful de vară/Foto: D.F. 

Dumitru .- OSETCM (Arta Grafică) .-Clişee 1; Tiraje 2. 

 

 

 
   

7 REŞIŢA: Hotel „Semenic”/Foto: I. Oprea .-Editura 

Meridiane (I.P Arta Grafică) .- Clişee 1; Tiraj 6. 

 8 REŞIŢA: Palatul administrativ şi hotelul „Semenic”/Foto: D.F. 

Dumitru .- Editura Meridiane (I.P. Sibiu) 
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9 REŞIŢA/Foto: C. Vladu .- Editura Meridiane (I.P Arta 

Grafică) 

 10 ROMÂNIA: REŞIŢA: Hotel Semenic/Foto: Fl. Şuler .- 

Editura Sport-Turism (I.P. Sibiu) 

 

 

 
   

11 REŞIŢA: Oficiul P.T.T.R/ Foto: I. Oprea .- Editura 

Meridiane (I.P Arta Grafică) .- Clişee 1; Tiraje 3 

 12 REŞIŢA: Cartierul „ Lunca Bîrzavei”/Foto: D.F. Dumitru .- 

Editura Meridiane 

 

 

 
   

13 REŞIŢA: Cartierul Lunca Bîrzavei/ Foto: D.F. Dumitru .- 

Editura Meridiane (I.P. Sibiu) 

 14 REŞIŢA: Cartierul „ Lunca Bîrzavei” .- OSETCM (Arta 

Grafică) 

 

 

 
   

15 REŞIŢA: Cartierul Lunca Bîrzavei /Foto: C. Vladu .- 

Editura Meridiane (I.P. Sibiu) .-Clişee 1; Tiraje 2. 

 16 REŞIŢA: Cartierul Lunca Bîrzavei /Foto: C. Vladu .- Editura 

Meridiane (Arta Grafică) 

 

 

 
   

17 REŞIŢA/ Foto: Fl. Şuler.- Editura Meridiane  

(I.P. Sibiu) 

 18 REŞIŢA: Sediul Comitetului municipal al P.C.R./Foto: Al. 

Pikalski .- Editura Meridiane (Arta Grafică) 
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19 REŞIŢA: Piaţa „23 August” /Foto: C. Vladu .- Editura 

Meridiane (Arta Grafică) 

 20 REŞIŢA: Grupul şcolar al C.S.R. /Foto: D.F. Dumitru .- 

Editura Meridiane (I.P. Sibiu) .-Clişee 1; Tiraje 3 

 

 

 
   

21 REŞIŢA: Gara Reşiţa Nord/ Foto: I. Oprea .-Editura 

Meridiane (Arta Grafică) 

 22 REŞIŢA: Magazin universal/Foto: D. Pretor.-Editura 

Meridiane (Arta Grafică) 

 

 

 
   

23 REŞIŢA: Magazinul universal “Nera”/Foto: L. Simion .- 

Editura Meridiane (I.P. Sibiu) 

 24 ROMÂNIA: REŞIŢA: Ateneul Tineretului/Foto: Paul 

Arsenie .- Editura Sport-Turism (I.P. Sibiu) 

 

 

 
   

25 ROMÂNIA: REŞIŢA: Ateneul Tineretului/Foto: P. Arsenie 

.- Editura Sport-Turism (I.P. Arta Grafică) 

 26 REŞIŢA: Cabană pe malul lacului Secu/Foto: I. Oprea .-

Editura Meridiane (Arta Grafică) 

 

 

 
   

27 REŞIŢA: Institutul de Subingineri/ Foto: Fl. Şuler .-Editura 

Meridiane 

 28 REŞIŢA: Vedere/Foto: Paul Arsenie .- Editura Sport-Turism 

(I.P. Sibiu) 
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29 REŞIŢA: Vedere/Foto: Paul Arsenie .- Editura Sport-

Turism (Arta Grafică) .-Clişee 1; Tiraje 2 

 30 ROMÂNIA: REŞIŢA: Parcul locomotivelor/ Foto: Paul 

Arsenie.- Editura Sport Turism (Arta Grafică).-Clişee 1; Tiraje 3 

 

 

 
   

31 REŞIŢA: Casa de cultură /Foto: D.F. Dumitru .- Editura 

Meridiane (I.P. Sibiu) 

 32 ROMÂNIA: REŞIŢA: Vedere .- Editura Sport-Turism (I.P. 

Sibiu) 

 

 

 
   

33 REŞIŢA: Stadionul/Foto: D.F. Dumitru .- Editura 

Meridiane (I.P. Arta Grafică) 

 34 REŞIŢA: Stadionul „Valea Domanului”/ Foto: C. Vladu .- 

Editura Meridiane (Arta Grafică) 

 

 

 
   

35 ROMÂNIA: REŞIŢA: Parcul locomotivelor/ Foto: Paul 

Arsenie .- Editura Sport-Turism (I.P. Sibiu) 

 36 ROMÂNIA: REŞIŢA: Vedere generală/ Foto: C.P.C.S. .- 

Editura Sport Turism (I.P. Arta Grafică) .-Clişee 1; Tiraje 2 

 

 

 

 


