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Cuvânt înainte 
 
 

 
Volumele de studii şi comunicări ştiinţifice din Banat-Crişana, 

„Administraţie românească arădeană”, au ajuns la numărul 10, la fel ca şi 
ediţiile Sesiunilor naţionale de comunicări ştiinţifice care stau la baza 
alcătuirii acestora. Este o cifră frumoasă, care vine să încununeze munca 
istoricilor, cercetătorilor, universitarilor, studenţilor masteranzilor şi 
doctoranzilor din Arad, Timişoara, Cluj-Napoca, Oradea, Bucureşti, Reşiţa, 
Alba-Iulia, Sibiu, Galaţi, Iaşi, Chişinău, Szeged, Belgrad sau din alte centre 
universitare sau academice din ţară şi din străinătate, care se regăsesc în cele 
peste cinci mii de pagini de studii şi cercetări ale volumelor de până acum. 
La numărul zece a ajuns şi „Colecţia Slaviciana – serie nouă”, pe care am 
iniţiat-o cu ocazia publicării primului nostru volum – cel rămas 
nenumerotat, din mai 2010 – astfel că, începând de astăzi, „Colecţia 
Slaviciana – serie nouă” rămâne definitiv în patrimoniul Editurii „Vasile 
Goldiş” University Press, precum şi în patrimoniul Centrului de Studii de 
Istorie şi Teorie Literară „Ioan Slavici”, ambele aparţinând prestigioase 
Universităţi de Vest „Vasile Goldiş” din Arad. Printr-o binecuvântată 
coincidenţă, nu doar seria noastră editorială a ajuns la o cifră aniversară, ci 
şi Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, care în aceste zile 
marchează împlinirea unui sfert de secol de existenţă academică. Ambelor, 
La Mulţi Ani! Nu în ultimul rând, cu această ocazie venim în faţa 
dumneavoastră şi cu un alt cadru instituţional de excepţie: Asociaţia 
naţională arădeană pentru cultura poporului român – ASTRA arădeană 
1863. Acest demers instituţional s-a născut la iniţiativa a cinci intelectuali 
din partea de vest a României, patru arădeni şi un timişorean: ÎPS Dr. 
Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului, prof. univ. dr. Aurel Ardelean, 
preşedintele şi fondatorul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, 
inginerul Gheorghe Falcă, primarul municipiului Arad, dr. Doru Sinaci, 
directorul Centrului de Studii de Istorie şi Teorie Literară „Ioan Slavici” şi 
profesorul Ioan Traia, muzeograf la Muzeul Satului Bănăţean din Timişoara 
şi coordonatorul colectivelor monografice din judeţele Timiş şi Caraş-
Severin. Această nouă Asociaţie, constituită pentru promovarea 
extraordinarului brand cultural arădean „ASTRA arădeană – 1863”, vine nu 
doar să recupereze una dintre cele mai vechi aşezăminte culturale ale 
românilor din aceste locuri, dar şi să întregească zestrea culturală pe care 
noi, cei de astăzi, suntem obligaţi să o punem în valoare cu ocazia împlinirii 
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Centenarului Marii Uniri. Prin urmare, următorul volum de studii şi 
comunicări ştiinţifice – care va vedea lumina tiparului la sfârşitul lunii 
noiembrie a.c. – va deschide şi o nouă serie editorială, sub egida „ASTREI 
arădene”. Fireşte, colecţia „Slaviciana – serie nouă” va merge mai departe, 
apărând în fiecare lună mai, cu ocazia Zilelor Administraţiei Arădene. La fel 
ca şi celelalte volume apărute până în prezent, cel pe care-l lansăm astăzi va 
fi postat on line pe site-ul Centrului de Studii de Istorie şi Teorie Literară 
„Ioan Slavici”, întregind astfel zestrea bibliografiei istorice a României. 
 
 

Doru Sinaci 
Emil Arbonie 
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Documente privind istoria oraşului Ineu  
(jud. Arad) în secolele XI-XIV 

 (Partea a doua. Continuare din vol. IX, pp. 23-36) 
 
 

 Doina Chiş, 
                                                                     Biblioteca Orăşenească Ineu 

  
 

În studiul istoriei, pentru perioada feudală de care ne ocupăm, o 
importanţă deosebită o reprezintă cunoaşterea şi cercetarea izvoarelor scrise, 
din categoria cărora fac parte documentele. Întrucât, în această perioadă 
predomină documentele de cancelarie, ele devin cu atât mai importante cu 
cât, având un pronunţat fond juridic, informaţia istorică apare autentică şi 
nemijlocită1. 

Cele dintâi documente scrise referitoare la Ineu şi la vecinătăţile 
sale din vremea aceea, astăzi părţi componente ale oraşului (Mocrea) sau 
sate dispărute (Tămand), provin din prima jumătate a secolului al XI-lea, 
când regatul maghiar se afla în plină expansiune în teritoriile de la răsărit, 
teritorii locuite de români. Şi aici, în aceste locuri, dezvoltarea noilor relaţii 
economice, sociale şi, mai ales, politice au impus necesitatea elaborării 
actelor scrise pentru particulari, biserici sau ordine religioase, după model 
apusean. 

Înscrisurile provenite din secolele XI şi XII, în număr de patru 
(respectiv d.1-d.4), au fost publicate în prima parte a studiului de faţă2. Ele 
privesc dreptul de proprietate al noilor stăpâni, respectiv donaţiile regalităţii 
maghiare către diverse persoane sau instituţii şi încercările regalităţii sau ale 
Bisericii Apusene de a ridica unele familii la rang de nobili, drept răsplată 
pentru vitejia ori devotamentul şi credinţa arătate coroanei:  

d. 1 
1036. Regina Ghizela, soţia regelui Ştefan I cel Sfânt al Ungariei 

(997-1038) dăruia, cu încuviinţarea soţului său, abaţiei din Panonhalma 
(Ungaria) opt vii cu tot atâţia vieri, vii situate pe dealurile de la Mocrea. 

d. 2 

                                                           
1 Documente privind istoria României. Introducere, vol.1, Bucureşti, 1956, p. 7.  
2 Documentele provenite din sec. XI-XII, respectiv d.1-d.4, au fost publicate în vol. 
Administraţie românească arădeană. Studii şi comunicări din Banat-Crişana, vol. IX, 
„Vasile Goldioş” Univerity Press, Arad, 2014, pp. 23-36. 
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1169. Sunt menţionate documentar localităţile Aqua-Apa (astăzi 
Mocrea, sat aparţinător oraşului), Tamásd-Tămand (sat lângă Ineu, astăzi 
dispărut).  

d. 3 
1177. În actul de hotărnicire privitor la Capitlul romano-catolic din 

Arad, este menţionată moşia Mănăstirii Sfântul Duh (terra 
Sanctisspiritus). 

Printre iobagi, îl aflăm pe Bug, de la al cărui nume provine 
toponimul Bugui, păstrat şi astăzi în graiul locului.  

d. 4 
1199. Regele Emeric al Ungariei ia de la fiii lui Beche, Luca şi 

Ioan şi dă cu drept de moştenire fiilor comitelui Onth (Onch) patronajul 
Bisericii Sfântul Duh, adică al  Mănăstirii comitelui Dionisie.  

În sec. al XIII-lea, numărul înscrisurilor începe să crească. Ele 
dovedesc faptul că în acest teritoriu pulsa încă din secolele anterioare o 
puternică viaţă cultural-religioasă şi politică aflată sub influenţa Bizanţului 
şi în contact permanent cu acesta (documentul din 1216 şi 1218) precum şi 
existenţa unei mănăstiri puternice, Mănăstirea Sfântul Duh a comitelui 
Dionisie, care a iscat numeroase neînţelegeri privitoare la patronatul asupra 
ei şi al vecinătăţilor sale. Documentele aduc lămuriri preţioase şi noi date în 
legătură cu atestarea documentară a localităţii (anul 1202-1203), date 
privind dezvoltarea relaţiilor de tip feudal pe acest teritoriu şi în 
împrejurimile acestuia, primele dovezi referitoare la existenţa unui castru 
care a precedat cetatea feudală a Ineului, informaţii referitoare la oamenii 
locului. De aceea, ele constituie un important suport în cunoaşterea istoriei 
medievale a aşezării situate pe cursul mijlociu al Crişului Alb. 

d. 5 
1202-1203. În actul de danie al regelui Emeric al Ungariei către 

Biserica „Sfântul Martin” din Arad, sunt enumerate posesiunile acestei 
biserici: sate, locuri de pescuit, hotare şi oameni de orice stare. Unul dintre 
sate îşi avea hotarul vecin în patru locuri cu satul Jeneu şi cu Mănăstirea 
Sfântul Duh3. 

Jobagionum nomina Mopad cum duobus, Petrus Benes cum uno, 
Orassag cum uno, Peter cum uno. Nomina illorum qui serviunt decano: 
Amen, Focate cum uno, Cozma, Adrian, Michal, Janos, Tersa, Jacob cum 

                                                           
3 Szentpétery Imre, Regesta regum stirpis Arpadianae critico-diplomatica, vol.1, 
Budapesta, 1923, p. 62-66; pentru traducerea în limba română vezi Documente privind 
istoria României. Seria C. Transilvania, veacul XI, XII, XIII, vol. 1, Bucureşti, 1951, 
pp.22-27 (în continuare D.I.R.T.). 
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fratre, Juna cum uno, demeter cum tribus, Mada cum filio, Herseg, Col, 
Raselon. Vinitorum nomina: Petur cum uno, Paul cum uno,Gnegsi cum uno, 
Lesse cum fratre, Seris cum uno, Ton cum uno, Petur cum duobus, Niged, 
Forcos cum duobus et duobus fratribus. In eadem villa habet ecclesia 
duodecim vineas. In villa Juvenin vinitorum nomina: Bucud, Egud cum 
duobus fratribus, Miclous cum uno fratre; in eadem villa sunt tres vinee. In 
villa Golosa ecclessia habet septem sortes de terra, vinitorum nomina: 
Soncor cum uno, Johannes cum duobus, Dega cum tribus, Tompa cum 
filio,Carasim, Suga cum filio,Johannes cum tribus, Seryd, Wssod, Syc cum 
uno et isti cum aliis silvam habent communem.In eadem villa ecclesia habet 
decem vineas. Villa ecclesie que dicitur Sencural in orientali parte tenet 
metas cum villa abbatis de Pankotha in capite montium iuxta paludem 
usque ad nemus. Deinde vadit versus septemtrionem et ibi incipit habere 
metam cum populo Derrisi.Deinde cum populo Sancisspiritus [s.n.] (!) et 
per quasdam reflexiones protenditur usque ad tres metas Zakarie. Deinde 
usque Buquerq (!) et sic eunde in orientali parte iuxta silvam vadit d 
Secutelek, deinde ad Faston et sic ad nemus de Bessennyew. Deinde cum 
populo Agriensi et sic protenditur usque ad montes. In meridionali vero 
parte habet montes pro meta et sic per montes revertitur ad priorem metam. 
Vinitorum nomina sunt hec: Nanas cum uno, Tok, Modoros cum duobus, 
Bendu cum tribus, Jardan cum uno, Buna, Moxad cum uno, Vtled cum uno, 
Fener cum uno, Gogorz, Simak. Ductorum animalium nomina: Jakobus, 
Cozma cum uno, Raassasey cum uno, Teca cum duobus, Boson cum tribus. 
Nomina illorum qui dant mel: Ragud cum duobus, Chennu, Boka cum 
quatuor, Fonsol cum fratre, Varad cum uno, Otos cum uno, Colont, Rompa 
cum fratre. Nomina iobagionum: Joachim cum uno, Sebesthien cum duobus, 
Joannis. Ibi sunt undecim vinee ecclesie. In villa Mghyer (!) ecclesia habet 
quintam partem de terra, homines qui ibi sunt communem silvam habent 
cum alliis. Vinitorum nomina: Gima cum uno, Belquer cum uno, Peta, 
Ehcend, Rec cum duobus, Varou cum fratre, Nemel cum duobus et cum 
tribus fratribus, Queus cum uno, Scarandi cum uno, Teca cum uno, Rigou 
cum uno, Jurgu cum duobus, Halales. Artifices sunt hii: Stephan cum uno, 
Zemper cum tribus fratribus. Eorum qui dant mel nomina sunt: Figud cum 
uno, Joan. In eadem villa vinee sunt quatuordecim et unus iobagio Ermecz. 
Villa Bard habet metas versus occidentem cum villa tavarnicorum que 
dicitur Bessenyew, in Soczanon iuxta magnam viam et protenditur usque ad 
nemus de Bessenyew. Inde vertitur versus septemtrionem et habet metas 
cum terra Sanctispiritus [s.n.], iuxta silvam que dicitur Benaberque super 
ripam Eer et sic protenditur versus orientem et tenet metam cum Johanne 
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filio Coboarcz; deinde ad Homorb, inde ad Eer et ad Mequerec, postea ad 
Vasafornio et ibi habet metam cum villa Alqueri et sic protenditur versus 
meridiem et tenet metas cum villa Felquery. Deinde cum terra ecclesie de 
Batur et sic revertitur ad priorem metam. Jobagionum nomina sunt hec: 
Becud cum duobus et uno fratre, Simon, Forc cum tribus fratribus, Scemscu 
cum fratre, Martin cum uno, Mogy, Haland cum uno, Clemens cum duobus, 
Michadeus, Stephan, Runchy cum duobus, Banis cum fratre, Marcel cum 
uno et cum uno fratre, Pousa, Carassum, V. cum quinque, Vink  cum 
quinque fratribus, Viodol  cum duobus, Bug [s.n.] cum tribus, Fermul cum 
uno, Peter, Paul, Peter, Mathias cum fratre, Boz cum uno et uno fratre, 
Marczel, Gervas, Paul magnus cum duobus, Rodus cum duobus fratribus, 
Jochun cum uno, Pous cum fratre, Orman cum fratre, Qucus, Brisa cum 
uno, Johannes cum uno, Vid cum tribus, Iniz cum uno, Mandus cum duobus 
fratribus, Queig, Laczy, bal cum uno, Jog, Sakalon. Nomina illorum qui 
dant mel sunt hec: Petur cum duobus, Martin cum uno, Mauog vinitor cum 
duobus, Arden tormator (!) qui annuatim debel ecclesie quinquaginta 
scutellas et ibi habet ecclesia tres vineas. In villa Felquer ecclesia habet 
duas sortes et locum ad duas curias. Nomina iobagionum: Mondou cum 
duobus, Togodou cum duobus, Pousa, Albeus cum duobus, Ambreus cum 
uno; unusquisque istorum sortem habet cum villanis et si numerus ipsorum 
creverit, crescunt et sortes. Villa Chwba in occidentali parte habet metam 
super Crisium et de Crisio protenditur versus septemtrionem usque 
Sigunafuga, deinde Solumusmezew. Inde ad Hiduste et sic ad Fayg, deinde 
ad Scumunihoresta, inde vadit ad metas sancti Ladislai, deinde ad viam 
Bise, inde ad Kertfew, deinde ad Nadoshaczya, inde ad Nadatheleke, deinde 
ad Hongassa, inde Dabusaere et sic protenditur versus orientem ad Crisium 
et per Crisium revertitur ad priorem metam, que incipit in occidentali parte. 
In eadem villa nomina iobagionum; Vilek cum duobus filiis, Momolk  cum 
uno, Vida cum uno, Mogd cum duobus, Beke cum uno, Heimor cum uno, 
Saul cum duobus, Sconnuk  cum uno, Mogris cum uno, Fulcus cum duobus. 
Illorum nomina qui dicuntur vulgo Sulga: Filupa cum uno, Pousa cum 
duobus, Vnuca cum uno. Villa Saris in orientali parte habet metam super 
paludem que dicitur Saris et per paludem protenditur versus occidentem et 
intrat aliam paludem que dicitur Heulgies et sic protenditur versus 
septemtrionem et intrat in Fuk et per Fuk vadit ad fluvium qui dicitur Hodos 
et per Hodos iuxta pontem et molendinum versus orientem protenditur, inde 
per Hodus iuxta alium pontem intrat in Apakere, deinde in paludem [que] 
dicitur Holmohugh et sic revertitur ad priorem metam, ubi intrat 
Holmohwgh in Saris. In  eadem villa iobagionum nomina [sunt hec]: 
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Vrunned cum duobus filiis, Nitra cum uno, Thomas, Fila, Modustu cum 
duobus, Numfy cum uno, Inus cum uno, Justa cum uno. Tavarnicorum 
nomina: Gusuen cum uno, Esleu cum duobus. Qui vulgo dicuntur Sulga, 
horum nomina sunt: Serid cum uno, Cepre cum uno, Johannes cum duobus, 
Totu cum uno, Cibu cum duobus, Cekas cum uno. In alia villa Saris, ubi 
sunt venatores Byhoriensis castri, ecclesia habet quinque mansiones, 
scilicet Verbel cum duobus filiis, Eterez cum uno, Tarcand cum uno, Furnod 
cum duobus, Jakob cum uno. Isti habent terram communem cum villanis 
eiusdem ville et si numerus eorum augmentatibur, debent eis augmentari et 
sortes. Villa Humorok habet in occidente metas super Crisium cum villa 
Buken inde ad monticulum qui dicitur Buc, deinde ad Narhod, inde Qrud 
(!), et sic vertitur ad septemtrionem et habet metam super fossatam et tendit 
ad Komlokereku, deinde ad caput fossate et sic versus orientem protenditur 
et sic habet metam cum villa Adia, inde ad Scily, deinde ad Archiare, inde 
ad Er, et sic per Er ad tres fossatas, deinde incipit cum villa Jeneu tenere in 
quatuor locis [s.n.], inde per parvam fossatam vadit ad Olquereie, deinde 
per Scet ad parvam fossatam et sic ad Crisium et per Crisium vertitur 
versus meridiem et transit Crisium et iuxta nemus habet metam cum predio 
Sbanca et sic usque ad nemus predicti predii Subanca et per viam vertitur 
versus occidentem ad Crisium et sic ad priorem metam. In eadem villa 
nomina iobagionum sunt hec: Domit, Ilaris, johannes cum uno filio, Olnus 
cum tribus, Benus cum duobus, Eliseus, Secad cum duobus, Bok, Pica, 
Chupa, Vis, Vitalius, Beniamin cum duobus, Vnuca cum tribus, Petur, 
Gregor, Aranduk cum duobus, Sancir cum uno, Saul, Sela cum uno, Numhiu 
cum quatuor, Erdeus cum uno, Kilian cum tribus, Tecsa, Boz cum uno, 
Micus cum uno, Sceulend cum uno, Forcus cum uno, Fulcus cum duobus, 
Miga, Semen cum duobus, Andre cum tribus, Sotmos, Sopos cum duobus, 
Solon, Bucdu cum duobus, Hobyeg cum fratre, Vederej, Benedic, Peucec 
cum uno, Tod, Aranduc, Mikus, Somac. Qui vulgo dicuntur Sulga, horum 
nomina sunt. Obus cum uno, Jordan cum uno, Ba...iula, Simus, Bosu cum 
duobus fratribus, Eleus, Magus cum uno, Mica cum tribus, Toca, Vosod 
cum uno et cum fratre, Micusa cum tribus, Buca, Sceud cum duobus, Sous, 
Taca, Bedes cum uno, Tolord cum duobus, Forcos, Feit cum uno, Legen 
cum duobus, Egebes, Ficoc, Bena, Vsum cum tribus, Nela cum uno, Cenes 
cum tribus, Hedus, Vsod, Juan cum duobus. Curriferorum nomina sunt hec: 
Isip cum duobus, Horogis cum uno, Puca cum duobus, Fortast cum duobus, 
Medened cum duobus, Foimed, Sulemer, Saul cum duobus, Cosma cum uno, 
Benedic cum uno, Odussa cum uno, Voda cum duobus, Som cum uno, Elusa 
cum uno, Rema, Leseu cum duobus, Vlcos cum uno, Dumon cum uno, 
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Johannes cum uno, Turda cum uno, Acilleus cum tribus, Juad cum quatuor 
fratribus. Udornicorum nomina sunt: Herceg cum tribus filiis, Vendeg cum 
uno, Tata cum tribus, Tata. Villa Regnen in orientali parte incipit metas 
habere cum Byhoriensi castro versus orientem et sic tenet metas usque ad 
meridiem  et ordinalim procedit versus occidentem, postea recte protenditur 
usque ad metas custodientium portas eiusdem castri et sic vadit ad tres 
fossatas et sic iungitur meta ecclesie cum meta Phillipi (!) comitis, deinde 
versus orientem protenditur et est iuxta viam meta illa que dividit metas 
Oliuery (!) ... revertitur versus meridiem et habet unam metam, cum vertitur 
versus orientem et protenditur versus meridiem, usque ad locum qui dicitur 
N...nhig et versus ecclesiam et de ecclesia ad priorem metam revertitur. In 
eadem villa vinitorum nomina sunt hec: Moc cum quatuor filiis, Peter, 
Peca, Paul, Bunalci, Vthadi cum tribus, Tenca, Peter, Carthin, Munos cum 
duobus, Teca, Tecusa, Rada cum quatuor, Zacheus, Zachu, Fortost (!), 
Rauosti, Paulus cum duobus, And, Bosur, Otmar cum fratre, Lotiba cum 
duobus, Forcosu, Vros, Cocudi cum uno, Seca, Paul cum tribus, Wassa, 
Votos, Beques, Ressa cum fratre, Stepan cum uno, Capan, Bulsu, Nuqucz, 
Samudi, Sentu, Petur. Aratorum nomina hec: Paul cum uno filio, Nicolaus 
cum duobus. Nomina iobagionum sunt hec: Dersi cum uno, Bolosu cum 
uno, Fiza cum duobus, Petur, Petus Borsa, Nepedi cum duobus, Sanctus, 
Forcossi, Senta cum duobus, Solassi cum duobus, Cosma, Ihoa(n), Obridi, 
Leta cum uno, Karachin, Saul, Chessuga, Mossa cum trius, Fichur, Petessa, 
Kasudi cum uno, Veca, Queissi cum uno, Ta..., Tecu(?) ....Villa Bodol 
metam incipit habere in portu Bodol et tendit usque ad villam Bwaz et inde 
iuxta villam vadit et protenditur in campum(?) et sic usque ad montem qui 
vocatur Pudas, inde protenditur prope villam Bissena(m), et inde ad 
montem Cisu vadit ad montem qui dicitur Orox et de monte Orox per 
medium stagnum procedit ad caput Orox et ibi est terminus mete de villa 
Gemar. Inde usque ad orientem protenditur et inter duas fossatas habet 
metam, postea reflectitur versus meridiem et per geminos montes 
protenditur, et est una meta que dicitur Coppo, inde vadit altiorem montem 
et sic protenditur ad montem qui vocatur Zeleus, postea ad montem qui est 
iuxta fossatam, recte ad metam unam et sic protenditur usque ad metamde 
villa que vocatur Begey postea ad metam unam que est propre sepulcrum 
cuiusdam hominis et est ibi terminus de villa Burbu et inde vertitur ad 
eandem fossatam et per fossatam descendit usque ad aquam Bodol et de 
fossata illa transit aquam Bodol, et ultra Bodol est insula que per circuitum 
vadit usque predictum portum. Jobagionum nomina sunt: Olodar cum tribus 
filiis, Teta, Pous, Petrus cum uno filio, Jarsen, Becons, Bodon, Baga, 
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Petons, Sompos, Stephanus cum duobus, Michael cum uno, Otons cum uno, 
Fortasius(!) cum duobus, Kelye, Pentek, Stesus, Senus. Nomina 
udornicorum hec sunt: Morust cum duobus filiis, Tetus, Latamas, Agus cum 
quatuor, ex quibus Boda cum tribus filiis, Bodos, Orod, Bodamer cum 
duobus, Casarait cum uno, Pota, Kata cum uno, Cega cum du(obus). Villa 
Kemey qui alio nomine nuncupatur Ellen, habet metam iuxta aquam Kengel 
et tenet metam cum filiis comit(is).... 

d. 6 
1211. Între proprietăţile prepoziturii lui Lelesz este amintită şi 

Macra, adică Apa4. 
Praedy Lelesz prima meta incipit a Latricia versus occidentem 

vltra fossatum, vnde profluit aqua Latricie in stagnum Myhan, indeque 
procedentes mete, crucibus super arbores comitantibus, transeunt stagnum, 
quod egreditur de predicto stagno, proceden ad torrentem Concheka 
nomine, vbi olim fuit molendinum, […] Contulit etiam predium nomie Apa, 
filii Guebardi, cuius meta incipit a meridie iuxta pontem Septil (Sepul) et 
vadit per medium Her, usque ad Herczog, deinde dirigitur ad Humerovozov 
(Humov ozov) inde tendit versus villam Apa [s.n.], et vadit ad Boglozov, 
deinde itur ad maximam viam, que vadit ad Zenendy; deinde itur versus 
Septemtrionem ad magnam pyrum, et per magnam vallem ascenditur ad 
cacumen montis Mechlen, et in cacumine montis itur versus orientem vsque 
ad locum, qui dicitur Matrafarka, deinde venitur ad Berugveg, Mazar itur 
ad eundem pontem, vbi prima meta est posita. Contulit etiam predium 
nominee Nygad, emptum a quodam nominee Tholoid, tertiam partem terre 
totius ville, cum duodecim vineis, porcionem videlicit, que quondam fuit 
Thekus, filii Leustachy, super quam partem etiam sita est Ecclesia in honore 
Sancte Margarethe. Insuper in eadem villa perter tertiam partem dedit 
vnum funiculum emptum a Kesula filio Pangracy. In villa etiam Golsa dedit 
decem vineas, cum vinitoribus, cum terra sufficienti tam ad habitandum 
quam ad arandum. In Egregii etiam dedit duodecim vineas, sine vinitoribus, 
et Jobagyonem nomine Ludouicum, cum filiis, et sufficienti terra eidem 
Jobagyoni ad manendum et arandum. Predium etiam contulit, quod est 
circa Budam, Beseneo nomine, totaliter cum seruo nomine Zob, cum vxore 
et filiis, et alio seruo, quem emerat de Andrea, filio Symonis, Gemma 
nomine, similiter cum vxore et filiis. Loca igitur prenotata superius, 
videlicet quarta pars in Mycusa cum palacio et quinque vineas in Byhor, 
predium etiam nomine Narher, et predium de Macra, videlicet, Apa [s.n.], 

                                                           
4 Fejer Georgius, op. cit., vol. VII/5, Buda, 1841, pp. 204-217. 
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Nigad, etiam cum vineis, et Golosa similiter cum vineis, ista loca, et ad ea 
pertinentia, cum molendinis, vineis, libertinis, seruis et ancillis, que iuri 
Elewyni, Episcopi Varadiensis, fratris sui competere videbantur, ab ipso in 
presentia Job Archiepiscopi, et Strigoniensis Capituli comparauit, cum 
Romam, tempore Regis Emerici, pro quibusdam necessitatibus esset 
profecturus, pro quingentis marcis argenti; […]. 

d. 7 
1213. Datorită unor pricini apărute între locuitori şi soluţionate la 

capitlul din Oradea, este amintită localitatea Mocrea (villa Apa)5. 
 

Paulus opilio, vice comes in villa Aqua [s.n.] impeciit dominum 
Tengurd de villa Pisuqui, iobagionem Iacincti, de furto, iudice Nueclem, 
curiali comite de Zarand, pristaldo Iuan de villa Gyorocz. Dominus 
Tengurd iustificatus est. 

d. 8 
1214. Regele Andrei al Ungariei confirmă posesiunile episcopiei 

de Vacz, între care se află şi Mocrea amintită şi cu numele latin de Apa6. 
De-a lungul timpului, localitatea Mocrea a apărut în documente purtând mai 
multe nume: Matra (1036), villa Aqua (1169), Macra (1199), Apa (1214).  

In nomine Sanctae et Individuae Trinitatis Amen. Andreas Dei 
Gratia Hungariae, Dalmatie, Croatie, Rame, Servie, Gallicie, 
Lodomerieque Rex in perpetuum. Quum his, qui scripti carent authentico, 
processu temporis solet oblivio novercari: hoc singulare remedium 
adinvenit humana solertia, ut quod memoria dignum credit, testimonio 
litterarum commendetur. Eapropter ad instantiam fidelis nostri Boleslai, 
Vaciensis Episcopi, quia suae devotionis integritatem multis rerum 
comperimus argumentis, nolentes tam praeclare benignitatis obsequia 
inremunerata relinquere, vel dilui posse nubilo cijuspiam oblivionis; 
testamenti ipsius seriem, secundum quam ipse de rebus suis tam mobilibus, 
quam immobilibus disposuit, auctoritate regia censuimus confirmandam: 
quia idem episcopus tempore dilecti fratris nostri Emerici Regis, quum ob 
regie celsitudinis ingratitudinem falsi sceleris poenas subiisset; authenticum 
super serie predicti testamenti, inclite recordationis Patris nostri Bulla 
Belae Regis insignitum, in presentia nostra, se pluribus amisisse docuit 
argumentis. Idem igitur Boleslaus Vaciensis Ecclesiae dictus Episcopus, 
temporalibus eterna, terrenis celestia, casuris perempniter mansura 
                                                           
5 Stephanus Ladislaus Endlicher, Rerum hungaricum. Monumenta arpadiana, Sangalli, 
1849, p. 683; pentru traducerea în limba română vezi D.I.R.T., vol. cit., p. 52. 
6 Fejer Georgius, op. cit., vol. III/1, Buda, 1829, pp. 153-163. 



21 
 

comparare desiderans, universa predia sua, cum libertinis, servis et ancillis, 
ratione hereditarie successionis ad se devoluta, seu que ex munificentia 
regia, vel principum regni collata noscebantur, vel aliquo sibi emtionis 
titulo competere videbantur, Ecclesie Sancte Crucis et Canonicis in ea sub 
titulo Premonstratensis Ordinis in candido habitu Deo militantibus, ut 
inferius annotabuntur, omnia devotus contulit. […] Contulit igitur predictus 
Episcopus predium quod Lelesz vocatur, in quo situm est monasterium, sibi 
a secundo rege Bela, filio ducis Almi collatum, quando eum de sacro 
baptismatis fonte elevavit. Cujus meta prima incipit: […]. Contulit etiam 
aliud predium, quod est ultra latericiam, nominee Kopus, totaliter et absque 
alicujus participatione, cujus prime mete: […] Predium etiam quod Mager 
vocatur, contulit, quod est ultra Crisium, emtum ab uxore Petri, et filio suo, 
nomine Prys, cum pomario et duobus molendinis, et terram ad quatuor 
aratra sufficientem. Juxta villam etiam Wadazow (Vadász) dedit duo 
territoria cum duobus locis molendinorum. […] Contulit etiam predium, 
nomine Apa, filio Giulardi, cujus metas definiunt: Septil, Er, Herseg, 
Humowozow, Boyhozow, Zenerdy, Mechlen, Makrafarka, Berukweg, Masar. 
- - Contulit etiam predium, nomine Nikad, emtum a quodam, nomine 
Tholoid, tertiam partem terre totius ville cum 12 vineis; portionem videlicet, 
que quondam fuit Tekuse, filii Leustachii, super quam partem etiam sita est 
Ecclesia in honorem S. Margarethe. […] In villa etiam Golsa dedit decem 
vineas cum vinitoribus cum terra sufficienti, tam ad habitandum, quam ad 
arrandum. In Egregy etiam dedit 12 vineas sine vinitoribus, et jobbagyone, 
nomine Lodomir, cum filiis, et sufficiente terra eidem Jobbagyoni ad 
manendum et arandum. […] Loca igitur praenominata superius, videlicet 
quarta pars in Micusa cum palatio, et quinque vineas in Byhor, predium 
etiam, nomine Narher, et predium nomine de Macra, videlicet Apa [s.n.], 
Nigad, etiam cum vineis, et Galosa similiter cum vineis; ista loca, et ad ea 
pertinentia cum molendinis, vineis, libertinis, servis et ancillis, quae juri 
Eluimi, Episcopi Varadiensis, fratris sui, competere videbantur, ab ipso in 
praesentia Job Archiepiscopi et Strigoniensis Capituli comparavit, quum 
Romam tempore Regis Emerici, pro quibusdam necessitatibus esset 
profecturus, pro 400 marcis argenti; […] Decimas etiam porcorum, que 
singulis annis super homines ejusdem Ecclesiae colligebantur, ejus 
petitionibus pulsati, ita libere contulimus possidendas, ut […]. Contulit 
etiam Jobagionem, nomine Bera, obtutu fidelitatis sue ita ex omni jugo 
servitutis exemtum, ut nulli omnino servili conditioni subiaceat, nisi ipse, vel 
sui posteri ab Ecclesia se alienare voluerint. […] Igitur cum humana sepe 
violentia id quod non posuit, tollit, et ubi non seminavit, metit; ideirco 
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perversis negociis prudenter occurrimus, quam etatis nostre negocia 
litterarum memoria commendamus. Nam solet frequenter accidere, quod et 
ipsos justitie testes de medio revellat interitus, et a multis eradat oblivio, 
que videntur. Unde ne qua posit in posterum super his, que superius 
annotavimus, oriri calumnia, nec aliquis de progenie sepe dicti Boleslai, 
Vaciensis Episcopi, vel quilibet alius, donationem ab ipso sepe dicto factam 
presumendo attentet, casu quolibet infringere, nec non confirmationi 
nostrae possit, vel audeat in posterum obviare, presentem paginam 
auctoritate regia, et subscriptione Nobilium confirmatam, sigilli nostri 
karactere pariter et auctoritate jussimus insigniri. Datum per manus Thome, 
Aule Regie Cancellarii, et Albensis Prepositi, anno ab Incarnatione Domini  
MCCXIV [1214 n.n.]. 
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Făget – Cadrul geografic şi istoricul zonei 
 
 

Tatiana Ostroveanu 
Făget (Timiş) 

 
 

Cuvinte cheie: Banat, Făget, Timiș, cadru geografic, istoricul 
zonei. 

 
 

1. Cadrul geografic 
Oraşul Făget este situat în sud-vestul ţării, pe malurile râului Bega, 

la întretăierea paralelei de 450 51’ 30’’ latitudine nordică cu meridianul de 
220 10’ 30’’ longitudine estică1. Înzestrat cu un relief variat şi cu o bogată 
reţea hidrografică, zona Făgetului este situată pe golful Lugojului, în 
punctul de contact al dealurilor cu regiunea muntoasă, se învecinează la 
nord cu zona etnografică Lipova, la est cu zona Pădureni din judeţul 
Hunedoara şi cu comunele: Margina, Curtea, Tomeşti, în sud se învecinează 
cu comuna Fârdea, iar la vest cu comunele Dumbrava, Mănăştiur şi Ohaba 
Lungă2. 

Faţă de municipiul Lugoj, situat la vest, se află o distanţă de 33 
kilometri. Acelaşi drum spre est pune oraşul în legătură cu municipiul Deva, 
aflat la o distanţă de 68 km. Linia ferată Lugoj-Făget-Ilia, ce a fost dată în 
folosinţă la 17 septembrie 1898, pune în legătură Valea Timişului cu Valea 
Mureşului3. 

Din punct de vedere fizico-geografic vatra localităţii este situată în 
depresiunea Făgetului, formată în lungul unei dislocaţii tectonice care se 
continuă în Câmpia Banatului şi este pusă în evidenţă de ariile de 
subsidenţă, la o altitudine cuprinsă între 150,7 şi 160 metri4. 

Extravilanul este extins spre nord, pe sectorul sudic al Dealurilor 
Lipovei, la o altitudine de 202 metri în Dealul Cârciobina şi Dealul Măgura 
şi 278-312 metri în interfluviul Dealurilor Lipovei. Spre sud şi sud-est 
altitudinile au valori de 168 metri, extravilanul extinzându-se pe terasele 
inferioare ale Begheiului, prin intermediul cărora se racordează la Dealurile 
Lugojului, periferice Munţilor Poiana Ruscăi5. 
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a. Clima 

Oraşul Făget, situat în partea estică a judeţului, după enciclopedia 
geografică a României, este încadrat în sectorul cu climă temperat 
continentală6. 

Radiaţia globală are o medie de 115 –120 Kcal /cm /an. Oraşul 
Făget, prin poziţia geografică pe care o ocupă, se găseşte sub influenţa 
maselor de aer maritim din vest, cu un grad ridicat de umiditate, urmate de 
mase de aer subtropical  dinspre  marea Mediterană şi în final de masele 
continentale din est7.  

Temperatura medie anuală este cuprinsă între izotermele de 10-11 
grade Celsius. Luna ianuarie are valori de 0 grade Celsius în localitatea 
Făget şi -1 grad Celsius în zonele deluroase. Luna iulie are valori cuprinse 
între 20-21 grade Celsius şi doar pe areale restrânse, în Dealurile Lipovei şi 
Dealurile Lugojului, valorile sunt cuprinse între 18-20 grade Celsius8. 

Cantităţile lunare de precipitaţii sunt repartizate diferit de la o lună 
la alta, în funcţie de frecvenţa şi direcţia de deplasare a sistemelor barice, a 
maselor de aer şi fronturilor9. 

Precipitaţiile medii lunare per anotimp se prezintă astfel: 
Luna I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

 43,9 39,8 51,3 59,6 83,5 98,1 68,9 64,3 51,9 62,2 57,4 53,1 

 
Anotimpul  Iarna  Primăvara  Vara  Toamna  

 136,8 188,4 213,3 171,5 
Apud Tomoni Dumitru, Făget, Monografie Istorică, p.18 

 
Regimul anual al cantităţilor de precipitaţii medii se prezintă cu un 

maxim în luna iunie şi un minim în luna februarie. Apariţia încă a unei 
perioade cu maxim slab în luna octombrie este determinată de influenţa 
ciclonilor mediteraneeni. Valoarea maximă a precipitaţiilor în 24 ore la 
Făget a fost de 92 m.m. la 17 august 1949. Numărul zilelor cu precipitaţii la 
Făget este în jur de 130 pe an, iar numărul zilelor cu ninsoare variază între 
18 în zona depresionară şi 25 în zona de deal10. 

Zăpezile sunt mai frecvente în lunile de iarnă, fiind cu totul izolate 
în lunile de toamnă şi primăvară, când apar accidental şi se topesc foarte 
repede. Brumele apar mai frecvent primăvara şi toamna, având efecte 
negative asupra culturilor şi pomilor fructiferi.  
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b. Hidrografia  
Teritoriul oraşului este străbătut de cursul râului Bega, care îşi are 

izvoarele în Munţii Poiana Ruscăi, la altitudinea de 1150 metri şi are la 
frontieră o lungime de 159 kilometri şi o suprafaţă de 2390 km.2 .11. 

La postul hidrografic Făget se prezintă următoarele elemente 
morfometrice12: 

 distanţa de la izvor 42,6 km; 
 altitudinea punctului hidrometric 147 m.;. 
 suprafaţa bazinului de recepţie în amonte 473 km.2; 
 altitudinea medie a bazinului în amonte 464 m.; 
 Panta medie a bazinului în amonte 199 m / km.;  

Scurgerea medie specifică are valori diferite, cele mai mari fiind în 
anotimpul de primăvară şi începutul verii, iar cele mai scăzute toamna şi 
iarna. Debitul mediu al râului la Făget este de 4,36 m. cubi per secundă, iar 
scurgerea medie specifică este de 9,2 litri / secundă km.2. Viiturile cu debite 
maxima s-au înregistrat în anii 1938, 1939, 1942, 1955, 1956, 1986. Pe 
teritoriul oraşului, Bega primeşte ca afluenţi pe stânga pârâul Şopot şi 
Vădana care are o suprafaţă a bazinului hidrografic de 34 km. pătraţi şi o 
lungime de 16 km. Apele freatice au nivele ridicate de 0,70-2,20 m. 
adâncime, iar stratele arteziene se află la adâncimi de 147-151 m. 13. 

 
c.  Flora. Fauna. Solurile 

Din punct de vedere geobotanic, teritoriul oraşului Făget aparţine 
provinciei daco-ilirice, districtului Dealurilor Banatului şi culoarului 
Mureşului. Biocenoza pădurilor de foioase apare în nordul oraşului, în 
dealurile Lipovei şi în sud, în Dealurile Lugojului. Stratul arbustiv îmbracă 
pădurea cu tufişuri de păducel, sânge, lemn câinesc, porumbar. Lumea 
animală a pădurilor este variată. Dintre cele mai caracteristice specii pot fi 
menţionate: veveriţa, iepurele, bursucul, vulpea, căprioara. Bogăţia 
ornitologică este reprezentată prin: fazan, pupăză, privighetoare, pitulicea, 
dumbrăveanca14. 

Pajiştile din zona colinară situate pe terenuri provenite din foste 
păduri defrişate cuprind următoarele elemente floristice: păiuşul, iarba 
câmpului, firuţa, trifoi, bărboasă15. 

Pajiştile din zona depresionară sunt reduse ca întindere, fiind 
alcătuite din iarba câmpului, păiuş, coada şoricelului, piciorul cocoşului, trei 
– fraţi – pătaţi. În zona joasă de luncă, pe cursurile leneşe ale pârâurilor şi 
râului, apare o vegetaţie palustră, adeseori asociată cu o vegetaţie acvatică. 
Cele mai caracteristice sunt: stuful, papura, stânjenelul de baltă, pipirigul, 
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rogojul. Aici se află şi plante ocrotite de lege, cum ar fi: narcisele albe şi 
lalele pestriţe.  

În lunca râului Bega se întâlnesc soluri aluviale şi soluri gleice. 
Spre nord, în zona Dealurilor Lipovei, predomină luvisoluri alvice (soluri 
podzolice, argiloiluviale) şi soluri argiloiluviale brune podzolice. Pe arealele 
restrânse se întâlnesc regosoluri şi soluri erodate. Spre sud se întâlnesc 
solurile argiloiluviale brune podzolice uneori pseudo gleizate şi pseudo 
gleice16. 
 

2. Cadrul istoric al regiunii 
Istoria perimetrului nord-vestic al munţilor Poiana Ruscă, cu 

prelungiri până în golful Lugojului, se confundă cu istoria Banatului, ca 
parte integrantă a acestuia, întărind ideea de continuitate şi unitate naţională. 
Din această zonă a ţării aflăm şi unele aspecte particulare ale civilizaţiei 
româneşti, izvorâte din condiţii istorice concrete, ceea ce subliniază 
specificul acestui teritoriu conturat ca o zonă cu trăsături caracteristice17. 

Despre perioada feudalismului timpuriu, izvoarele istorice sunt 
destul de sărace. Există certitudinea că teritoriul zonei Făgetului a făcut 
parte din voievodatele lui Glad şi a urmaşului său Ahtum constituite în 
secolele IX-XI. Începând cu secolul al XIV-lea  informaţiile despre zona 
Făgetului devin tot mai bogate pe baza conscripţiilor, actelor de donaţie, 
registrelor de socoteli. Din acestea aflăm că zona a fost foarte bine populată, 
viaţa economică era prosperă, nu lipsită însă de tulburări politice. În lupta 
împotriva expansiunii otomane în Banat, condusă în prima jumătate a 
secolului al XV-lea de Iancu de Hunedoara, iar apoi de Pavel Chinezul, fost 
comite de Timiş între 1478-1494, şi zona Făget a jucat un rol important ca 
punct strategic ce controla drumul care prin Coşeviţa făcea legătura cu 
Transilvania, precum şi valea superioară a Begheiului şi valea Mureşului. 
Marile evenimente politice ale vremii nu au rămas fără ecou în părţile 
Făgetului. Mulţi iobagi români au luat parte la războiul ţărănesc din 1514, 
condus de Gheorghe Doja, ca urmare a creşterii obligaţiilor ţărăneşti faţă de 
feudalitatea maghiară18. 

După ocuparea Timişoarei de către turci, la 1552, s-au dat lupte şi 
pentru ocuparea cetăţii Făgetului, datorită importanţei sale strategice şi 
comerciale. În 1548 este amintit Bekes Jacob, proprietarul domeniului 
Fagyath şi al cetăţii de aici, dar nu se spune nimic despre originea şi 
construcţia cetăţii. Având în vedere faptul că el era urmaşul castelanului 
Hunedoarei, Ioan Bekes, care deţinea şi demnităţile de castelan la Mănăştiur 
şi Margina, era posibil ca cetatea Făgetului să fi fost construită în 
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dependenţa cetăţii şi domeniul Hunedoarei. Cetatea Făgetului nu a fost 
amplasată întâmplător în vecinătatea drumurilor ce făceau legătura între 
Banat şi Ardeal, pe valea Mureşului sau zona Pădurenilor între mai vechile 
cetăţi Margina şi Mănăştiur. Acestea din urmă au avut rolul de a proteja 
cetatea Făgetului de atacurile venite dinspre Ardeal sau Câmpia Lugojului, 
această protecţie favorizând evoluţia rapidă a Făgetului şi impunerea lui 
într-o perioadă scurtă de timp, ca centru al întregi zone19. 

Bethlen Farcas, scriind o istorie a Transilvaniei, spune că cetatea 
Făgetului era renumită, pe când Miko Ferencz şi Szekely Mozez o numeau 
„palancă  rea şi sărăcăcioasă”20. 

Transformarea unei părţi a Ungariei în paşalâc a nemulţumit atât 
pe regina Isabela - mama minorului Ioan Sigismund, cât şi pe principalii săi 
colaboratori, care au hotărât să treacă de partea habsburgilor. Astfel, la 21 
iulie 1551, generalul Castaldo, în numele regelui Ferdinand, a primit 
coroana regatului maghiar, devenind stăpân peste Transilvania şi Banat. În 
această situaţie, Petre Petrovici, comite de Timişoara şi ban al 
Caransebeşului şi Lugojului, a predat trupelor habsburgice cetăţile 
Timişoara, Lugoj, Caransebeş şi Becicherec stârnind astfel ostilitatea 
turcilor. Astfel, la date de 26 august 1552, turcii au ocupat cetatea 
Timişoarei şi apoi alte puncte strategice pentru Banat şi Transilvania, cum 
ar fi: Lipova, Cenad, Valea Mureşului, etc. În legătură cu aceste evenimente 
care s-au desfăşurat în intervalul 5-11 august 1552, este posibil ca unităţi de 
akingi desprinse din grosul oastei lui Kassim Paşa să fi ajuns până în zona 
Făgetului unde a ocupat cetatea, instalând în ea o mică garnizoană21. 

Transformarea Banatului de şes în paşalâc a  marcat începutul unei 
confruntări militare permanente între turci, habsburgi şi principii 
transilvăneni pentru ocuparea şi eliberarea Banatului de Lugoj – 
Caransebeş. Ocuparea cetăţii Făget de către turci şi menţinerea unei 
garnizoane în cetate nu a presupus şi includerea zonei în paşalâcul de 
Timişoara, nefiind cunoscut nici un document în acest sens. Turcii au avut 
interesul de a-şi menţine controlul asupra unei zone strategice în imediata 
apropiere a Transilvaniei, pentru a putea urmării desfăşurarea evenimentelor 
din Principat şi a interveni la momentul oportun. Şi-n această perioadă 
Făgetul şi întreaga zonă s-au aflat sub protecţia banilor de Caransebeş şi 
Lugoj, făcând parte din Banatul de Severin. Începând cu ultimul deceniu al 
secolului al XVI-lea, zona Făgetului este amintită în cadrul comitatului 
Hunedoarei. Evenimentele desfăşurate după 1552 în zona Făgetului au avut 
urmări asupra vieţii economice şi sociale. S-a menţinut sistemul relaţiilor 
feudale, dar starea de nesiguranţă a împiedicat temporar nobilimea să 
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intensifice exploatarea ţărănimii şi i-a creat posibilitatea de a se sustrage de 
la prestarea unor obligaţii faţă de stat. În ceea ce priveşte situaţia ţărănimii 
s-a constatat o îmbunătăţire în această perioadă22. 

Dispariţia prematură a lui Ioan Sigismund în 1571, ajuns principe 
al Transilvaniei cu sprijin otoman, a dus la reînceperea luptelor pentru 
tronul Principatului23. 

Spre sfârşitul secolului al XVI-lea au reînceput frământările în 
zona Făgetului, pe fondul unor conflicte dintre turci şi austrieci. La acestea 
s-au adăugat efectele ciumei care au bântuit în părţile estice  şi nordice ale 
Banatului, precum şi numeroasele acte de tâlhărie săvârşite de diferitele cete 
de haiduci care au tulburat liniştea zonei. Pentru a contracara planurile Porţii 
de a ocupa întregul Banat, Sigismund Bathory, principe al Transilvaniei 
începând cu anul 1581, la numit în 1588 ca şi ban al Lugojului pe George 
Palatici din Ilidia, om energic, descendent din cnezimea românească a 
Banatului de Sud24. 

Domnia glorioasă a lui Mihai Viteazul a trezit speranţa libertăţii şi 
în rândul românilor bănăţeni. Acesta a pus la cale o răscoală antiotomană a 
românilor şi a sârbilor din Paşalâcul de Timişoara, Mihai acordând de la 
începutul domniei o deosebită importanţă legăturilor cu românii bănăţeni. 
Răscoala a început în februarie 1594 în sudul Banatului şi s-a încadra într-
un front larg al luptei antiotomane25. Ea a cuprins în scurt timp şi populaţia 
românească din nord-estul Banatului ce a trimis o delegaţie în frunte cu 
Vlădica Todor la principele Transilvaniei, Sigismund Bathory. Delegaţia s-a 
întors din Transilvania cu un steag şi promisiunea principelui de a-i lua pe 
răsculaţi sub protecţia sa. În aceste condiţii, unica garnizoană otomană 
însărcinată cu apărarea cetăţii Făget, a părăsit cetatea, refugiindu-se la 
Timişoara. Profitând de această situaţie, banul George Palatici a ocupat 
Făgetul, instalând un deteşament militar în frunte cu un căpitan. În acelaşi 
timp au fost ocupate şi alte cetăţi de pe valea Mureşului, părăsite de turci 
datorită ameninţărilor din partea răsculaţilor. Acţiunile curajoase ale banului 
Lugojului şi Caransebeşului au înrăutăţit şi mai mult relaţiile lui Sigismund 
Bathory cu Imperiul Otoman. Însă pentru a nu se ajunge la o ruptură totală, 
Dieta Transilvaniei la trimis pe Szalanczi Laszlo la George Palatici pentru a 
ceda cetatea turcilor, acest lucru consimţându-se cu „inima grea” de către 
George Palatici. În condiţiile în care armata otomană condusă de Sinan Paşa 
a pătruns în Ţara Românească suferind o ruşinoasă înfrângere la Călugăreni, 
cetatea Făgetului şi împrejurimile sale au devenit teatrul unor aprige 
confruntări militare, rolul principal revenindu-i lui Gheorghe Borbely care a 
fost numit la 27 mai 1595 ban de Caransebeş-Lugoj. Cei 200 de turci ce au 
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alcătuit garnizoana din Făget, convinşi că nu vor putea rezista, au trimis o 
delegaţie pentru a propune cedarea cetăţii fără luptă, cu condiţia să li se dea 
voie să se retragă spre Timişoara. Borbely a acceptat propunerea promiţând-
le şi protecţie în faţa localnicilor are erau ascunşi prin păduri. În acelaşi timp 
Ioan Lugossy, viitorul căpitan al Lipovei l-a informat pe Borbely că paşa de 
Timişoara venea în ajutorul garnizoanei turceşti de la Făget cu vreo 8000de 
soldaţi. În faţa acestei situaţii, Borbely şi-a dovedit calităţile de bun strateg. 
Izvoarele istorice sunt unanime în sublinierea obţinerii de către bănăţeni a 
unei victorii de prestigiu26. 

Istoricul bănăţean Ioan Sârbu a prezentat cu admiraţie victoria de 
la Făget. După înlăturarea stăpânirii otomane, Sigismund Bathory a căutat 
să-şi consolideze influenţa în zona Făgetului. La 23 decembrie 1596, el a 
donat cancelarului Ştefan Ioszika şi fraţilor săi o serie de posesiuni în zona 
Făgetului: târgul Bujor, cu aşezările şi anexele sale, aşezările districtului 
Fârdea, moşiile Poieni şi Lunca, precum şi muntele  Passahawassa, 
aparţinând cetăţii Margina. Tot în scopul întării controlului şi al asigurării 
unei apărări eficiente a zonei Făgetului, Sigismund Bathory a donat la 24 
mai 1597 lui Ştefan Torok, comitele comitatului Hunedoara, districtul 
Margina, cu 43 aşezări şi districtul Mănăştiur cu 31 de aşezări. La punerea 
în posesie a celor 2 nobili au fost de faţă şi făgeţenii Ioan Câmpu, ofiţer în 
cetate, Ştefan Bekeş, castelan şi Micu Iancu, fost castelan al cetăţii 
Făgetului în 1596. Districtele Margina şi Mănăştiur i-au revenit şi lui 
Valentin, fiul lui Ioan Torok cel Tânăr, care împreună cu Ştefan a beneficiat 
de veniturile realizate din locurile de arătură, lucrate şi nelucrate: lunci, 
locuri de păşune, păduri, munţi, vii, dealuri, râuri, locuri de pescuit şi 
mori27. 

În urma acestor donaţii făcute de principul Sigismund Bathory, cea 
mai mare parte din zona Făgetului se afla în proprietatea a două familii de 
mari nobili de origine românească, fiind o garanţie a securităţii şi 
controlului acestei zone cu o importanţă strategică deosebită. Pentru că 
Sigismund Bathory, principe al Transilvaniei, a renunţat la 21 martie 1599 
pentru a treia oară la tron în favoarea cardinalului Andrei Bathory, Dieta de 
la Mediaş a hotărât trecerea Făgetului şi a Marginei sub jurisdicţia banului 
de la Lugoj. Această măsură a fost luată deoarece „Făgetul şi împrejurimile   
Marginei pe o perioadă de timp s-au sustras de la efectuarea îndatoririlor 
militare în cazuri de nevoie şi nici lupte nu s-au purtat pe pământul lor”. În 
realitate s-a încercat  întărirea garnizoanelor respectivelor cetăţi. Pentru a 
putea face faţă atacului inevitabil, Ştefan Bekes i-a trimis o scrisoare 
socrului său prin care i-a solicitat ajutorul. În  decembrie 1602 turcii au 
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început asediul cetăţii Făgetului, perioadă în care Ştefan Bekes se afla la 
Alba Iulia pentru a participa la Dietă, cetatea fiind apărată cu multă vitejie 
de soţia sa. După moartea castelanilor, cetatea a fost ocupată de turci, iar 
femeia a fost grav rănită şi luată prizonieră, reuşind în cele din urmă să 
scape din captivitatea otomană. Turcii n-au rămas multă vreme în stăpânirea 
cetăţii Făgetului, deoarece în 1603 au fost alungaţi de oastea generalului 
Gheorghe Basta, cetatea reintrând sub stăpânirea lui Ştefan Bekes28. 

Presiunile otomane asupra nord-estului Banatului au continuat şi-n 
timpul domniei principelui Gabriel Bethlen. Sultanul a făcut presiuni 
insistente pentru a-şi impune stăpânirea în această zonă. De aceea în aprilie 
1616, Dieta Transilvaniei a hotărât ca cetatea Lipova să fie cedată turcilor, 
în acelaşi an fiind predate şi cetăţile Margina, Sinteşti, Făget şi Mănăştiur, 
astfel o importantă parte din zona Făgetului a intrat sub ocupaţie turcească. 
La scurt timp după ce Făgetul a intrat sub ocupaţie turcească, Evlia Celebi a 
ajuns în zonă şi a făcut o descriere a cetăţii. Războiul austro - turc izbucnit 
în 1683 a dus în vara anului 1688 la ocuparea celei mai mari părţi a fostului 
Banat de Caransebeş-Lugoj de către armata habsburgică condusă de către 
generalul Veteran. Din tratatul de pace de la Karlowitz din 26 ianuarie 1699 
s-au hotărât dărâmarea tuturor cetăţilor din Banat, cu excepţia celor din 
Timişoara şi Arad. Printre cetăţile ce trebuiau să fie dărâmate a figurat şi 
cetatea Făgetului, punct strategic de supraveghere şi control al căilor de 
legătură dintre Timişoara şi Arad. Lucrările de demolare a cetăţii au fost 
coordonate de generalul austriac de origine italiană Luigi Fernando Marsgli. 
Executarea propriu-zisă a demolării în anul 1701 a fost încredinţată 
comandantului suprem al străjilor şi ostaşilor aflaţi în subordine. Potrivit 
instrucţiunilor demolarea trebuia să fie generală pentru ca cetatea să nu mai 
poată servi turcilor în nici fel pentru o eventuală apărare29. 

Ocupaţia turcească şi numeroasele confruntări militare desfăşurate 
în zona Făgetului au împiedicat evoluţia firească a aşezării. Şi mai 
dramatică a fost situaţia în zona de câmpie a Banatului ceea ce a determinat 
istoriografia maghiară şi austriacă, dar şi pe unii istorici bănăţeni, să 
considere perioada ocupaţiei otomane drept cea mai întunecată din istoria 
Banatului30. 

Cu toate acestea românii din nord-estul Banatului au reuşit să 
treacă peste toate greutăţile întâmpinate de-a lungul timpului, reuşind să-şi 
pună amprenta asupra tuturor evenimentelor politice care s-au întâmplat de-
a lungul timpului. Un rol important în viaţa românilor făgeţeni l-a avut 
răscoala de la 1784 condusă de Horia, Cloşca şi Crişan ce a provocat unele 
tulburări şi-n această parte a ţării. Din documentele vremii reiese că 
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amploarea răscoalei a neliniştit autorităţile din judeţele vecine, ceea ce i-a 
determinat să i-a măsuri urgente de stăvilire a acestora.  

Un alt eveniment important a fost revoluţia de la 1848 din Banat ce 
a avut un mare ecou şi în zona Făgetului. La mişcările ţărăneşti prilejuite de 
acest moment au participat multe sate din zonă şi au rămas în istorie o serie 
de nume de locuitori care au luat parte la aceste evenimente: Curmescu Ioţa 
din Făget, Crăciunescu Simion din Temereşti, Dionisie Ciolocaş din Făget 
(care a condus alegerile în favoare lui Eftimie Murgu, în vara lui 1848). 
După ce Eftimie Murgu a renunţat la mandat, Ciolocaş a fost ales cu o 
majoritate de 39 de voturi31. 

Românii din zona Făgetului au continuat să joace un rol politic 
important şi la începutul secolului al XX-lea, în lupta pentru dreptate 
naţională. La actul Unirii de la 1 decembrie 1918, locuitorii săi şi-au adus, 
prin gărzile naţionale, contribuţia la menţinerea ordinii până la instalarea 
autorităţilor româneşti. Între fruntaşii politici care au luptat cu toată 
fermitatea pentru unire s-a numărat şi poetul George Gârda, care a participat 
la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia în calitate de deputat şi de 
mesager al năzuinţelor făgeţenilor32.  
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Mit şi legendă pe Valea Crişului Alb 
 
 

Aurel Dragoş,  
Ineu ( Arad) 

 
 

Doresc să aprofundez în fapt – tematica celei de-a XI – a Sesiune 
de Comunicări Ştiinţifice: „Mit legendă şi istorie” pe văile Crişurilor, ce a 
avut loc în Cetatea Ineu la începutul lunii octombrie, ziua 3, anul 2014. 

Călătoria mea – vă invit şi pe dumneavoastră să mă însoţiţi – 
începe din localitatea şi Cetatea Ineu, continuând să urcăm valea Crişului 
Alb, privind cu atenţie în stânga şi în dreapta spre dealurile piemontane, 
pentru ca de la Buteni – în amonte 2,5 km – să fim străjuiţi în periplul 
nostru, de munţii Zărandului (în sensul de urcare) în dreapta şi munţii 
Codru-Moma în stânga. 

Revenim la Ineu. Localitatea Ineu şi Cetatea Ineu a fost punctul 
strategic pentru afluirea către izvoarele Crişului Alb–Gura Barza –,şi 
zăcămintele de aur existente în acel areal, a tuturor stăpânilor, indiferent 
cărei civilizaţii au aparţinut. 

Localitatea Ineu, ca şi întreaga vale a Crişului Alb, rămâne un 
teren bogat şi în mărturii arhitecturale, nu numai istorice, ce merită a fi 
studiate. 

Mitul poartă la originea sa un sâmbure de adevăr, o realitate a 
acelei vremi, devenit peste generaţii o povestire fantastică, izvorâtă din 
credinţele colectivităţii umane a acelui areal. Miturile s-au transmis prin 
memoria colectivă şi fac parte din cultura popoarelor. 

Legenda este acea povestire – a populaţiei din arealul căruia îi 
aparţin – în care se îmbină realitatea cu fabulosul, în care sunt evocate 
faptele unor eroi. Prin acele povestiri, personajele lor au devenit cunoscute, 
au devenit celebri sau au intrat în legenda locului. Legenda, prin povestea ei, 
este înălţătoare şi educativă pentru generaţiile foste şi viitoare. Modul de 
receptare a trecutului poporului român prin mit şi legendă, ţine de 
spiritualitatea românească. 

Memoria colectivă se materializează în mituri, legende, în 
proverbe, ritualuri de trecere, descântece, în sacralitatea colindelor, în tâlcul 
snoavelor, în cântece şi bocete, în puterea obiceiurilor, a descifrării 
fenomenelor astrale, în creaţie şi devenirea (de după). 
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Dorinţa de cunoaştere şi dragostea pentru locurile natale, punerea 
în evidenţă a miturilor şi legendelor locale, nu înseamnă că vreau să mă 
depărtez de cunoaşterea reală, de adevărul istoric. 

Pentru înţelegerea fiinţială a existenţei noastre în arealul văii 
Crişului Alb, aleg memoria colectivă şi istoria faptică, unde evenimentele 
istorice sunt relatate şi transmise de la o generaţie la alta, printr-o descriere 
cuprinzătoare şi explicită, păstrate cu înţelepciune în mituri şi legende. 

Mitul că legiunile romane au ajuns pe malurile Crişului Alb, la 
Ineu, este o realitate. Cetatea Ineu încă fiinţează pe ruinele vechiului castru 
roman. 

În anul 1835 încep lucrările de regularizare a albiei Crişului Alb. 
În dreptul localităţii Şicula au fost descoperite monede romane (denari 
republicani). 

În lunga sa istorie, Cetatea Ineu s-a contopit cu viaţa localnicilor, 
iar urmările vicisitudinilor istoriei, s-au răsfrânt deopotrivă asupra Cetăţii şi 
a vieţii localnicilor. 

Pentru cei interesaţi şi dornici să afle istoria Cetăţii Ineului, îi rog 
să lectureze cartea d-nei profesoare Doina Chiş Ineu itinerar sentimental în 
imagini şi documente. 

Ne urmăm calea în amonte. Ajungem în localitatea Bârsa (Bersza), 
atestată la 1489, aşezată sub piemontul Cuiedului. Aici, la locul numit Inic 
(de la valea Inicului), a fost găsit un tezaur consistent, din care se cunosc 18 
denari romani republicani din perioada anilor 149-148 î.H, după Márki 
Sándor. Tot el ne spune că s-ar fi găsit peste 1000 de monede romane. Câte 
monede au fost găsite nu se va şti niciodată.  Descoperirea a fost făcută în 
luna septembrie a anului 1862, în vatra văii „Inicu”, aşa cum este 
consemnată de o corespondenţă a ziarului român „Concordia” din Pesta. 

Un alt tezaur, unul din cele mai bogate în monede dacice, este cel 
de la Şilindia, la o depărtare de 10 km de Bîrsa (în linie dreaptă). 
Descoperirea a fost făcută în iulie 1967 de către un tractorist, în campania 
arăturilor de vară. Tezaurul însumează 729 monede de argint, copii după 
tetradrahmele greceşti, 644 monede au fost depuse la Muzeul Judeţean 
Arad, iar 85 la Muzeul Ţării Crişurilor din Oradea. 

Ce ne demonstrează găsirea acestui tezaur? Aceste locuri nu au 
fost locuite? Nu a existat activitate umană? Cineva, probabil că asta a dorit 
şi după cum aflăm din scrierile ultimilor zece ani, asta se doreşte! 

Următoarea localitate, Buteni, este atestată documentar la 1334. 
Ovidiu Someşan în monografia De la Bucin la Buteni, ne propune şi susţine 
cu argumente, localizarea cetăţii „Singidava”, la locul numit Sângioara, la 
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ieşirea din Joia Mare, peste Criş, se poate vedea un deal mai aparte. La baza 
micului deal, Ovidiu Someşan, întâmplător a găsit doi denari republicani de 
argint, din perioada sec. I î.H.- sec. II era noastră. La 1873 – în perimetrul 
dealului Sângioara, s-au descoperit 12 tetradrahme. 

Cum acest deal este înconjurat de teren agricol, tractoarele 
vechiului CAP Buteni, au arat cât de adânc au putut, iar când brazdele au 
fost întoarse, erau acoperite de cioburi de ceramică. Aceste dovezi materiale 
se găsesc la Muzeul Etnografic şi de Istorie din Buteni. 

Dacă de la Buteni o vom lua la dreapta pentru a vedea dealurile 
Chisindiei, aici vom avea alte dovezi ale vieţii şi activităţii pe aceste locuri. 
Triburile indo-europene, care în jurul anului 200 î. H., încep să se reverse 
peste Europa, ajung în sudul Greciei, la Micene, unde vor dezvolta renumita 
civilizaţie miceniană. Aici au fost descoperite aşa-zisele morminte-cutie, 
care în limba greacă pot fi traduse prin „ciste”, la anul 1951. După anul 
1800, morminte asemănătoare au fost semnalate în preajma satelor Văsoaia 
şi Chsindia, pe dealul Topila1, cu un veac şi jumătate înainte de descoperirea 
de la Micene. 

În 1349 familia Abraham avea patru mine de aur situate printre 
dealurile din apropierea Chisindiei. Un document din 1363 emis de regele 
Ludovic de Anjou (1342-1382), ne precizează prezenţa aurului în zona 
localităţii Chisindia. Chiar dacă galeriile lor s-au surpat, ele sunt acolo, sunt 
dovada materială, faptică. 

Ne întoarcem la Buteni şi vom continua drumul în amonte. Ne 
oprim în localitatea Almaş. Aici s-au găsit 200 tetradrahme la Almaş (copii) 
şi cca 100 denari imperiali romani de argint. La Gurahonţ: 600 denari 
republicani romani de argint din anul cca 27 î.H.2 

Nu vom urca până la izvoarele râului Crişul Alb. E departe! În 
spaţiu nu, dar în timp este foarte departe. Exploatările de aur de la Gura 
Barza se pierd în timp. Ajuns în acest punct, am o întrebare care nu se vrea 
retorică. De unde ştiau Romanii (Imperiul Roman) de bogăţiile de aur din 
Dacia? Au făcut eforturi enorme – până la supunerea lui Decebal, dar aveau 
şi certitudinea că odată cucerită Dacia, răsplata eforturilor va fi înmiită. 

Ne întoarcem, privind cu ochii minţii spre dealurile ce curg din 
munţii Codru-Moma, ceva mai departe, dar în zilele senine, aceste dealuri se 
observă începând de la Aldeşti şi până la Ineu.  

                                                           
1 O. Someşan, De la Bucin la Buteni, Editura Gotenberg Univers, Arad, 2005, p. 32. 
2 Márki Sándor, Aradvármegye ćs Arad Szabag Király Város története,  vol. I, Arad 1892, 
p. 28. 
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Înainte de Buteni, peste Crişul Alb, se află localitatea Berindia, 
unde s-au descoperit urmele unei Cetăţii Dacice, iar după retragerea 
arheologilor de la muzeul judeţean Oradea, situl istoric a intrat în uitare, iar 
lucrările agricole au reuşit să acopere orice urmă.  

Între localităţile Archiş – Groşeni – Bărzeşti, pe dealul Jidovina, s-
au găsit obiecte de ceramică şi unelte de gospodărie, ce vorbesc despre o 
veche locuire a dealului Jidovina. În tradiţia locală cetatea străveche, a fost 
construită de „uriaşi”. Jidov = uriaş, iar jidovină înseamnă defileu, 
adâncitură, pante mari prăpăstioase3. Între satele Archiş şi Gsoşeni se află 
pusta Voivodeşti, unde a existat o localitate cu acelaşi nume. Locuitorii 
acestui sătuc au fost strămutaţi pe actuala vatră a satului Voivodeni (comuna 
Bârsa) de astăzi. 

Dacă vom urca dealul ce are baza în valea Beliului, format între 
valea Hăşmaş şi Valea Groşi (Groşeni), pe coama lui, se mai pot identifica 
ruinele celui de-al treilea val Roman. Se pare că acest val roman cobora pe 
la Nermiş, apoi la Cărand, apropiindu-se de Sebiş, luând numele de Bâlhrad 
(cetatea albă), probabil de la vechea denumire a localităţii Sebiş. 

În aval de localitatea Mânerău, schimbăm ruta noastră spre 
localitatea Beliu, fostă reşedinţă de plasă atât în perioada existenţei 
comitatelor, cât şi după Unirea de la 1918. Localitatea Beliu şi suprafaţa 
teritorială a plasei, a fost graniţa de sud a comitatului Bihor, limita fiind 
localitatea Groşi (Groşeni). 

Înainte de a intra în localitatea Beliu – venind dinspre Cartierul 
Bocsig-Gară – pe partea stângă se vede o movilă. Arheologii nu s-au 
pronunţat unde ar fi localizată Cetatea Bellensis. Personal am stat de vorbă 
cu autorităţile comunei Beliu, iar ei erau foarte siguri că cetatea Bellensis 
este cea rămasă în memoria colectivă. 

Ne continuăm drumul spre poalele munţilor Codru-Moma. Din 
Beliu, urmărim drumul la dreapta şi ajungem în localitatea Comăneşti. Aici 
ne putem opri – dacă avem timp – să căutăm al doilea val de pământ roman 
– valul lui Traian. Este construit tot de romani. El pleacă de la Beiuş – 
trecând peste munte – coboară pe lângă localitatea Botfei, Comăneşti, pe 
sub dealul Gălălău, Răpsig şi continuă spre Iercoşeni, peste munte până în 
perimetrul localităţii Lipova. 

Odată ajunşi în satul Comăneşti şi o luăm spre stânga vom urca pe 
valea Botfeiului, până în amonte de localitate, unde vom găsi o altă cetate 
dacică, cetatea Botfei. 

                                                           
3 E. Pădureanu, Aşezarea fortificată de la Groşeni-Jidovină (jud. Arad), în: „Ziridava”. 
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Timpul este scurt şi nu mai zăbovim. Destinaţia nu este cea finală 
şi nici cea de pe urmă. Ajungem în localitatea Clit (cătunul Clit). Am greşit 
drumul? Putem descoperi într-un cătun uitat de lume, ascuns vederii, dar 
binecuvântat de Dumnezeu, pagini de istorie, legende, mituri? Răspunsul 
meu este DA! Argumente! Destule. Sunt născut în satul Clit, aici mi-am 
petrecut copilăria până la vârsta de 14 ani. Am plecat în lume, dar am rămas 
fără lumea copilăriei. Toate se întâmplă precum în viaţă. 

Cu gândul şi ochii minţii ajungem repede pe vârful „Cornăţel”, de 
la dealul Cetăţele. Este un dâmb care depăşeşte în înălţime toate dealurile 
învecinate sau chiar cele pe care le putem vedea orizont. Este un punct de 
observaţie, având o strategie uluitoare, cu o vedere panoramica de 360˚, spre 
cele patru puncte cardinale. Acest vârf niciodată nu se ştie să fi fost 
împădurit. Este golaş, iar dintre ierburile de munte, vedem colţurile de 
stâncă tocite de intemperiile vremii şi a vremurilor. 

În anul 1599, Mihai Viteazul şi-a instalat tabăra pe acest vârf, 
înainte de a cuceri Cetatea Ineu. Nu vă împacientaţi, nu fabulez. Legenda 
prinde viaţă. Înainte de sosirea domnului Mihai Viteazul, taman la Clit, 
voievodul de Clit Mircea, împreună cu voievodul de Botfei şi voievodul de 
Hăşmaş, au depus o scrisoare care a fost transmisă Comitelui de Bihor, prin 
voievodul de Beliu care administra plasa Beliu, prin care semnatarii refuzau 
să se mai supună ordinelor venite de la Bihor, spunând răspicat că se vor 
supune numai ordinului căpitanului lor, adică domnitorul Mihai Viteazul. 

De unde se cunoşteau aceşti voievozi cu domnul Mihai Viteazul? 
În urmă cu trei ani aceştia luptaseră în bătălia de la Călugăreni (1596), 
alături de domnitor, aşa că Mihai Viteazul avea toate datele despre drumul 
ce-l avea de parcurs până la locul ferit de ochii iscoditori, de unde să 
pornească asaltul asupra Cetăţii Ineu. 

Legenda este mult prea frumoasă ca să fie adevărată? Întrebarea 
este greşită.  Realitatea, viaţa din acel an 1599, şi întâmplările petrecute, trec 
dincolo de fabulos. 

Mergem în timp, până la anul 100 î.e.n. pe gureţul Negrilor, 
perpendicular pe gureţul Cetăţele, despărţite de „Păraie”, aşa se cheamă 
locul dintre gureţe care adună apele de la trei pârâiaşe dintre gureţe. Din 
acest loc putem alege să urcăm până aproape de capătul (finalul) gureţului 
Negrilor, unde în 1968, la insistenţele tânărului student Florian Dudaş, pe 
lângă profesorul Sever Dumitraşcu, în vara aceluiaş an s-au făcut săpături 
arheologice de specialitate. 

În studiul publicat în 1971, aflăm concluzia. Da, aici a existat o 
cetate dacică, construită în sec I î.e.n.- sec. I era noastră. Mitul că aici au 
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locuit, au trăit acei oameni negri sau tuciurii, mult mai mari decât statutul 
obişnuit al omului, transmis prin memoria colectivă, a devenit realitate. 

Săpăturile arheologice confirmă existenţa vieţii în cetatea de pe 
gureţul negrilor. Coroborez memoria colectivă, transmisă oral, de la cele 
două cetăţi Clit şi Jidovina, care mă îndrituiesc să afirm că au fost construite 
şi locuite de „uriaşi”. Săpăturile au mai au scos la iveală ceramică cu 
influenţe dacice, răşniţe stelare (trei la număr), inclusiv denari republicani 
romani. 

Eu am încercat - în scurta expunere – să prezint fapte şi 
evenimente istorice a căror realitate şi permanenţă în istoria noastră, nu pot 
fi puse la index. Atestarea locurilor cetăţilor şi mai ales a punctelor 
geografice unde au fost descoperite, spune multe despre organizarea 
populaţiei trăitoare în acest areal, rezultată din întâlnirea a două civilizaţii şi 
culturi, dacică si romană. 

Legendele păstrate în memoria colectivă, nu sunt simple fabulaţii, 
faptele şi evenimentele au existat, iar povestea a avut şi are darul de a le 
îmbrăca într-o aură de mister, în care doar partea frumoasă a evenimentului 
este prezentată. 

Faptul că sunt voci singulare cu mare autoritate şi susţinere, dar nu 
la specialişti – aici mă refer la istorici – îmi lasă un gust amar, un sentiment 
de tristeţe, gândindu-mă la deserviciile aduse nu unei terţe persoane, ci unui 
întreg popor, din rândurile căruia s-a ridicat, a fost şcolit, educat, pentru ca 
după o perioadă de recunoaştere a istoriei neamului din care provine, să-i fie 
lehamite de naţiunea sa, de istoria poporului. A muşcat mâna care i-a fost 
întinsă pentru „30 de arginţi”. Miturile şi legendele poporului român sunt 
parte ale istoriei, culturii şi civilizaţiei acestui popor. Istoria nu a redus-o 
nimeni la mit şi legendă şi nici nu a fost scrisă sub această formă. Este 
adevărat că fiecare stăpân – partid, clasă politică, imperiu – şi-au prezentat 
propria variantă istorică, dar nu au şters istoria poporului român printr-o 
trăsătură de condei. 

Nu vreau să răspund cuiva anume, dar a nu mai avea genii, istorici 
recunoscuţi în lumea întreagă, filozofi şi scriitori, care toţi au creat opere – 
şi ce opere geniale – toate să stea sub imperiul miticului, a legendelor, 
inspiraţi de spaţiul mioritic, fără să fie călăuziţi de principiile istoriografiei 
sec. XXI, este dincolo de puterea mea de înţelegere. Aş adăuga doar ultimul 
vers din Elegia lui Goldsmith: „Câinele fu cel care muri”.  (Câinele îşi 
muşcă stăpânul, după ce ani de zile l-a slujit cu credinţă, dar spre mirarea 
tuturor, nu moare stăpânul, ci câinele). 
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Revin la subiectul acestei comunicări. Viaţă – pe valea Crişului 
Alb – a existat din timpuri imemorabile. Urmele lăsate de stră-strămoşii 
noştri, s-au găsit şi se vor mai descoperi, nu înscrise în pergamente (s-ar 
putea în arhivele Vaticanului), ci dăltuite în piatră, lut, bronz, fier, în sângele 
vărsat şi oasele îngropate în glia care i-a fost casă şi masă, fără să-i fie 
oferită de nu ştiu cine. Se uită că strămoşii noştri lucrau şi cultivau 
pământul, cu mult timp înainte de sosirea triburilor migratoare. 

Am o întrebare. Istoriografia, prin datele furnizate ca atestare 
documentară a localităţilor, este veridică? Le accept cu relativitate. Într-
adevăr, de la data atestării documentare a unei aşezări, putem afla 
desfăşurarea şi înrâurirea evenimentelor istorice în legătură cu dezvoltarea 
socială şi economică a localităţilor. Până la atestarea documentară, în acele 
locuri nu a existat viaţă? Ba da. Acele comunităţi au avut o organizare 
administrativă foarte bine definită. 

Reiau ideea de la începutul acestui expozeu. Memoria colectivă şi 
istoria faptică le găsesc mult mai explicite şi cuprinzătoare pentru 
înţelegerea fiinţială a existenţei noastre ca neam şi popor. 

Încerc să închei alocuţiunea mea referindu-mă la câteva momente 
din istoria medievală, capitalistă şi modernă a Transilvaniei, dar şi a 
României reîntregite. 

Ministrul german Scmerling spunea la 1863 că: „frumoasa ţară 
(Ardealul) are să vadă în faptă ce vor să zică a ţinea la imperiu...” ce 
înseamnă să aibă încredere în vorbele dulci ale împăratului Francisc Iosif. 

Trăitorii acelor vremuri au văzut ce însemnă în faptă (nu vorbă), a 
ţinea la un imperiu, iar noi cei de azi am luat cunoştinţă despre ceea ce a 
fost, bătăliile duse de ei, aşa cum le-a consemnat istoria.4   

Imperiul habsburgic s-a zdruncinat din temelii şi a urmat cel 
german, e drept de scurtă durată, dar iarăşi ne-am ţinut de un imperiu şi am 
fost aruncaţi după „Cortina de fier”, pentru jumătate de secol. 

Am fost părtaşi la acel decembrie `89, aclamat de unii, batjocorit 
de alţii, cu drepturi pentru cei cu certificate de revoluţionar şi impozite 
pentru talpa ţării. „Revoluţia” făcută de poporul român nu a fost în slujba 
binelui naţiunii române, demnitatea poporului român a fost încă odată 
călcată în picioare. Am trăit o mare dezamăgire! 

Ne-am aruncat în braţele altui imperiu, cu surle şi trâmbiţe, 
minţind poporul cu televizorul. Ce a urmat? O simţim pe pielea noastră, a 
celor mulţi şi ţărani. 

                                                           
4 Aurel Dragoş, Oameni, destine, eroi, Arad, 2014, p. 43. 
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Niciodată nu cred că au fost mai adevărate cuvintele lui Cesare di 
Borgia, ales papă exclamă: „Acum că dumnezeu ne-a făcut papă, trebuie să 
ne grăbim a profita”. Să ne grăbim, cuvinte care cuprind disperarea pe care 
viaţa sau votul nostru, i-a copleşit pe cei aleşi, iar din funcţiile şi rangul pe 
care îl ocupă se grăbesc să-şi asigure viitorul pentru multe generaţii. 

La momentul limitei, când muzica se va opri şi se va aşterne 
liniştea, din această tăcere mărturisesc o întreită credinţă: în Dumnezeire, în 
profesia, puterea şi putinţa D-voastră, domnilor istorici, de a aduce la lumină 
istoria reală a acestui popor, cu umanitate şi fermitate, şi, mai cred în 
perenitatea neamului românesc.  
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Abstract  
In the Middle Ages, Lipova played an important economic, 

political, cultural and religious, not only in the history of Banat, but also in 
the history of Transylvania. Many medieval documents relate to a series of 
moments and aspects of the history of a city more important Arad until the 
beginning of the eighteenth century. Our study aims to reconstruct the most 
important aspects of the history of Lipova in the XIVth century. In the 
fourteenth century, Lipova on the documents as a civitas, with autonomous 
management, headed by an elected mayor and city dwellers jury. 

Since the end of XIII century, but especially during the Angevin, 
the main customs of salt on the river Maros, is considered to Lipova where 
special buildings were constructed for port and customs. City of Lipova 
worked before the great invasion Tatar - Mongolian from 1241 -1242, since 
its construction in 1235. Destroyed by the Tartars, was rebuilt at the 
beginning of the fourteenth century, in 1324 the prince of Transylvania said 
Thomas as the castelan(captain) of the fortress in Lipova. 

 
Key Words: town, church, fortress, money    

 
 

În Evul Mediu, Lipova a jucat un rol important economic, politic, 
cultural şi religios, nu numai în istoria Banatului, ci și în istoria 
Transilvaniei. Numeroase documente medievale se referă la o serie de 
momente şi aspecte din istoria unui oraş mai important ca Aradul, până la 
începutul veacului al XVIII-lea. Studiul nostru îşi propune să reconstituie 
cele mai importante aspecte din istoria oraşului Lipova în secolul al XIV-
lea.  

În veacul al XIV-lea, Lipova figurează în documente ca un civitas, 
având o conducere autonomă, în frunte cu un primar şi juraţi aleşi de 
locuitorii oraşului. În veacurile XII-XIII, Lipova a avut rolul unui „port” 
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pentru vama sării pe Mureş1. Începând cu sfârşitul veacului al XIII-lea, dar 
în special în timpul Angevinilor, principala vamă a sării  pe Mureşul 
inferior, se constituie la Lipova, unde au fost construite clădiri speciale 
pentru port şi vamă2. Imensele cantități de sare ce treceau cu plutele pe 
Mureş erau consumate doar parţial în comitatul Arad. Cea mai mare parte a 
sării ardelene, transportate cu plutele pe Mureş, ajungea la Seghedin, 
ulterior pe Tisa, având ca destinaţie Croaţia şi Serbia. Alte cantităţi luau 
drumul oraşelor Buda, Nytra şi Bratislava3.  

 Aşezat lângă Mureş, Lipova se transformă într-un port important 
pentru plutele şi corăbiile mici care circulau pe Mureş, în special pentru 
transportul sării4. La 8 mai 1357, regele Ungariei, Ludovic I de Anjou, 
emitea un privilegiu solemn pentru magistrul Mihail, fiul lui Gheorghe, 
comite al cămărilor regale de la Lipova şi al sării din părţile Transilvaniei, 
căruia îi dona anumite părţi de moşie, cu drept de vamă, în comitatul Satu 
Mare5. Într-un document din 11 septembrie 1362 este menţionat magistrul 
Mihail zis Buldik, fost comite al cămărilor de sare regeşti din Lipova 
(magistro Michaeli dicto Buldik, quondam comiti camerarum regalium 
salium de Lippua)6. În 30 noiembrie 1367 este consemnat documentar 
Mihail zis Beuldre, comitele cămărilor regeşti al ocnelor de sare din părţile 
Transilvaniei şi din Lipova (magistri Mychaelis dicti Beuldre, comitis 
camerarum regalium salifodinarum partis Transsiluane  et de Lyppa)7.  

În prima jumătate a vaecului al XIV-lea se înfiinţează în Lipova 
Casa de vamă regală8, arendată uneori locuitorilor oraşului. În anul 1389, 
orășenii din Lipova obţin de la Sigismund de Luxembourg o treime din 
vama sării9.  

Orașul Lipova avea o mare piaţă în Evul Mediu, în centrul pieţii 
construindu-se biserica ortodoxă. Săptămânal, la Lipova se ţineau târguri şi 

                                                           
1 Kovach Geza, Date cu privire la transportul sării pe Mureş în secolele X-XIII, în 
„Ziridava”, XII, 1980, p. 196.  
2 Arhiva Națională Ungară, Budapesta, DL 14 839.    
3 Kovach Geza, op. cit., p. 199.  
4 Idem, Consolidarea societăţii feudale în secolele XIV-XVI, în ***Aradul permanenţă în 
istoria patriei, Arad, 1978, p. 119.  
5 ***Documenta Romaniae Historica, Seria C. Transilvania, vol. XI, Editura Academiei, 
Bucureşti, 1981, p. 125-128.   
6 ***Documenta Romaniae Historica, Seria C. Transilvania, vol. XII, sub redacția  acad. 
Ștefan Pascu, Editura Academiei, Bucureşti, 1985, p.  97-102, doc. 125.  
7 Ibidem, vol. XIII, p. 438-439, doc. 274.  
8 Arhiva Națională Ungară, Budapesta, DL 14.839.  
9 Ibidem, DL 29.274.  
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iarmaroace vestite, la care veneau negustori din întreaga Transilvanie. De 
asemenea, orăşenii deţineau şi vii întinse în apropiere, în podgoria Aradului.  

Cetatea Lipovei a funcţionat şi înainte de marea invazie tătaro – 
mongolă din 1241 - 1242, construcţia ei începând în anul 1235. Distrusă de 
tătari, a fost reconstruită la începutul secolului al XIV-lea, în vremea regelui 
Carol Robert de Anjou ca cetate regală. De aici, Carol Robert putea 
supraveghea culoarul Mureșului, de mare importanţă strategică10. La 13 mai 
1315 regele Ungariei se afla în Lipova, supraveghind reconstruirea cetății11. 

 În anul 1324 este menţionat voievodul Transilvaniei, Toma de 
Szecseny, în calitate de castelan al cetăţii Lipova12. În jurul cetăţii se 
formează o aşezare civilă, un sat care devine târg în veacul al XIV-lea. 
Cetatea Lipovei, înconjurată cu un şanţ de apărare, apoi de un zid, era de 
formă pentagonală. Ca cetate regală din deceniul al doilea al veacului al 
XIV-lea, cetatea Lipovei înregistrează o dezvoltare continuă13. În august 
1375 este pomenit documentar nobilul Ladislau de Şoimuş, stapân al satului 
cu acelaşi nume, din apropierea Lipovei14. 

Cetatea Lipovei controla o cale importantă şi veche de acces spre 
Transilvania. Ruinele cetăţii, distruse în epoca modernă, sunt cunoscute 
astăzi doar parţial, numai din descrierile călătorilor străini şi din planurile 
târzii, de la finele secolului al XVIII-lea. Cercetarea istorică modernă n-a 
reuşit identificarea incintei medievale a cetăţii, ori a altor elemente ale 
fortificaţiei. Un plan din 1697, din arhiva Marsigli, oferă indicii despre 
structura fortificaţiei15.  

                                                           
10 Tudor Sălăgean, Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIII-lea. Afirmarea 
regimului congregaţional, Centrul de Studii Transilvane, Cluj – Napoca, 2003, p. 347-348.  
11 Ibidem, p. 366.  
12 Alexandru Kosa, Ioan Haţegan, Sistemul de fortificații mureşene în Evul Mediu, în Doru 
Sinaci, Emil Arbonie (ccord.), Administrație românească arădeană. Studii și comunicări 
din Banat – Crișana, vol. V, Editura „Vasile Goldiș” University Press, Arad, 2012, p. 22.  
13 Ştefan Pascu, Voievodatul Transilvaniei, vol. II, Editura Dacia, Cluj – Napoca, 1979, p. 
248.  
14 ***Documenta Romaniae Historica, Seria C. Transilvania, vol. XIV, volum întocmit de 
Aurel Răduţiu, Viorica Pervain, Susana Andea şi Lidia Gross, Editura Academiei Române, 
Bucurelti, 2002, p. 581-584, doc. 425 (din 27 august 1375).  
15 Dumitru Ţeicu, Cetăți medievale din Banat. Medieval Fortifications in Banat, Muzeul 
Banatului Montan, Timişoara, 2009, p. 92.  
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Pe malul stâng al Mureşului, la circa 2 kilometri de Lipova, se afla 
cetatea Lipoviţa, construită în anul 1278 de către o familia nobiliară locală 
(Lipoczy) din piatră ușor faţetată şi mortar16.  

În veacul al XIV-lea, la Lipova, este atestat documentar un medic, 
printre primii medici cunoscuți în Evul Mediu românesc. Într-un act de 
hotărnicire, din 11 august 1367, este nominalizat medicul Petru din Lipova, 
posesor al unei vii pe delaul Minișului. Documentul nu oferă detalii despre 
studiile şi activitatea sa medicală, dar este incontestabil că poseda o situaţie 
respectabilă din punct de vedere material17. Instituţionalizarea asistenţei 
medicale era o necesitate în epocă, în contextul marilor epidemii de ciumă 
care au bântuit în 1348-1351, 1368-1374 şi 1380-1382.  

La 11 august 1373, din Agria, magistrul Nicolae, notarul special al 
palatinului Ungariei, Emeric Lackfi, i-a solicitat magistrului Ştefan să i-l 
trimită pe Ioan, fiul lui Dumitru sau pe un alt tânăr credincios şi înţelept, 
prin care să-i comunice unde poate să-şi găsească în Lipova obiectele 
necesare meseriei sale (ubi ustensilia nostra in Lippa possint reinveniri)18.  

Din veacul al XIV-lea pare să dateze prima biserică  ortodoxă de 
zid din Lipova. Clădirea bisericii ortodoxe din Lipova suprapune fundaţiile 
unui lăcaș de cult de zid mai vechi, acest lucru fiind constatat prima dată cu 
ocazia unei tentative de restaurare de la începutul veacului al XX-lea19. 
Istoricul arădean Eugen Gluck a presupus existenţa în Lipova a unei 
mănăstiri ortodoxe şi bolniţe, fără să aducă argumente convingătoare în 
acest sens. De asemenea, bolniţe puteau exista şi pe lângă mănăstirile 
catolice din Lipova, pomenite documentar în 1327 și 134920. Într-o lucrare 
mai veche şi Victor Vlăduceanu a susținut existenţa unei mănăstiri ortodoxe 
în Lipova21.  

                                                           
16 Andrei Adrian Rusu, Castelarea carpatică. Fortificaţii şi cetăţi din Transilvania şi 
teritoriile învecinate (secolele XIII-XIV), Editura Mega, Cluj – Napoca, 2005, p. 523.  
17 ***Documenta Romaniae Historica, Seria C. Transilvania, vol. XIII, volum întocmit de 
Ioan Dani, Konrad Gundisch, Viorica Pervain, Aurel Răduţiu, Adrian Rusu și Susana 
Andea, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1994, p. 417-418, doc. 256; Eugen Gluck, 
Contribuții cu privire la istoria medicală medievală a Aradului, în „Ziridava”, XIX-XX, 
Arad, 1996, p. 167-168.  
18 ***Documenta Romaniae Historica, Seria C. Transilvania, vol. XIV, p. 395, doc. 266.  
19 Eugenia Greceanu, Un tip singular al arhitecturii feudale româneşti: biserica Adormirea 
Maicii Domnului din Lipova, judeţul Arad, în „Muzeul naţional”, vol. III, Bucureşti, 1976, 
p. 287.  
20 Eugen Gluck, op. cit., p. 168.  
21 Victor Vlăduceanu, Mănăstiri bănățene, Timişoara, 1947, p. 43-57.  
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Mănăstirea franciscanilor conventuali din Lipova (comitatul 
Arad), dedicată Sfântului Ludovic din Toulouse, este menţionată în anul 
1325, ca fiind o ctitorie a regelui Carol Robert. Construcţia mănăstirii a 
început în perioada în care regele a rezidat mult la Timişoara, înainte de a-şi 
fi cucerit capitala22. Finalizarea construcţiei mănăstirii a fost realizată, după 
moartea lui Carol Robert de către regina Elisabeta Lokietkowna, din dinastia 
poloneză, în timpul domniei lui Ludovic I de Anjou. În anul 1349, ajungând 
înaintea papei Clement al VI-lea, regina îşi revendică singură ctitoria. În 
urma solictării reginei văduve, suveranul pontif îi acordă drept la indulgenţe, 
acordate pe  timp de un an şi  40 de zile 23.  Adunări ale ordinului franciscan 
sunt semnalate la Lipova în anii 1345, 1352, 135924. Franciscanii din 
Lipova, prin privilegiu regal, erau scutiţi de vama sării pe râul Mureş25.  

În Lipova a existat şi o comunitate catolică în veacul al XIV-lea, 
parohul bisericii catolice, Nicolae, fiind înscris în registrele de dijmă papală 
din 1333 cu o marcă şi 33 de banali, în anul 1334 cu 32 de groşi şi un banal, 
iar în 1335 cu 40 de banali26. În anul 1398 este menţionat în Lipova preotul 
pleban Ştefan27. Biserica parohială catolică din Lipova a făcut parte din 
structura arhiadiaconatului catolic de Arad, din episcopia Cenadului28. 
Preotul Ştefan al lui Ioan din Lipova, din dieceza Cenad, cândva în 1373-
1374, devine arhidiacon de Satu Mare, în biserica de Alba, în episcopatul 
catolic al Transilvaniei29. În septembrie 1374 este menționat ca decedat – 
răposatul Ştefan al lui Ioan de Lipova, canonic al bisericii catolice 
transilvănene (al episcopiei de Alba Iulia)30.  

În veacul al XIV-lea, în Lipova funcţiona una din cele 4 cămări 
regale aflătoare în Transilvania, unde se băteau monede31. Marca bătută la 
Lipova, cu o valoare bună, devine o monedă mult căutată şi utilizată chiar în 
străinătate. În târgul Lipovei, ca şi în alte târguri din comitatele Arad şi 

                                                           
22Adrian Andrei Rusu, George Pascu Hurezan, Biserici medievale din judeţul Arad, Arad, 
2000, p. 183.  
23 ***Documente privind istoria României, Seria C, Veac XIV, vol. IV, p. 473, doc. 685.  
24 Marki  Sándor, Arad vármegye és Arad szabad kiraly város története,vol. I, Arad, 1892, 
p. 382.  
25 Geza Kovach, op. cit., p. 117.  
26***Documente privind istoria României, Seria C, Veac XIV,  vol. III, p. 224, 238 și 247.   
27 Ioan Hațegan, Cultură și civilizaţie medievală la Mureşul de Jos, Timişoara, 1995, p. 92.   
28 Dumitry Ţeicu, Geografia ecleziastică a Banatului medieval, Presa Universitară 
Clujeană, Cluj – Napoca, 2007, p. 138.  
29 ***Documenta Romaniae Historica, Seria C. Transilvania, vol. XIV, p. 313, doc. 195.  
30 Ibidem, p. 482-483, doc. 343.  
31 Ștefan Pascu, op. cit., vol. III, Editura Dacia, Cluj – Napoca, 1986, p. 199.  
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Zarand,  funcţionau chiar zarafi pentru schimbarea diferitelor monede aflate 
în circulaţie.  

Oraşul Lipova a fost vizitat chiar de regele Ungariei, Ludovic I de 
Anjou, în vara anului 1366, când regele emite 2 documente chiar din această 
localitate, în iulie 1366, rezidând cel puţin o săptîmână în oraşul de pe 
Mureş32. Din Lipova, regele Ungariei, Ludovic I, îi mulțumeşte dogelui 
Veneţiei, Marcu Cornari, pentru corăbiile de război promise contra 
turcilor33. În luna mai 1374, regele Ludovic I poposeşte pentru câteva zile în 
Lipova, de unde emite două documente34.  

Şi voievodul Transilvaniei, Nicolae, vizitează oraşul Lipova, de 
unde emite un document, în 6 mai 1368, adresându-se banului bulgarilor, 
Benedict li, în lipsa acestuia, slujbalului său din Lugoj35. Vizitele întreprinse 
în oralul Lipova de către regele Ungariei li voievodul Transilvaniei 
subliniază importanța economică li politică a orașului în veacul al XIV-lea.  

Într-un document din 15 februarie 1363, sunt menţionate tâlhăriile 
făcute în Lipova de către răposatul Ladislau cenzul şi vecinul său Preliub, 
care au fost prinşi şi osândiți la pedeapsa spânzurătorii36.  

Unii locuitori ai Lipovei manifestau interes pentru studii, urmând 
cursurile unor universităţi din străinătate. Astfel, în anul 1385, Petrus de 
Lyppua (Lipova) a obținul bacalaureatul în arte (Bacc. Artium) la 
Universitatea din Viena, studiind cele 7 arte liberale37. În veacul al XV-lea, 
mai mulţi tineri din Lipova studiază la Universități celebre din Europa38.  

În concluzie, se poate remarca că Lipova s-a afirmat în veacul al XIV-lea 
ca un important centru economic al comitatului Arad, deţinând un rol strategic şi 
militar important, prin fortificaţiile sale, fiind un oraș cu populație majoritar 
românească în toată perioada Evului Mediu.  

                                                           
32  Primul document este datat în 20 iulie 1366, în ***Documenta Romaniae Historica, 
Seria C. Transilvania, vol. XIII,  p.226-227, doc. 121.  
33 Ibidem, p. 227, doc. 122.   
34 ***Documenta Romaniae Historica, Seria C. Transilvania, vol. XIV, p. 464-465, doc. 
323 (datat 24 mai) și p. 465-466, doc. 324 (datat 25 mai).  
35 Ibidem, vol. XIII, p. 480, doc. 314.  
36 Ibidem, vol. XII, p. 129-130, doc. 155.  
37 Dragoș Lucian Ţigău, Noi informații despre prezența bănăţenilor la Universitatea din 
Viena (sec. XIV-XVI), în „Banatica”, vol. 20, 2, Reșița, 2010, p. 58.   
38 Ibidem, p. 59.   
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Legi și decrete militare în Banatul medieval  
(finele sec. XIV – sec. XV) 

 
 

Alexandru Kósa, 
Liceul Teoretic „David Voniga” Giroc (Timiş) 

 
 
Cuvinte cheie: legi, decrete, banderiu, armată, comitat.  
 

Zonă de graniță a regatului feudal maghiar, Banatul a constituit o 
arie geo-politică și militară de o mare importanță strategică, care avea 
menirea să pună stavilă expansiunii otomane începând cu ultima parte a sec. 
al XIV-lea. Locuitorii zonei au beneficiat de toate avantajele oferite de 
această zonă confiniară și anume de libertăți și privilegii, precum și de 
dezavantajele acestei așezări și anume de faptul că făcea obiectul jafului și 
robirilor. Datorită acestor jafuri și a incursiunilor otomane, sudul Banatului, 
dintre Severin și vărsarea Tisei în Dunăre, a cunoscut chiar o depopulare 
masivă și chiar a dus la dispariția unor comitate precum Carașul și Cuvinul. 
Zona de graniță aducea venituri importante. Comerțul și vămuirile 
reprezentau o sursă importantă de venit pe timp de pace, iar pe timp de 
război vistieria se umplea din prăzile de război și din răscumpărarea 
prizonierilor1. Ca primă linie de apărare a Transilvaniei și a regatului 
medieval maghiar, Banatul dispunea de o organizare militară aparte, pe 
teritoriul său existând cetăți regale ce erau prevăzute cu garnizoane formate 
din soldați profesioniști. Sarcinile militare ale apărării zonei căzând pe 
seama populației locale. În timpul regelui Carol Robert de Anjou (1304 – 
1342), Banatul devine un centru important în cadrul regatului, apogeul 
politic fiind atins în perioada 1315 – 1323 atunci când Timișoara devine 
reședința regelui angevin, iar aici vin reprezentanți ai tuturor caselor regale 
europene.  

Comitatul Timiș, prin cetatea Timișoarei, devine astfel centrul 
administrativ,  politic, militar și economic al întregului Banat. De aici pleacă 
și expediția regelui Carol Robert împotriva domnului muntean Basarab I  în 
1330. Din acest moment până la fatidicul an 1552, cetatea Timișoarei este 

                                                 
1 Ioan Drăgan, Nobilimea românească din Transilvania între anii 1440 – 1514, Editura 
Enciclopedică, București, 2000, p. 366.   
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punctul de întâlnire și de plecare a trupelor regale maghiare împotriva 
turcilor otomani aflați fie la sud de Dunăre fie în Țara Românească. 

În secolul al XV-lea Banatul aflat sub presiune otomană a suferit 
modificări, conturându-se treptat două unități administrative principale cu 
caracter militar: banatul de Severin și comitatul Timiș. Severinul și-a păstrat 
rolul său străvechi de regiune de graniță cu organizare specifică, aflată sub 
comanda banului numit de rege și socotit, cel puțin o vreme, între baronii 
țării. Banul dispunea de lefegii plătiți ca garnizoane ale cetăților principale: 
Severin, Caransebeș, Orșova, Mehadia, la 1494 – 1495 în număr de 200, 
precum și de unitățile militare ale districtelor românești din zonă, cu 
atribuții speciale de apărare a vadurilor Dunării2.   

Comitatul Timiș, sau al Timișoarei, realizat în jurul cetății regale 
din Timișoara, a crescut ca întindere prin încorporarea celei mai mari părți a 
comitatelor Caraș și Cuvin, dezorganizate din cauza incursiunilor otomane. 
În fruntea acestui comitat de graniță au fost numiți comandanți militari și 
înalți dregători ai regatului și nu numai mari proprietari din comitat, cum era 
uzanța. Adesea comiții de Timiș au deținut și banatul Severinului și cel 
puțin începând cu epoca lui Matia Corvin, scaunul timișan de judecată, 
prezidat de comitele de aici, era și instanță de apel a scaunului din 
Caransebeș al banilor de Severin. Comitele avea la dispoziție o banderie 
plătită din vistieria regală3.   

Armată strânsă pe teritoriul Banatului făcea parte din marea armată 
feudală maghiară, care era una tipică acelei perioade de timp bazându-se pe 
nobilii și pe iobagii acestora, fiind organizată pe baza sistemului banderial 
generalizat de regele Carol Robert de Anjou și apoi în special de Ludovic de 
Anjou4.  

Banderia5 reprezintă stindardul unui senior dispunând de puterea 
de comandă, apoi trupa de cavalerie constituită în jurul acestui stindard. Este 
o instituție militară caracteristică epocii cruciadelor. Din Franța, prin 
Angevinii napolitani ajunși regi ai Ungariei (1318 – 1382), instituția a fost 
receptată în Transilvania și în Banat. Banderia reprezenta o formație de 
cavalerie înzăuată pe care marii seniori banieri o adunau de pe domeniile lor 
și o aduceau sub steagurile regelui, la chemarea acestuia. Păturile sociale 
nemilitare (clericii) sau nelibere (șerbii, apoi iobagii) compensau dispensa 

                                                 
2 Ibidem, p. 367. 
3 Ibidem.  
4 Ștefan Pascu, Voievodatul Transilvaniei, vol. IV,  Edit. Dacia, Cluj-Napoca, 1989, p. 272. 
5 Ovid Sachelarie, Nicolae Stoicescu (coordonatori), Instituții feudale din țările române. 
Dicționar, Edit. Academiei Republicii Socialiste România, București, 1988, p. 36.  
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de serviciu militar prin sarcini fiscale corespunzătoare. În Ungaria, ca și în 
Polonia, sistemul banderial s-a dovedit un eșec pentru monarhi atât pe plan 
militar, cât mai ales pe plan politic. După moartea regelui Sigismund de 
Luxemburg (1386 – 1437), dieta maghiară a legiferat obligația suveranului 
de a nu convoca banderia decât în cazuri excepționale, și numai între 
granițele regatului.  

Ușor își fac intrarea în armată și mercenarii, luptători de profesie, 
care luptau pentru bani, faimă, pradă și glorie. O dată cu accentuarea 
pericolului otoman pe linia Dunării și după înfrângerea rușinoasă din 1396 
de la Nicopole, regele Sigismund de Luxemburg (1387 – 1437) întrunește 
dieta regatului Ungar  la Timișoara în perioada 25 octombrie – 25 noiembrie 
1397 unde adoptă un nou regulament militar, iar mai apoi în ianuarie 1427 
același rege, după o altă dietă, emite un alt regulament militar formulat în 9 
articole.   

Dieta regatului Ungar de la Timișoara din 25 octombrie – 25 
noiembrie 1397 stabileşte introducerea serviciului militar obligatoriu şi 
alocarea unor importante sume de bani pentru organizarea sistemului 
defensiv dunărean. Elementul de maximă însemnătate  l-a constituit lărgirea 
cadrului de participare la luptele antiotomane6.  

Introducerea serviciului militar obligatoriu însemna sarcini militare 
pentru nobili, cler și țărani. Fiecare nobil trebuia să vină la oaste cu un om, 
iar cei aflați în indiviziune trebuiau să vină personal. Nobilul care avea mai 
mulți iobagi trebuia să trimită câte unul la fiecare 20. Jumătate din veniturile 
nobilului trebuiau să fie folosite pentru lupte. Dările regale trebuiau date în 
produse. Dacă nobilul nu participă la oaste, atunci el trebuia să trimită doi 
iobagi în loc, iar dacă nu trimitea nici un iobag atunci trebuia să plătească 
câte un galben pentru fiecare iobag. Nobilul care nu avea iobagi și nu 
participa, trebuia să plătească câte 3 mărci7.  

În perioada 1404 – 1426, Filippo Scolari este comite de Timiș și al 
tuturor comitatelor bănățene și are drept obiectiv întărirea și apărarea liniei 
Dunării. Sub stricta sa conducere, armata bănățeană   s-a integrat perfect în 
mecanismul armatei regale maghiare, dar chiar înainte de moartea acestuia 
în decembrie 1426, prin dieta de la Lipova, regele Sigismund pregătea noi 

                                                 
6 Ioan Hațegan, Filippo Scolari – Un condotier Italian pe meleaguri dunărene, Edit. 
Mirton, Timișoara, 1997, p. 8.   
7 Ioan Hațegan, Ligia Boldea, Dumitru Țeicu, Cronologia Banatului, vol. II/1, Banatul între 
934 – 1552 – Repere cronologice. Selecție de texte și date, Edit. Banatul, Art Press, 
Timișoara, 2007, p. 146.     



 50 

măsuri militare. Acestea au fost redactate sub forma unui nou regulament 
militar ce a fost emis în luna ianuarie 14278.  

Decretul militar era alcătuit din 9 articole care prevedeau 
obligațiile militare, dar și ordinea în interiorul armatei în marș sau la cazare. 
Dacă ordinea și disciplina nu erau respectate iar ostașii recurgeau la abuzuri 
de tot felul, pedepsele erau foarte aspre și se mergea chiar până la aplicarea 
pedepsei capitale. Din nou se reamintește de dările în produse, în animale și 
în bani, pentru a susține campaniile militare9. 

Vă prezentăm varianta în limba latină a acestui decret militar, care 
a stat la baza viitoarelor decizii militare luate de viitori regi maghiari până la 
momentul căderii regatului medieval ungar10: 

 
„Idem Sigismundus ad excessus exercituantium coercendos regulamentum 

militare sancit. Anno 1427. 
Nos Sigismundus, Dei gratia Romanorum Rex semper Augustus, ac 

Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae etc. Rex, memoriae commendamus 
tenore praesentium significantes, quibus expedit, universis: Quod Nos frequentibus 
querelis regnicolarum nostrorum tam ecclesiasticorum quam saecularium, super 
illationibus violentiarum, damnorum et multarum incommoditatum per nostros ac 
Praelatorum et Baronum, Militum et Nobilium regni nostri familiars exercitualiter 
proficiscentes in possesionibus nostris et eorumdem tempore expeditionum 
exercitualium perpetratis assidue perpulsati, cupientes super his de remedio 
condign providere, unacum eisdem Praelatis et Baronibus nostris mature 
deliberantes, de eorum beneplacito at consilio ordinavimus, statuimus ac praesenti 
decreto sancimus:  

Art 1. Vt quicunque exercituantium victualia et res necessarias, quibus 
career non possunt, videlicet: panes, vinum, pabulum, foenum, carnem, caseum, 
blade, pisces, legumina, ancas, pullos, porcellos, agnellos, butyrum, carnem et 
similia minora violenter aut pretio non soluto seu non plene soluto abstulerint, aut 
aliter in his dampna intulerint, requisitique non satisfecerint: contra illos hominess 
damnaficati, si eorum domini debent - - duos Judices Nobilium illius Comitatus, in 
quo damnum fieri contigit, et coram illis homines, ipsique iudices nobelium 
similiter ad eorum iuramentum quod praestiterunt tempore electionis eorum in 
iudices, debent dare literas eorum testimonialis dictis damnificatis sub sigillo 
Comitis illius Comitatus, et ipsorum iudicum nobilium, hominesque damnificati 
cum eisdem literis accedentes ad iudices regni in curiam regiam tempore, quo in 

                                                 
8 Ibidem, p. 189. 
9 Ibidem; György Fejér, Codex diplomaticus hungariae ecclesiasticus ac civilis, tomul X, 
vol. VI (1418 – 1428), Budae, Typis Typogr. Regiae Universitatis Ungaricae, 1844, pp. 878 
– 884. 
10 György Fejér, Codex diplomaticus …, tomul X, vol. VI (1418 – 1428), pp. 878 – 884. 
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aliqua octavarum fit iudicium regni, ubi iidem iudices regni praedictis literis 
testimonialibus plenam fidem adhibere et damnificatis super dampno principali in 
dictis litteris testimonialibus contento, nec non super omnibus expensis, laboribus 
et fatigiis, in requisitione dictorum damnorum factis et faciendis conscientioso 
moderamine praebito, literas sententiales et praeceptorias Comiti illius Comitatus, 
in quo exercituantes praedicti, qui dapmnum intulerunt, existunt, sub certo 
authentic sigillo dare debeant, vigore quarum dictus Comes indilatam, et plenam 
satisfactionem, tum super damno principali quam super dictis expensis, fatigiis, 
laboribus, iuxta moderamen dictorum iudicum cum rebus promtis et pecuniis aut 
occupationibus possessionum et non cum aestimatione exhibere teneantur.  

Art. 2. Item quicunque res maiores, videlicet equos, boves, vestes, 
porcos, lardos et alias res generaliter, quibus sine necessitate carere possent, 
abstulerint seu domos, cellaria, scrinia rusticorum confregerint, aut vina 
receperint, currus oneratos, et alia similia damna maiora intulerint, omnes tales 
praedamnificatos, seu eorum Dominos ad curiam regiam ad certas octavas in 
praesentiam alicuius iudicum curiae evocentur, qui si ad ipsas octavas venire 
contemserint vel neglexerint, in ipso primo termino tanquam culpabiles reputentur 
et sententientur; per hoc tamen factum potentiae et occupationis possessionum non 
incurrant, sed damnum, quod contra eos propositum fuerit, quater appretiare et 
persolvere damnificatis ipsis per iusticiarios regni praedictos compellantur. Si 
vero ad ipsas octavas venerint seu per procuratorem legitimum comparuerint, 
extunc damno confesso sententialiter condemnentur, et ad satisfactionem 
compellantur, damno vero negate iudices praedicti, mediantibus eorum litteris 
debent remittere damnificatos ad inquisitionem Comitatus, in quo damna sunt 
illata, ubi exactis ab attestatoribus iuramentis corporalibus super eorum fassione 
constiterit damnum illatum, illatores huiusmodi supradictis poenis condamnentur 
et satisfacere modo praemisso compellantur. 

Art. 3. Quicunque autem maiora facinora et delicta commiserint, 
videlicet interfectiones hominum, oppressiones et raptus mulierum et virginum, 
effractiones ecclesiarum, spoliationes sacrorum ac domorum nobilium tales tribus 
inquisitionibus per illos, quibus iniuriae huiusmodi illata fuernit, fiery procuratis, 
erga dominorum eorum ad certas octavas in curiam regiam debeant evocari, 
rationem praemissorum reddituri, qui si comparuerint et se in talis modi illatis 
iniuriis innocentes fore allegaverint, tunc probation ipsarum illatarum iniuriarum 
ad attestationem nobilium illius comitatus, in quo hoc patratum fuit, committatur. 
Vbi autem modo (praemisso in) praesentiam non comparuerint, extunc in sententia 
capitali eo facto convincantur. Et si tales convicti reperti non fuerint vel reperiri 
non possent, extunc praefatus Dominus eorum, homagia ipsorum persolvat, et de 
damnis et iniuriis illatis laesis satisfacere teneatur.  

Art. 4. Item in omnibus praemissis ubicunque illatores domnorum et 
facinorum praedictorum, per passos iniuriam et damnumeo, quo tales forte 
impossessionati et ignoti, aut nimis remote extitissent, ad evocandum inveniri non 
possent, sufficiant huiusmodi evocationem circa habitationem Baronis vel Domini 
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eorum, sub cuius nomine vel banderio huiusmodi exercitus procedebant; et idem 
Dominus evocationem eandem ad notitiam suorum famulorum deducat.  

Art. 5. Item si aliquis ex Baronibus exstiterit praesens cum suis gentibus 
in execitu et eidem contra famililiares suos de aliquot damno illato conquestum 
fuerit, de quo satisfacere non curaverit, extunc deinceps damnificatis eorum damna 
super ipsum Baronem, satisfacere non curantem, requirendi et recuperandi 
habeant facultatem. 

Art. 6. Item exercituantes tempore aestivo et alio, quo in campo stare 
possunt, teneant campestres descensus, gramina tamen atque ligna silvatica, 
ignibus apta, similiter tempore hiemali hospitia sive iidem multi, sive pauci 
procedant, eisdem prohiberi et denegari non debent; in istis exercituantes praedicti 
a nemine debeant inquietari, impediri atque molestari. Casu autem quo in aliquot 
locorum gramina pascui iuvencorum exercituantium necessaria non invenirentur, 
sed tantum modo prata, foenilia, ad domos rusticorum reservata et custodita, tunc 
in illis iumenta exercitantium depasci possent, enutriri, antequam forent falcate et 
simul congregata, postquam autem falcate fuerint, non recipiantur vi, neque gratis, 
sed nisi pecunia digna valoris eiusdem.  

Art. 7. Praeterea pro avena et hordeo aut siligine tempore caristiae pro 
cubulo Budensi solvantur viginti quinque. Item pro foeno pro uno equo per diem 
unum et noctem solvatur unus denarius, non tamen substernatur foenum, sed 
quantum equo petitur, tantumdem Item pro pane, quantum potest sufficere duabus 
personis pro uno prandio solvatur denarius unus. Item ante adventum 
exercituantium communiter. Item pro anca una solvantur denarii quinque. Item pro 
pullo antique solvantur denarii tres, pro iuveni duo. Pro porcello solvantur denarii 
quinque et denum pro agnello solvantur denarii octo. Item pisces legumina carnes 
mactatae, caseum, butyrum et similia, de quibus non potest haberi ratio singularis 
emantur et solvantur pretio competenti, considerata tamen temporis et loci 
qualitate. Item pro denariis ova octo. Item si qui voluerint emere boves, porcos, 
maiores, lardos, non emant aliter, quam cum bona voluntate vendentium et solvant, 
secundum quod poterunt de pretio concordare.  

Art. 8. Item videtur, quod in omnibus locis, in quibus sal regni potest 
sufficienter haberi sit prohibitum vendi et emi sal extraneum, si quis contrafecerit, 
venditor primo repertus per camerarium regni toto sale privetur, secundo vero sale 
simul cum curru et animalibus ipsum currum vehentibus destituatur; tertio vero vel 
pluries personaliter detineatur et poena condigna, sicut camerario concordare 
potuerit, puniatur emtor, sal amittat, et insuper pretium, quod pro sale dederat, 
camerario regio secundario persolvat. 

Art. 9. Item quod de sale region tamdiu, quousque ducitur sub nomine 
regio, nullus audeat exigere tributum, in terra aut in aqua, nisi qui possent 
probare, se in hoc ius habere speciale. Similiter fiat de sale dato exercituantibus, 
donec eorum nominibus ducitur et venditur. Postquam autem huiusmodi sal, sive 
de camera regia, sive ab exercituantibus ad mercaturam devenerit, mercatores ipsi 
videntur teneri ad tributum. Quicunque autem tributariorum de huiusmodi sale 
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regis vel exercituantium tributum exegerit, et camerarius regius Domino illius 
tributarii intimaverit, teneatur idem Dominus dictum tributarium assignare dicto 
camerario ad satisfactionem ipsi camerario, iuxta eius voluntatem adstringendum 
praesentium litterarum nostrarum privilegialium testimonio mediante. Datum 
Brasoviae, fera secunda proxima post Domin. Reminiscere. Anno Domini 
Millesimo quadrigentesimo vigesimo septimo. Regnorum nostrorum anno 
Hungariae etc. quadragesimo primo, Romanorum decimo septimo, vero Bohemiae 
septimo.  Locus Sigilli pendentis.”  
 

Acest decret militar a stat la baza organizării armatei feudale 
maghiare, din care făcea parte și armata bănățeană. Aceasta beneficia de 
toate dotările tehnice ale vremii fiind la fel de bine echipată ca întreaga 
armată regală. Cel care a reușit impunerea decretului militar și a transformat 
armata bănățeană într-una de elită a fost comitele de Timiș, Ioan de 
Hunedoara (1440 – 1456) care a mai ocupat și funcțiile de Ban al 
Severinului din 1438, voievod al Transilvaniei (1441 – 1456), regent al 
Ungariei (1446 – 1452) și căpitan general al armatei regatului din 1453. 
Ioan de Hunedoara a îmbunătățit și a adaptat la necesitățile vremii 
regulamentele militare emise de regele Sigismund de Luxemburg. 

Dar, după decretul din 1427 au mai urmat și altele. Astfel, după 
înfrângerea de la zidurile cetății Golubaț din 1428 și datorită agravării 
pericolului otoman, regele Sigismund a inițiat o serie de măsuri de ordin 
organizatoric – militar care să îmbunătățească sistemul defensiv al regatului 
maghiar. În propunerile înaintate stărilor ungare, țara urma să fie împărțită 
în șapte regiuni militare, din care cinci aveau ca obiect Transilvania și 
frontul sudic dinspre turci. Înspre Banatul Timișan se vor îndrepta 
arhiepiscopul de Calocea și episcopul de Cenad cu 200 de călăreți; românii, 
slavii, filistenii și cumanii cu 200 de soldați împreună, apoi comitatele Timiș 
cu 200, Cuvin cu 100, Zarand cu 300, Arad cu 200, Cenad cu 300, Torontal 
cu 100, Caraș cu 100 și Csongrad cu 200 de soldați; despotul Serbiei după 
putință. În Transilvania sunt destinați a lupta: banderia regală de 1000 
călăreți, episcopul Transilvaniei cu o banderie, voievodul Transilvaniei și 
comitele secuilor cu câte două banderii fiecare, voievozii Moldovei și al 
Țării Românești cu 10.000 de soldați, sașii și secuii cu 4.000, nobilimea 
ardeleană toată – cu 300 sau 3.000, nobilii români din Transilvania – cu un 
număr neprecizat, apoi comitatele Bihor cu 600, Bichiș cu 200, Sătmar cu 
200, Sabolciu cu 200, Ugocea cu 100, Maramureș cu 50, Bereg cu 100, 
Crasna cu 100, Solnocul de Mijloc și Dinafară cu 400 de soldați11.  

                                                 
11 Ioan Drăgan, op. cit., pp. 369-370.   
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Decretul elaborat pe baza recomandărilor regelui-împărat din 12 
martie 1433, nu cuprinde aceste direcții și efective. Elementele de noutate 
ale regulamentului le constituie obligația mobilizării iobagilor alături de 
domnii lor laici și ecleziastici astfel: 1 călăreț arcaș la 33 iobagi, sau 3 la 
100, și armamentul minim cu care să fie înzestrați, și anume arc, tolbă, sabie 
și pumnal. Nobilii fără iobagi participau în persoană, înarmați 
corespunzător, pe cheltuială proprie, în oastea comitatului sau, în cazul că se 
află pe domeniul cuiva, în banderia acestuia și pe cheltuiala sa. Dintre frații 
care locuiau împreună, pleca doar unul. Nobilii care mergeau la oaste cu 
banderiile regale sau ale baronilor sau ca stipendiați ai lor, în afară de 
oamenii care îi însoțeau acolo, erau obligați să trimită numărul de oameni 
cuvenit conform regulamentului în oastea comitatului în care aveau moșiile. 
Prelații, baronii, nobilii și persoanele seculare mai de seamă puteau reține 
personal nobil, castelani, administratori, pentru paza și întreținerea 
castelelor și curților, numai să păstreze o măsură. La proclamarea ridicării 
generale, obștea nobiliară din comitat alegea conscriptori dintre nobilii de 
mijloc, care întocmeau, împreună cu juzii nobiliari, listele cu efectivele, care 
erau predate comitelui. Cei care își neglijau obligațiile, se prezentau cu 
întârziere sau părăseau oastea înainte de vreme urmau să-și piardă moșiile. 
În final, decretul prevede măsuri detaliate privind camparea oștilor, 
procurarea hranei, pedepsirea exceselor soldaților aflați în campanie, aspecte 
care vor reveni în mai toate decretele ulterioare, dată fiind frecvența 
abuzurilor în dauna locuitorilor12. 

În decretul din 29 mai 1439, regele Albert a confirmat legile și 
obiceiurile vechi ale țării, inclusiv cele de ordin militar. Astfel, stările 
impuneau totuși reinserarea obligației suveranului de a nu proclama 
ridicarea generală, atâta timp cât oastea sa de stipendiarii putea rezista în 
fața dușmanului, de a nu duce oastea țării peste hotare și de a pedepsii 
ostașii care se dedau la abuzuri față de locuitori. Nobilimea mai obținea 
recunoașterea dreptului de valorificare a prizonierilor de război, excepție 
făcând persoanele de vază și căpitanii care se cuveneau regelui. La 17 
septembrie 1439, aflat cu armata țării în tabăra de lângă portul Tydewrew pe 
Sava, regele impunea stărilor acceptarea unui impozit excepțional de 100 de 
dinari, pentru recrutarea în viitor a unei armate de mercenari mai puternice 
(maximum exercitum multitudine stipendiariorum armigerorum), care să 
reducă la maximum necesitatea ridicării generale. Între magnații care 
semnează decretul figurează și Ioan de Hunedoara, ban de Severin și 
Nicolae Dragfi. Printre ei se afla și Ladislau Cândea de Râu de Mori, care 
                                                 
12 Ibidem, p. 370.  
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obținea reconfirmarea unui privilegiu pentru vama de la Poarta de Fier a 
Transilvaniei, pierdut în incursiunea turcească din 143813. 

În perioada lui Ioan de Hunedoara, până în 1454, dietele nu 
înregistrează modificări semnificative în sistemul militar al regatului 
medieval maghiar. Se repetă mai cu seamă măsurile de ordin financiar 
pentru susținerea trupelor de mercenari și cele privind conduita soldaților 
față de locuitori. Dieta din 7 mai 1445, prima după dezastrul de la Varna a 
instituit căpitani pentru stoparea anarhiei din diferitele regiuni ale regatului. 
La 25 ianuarie 1454, la puțină vreme după căderea Constantinopolului în 
mâna otomanilor, stările ungare l-au ales pe Ioan de Hunedoara căpitan 
general pe timp de un an, modificând regulamentul militar, în scopul 
creșterii efectivelor și a disciplinei. S-a decis ca la 100 de porți iobăgești să 
se recruteze 4 arcași călare și 2 pedestrași armați cu tolbă, scut și suliță. În 
fiecare comitat nobilii aleg un căpitan, care va sta la dispoziția căpitanului 
general. Toți magnații, baronii, cavalerii, nobilii și fruntașii mari și mici 
erau obligați să participe individual. În cetăți rămânea un singur castelan, în 
casele nobililor de vază un singur nobil ca provizor. De asemenea sunt 
obligați toți cei care nu plătesc „lucrum camerae”: orașele regale și 
reginale, ale despotului Brancovici și ale altor magnați, tot regatul Slavoniei, 
precum și filistenii, cumanii, românii, și tătarii (art. IX). Cei care nu se 
îngrijesc de recrutarea legiuită se execută cu 16 florini pentru un călăreț și 
10 florini pentru un pedestraș; în caz contrar li se confiscă posesiunea pe 
care n-au onorat-o, pedeapsa putând merge până la pierderea capului (art. 
XI-XII). Acei ostași care fug pe ascuns de la oaste, dacă erau nobili își 
pierdeau pământul, iar dacă erau nenobili, atunci își pierdeau capul. Sunt 
supuși pedepsei capitale și cei care primind poruncă de la stăpânul lor, sau 
bani în acest scop, refuză să plece la oaste14. 

Fiul lui Ioan de Hunedoara, Matia Corvin, regele Ungariei, s-a 
bazat pe sistemul militar moștenit de la tatăl său. Sistemul corespundea 
intențiilor sale din primii ani de a continua războiul ofensiv la granița 
sudică. Fără să renunțe la recrutarea teritorială în cazul unor expediții de 
anvergură, treptat el a extins mercenariatul (stipendiarii), armată 
profesionistă ce este plătită din vistieria regală. Cantonată la curtea regală și 
în garnizoanele cetăților de graniță sau de interior, această armată, definită 
prin profesionalism, dotare superioară și mobilitate s-a dovedit extrem de 
eficientă, atât pentru intervenții la hotare, cât și pentru înăbușirea unor 
revolte interne, ca instrument al politicii de centralizare.  

                                                 
13 Ibidem, pp. 370-371.  
14 Ibidem, pp. 371-372.  
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Astfel, decretul din 24 ianuarie 1458 confirma vechiul sistem de 
apărare al țării, constituit din trei elemente: armata regală, susținută din 
vistieria regală; banderiile prelaților, baronilor și ale altor magnați; în caz de 
mare gravitate se recurgea la chemarea la oaste a tuturor nobililor și a 
oamenilor posesori de orice stare, după cum a fost pe vremea celorlalți regi 
ai Ungariei (universi nobiles et alterius cuiusvis status possessionati 
homines exercituantium more prout aliorum regum Hungarie temporibus 
fuit)15. La 8 iunie 1458 s-a confirmat cele spuse anterior, adăugându-se 
precizarea conform căreia nobilii mobilizați nu puteau fi duși decât până la 
frontierele țării, unde, în lipsa dușmanului, nu puteau fi ținuți mai mult de 
15 zile. În același timp, noul decret se referea la pedepsirea soldaților în 
campanie care provocau pagube și acte de violență locuitorilor, se reiterează 
interdicția încartiruirii în casele nobililor16.  

În urma dietei de la Szeged din 5 ianuarie 1459, 28 de articole din 
totalul de 32 adoptate se referă la problemele militare. Toți baronii, nobilii și 
ceilalți oameni posesionați sunt obligați să dea la 20 de iobagi un călăreț 
bine armat, cu sabie și scut, arc și tolbă sau lance. Aceștia merg în banderia 
domnilor de pământ, exceptându-i pe baronii stipendiați din veniturile 
regale, ai căror iobagi se alătură unităților militare ale comitatului, sub 
comanda căpitanului numit de rege, comitele sau altă persoană, ori de câte 
ori se ridică regele și baronii, dar numai până la hotarele regatului și nu mai 
mult de trei luni pe an în total (art. VIII-IX). Nobilii săraci, fără iobagi sau 
cu mai puțin de zece, dau la zece nobili un arcaș destoinic prevăzut cu 
întreținere pe trei luni; iobagii lor se adună cu ai altor nobili, până la unitatea 
de douăzeci. Nobilii bisericii se ridică după vechiul obicei, și anume 
individual. Dacă cetatea Belgradului sau alte cetăți de pe Dunăre și Sava ar 
fi asediate de dușmani și regele împreună cu prelații și baronii își 
mobilizează oștile, în cazul acesta toți oamenii sunt obligați la mobilizare 
generală, conform regulamentului17.  

Dieta de la Tolna din 29 martie 1463, datorită stării de primejdie și 
tulburărilor necontenite din partea otomanilor, a proclamat ridicarea 
generală pentru apărarea țării de turci. De asemenea a adus unele modificări 
și completări regulamentului, în scopul creșterii numărului de ostași. De 
această dată prelații, baronii și nobilii având mai mult de zece iobagi sunt 
ținuți să ducă cu sine câte un călăreț la fiecare zece iobagi. Nobilii cu peste o 
sută de iobagi trebuiau să aibă cu ei, bineînțeles pe cheltuiala proprie, doi 

                                                 
15 Ibidem, p. 372.  
16 Ibidem.  
17 Ibidem, p. 373.  
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familiari prevăzuți cu platoșă, colan și cască, lance și scut (art. XII). Nobilii 
de o sesie și cei având de la unul la zece iobagi participau de această dată 
individual (per singula capita). Decretul făcea în continuare precizări 
exprese în scopul evitării oricăror dispense ori sustrageri, fie că este vorba 
de jurisdicțiile regelui, fie de copii, bătrâni, debili sau văduve de condiție 
nobilă (art. III-IV). În cetăți puteau rămâne cel mult un castelan cu 3-4 
nobili (art. VII), iar la curțile baronilor și marilor nobili (potiorum nobilium) 
un personal servil precizat, pentru ajutorul familiei (art. VI). Termenul de 
prezentare în tabără este redus de la 25 la 15 zile (art. X)18.  

În baza „decretului încoronării” din 6 aprilie 1464, se modifică 
unitatea de recrutare astfel: un călăreț la 12 porți iobăgești sau 10 florini; el 
confirmă prin încorporare și pe cel din 8 martie 1435 al regelui Sigismund, 
bineînțeles cu modificările ulterioare de factură militară. Probleme de 
apărare revin și în hotărârile dietelor din perioada următoare, privind granița 
sudică dinspre turci: utilizarea dării extraordinare de 1 florin de poartă 
iobăgească impusă de regele Matia exclusiv pentru necesitățile războiului 
otoman, scutirea locuitorilor, în schimbul acesteia de alte obligații militare, 
pe durată determinată, exceptând atacurile armatelor conduse de împărații 
romanilor și turcilor, regilor Poloniei și Boemiei și pașa Rumeliei, cazuri în 
care sunt ținuți să se ridice după vechiul obicei al țării, fără a se putea 
răscumpăra cu bani19. 

Pregătind campania militară împotriva otomanilor din anii 1475 – 
1476, regele Matia a reușit să adune un număr impresionant de oști, potrivit 
unui raport italian redactat de Sebastiano Baduario.  

Armata de cavalerie era formată din 57.000 de ostași astfel: 6.000 
călăreți cehi, moravi și silezieni (legiunea neagră), 10.000 din comitate, 
16.000 lăncieri secui, 12.000 călăreți moldoveni și 8.000 călăreți munteni, 
plus 5.000 călăreți sârbi din zonele dunărene20.  

Pentru efectivele pedestrimii raportul lui Baduario indică 68.000 
oameni din care 30.000 pedestrași munteni și 20.000 de moldoveni, plus 
2.000 români ardeleni, 2.000 pușcași, 4.000 pedestrași unguri și 10.000 
pedestrași cehi, moravi și silezieni, lor adăugându-se un număr neprecizat 
de pedestrași ardeleni21.  

Același raport indică și efectivele flotilei fluviale regale: 330 nave, 
din care 16 nave mari, 14 galere și 300 șăici, cu un efectiv total de 24.000 

                                                 
18 Ibidem, pp. 373-374.  
19 Ibidem, p. 374.  
20 Ioan Hațegan, Pavel Chinezu, Edit. Helicon, Timișoara, 1994, p. 104. 
21 Ibidem, p. 105. 
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oameni alcătuit din pușcași, lăncieri, călăreți, infanteriști și marinari. 
Repartizarea navelor pe Dunăre indică și intențiile militare ale regelui. La 
Belgrad se află 16 trireme cu câte 4 bombarde de câte 100 pfunzi fiecare (50 
kg) pe fiecare bord; fiecare baterie de tunuri este deservită de 3 tunari. Tot la 
Belgrad se află și 34 corvete lungi cu câte o cerbotana de 40 pfunzi (25 kg). 
Mai există două bombarde de câte 150 pfunzi (75 kg) și 8 bombarde mari a 
căror greutate nu este specificată; li se alătură alte piese de armament mici și 
mijlocii22.  

Totalul efectivelor armatei regale (pe uscat și fluviale) se ridică – 
după cifrele raportului – la 125.000 de oameni. Pentru a le aprecia 
potențialul real trebuie să scădem efectivele moldo-muntene  de 70.000 
(50.000 pe uscat și 20.000 din flotila dunăreană). Se ajunge astfel la un 
efectiv real de 57.000 oameni, considerabil dacă acționează unitar23.  

Urmașul lui Matia Corvin pe tronul Ungariei, Vladislav al II-lea 
Jagello, reia problematica militară la începutul domniei sale, în așa numitul 
„decretum maius” din 1492. Printre alții, la aceste lucrări participă în rândul 
baronilor, Gheorghe More de Ciula, banul Severinului. Magnații și baronii 
atotputernici, autorii în fapt ai actului, aduceau mai întâi doleanțele lor 
nemijlocite: dregătorii și lefegii regelui de la hotare să nu prade; dacă o fac 
să fie pedepsiți ca orice alt vinovat (art. XVII, XIX), ba și cu reținerea 
făptașilor, chiar dacă sunt nobili (art. XX); regele să nu proclame ridicare 
generală, atât timp cât dregătorii și stipendianții săi pot să facă față; dacă 
totuși o face, să nu-i ducă pe prelați, baroni banderiați și pe nobili, nici pe 
oamenii lor, dincolo de hotar, exceptând pe cei plătiți și pe dregători (art. 
XVIII-XIX). Dacă totuși într-atât ar fi de mare puterea dușmanilor, încât cu 
forțele zișilor oficiali și lefegii regali n-ar putea să le reziste, atunci să se 
proclame ridicarea generală și iarăși se repetă limitarea acțiunii la granițele 
țării (art. 19). Se precizează mărimea unei banderii, de 400 de călăreți, 
jumătate greu înarmați (armigeri), cealaltă jumătate cu arme ușoare, numiți 
și husari (levis armature vulgo huzarones). Baronii care nu aveau banderie 
participau după rangul, posibilitatea și numărul iobagilor lor. Ceilalți nobili 
și oamenii posesionați de stare mai joasă dădeau un călăreț la fiecare 20 de 
porți sau sesii iobăgești întregi. Nobilii de o sesie, adică fără iobagi, erau 
ținuți să trimită de fiecare zece case sau curți un călăreț dotat cu lance, scut 
și arc manual, eventual și platoșă. Reținerea maximă a marii nobilimi față de 
problemele grave ale apărării a fost validată numai de practicarea și dinspre 
turci a unui război „de poziții” cu incursiuni peste graniță, care nu puneau 
                                                 
22 Ibidem.  
23 Ibidem.  
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serios în primejdie statul maghiar. În felul acesta, cu puține excepții, luptele 
cu turcii au fost susținute de garnizoanele de pe granița sudică și trupele de 
lefegii, ajutate uneori de populația din zonă24.    

În dieta desfășurată la 6 mai 1495, datorită pierderii unor 
fortificații în favoarea turcilor și slăbirea altora, impunea regelui măsuri 
drastice privind întreținerea și dotarea cetăților de graniță (castra finitima) 
cu hrană, armamente și altele necesare, răspunzători de toate acestea și de 
activitatea militară propriu-zisă fiind dregătorii acestora, sub pedeapsa 
necredinței (art. XXXIII). La fel erau pedepsiți și cei care scoteau alimente 
și arme din acele cetăți, cum s-a întâmplat la Jaice și Belgrad (art. XXXV). 
Ca măsură de prevedere, în cetățile de pe granița de sud se vor numi de 
acum înainte doi castelani, unul rămânând în permanență la post (art. 
XXXVI). La dietă au participat între alții și Bartolomeu Dragfi, voievodul 
Transilvaniei, Ioan Corvin, duce de Oppavia și Liptovia și al Dalmației, 
Croației și Slavoniei, Petru Vistier de Măcicaș și Iacob Gârlișteanu, bani ai 
Severinului25. 

Dieta din 1498, a modificat din nou baza de calcul pentru 
recrutarea în caz de mobilizare generală, astfel: un călăreț bine armat la 36 
de porți iobăgești, în loc de 20 ca până în acest moment. Excepție fac 
comitatele sudice, între care Csongrad, Cenad, Zarand, Torontal, Arad, 
Timiș și Bichiș, care trebuie să dea la 24 de porți un husar, dotat cu scut , 
lance, platoșă și coif. Nobilii de o sesie dau un călăreț la 36 de porți (art. 
XVI). Sunt precizate în detaliu și obligațiile bisericii (art. XV), titularii de 
orice fel și mărimea banderiilor. În Banat și Transilvania regele întreținea 
din veniturile sale trei banderii, câte una a voievodului Transilvaniei, a 
comitelui secuilor și a Comitelui de Timiș. Dintre ecleziastici, întrețineau 
banderii episcopii de Alba Iulia și Oradea, cel de Cenad (Arad) cu 100 de 
călăreți, capitlul din Alba Iulia cu 200. Dincoace de Tisa mai ridicau 
banderii proprii Bartolomeu Dragfi voievodul Transilvaniei, Iosa de Som 
comitele de Timiș, Ioan Ungur de Nădăștia și alți magnați care dețineau 
domenii în aceste părți26.  

Decretul din 8 mai 1500 îl adaugă între „banderiați” și pe 
Gheorghe More de Ciula, în calitate de curtean, la acea dată unul din banii 
Belgradului. Între demnitari mai figurează Bartolomeu Dragfi, voievod al 
Transilvaniei și comite al secuilor și banii Severinului Petru Vistier de 
Măcicaș și Iacob Gârlișteanu, cei din urmă menționați la 1500. La 1504 

                                                 
24 Ioan Drăgan, op. cit., pp. 374-375.  
25 Ibidem, p. 375. 
26 Ibidem, p. 376.  



 60 

apare același Iacob Gârlișteanu, ban împreună cu un alt coleg și Emeric Dej 
de Timișel, mare stolnic. În anul 1513 obținea privilegiul de a întreține 
banderie proprie maramureșanul Petru de Dolha27.  

Măsurile de ordin militar de la începutul secolului al XVI-lea vizau 
aproape exclusiv sistemul militar defensiv din fața Imperiului otoman. 
Primejdia cea mai mare venea însă din interior, datorită prăpastiei existente 
între cele două Ungarii: cea a magnaților și cea a țăranilor și a oamenilor de 
rând. Politica mioapă și sinucigașă a aristocrației maghiare a reușit nu doar 
să elimine treptat țărănimea din sistemul de apărare a țării, dar a făcut din ea 
precum și din o parte a micii nobilimi, un dușman extrem de primejdios, 
creându-se astfel premisele prăbușirii finale.  

Regulamentele militare ale regatului medieval maghiar erau 
valabile, în linii mari, și în Transilvania. În virtutea vechilor sale obiceiuri și 
autonomiei sale, aici se menținea mai departe obiceiul tradițional de ridicare 
generală pe capete și a iobăgimii în caz de primejdie28. 
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Reforma printre românii din ținutul Beiușului și al Văii 
Crișului Negru în sec. XVI-XVII 

 
 

Gheorghe Mihuţ,  
Ineu (Arad) 

 
 

După îndepărtarea Capitlului de Oradea în 1556 și renunțarea la 
catolicism a majorității locuitorilor orașului în 1557, poziția 
protestantismului în cadrul comitatului Bihor s-a întărit. Principele Bocskay 
Istvan (1557-1606) obține pentru reformați dreptul la practica neîngrădită a 
religiei1.  Sprijinirea reformei a continuat în ritm alert sub principele Gabriel 
Bethlen (1613-1629) care dă preoților români dreptul să se mute liber „el, 
cu toate bunătățile lui și cu feciorii si cu muierile lor, fără nicio sminteală, 
cu știrea vlădicului din Bălgrad „scutindu-i și de sarcinile iobăgești2.  
Bethlen deschide școli pentru tinerii români, care vroiau să devină 
predicatori sau învățători în Bălgrad, Lugoj, Caran-Sebeș, Hațeg, 
Hunedoara, Făgăraș și Sighet, în zone unde erau comunități româno-
calvine3.  Adunarea generală la Alba, în 23 Iunie 1624, în art. 8 stipulează 
faptul că „unii patroni opresc pe filii iobagilor săi de la frecventarea școalei“ 
și decide „neme să nu cuteze a lua cu poterea din școală pe prunci aceluia 
cari merg la școlă“4. Principele Bethlen face eforturi pentru găsirea de 
traducători ai Bibliei în românește, lucrare care, deși a fost  făcută, n-a văzut 
lumina tiparului din cauza morții premature a acestuia5. 

  Pe lângă reformele în favoarea neamului românesc de natură 
cultural-religioasă, principiia, după înlăturarea episcopului catholic de 
Oradea și desfințarea Capitlului, pun stăpânire pe întinsele domenii ale 
acestora. Astfel,  principele Bocskay deține în 1605 în domeniul Beiușului 

                                                           
1 Mihai Apan și Adrian Apan, Biserica Evanghelică reformată – Beiușul și lumea lui , vol. 
I, pp. 569-570. 
2 Ştefan Meteş, Istoria bisericii româneşti din Transilvania, vol. I, Sibiu, 1935, p. 461. 
3 Ibidem, pp. 494-495. 
4 Archivul pentru filologie și istoria, nr. XX, 1869, p. 396. 
5 Şt. Meteş, op.cit., pp. 386-387. 
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54 de localități6.  Politica aceasta de posesiune a teritorilor a fost contiunată 
și de principele Gabriel Bethlen în anii 1616-1618. Puterea economică 
(vama, minele, dijmele) au fost luate după 1640 de principii din familia 
Rakoczy și folosite în interesul lor până în 16487.  În această situație de 
stăpâni ai teritoriului, ei au dat tot concursul  ca reformațiunea să fie 
exercitată de supușii lor pe acest teritoriu. Deasemenea și nobilii care au luat 
în stăpânire teritoriul erau de confesiune helvetică, astfel Gheorghe Ugroi 
stapânea Ioanișul, Gh. Galfi - Șuncuiușul si Curățelele, Baltazar Gregogh- 
Șoimușul de jos, Stepan - Șoimoșul de sus, Ioan Naghi – Nimăieștii, Lazar 
Horvath – Pietroasa, Ștefan Egry – Măgura, voievozii Nicolae și Sigismund 
– Remetea8. 

 Cu privirea la biserica reformată din Remetea, aceasta ar fi fost 
ortodoxă (pictura din tindă e cu inscripții slavone, iar cea din altar și naos 
are inscripții latine), dovedind aparteneța și la biserica catolică, după care ar 
fi revenit bisericii reformate maghiare9. 
                Am insistat asupra bisericii din Remetea pentru că, ca și în alte 
localități formate din mai multe etnii, și aici s-ar putea să fie o comunitate 
românească reformată. La fel se pune problema cu localitațile unde 
reformația a fost puternică la începutul primei jumătăți al sec. al XVII-lea 
cum ar fi: Tărcaia, Finiș, Șuncuiuș, Ioaniș, Uileacul de Beiuș, Nimăiești10, 
Tinca, Suplac, Sânicolau de Beiuș, Ceica și Sâmbăta. Reformația printre 
români a fost puternică în timpul domniei principelui Bethlen11. Creșterea 
numerică a credincioșilor români aliați reformației l-a făcut pe principele 
Gh. Rakoczy I să numescă la 30 Septembrie 1641 un episcop român calvin 
în persoana lui Avram din Burda (mic sat din regiunea Beiușului), cariua i-a 
cerut să  predice în limba română ca: „bieții Vlahi să-și poată câștiga zilnic 

                                                           
6 Ana Ilea și Livius Borcea, „Țara Beiușului în Evul Mediu și la începutul Epocii Moderne” 
în: Beiușul și lumea lui, vol. I, p. 305. 
7 Ibidem, p. 306. 
8 Şipoş Imre, A belenyeczi ref. egyhaz tort, p. 14, cit. de dr. Șt. Lupșa, Istoria Bisericească a 
românilor bihoreni, vol. I , Oradea, 1935, pp. 13-14. 
9 Ibidem, p. 14; Şt. Meteş, op. cit., p. 420, not. 2; Vasile Drăguț, Dicționar enciclopedic de 
artă medieval românească; art. sub voce, Doru Marta, „Țara Beiușului în Evul Mediu 
timpuriu”, în: Beiuşul şi lumea lui, vol. I, pp. 241-245. 
10 Caz dezbătut în articolul meu: „Aspect ale reformației printre români în comitatul 
Zărandului”, sec. XVI-XVII în: Administrație româneasca arădeană. Studii și comunicări 
din Banat-Crișana, vol. IX, Vasile Goldiș University Press, Arad 2014, pp. 67-69. 
11 vezi Mihai Apan şi Adrian Apan, op.cit. în: Beiușul și lumea lui, p. 572. 
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hrana sufletească atât în religia cât și în știința mântuitoare, și din zi în zi, 
scoțându-se din întunericul rătăcirilor superstițioase să fie conduși spre 
lumină”. Principele atenționează supușii din domeniu că episcopului să-i 
dea voie a umbla și a lucra liber în toate afacerile episcopești, să-l țină și să-
l apere în demnitatea lui, care i s-a dat pentru îndreptarea lucrurilor 
bisericești12.  Episcopul Avram era pus sub ascultarea superintendentului 
calvin, dar și să atârne sub protopopii (seniorii) calvini din Bihor. Existând 
instituția episcopală în Bihor (sau chiar numai episcopul) se pune problema 
existenței și a unor protopopiate (seniorate) românești pentru cei care au 
acceptat reforma. În teritoriul studiat de noi s-ar presupune existența unui 
protopopiat în Peterhaza, la sud-vest de Salonta și unul în localitatea Lazuri, 
din zona Beiușului. Studiile de până acum nu se pot pronunța asupra acestor 
localități cu siguranță13. Așa cum remarcă și Ana Dumitran, multe 
protopopiate au dispărut în timp fiind înlocuite cu altele. Se pare căci, chiar 
episcopia din Burda (episcopul) nu durează decât până la 1656, când 
teritoriul Beiușului este supus din nou jurisdicției episcopului Sava 
Barancovici, care acceptă reformarea bisericii ortodoxe române și ca urmare 
recapătă teritoriile peste care se întindea jurisdicția canonică anterioară. 

Răspândirea reformei în ținutul Beiușului și al văii Crișului Negru 
se poate proba și prin cărțile de factură coresiană editate sub înrâurirea 
acesteia și răspândite prin localitățiile cu credincioși români trecuți de 
partea noii religii. Astfel, Evangheliarul (Brașov, 1561) a fost dăruit 
bisericii din satul Săcuani (valea Crișului Negru) în prima jumătate a sec. al 
XVII-lea și ajunge prin 1721 la comunitatea reformată din Brusturi14. În 
satul Cresuia s-au identificat fragmente din Tâlcul evanghelilor (1567-
1568), descoperirea fiind făcută în vecinătatea localității Pocioveliște, unde 
diaconul Ioan face copie după Tâlcul evanghelilor și Molitvelnicul 
românesc coresian15. 

Un exemplar al Psaltirii coresiene de la 1570 a fost descoperit în 
localitatea Lăzăreni, două din cele trei exemplare știute în țară provin din 

                                                           
12 Șt. Meteș, op.cit., pp. 251-252; Gruia, „Din trecutul bisericii române bihorene”, în: 
Revista teologică, 1908, nr. 1, pp. 14-15. 
13 Ana Dumitran, „Instituția protopoiatului  în biserica românească din Transilvania”, în: 
Apulum, XXXII, 1995, pp. 322-324. 
14 Florian Dudaș, Vechile tipărituri românești din bisericile Bihorului, sec. XVI-XVII, 
Oradea, 1979, pp. 40-41. 
15 Ibidem, p. 41. 
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Bihor16, fapt ce denotă larga raspândire şi cerere de carte bisericească 
reformată în Bihor, încă din sec. al VI-lea, printer români. Evanghelia cu 
învățătură de la 1851 prezentă în fragmentele descoperite în legătura unui 
Triod de București (1726), provenit din localitatea Lupoaia, unde avem o 
inscripție, cea mai veche din  Bihor: „Au scris Ranc Petru, 1581”. Inscripția 
arată, poate, chiar pe posesorul cărții, un știutor de carte și în același timp un 
credincios, care o procură chiar în anul apariției lucrării17.  O altă tipăritură 
aflată în 1634 în Urvișul de Beiuș, iar mai apoi la Josani este Palia de la 
Orăștie, 1581-1582, exemplar complet provenind din Bihor18. Prezența 
Noului Testament de la Bălgrad (1648) în multe localități din ținutul de 
studiu, cum ar fi: Beiuș, Câmpanii de Sus, Delani, Căbești, Cheșa, Mizieș, 
Talpoș, Tămașda și Câmpanii de Pomezeu (exemplar fragmentar) arată 
acceptarea reformei de biserica ortodoxă sub Simion Ștefan în satele 
beiușene și de pe valea Crișului Negru, chiar dacă unele exemplare ajung 
aici în prima jumătate a sec. al XVIII- lea (Cheșa, Delani, Beiuș I, Talpoș și 
Mizieș)19.  

Adânca răspândire a calvinismului printre românii bihoreni se vede 
și din manuscrisele copiate după cărțile coresiene de copiști, anume în 
localități cu populație care a primit reforma. Astfel, copistul Jurju din 
Luncasprie, sec al XVII-lea scrie un Miscelaneu de factură calvină ce 
cuprinde texte evanghelice, stihuri, rugăciuni și litanii, presărat cu 
ungurisme. Lucrarea conține însemnarea: „scris-am eu, Popa Jurju, din 
Luncasprie”20. Larga lucrare de răspândire a reformei a fost continuată de 
Popa Ioan, tot din Luncasprie, care scoate un Miscelaneu (1674), ca și 
predecesorul său, plin de litanii, preluate din cartea de cântece a lui Gergely 
Sandor, tipărită la Cluj (1571-1575) sau după cântecele conținute în 
fragmentul Teodorescu21.  Prin anul 1641, diacul Ioan din Pocioveliste 
copiază Tâlcul evanghelilor și Molitvelnicul românesc, tipărit de Coresi la 
Brașov prin 1567-1568, lucrare de însemnătate mare, căci exemplarele 

                                                           
16 Ibidem, p. 42. 
17 Ibidem, pp. 42-43. 
18 Ibidem, pp. 44. 
19 Fl. Dudaș, op. cit., pp. 64-66; Idem, Vechi cărți românești călătoare, București, 1987, p. 
158. 
20 Idem, Manuscrisele românești medievale din Crișana, Ed. Facla, Timișoara, 1986, pp. 
35-36; Idem, Manuscrise românești din bisericile Bihorului, Oradea, 1986, pp. 118-119. 
21 Idem, Manuscriese româneşti medievale din Crișana, pp. 36-37; idem Manuscrie 
româneşti din bisericile Bihorului, pp. 120-121. 
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tipărite sunt incomplete, iar diacul Ioan copiază fidel, redându-ne în valoare 
textele pierdute ale originalului. Astfel redă el sfârșitul Cazaniei: „Din mila 
lui Dmnezeu, eu, diiaconul Ion din Pocioveliște (în original Corese), dacă 
am-văzut că mai toate limbile, au cuvântul lui Dumnezeu în limba lor numai 
noi rumânii n-avem și Hs. gice la Matei 109: Cine cetește să înțeleagă, 
Pavel apostol la Cosintom 155: că întru beserecă mai vărtos cinci cuvinte cu 
înțelesul meu să grăiască ca alții să învețe decăt întunerecu-i de cuvinte 
neânțelese, într-altă limbă. Derept aceea, am scris cum am putut această 
evanghelie cu tălcu ale duminecelor preste an și ale praznicelor, scoase din 
scriptura proorocilor și apostolilor și celor sfinți părinți. Și am scris voo 
fraților, rumânilor să fie pre învățătură și vă rog ca frații miei să cetiți și 
bine să socotiți că veți vedea voi înșivă, cum că-I mărgăritariul și comoară 
ascunsă, veți afla întrănsă desfătat, în 20 de cărți atăta învățătură chiar nu 
veți afla ca-această carte și cine va ceti pînă la sfrățit că va afla cu adevăr 
ce-I așea, că această carte arată-ne noo păcatele noastre și ne învață cum ne 
turnăm și ne pocăimu și unde putem afla ertăciuni păcatelor noastre să 
dobîndim împărăția cerului”22.  Copistul Ursu din Cotiglet, localitate situată 
în ținutul Beiușului, scrie la 1676 un Molitvelnic care reproduce după 
afirmațiile lui N. Cartojan, Șt. Meteș, At. Popa scrieri vechi de provenineță 
reformată. Manuscrisul are 10 litanii folosite în practica calvină. Copistul 
cunoștea limba maghiară și traducerea textelor vechi e facută păstrând unele 
maghiarisme și topica unghară uneori23. Ursu din Cotiglet mai scrie și 
Păcenia lui Alexandru Vodă (1679-1680), desigur pentru românii trecuți de 
partea reformei din ținutul Beiușului. 

Creșterea și răspândirea reformației în rândul românilor, pe lângă 
chemarea evanghelică, a fost și o politică de stat pe care principii au 
promovat-o cu asiduitate. Astfel, în Dieta ținută la Oradea, la 24 Decembrie 
1616, în fața principelui Gabriel Bethlen, s-au hirotonit vreo 60-70 de preoți 
români, ortodocși, care au primit reforma24. Probabil o bună parte din 
aceștia au fost din comitatul Bihor. Informația este cuprinsă într-o carte 
unică, ce aparține „Liceului reformat” din Târgul Mureș și care ar trebui 
cercetată de istoricii cunoscători ai limbii maghiare.  

                                                           
22 Idem, Manuscriese româneşti din Crișana, p. 35: idem, Manuscrise româneşti din 
bisericile Bihorului, pp. 119-120. 
23 Idem, Manuscriese româneşti din Crișana, pp. 42-43. 
24 Andrei Veress, Bibliografia româno-ungară, vol. I, București, 1931, p. 72, nota 146. 
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                Un preot român trecut la calvinism este Ioan Pop de Şiad, preot în 
Ucuriş, care este înnobilat la 2 Aprilie 1650 de principele Gheorghe 
Rakoczy al II-lea cu drept de a purta armură nobiliară pe lucrurile sale ca 
semn distinctiv, el și urmaşii lui. În diplomă se vorbeşte despre o eventuală 
mutare a acestuia din ţinutul Beliului în al Beiuşului25. 
                Cu siguranţă că disciplina severă referitoare la căsătorie, divorţ şi 
moralitatea publică a făcut ca în bisericile române reformate, aceasta să fie 
băgată în seamă şi respectată ca o lege firească. În biserica din Totoreni, 
credincioşii au închis pridvorul acesteia, care servea de „închisoare pentru 
femeile stricate”26. 
                În 1660 turcii ocupă Bihorul și pun capăt prozelitismului calvin. 
Vlădica sau călugărul sârbesc, cum era numit într-o epistolă contemporană 
veni cu scrisori ale patriarhului constantinopolitan şi cu scrisoare de la 
Marele Vizir şi ajunge în regiunea Beiuşului. Românii şi ungurii fac o 
petiţie la paşa de Oradea, aceasta o trimite la Constantinopol şi opreşte pe 
Vladică la Oradea, de la vizitaţiile pastorale în ţinutul Beiuşului. În 
așteptarea răspunsului, populaţia reformată se teme de puterile cu care ar 
putea fi investit Vlădica (impozit după bunul plac peste preoţi şi juzi) şi 
însoţirea lui de ieniceri: „aceşti episcopi ortodocşi au contribuit în parte la 
stingerea calvinismului în Bihor” (Şt. Lupşa)27. După cum concludea și 
istoricul, evenimentul a avut loc în jurul anului 1727. Desfiinţarea bisericii 
reformate române din ţinutul amintit s-a făcut sub autoritatea habsburgică 
concomitent cu politica religioasă a uniaţei (trecerea românilor la biserica 
greco-catolică) şi sub presiunea exercită de Episcopia Catolică de Oradea. 
        
 
     

                                                           
25 Șt. Lupșa, op. cit, p. 16; Șt. Meteș, op. cit, p. 250; N. Dobrescu, Fragmente privitoare la 
istoria bisericii române, Budapeste, 1950, pp. 29-30. 
26 Șt. Meteș, op. cit., vol I, p. 484. 
27 Șt. Lupșa, Istoria bisericii române, pp. 16-18. 



Înființării zonei grănicerești la Ineu

Teodor Pătrăuță,

Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad 

Dezvoltarea Ineului în Evul mediu a fost influenţată şi de faptul că
în anul 1626 Ineul a fost regionala judeţelor reunite Arad şi Zarand. Dacă
judeţul Zarand nu s-ar fi desfiinţat, şi regionala ar fi rămas în Ineu, Ineul ar
fi azi la acelaşi nivel cu marile oraşe. 

Abordarea înfiinţării zonei grănicereşti la Ineu ţine de înţelegerea
istoriei  acestei  frumoase  localităţi  a  Zarandului  şi,  totodată,  a  Aradului.
Oamenii Ineului au conştiinţa că îşi desfăşoară viaţa într-o zonă încărcată de
istorie şi acoperită de un frumos veşmânt de tradiţii folclorice populare. 

Revenind la înfiinţarea Zonei grănicereşti Ineu putem spune că în
anul  1694,  prin  instituirea  Cancelariei  Transilvaniei  de  la  Viena,  se
consolidează autoritatea imperială asupra Transilvaniei, iar prin pacea de la
Carlowitz din 26 ianuarie 1659, Poarta recunoaşte trecerea Transilvaniei sub
stăpânirea  Imperiului  Habsburgic. Aradul  si  linia  Mureşului  trec  în
stăpânirea austriecilor iar partea de sud de Mureș (Banatul) inclusiv Lipova,
sub stăpîairea turcilor până in 1718. 

După cucerirea acestor teritorii, paralel cu construcţiile militare de
la Arad, austriecii caută să înfiinţeze o zonă grănicerească. 

Politica  expansionistă  a  austriecilor  s-a  preocupat  mult  de
problema românilor și sârbilor din Banat  şi  din sudul Dunării,  făcându-se
eforturi pentru câștigarea lor în slujba împăratului. Proclamaţia lui Leopold I
din 1688  şi  cea din 6 aprilie 1690 către popoarele slave aflate sub turci,
găseşte  un  răsunet  favorabil  în  special  la  sârbii  care,în  urma  tratativelor
dintre Isaia Didcovici al Ienopolei și împărat la Viena, pe baza privilegiilor
ilirice  din  diploma  semnată  da  împărat  la  21  august  l690,  conduşi  de
patriarhul Arsenie III Cernoevici din Ipek se aşează în Srem, Slovenia, la
diferete  părţi  din  Ungaria  şi  în  teritoriul  dintre  Tisa  şl  Dunăre.  În  1691
emigranţi  sîrbl  trec și  în Austria.

Conform planului generalului Stahremberg din 29 august 1699, în
iunie  170l  sunt stabilite primele unităţi de grăniceri. In regimentul de pe
Mureşul Superior era încadrat şi Zărandul cu Ineul.

Nobilimea  maghiară  primeşte  cu  ostilitate  aşezarea  grănicerilor.
Curtea din Viena trimite la Arad pe contele Lamberg şi pe Albert Thavonat,
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emisarul  Cancelariei,  pentru  stabilirea  modului  de  aşezare  al  populaţiei
grănicereşti. Astfel  în mai 1702 se  stabilesc principalele centre între care se
numără şi cetatea Ineu.

Pentru că mulţi ţărani români s-au înrolat în unitățile grănicerești,
nobilimea  căuta  să-i  transforme  în  iobagi,  temându-se  de  pierderea
contribuabililor.  Ca urmare a acestei  situații,  în 1703 izbucnește răscoala
antihabsburgică din Ungaria și Transilvania, condusă de Francisc Rakoczi al
II-lea,  răscoală  a  curuților.  Pentru  înăbușirea  acestei  răscoale  Curtea  din
Viena este sprijinită de grăniceri și astfel se pune frâu pretențiilor nobililor.

O  ceată  de  curuţi  asediază  Ineul  în  anul  1705.Deşi  operaţiile
militare ale curuţilor  s-au soldat cu succese,  cetatea nu e ocupată nici  în
1707,  de  aceea  curuţii  aduc  noi  forţe  dinspre  Semlec  şi  încep  asediul
cetăţii.Sosind însă noi forţe imperiale conduse de generalul Rabutin, curuţii
sînt nevoiţi să se retragă. În anul 1703 luptele sînt reluate  (la Ineu se află
acum  trupele  generalului  imperial  Kriechbaum),  terminându-se  în  1710,
pacea încheindu-se în anul 1711 în Satu-Mare. 

Între anii  1715-1720 Zărandul este din nou comitat cu districtele
Zărand, Ineu, Hălmagiu şi Brad.

În  urma  războiului  austro-turc  din  anii  1716-1718  încheiat  prin
pacea de la Passarowitz, Banatul trece în stăpînirea austriecilor şi astfel zona
grănicerească îşi pierde însemnătatea.

În anii 1718-1719, seceta a adus o foame care prin proporţiile ei a
rămas vestită. Astfel  la Ineu tradiţia  spune că un locuitor a trebuit să dea
„un sfîrtai” de pămînt (4 lanţuri sau 8 jugăre cadastrale) pentru un mălai, ca
să nu-i moară copiii de foame.

După ce timp de 115 ani reşedinţa comitatului a fost la Ineu, în
anul 1723 reşedinţa se mută la Arad, ultima şedinţă la Ineu fiind prezidată
de Andrei Pogany. Din anul 1746 Zărandul şi Ineul  sunt induse în comitatul
Arad.

În anul 1726 Carol al-IV-lea dă Ineul ducelui italian Rinaldo de
Modena,  Regio  şl  Mirandola,  principe  de  Coregio  şi  Markgraf  D`Este.
Domeniul este luat din cel eparhial şi avea 544.832 jugăre cadastrale, 9 vii
mari, 42 de sate şi 50 de puste în Zărand, 74 de sate şi 12 puste în districtul
Ineu şi 6  sate şi 11 puste în districtul Arad. Deci în total erau 122 de sate şi
73 de puste, toate locuite de români, excepţie făcând Adea, Zerind şi Iermata
Neagră care erau sate maghiare.

Ducele  era  şi  patron  eolesiastic  catolic,pentru  prosperarea
catolicismului,avînd dreptul de pedeapsa capitală şi de a purta arme.
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Acum se fac mari desţeleniri în jurul Ineului punându-se astfel în
circulaţie mari terenuri agricole. Petiția din 6 august 1733  a nobililor din
comitat  înşiră  pustele  desţelenite  de  grăniceri  la  Ineu,  Tămand,  Mocrea,
Sicula şi Chier. Astfel numărul grănicerilor s-a ridicat. Dar după anul  1740,
în urma atacurilor nobilimii împotriva sistemului grăniceresc,  se observă o
sărăcire  generală  şi  o  asimilare  cu  masele  largi  ale  populaţiei  iobage,  a
grănicerilor.Cu  toate  acestea,  în  Ineu  conscripţiile  specifică  şi  pe  mai
departe separat situaţia militarilor de cea a iobagilor.

În anii  1745-1746 la Ineu existau şi libertini.  Libertinii,  printr-o
graţie  specială  a domnului  de pământ,  erau scutiţi  de robotele  obligatorii
pentru iobagi. Scutirea se obţinea în urma unui serviciu mare adus domnului
de pământ sau prin răscumpărarea acestei stări prin bani. Potrivit legilor din
1569 şi 1647, libertinii plăteau pentru averile moştenite numai  anumite taxe
iar în faţa justiţiei erau scutiţi, din punct de vedere al prestării jurămîntului ,

la fel ca nobilii.  Se puteau căsători  şi cu femei nobile, şi în acest caz se
numeau „agiles”. La Ineu erau doi libertini care împreună aveau 2 vaci, 4
cai, 5 junei, 11 porci,  4 stupi. Libertinul Moldovan se ocupă de chestiunea
agrară din ţinut mergând şi la Curtea din Viena in preajma revoluţiei din
anul 1784.

Nobilimea a făcut demersuri  pentru lărgirea autorităţii  sale. Erau
multe  neînţelegeri  şi  cu  clerul  catolic  care  pretindea  zeciuială  şi  de  la
populaţia ortodoxă pentru a se putea întreţine, numărul familiilor maghiare
catolice fiind mai mic. In Ineu se aflau doar 10 familii catolice,românii şi
sârbii fiind ortodocşi. Dar privilegiile ilirice date de Leopold I au asigurat
protecţia populației ortodoxe, cu toate că ele sunt tot mai mult restrânse ca
urmare a concesiilor făcute nobilimii de către Curtea din Viena după anul
1713.

Vătămărilor  economice  şi  juridice  se  adaugă  şi  intoleranţa
religioasă  a  autorităților  faţă  de  populaţia  ortodoxă,  începându-se  şi  o
campanie pentru unirea bisericească. Această situaţie a dus la izbucnirea în
27 aprilie 1735 a răscoalei condusă de Pero Seghedinaţ din Pecica, răscoală
în care românii şi sîrbii au luptat cot la cot împotriva exploatării feudale.
Dar  după  un  atac  nereuşit  al  cetăţii  Gyula,  răsculaţii   sunt  înfrînţi  la
Pădureni iar Pero frânt cu roata în 27 august 1735. 

 Începe acum un nou val de prigoană din partea nobilimii. Răscoala
a pus în stare de alarmă autorităţile care,  neavând încredere în grăniceri,
insistă la împărat pentru desfiinţarea grănicerilor. Acest  lucru se realizează
în timpul  împărătesei  Maria Tereza.  În anul 1740 ureînd pe tron această
împărăteasă, având nevoie de sprijinul nobilimii în războiul de succesiune,
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face  acesteia  mari  concesii.  În  dieta  din  anul  1741,  nobilimea  cere
desfiinţarea grăniceriei. Acest lucru s-a făcut cu mare greutate, pe de o parte
din cauza rezistenţei  grănicerilor, iar pe de altă porte din cauza tărăgănării
administrative  ale  Curţii  din Viena,  dar  cu toate  acestea,  la  6  noiembrie
1744,  împărăteasa  ordonă  evacuarea  cetăţii  Ineului,iar  căpitenia
grănicerească e trecută sub autoritatea comitatului. Ca urmare a infidelităţii
politice  faţă  de Maria Teraza,  în  anul  1745, fiul  lui  Rinaldo de Modena
pierde  Ineul  care  intră  în  stăpînirea  nobilului  maghiar  Peterffy  Jozsef.
Acesta  luptă  nu  numai  pentru  prosperarea  catolicismului  ci  şi  pentru
maghiarizarea  populaţiei  româneşti  şi  chiar  a  celei  sârbeşti.  Astfel  la
recensământul  făcut  în anul  1747,  în oraşul Ineu „oppidum Boros Ieno”,
sunt amintite 83 de familii cu nume maghiarizate, dintre  care amintim: Brad
Jovan  (Brad  Ioan),  Ostzoya   Sztoyc  (Ostoia  Stoian),  Paul  Onike  (Pavel
Onica), Dehelyen Avram (Dehelean Avram), Grigor Jovan(Ghergar Ioan),
Gruya  Karabus  (Gruia  Cărăbuş),  Rosu  Neksz  (Roșu  Neţa),  Peis  Andras
(Peis Andrei).

Persecuţiile religioase au luat din nou amploare.  Nemulţumirile
maselor  ţărăneşti  au  crescut.  Astfel  se  iau  măsuri  pentru  emigrări   în
Rusia.Aflând deapre acest lucru,autorităţile  anunţă Curtea din Viena care
ordonă  arestarea  căpeteniilor  şi  interzice  cu  desăvârşire  plecarea.  La
intervenţia  ţarinei  Ecaterina,  pregătirile  pentru emigrare continuă şi  sunt
întocmite liste cu cei  care vreau să plece. Dacă regimul  austriac voia să-i
facă romano-catolici, decât  să-şi părăsească credinţa strămoșească mai bine
luau drumurile meleagurilor străine, dar ortodoxe.

Pe teritoriul dintre Kiev şi Odșaţ  se înfiinţează 40 de sate locuite de
cei  32 000 de emigranţi.  Cu îngăduinţa  ţarinei,  satele  au primit  numele
celor  din care plecaseră.  Unul din aceste  sate  este  numit  Ineu,  dovadă a
faptului că şi de aici plecaseră familii  de emigranţi. Tarevna îi  scuteşte de
dări,cu condiţia ca cei doi conducători, Sevici  şi Horvet, să facă din ei 4
regimente de călăreţi  şi  4 regimente de panduri,  fiecare regiment având
4000 de soldaţi.  Aceste regimente  au  luptat   în războiul  de 7 ani (1756-
1763), conducătorii amintiţi fiind numiţi generali  în armata rusă.  În anul
1747 Peterffy Joszef moare şi Ineul  intră în stăpînirea fratelui său Peterffy
Ianos, dar în anul 1771 grofiţa Tholvayne ajunge într-o  situaţie grea şi o
parte din pămînt este dat ţăranilor.

Îndată după campaniile  dezastruoase ale  austriecilor  pe frontul
italian,  Curtea  din  Viena,  în  ciuda  opoziţiei  nobilimii  maghiare,  având
nevoie urgentă de bani, permite vânzarea domeniilor prin licitaţie. Astfel, în
anul 1803, domeniul de la Ineu, cuprinzând localităţile Ineu, Mocrea, Sicula,

70



Gurba şi  Iermata,  este  cumpărat  de familia  baronului  german Atzel  care
stâpîneşte domeniul până în anul 1879. Domeniul a fost cumpărat cu suma
de 270429 florini  şi 52 de crăiţari. Baronul primeşte  şi  titlul de „Ineuanul”.

Până atunci Ştefan Atzel a îndeplinit funcţia de notar în Timişoara,
sfetnic, judecător, consilier regal şi sfetnic secret intern. După cumpărarea
domeniului, construieşte casa de curte de la Sicula unde se află acum Liceul
agricol iar în anul 1808 renovează pivniţa lui Rakocsy.

Intrarea domeniului de la Ineu în posesia baronului Ştefan Atzel nu
s-a  redus  numai  la  simplul  transfer  de  proprietate,  ci  potrivit  obiceiului
timpului, a fost urmat de o adevărată dezlănţuire de acţiuni din partea noilor
stăpîni care urmăreau ciuntirea pământurilor iobăgeşti şi crearea unor mari
rezerve senioriale, exploatate după metode capitaliste. Dar acest baron părea
să fie un om cu vederi iluministe şi se spera să fie mai înţelegător faţă de
nevoile  iobagilor  români.  De aceea,  cu  prilejul  instalării  solemne îi  sunt
adresate felicitări.  Printre  cei care îi  adresează asemenea felicitări  este şi
preotul Nicolae Horga-Popovici din Ineu,care în 23 iunie 1896 este ales jude
de tablă onorific al judeţului Arad, preot  cunoscut pentru cultura lui aleasă
(cunoştea şi vorbea 5 limbi).

Nicolae  Horga-Popovici  compune  poezia  „Spre  bucurie”  (titlul
complet: Spre bucuria marelui şi preavrednicului al Boros Ineului domnului
Atzel  Ştefan,  împărăteştilor  stăpâniri,  tainelor  sfetnic  şi  curţii  referendar,
aşişderea a crucii mici a Sfântului Ştefan crai viteaz şi aflătorului sat Gurba,
statornic moştean din anul 1803) tipărită la Oradea Mare în tiparul lui Ioan
Francisc Tiohy.

Poezia  are 10 strofe şi  e  scrisă într-un limbaj   reverenţios.  În
primele   strofe  este  evocată  bucuria  localnicilor  produsă  de  schimbarea
stăpînirii erariale,autorul urmărind obţinerea bunăvoinţei pe seama iobagilor
români.Arată apoi activitatea lui Atzel  în Banat și calităţile lui morale.

Preotul  Nicolae  Horga-Popovici  speră  că  noul  stăpân  „bărbat
prea luminat” va curma abuzurile,va fi  liniştit   de aceea zice: 

„Bucură-te şi te veseleşte om norocit

venind fericirea ce ţi-au chezăşit

Si mai vîrtos blândule român

Văzându-l pe domnul milostiv că vine

Care până acum nu prea bine ai stat”.

In strofa a-IX-a este atinsă problema pământului. Domeniul
lui Atzel cuprindea acum peste 100000 de jugăre.

wSăltaţi, denţuiţi vecinelor sate

Venind acest domn puternic la toţi ţinând parte
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Tuturor după dreptate

Măsurând pământul,vi se va da parte”.

Dar  speranţele  lui  Nicolae  Horga-Popovici  privind  „măsurarea
pământului  nu s-au realizat  decât  parţial  şi temporar.  Până în anul 1840,
Atzel îşi împarte moşia în două mari porțiuni: Ineu şi Sicula, aducând astfel
mari pagube ţărănimii. 

Baronul Ştefan Atzel a avut 4 fii:
-  Antal  (1789-1864)  devine  baron  şi  prefect  suprem peste  mai

multe  judeţe.  A  oferit  ţăranilor  pământ,  pentru  trei  zile  de  robotă  pe
săptămână. Casa în care a locuit a fost cumpărată de familia Feier.

- Iosif (1791-1845) era necăsătorit şi a îndeplinit funcţia de căpitan
în armată. A locuit la castelul din Ineu-Istvanhas.

- Alexandru (1792-1848) construieşte în anul 1848 castelul de la
Mocrea (azi  Spitalul  de neuropsihiatrie)   în  care locuieşte  cu Atliz  Ana,
ctitorul bisericii romano-catolice din Ineu.

-  Ioan  (1794-1853)  a  îndeplinit  funcţia  de  comandant  al
jandarmilor din judeţul Arad. A locuit la Atselhaz (Sicula) casa tatălui său
Ştefan. Aici construieşte în anul 1830 o capelă pentru familie şi muncitori,în
apropiere aflîndu-se cimitirul. Capela a fost dărâmată dar mai dăinuie acolo
e troiţă de piatră.

Fiii  lui  Ioan,  Sofia  şi  Petru  (1836-1901)  au  făcut  acte  de
binefacere:

- Sofia a construit spitalul din Ineu în anul 1855;
- Petru a dăruit locul, piatra şi lemnul pentru construirea bisericii

ortodoxe ”Sfinții  Arhangeli  Mihail și Gavril” în anii  1864-1868. Baronul
Ștefan Atzel moare în anul 1815.
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Sigiliile cu „armă vorbitoare” ale localităţii rurale 
Sânpetru German, comitatul Timiş 

 
 
                                                          Augustin Mureşan, Ioan Popovici, Arad 
 
 
Abstract 

The authors present three seals with “the talking weapon”, of the 
Sânpetru German rural locality, Timiş County. The first (31 mm) is applied 
in red wax on a document from 1773. St. Peter is depicted in the emblem, 
haloed and weaning the specific long garment. Is his left hand he holds two 
keys and with his right hand he holds the Bible to his chest. On the right of 
the character there in a cross. 

The second seal (32 mm x 37 mm) is made of metal, etched into the 
incision. In the emblem, divided into four parts, the following were 
engraved in the first quarter, a shrub, probably a hazet in the second 
quarter, a sheaf of wheat; in the third quarter, a water, a boat with a rower, 
in the fourth quarter, on a terrace. St. Peter standing, wearing the specific 
long garment. In his right hand he holds a big key and the left hand is on his 
chest.  

The third seal (23 mm) is made of metal (brass) and etched into 
the incision. In the emblem St. Peter, standing wearing the specific long 
garment, in his right hand he holds a key and with the Bible to his chest. 
The appearance of St. Peter in the emblems on the three seals serves as a 
talking weapon – alluding to the name of the village. 
 
Key words: Timiş County, St. Peter, 19th century, seals, „“the talking 
weapon” 

Cuvinte cheie: Comitatul Timiş, Sf. Petru, sec. XIX, sigilii, “armă 
vorbitoare” 
 

Satul Sânpetru Gerrman1 este atestat documentar la 13332. De-a 
lungul anilor aşezarea este menţionată în documentele vremii, ca denumire 

                                                           
1 În prezent, satul Sânpetru German face parte din comuna Secusigiu, judeţul Arad, vezi 
Legea nr. 2/1968 privind Organizarea administrativă a teritoriului României, în „Colecţia 
de legi, decrete, hotărâri şi alte acte normative, 1968 (1 noiembrie-31 decembrie)”, 1970; 
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în mai multe variante: 1333-1335, Sanctus Petrus, 1421, Zentpeter, 1434, 
Zenthpeter, 1466, Nagyszenthpeter, 1557-1564, Zenthpéter, 1717, 
Sanktpeter, Németszentpéter, Deutsch Sanktpeter, Sânpetru German 3 ş. a. 

De la această localitate rurală din Banat prezentăm cronologic trei 
vestigii sigilare4: un sigiliu5 şi două tipare sigilare6, tustrele având în 
emblemă “armă vorbitoare”7. Despre aceste izvoare sfragistice harnica 
arhivistă Maria Vertan a prezentat în unele lucrări ale sale, câteva date, 
despre aceste sigilii8, iar autorii acestui articol le-a prezentat doar sumar în 
lucrarea despre sigilii săteşti şi comunale din comitatul Arad şi împrejurimi 

                                                                                                                                                    

Ion Iordan, Petre Gâştescu, D. I. Oancea, Indicatorul localităţilor din România, Editura 
Academiei R. S. R., Bucureşti, 1974; Zoe Ispăşoiu, Secusigiu, Pagini monografice, Editura 
Helicon, Timişoara, 1999; Rodica Colta, Doru Sinaci, Secusigiu monografia, Editura 
Tiparniţa, Arad, 2013. 
2 Coriolan Suciu, Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania, vol. II, Editura 
Academiei R. S. R., Bucureşti, 1967, p. 132; Alexandru Roz, Kovách Géza, Dicţionarul 
istoric al localităţilor din judeţul Arad, Arad, 1997, p. 215. 
3 Coriolan Suciu, op. cit., p.132; Alexandru Roz, Kovách Géza, op. cit., pp. 215-216. 
4 Vestigii sigilare=termen ce defineşte generic totalitatea izvoarelor sigilare, adică a 
matricelor sigilare şi a impresiunilor acestora, inclusiv a fragmentelor şi resturilor de sigilii 
existente pe documente, pentru efectuarea cercetătorilor sigilografice, Sinonim=vestigii 
sfragistice, vezi Dicţionar al ştiinţelor speciale ale Istoriei-Arhivistică, cronologie, 
diplomatică, genealogie, heraldică, paleografie, sigilografie, Editura Ştiinţifică şi 
Enciclopedică, Bucureşti, 1982, p. 236. 
5 Sigiliu=amprenta rămasă pe suportul documentului (în ceară, hârtie, soluţie de aur, tuş sau 
fum) în urma aplicării matricei sigilare ce poartă o emblemă şi un text menit a individualiza 
posesorul, vezi Dicţionar al ştiinţelor speciale ale istoriei, p. 213. 
6 Tipar sigilar sau matrice sigilară - obiect confecţionat dintr-un material dur (fier, oţel, 
alamă, aur, argint sau diferite pietre preţioase), care poartă gravate pe suprafaţa sa, în 
negativ, un text şi o reprezentare menite a individualiza posesorul, exprimând atributele 
sale în viaţa socială. Matricea este alcătuită din două părţi: a) suprafaţa metalică (de obicei 
rotundă) pe care se află gravată emblema şi legenda şi b) mânerul, confecţionat din metal, 
os, lemn, pietre preţioase etc. Sinonim tipar sigilar, vezi Dicţionar al ştiinţelor speciale ale 
istoriei..., p. 163. 
7 Arme vorbitoare=exprimă sau fac aluzie la numele posesorului (aici la această localitate), 
vezi Dicţionar al ştiinţelor speciale ale istoriei, p. 47. 
8 În acest sens, vezi Maria Vertan, Sigilii de sate, comune şi târguri din Banatul istoric 
(secolele XVIII-XIX), Catalog, Editura Brumar, Timişoara, 2006, p. 10, fig. 544 şi p. 28, 
fig. 546 (Sânpetru German-c) şi fig. 547 (Sânpetru German-d); idem, Colecţia de matrice 
sigilare a Muzeului Banatului, Editura Mirton, Timişoara, p. 20, poz. 75 şi p. 67, fig. 75; 
idem, Colecţia de matrice sigilare a Muzeului Banatului, Catalog, Ediţia a II-a adăugită, 
Editura Marineasa, 2008, p. 22, poz. 76, şi p. 83, fig. 76; idem, Sigiliile târgurilor şi 
localităţilor rurale din Banatul istoric [1760-1919], Editura David Press Print, Timişoara, 
2014, p.168 şi  pp. 328-329, fig. 1463, 1465, 1466. 
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(secolele XVII-XIX)9. De asemenea, autorii monografiei comunei 
Secusigiu10 au inclus în această lucrare alături de sigiliile satelor 
componente şi reproduceri a două sigilii cu “armă vorbitoare” ale localităţii 
Sânpetru German. 

Din aceste considerente, în rândurile de mai jos descriem 
amănunţit aceste trei izvoare sigilografice rurale care au în emblemă  ca 
“armă vorbitoare”, sfântul al cărui nume îl poartă. 

a.Sigiliu rotund cu diametrul de 31 mm, aplicat în ceară roşie pe un 
act din anul 1773.  

În imagine (Fig. 1) s-a înfăţişat Sfântul Petru11, pe o terasă, în 
picioare, văzut din faţă, cu aureolă pe cap, în semiprofil spre stânga şi 
purtând haină lungă specifică. În mâna stângă ţine două chei, una oblic, cu 
floarea în sus şi cealaltă, în aceeaşi poziţie dar, cu floarea în jos, iar în mâna 
dreaptă Biblia, la piept. În dreapta personajului se află o cruce mare cu două 
braţe. Reprezentarea sfântului în această emblemă sigilară este o “armă 
vorbitoare”12 şi face aluzie la numele localităţii (Sânpetru German). 
Deasupra, reprezentării, pe o eşarfă s-a scris cu litere majuscule în limba 
germană, numele acesteia: S.[ANKT] PETER (SFÂNTUL PETRU). Sigiliul 
a intrat în folosinţă în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. 

                                  

                               
Fig. 1 

                                                           
9 Vezi Augustin Mureşan, Ioan Popovici, Sigilii săteşti şi comunale din comitatul Arad şi 
împrejurimi (secolele XVII-XIX), Editura Gutenberg Univers, Arad, 2009, pp. 114-115, fig. 
173 şi fig. 175-176. 
10 Rodica Colta, Doru Sinaci, op. cit., p. 122. 
11 Sfântul Petru este sărbătorit în data de 29 iunie, uneori 1 august, vezi Lista alfabetică a 
sărbătorilor catolice şi a altor termeni cronologici folosiţi în documentele medievale 
privitoare la Transilvania, în „Documente privind Istoria României, Introducere, vol. I,  
Editura Academiei R. P. R., 1956, pp. 541-542. 
12 Maria Vertan, Sigilii de sate, comune şi târguri..., pp. 10-11; Augustin Mureşan, Ioan 
Popovici, op. cit., p. 27. 
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b.Tipar sigilar13 oval-vertical (32 mm x 37 mm), din metal gravat 
în incizie. Înălţimea totală a piesei sigilare este de 107 mm. În câmpul 
sigilar, împărţit în patru părţi aproape egale, prin despicat şi tăiat, de o linie 
verticală şi una orizontală, fiecare parte formând un cartier  s-au gravat: în 
primul cartier, un arbust, probabil alun, plasat pe o terasă; în al doilea cartier 
pe o altă terasă, un snop de grâu, în pal; în al treilea cartier, pe o apă (Râul 
Mureş) o barcă cu un personaj, vâslind, cu ambele mâini, spre stânga; în 
cartierul al patrulea, pe o terasă este înfăţişat Sfântul Petru, în picioare, 
văzut din faţă, având capul descoperit şi purtând haină lungă specifică. În 
mâna dreaptă ţine o cheie mare cu floarea orientată spre dextra, iar mâna 
stângă, la piept. În cartierul unu şi doi s-a gravat: 18-31, anul confecţionării 
tiparului sigilar14. Începutul şi sfârşitul legendei sunt despărţite de linia 
verticală care despică cartierele. Legenda: NĖMET SZENT PETER 
TE:[MES] V:[ÁRMEGYE] HĖLYSEG PĖCSETIE (SIGILIUL 
LOCALITĂŢII SÂNPETRU GERMAN, COMITATUL TIMIŞ). 

Înfăţişarea Sfântului Petru în cartierul al patrulea din emblemă are 
rol de armă vorbitoare, aluzie la numele satului. Celelalte elemente incluse 
semnifică: arbustul simbolizează bogăţia naturală a zonei, snopul de grâu se 
referă la cultura cerealelor, iar barca, ne aminteşte de transportul pe râul 
Mureş. 

                                             

                                       
                                                                     

Fig. 2 

                                                           
13 Acest tipar sigilar se află în Colecţia de matrice sigilare a Muzeului Banatului, nr. inv. 
20301. 
14 Augustin Mureşan, Ioan Popovici, op. cit., p. 114. În anul 1831, mai multe sate bănăţene 
şi-au schimbat sigiliile, iar noile lor sigilii au o emblemă specifică fiecărui sat şi un conţinut 
al legendei asemănător cu al localităţii Sânpetru German, exceptând desigur numele satului, 
cf. Maria Vertan, Sigiliile târgurilor şi localităţilor rurale, p. 29. 
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c. Tipar sigilar15 rotund (23 mm), confecţionat din alamă, gravat în 

incizie. Mânerul tiparului împreună cu rondela sigilară are o înălţime totală 
de 46 mm. În emblemă pe o terasă liniară este înfăţişat Sfântul Petru16, văzut 
din faţă, în picioare, purtând haina lungă specifică şi ţinând cu mâna dreaptă 
o cheie mare, atârnând, iar cu mâna stângă Biblia, la piept. Reprezentarea 
sfântului în câmpul sigilar are rol de “armă vorbitoare”. Legenda, fără 
exergă, scrisă liber în spaţiul din marginea câmpului sigilar, în limba 
germană, cuprinde textul: GEMEINDE D[EUTSCH] S[ANK]T: PETER: 
(COMUNITATEA SÂNPETRU GERMAN). Acest tipar sigilar datează din 
a doua jumătate a secolului al XIX-lea. 

                                                                  

 
                                                                        Fig. 3 

 
 

                                                           
15 Tiparul sigilar se află în Colecţia de matrice sigilare a Muzeului Banatului, inv. nr. 
20.718, vezi Maria Vertan, Colecţia de matrice sigilare a Muzeului Banatului, Editura 
Mirton, Catalog, Timişoara, 2007, p. 112, fig. 485; idem, Colecţia de matrice sigilare a 
Muzeului Banatului, Editura Marineasa, 2008, p.129, fig. 487. 
16 Idem, Sigilii de sate, comune  şi târguri…, p. 28, fig. 547; idem, Sigiliile târgurilor şi 
localităţilor rurale..., p. 168, poz. 1466, p. 329, fig. 1466. 
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 Vestigii sfragistice având în emblemă reprezentări de sfinţi cu rol 
de „arme vorbitoare” le întâlnim şi pe sigiliile şi tiparele sigilare ale altor 
localităţi rurale bănăţene, între care menţionăm localităţile: Giurgiova17, 
Sânpetru Mare18, Sângeorge19, Sânnicolaul Mare Sârbesc20 ş. a. 

Analizate în acest context aceste trei vestigii sigilare ale localităţii 
Sânpetru German, comitatul Timiş care au în emblemă ca „armă vorbitoare” 
sfântul al cărui nume îl poartă această aşezare sunt valoroase izvoare 
sigilografice. 
 

                                                           
17 Sigiliul localităţii Giurgiova are în imagine scena Sfântul Gheorghe omorând balaurul, 
vezi idem, Sigilii de sate, comune şi târguri..., fig. 268-a şi fig. 269 –b; idem, Sigiliile 
târgurilor şi localităţilor rurale..., p. 75, p. 262, fig. 668 şi fig. 669. 
18 Sigiliul comunal al localităţii Sânpetru Mare (Sânpetru Sârbesc) are în emblemă 
reprezentat Sfântul Petru, vezi idem, Sigilii de sate, comune şi târguri...,  fig. 548-549. 
19 Matricea sigilară are în imagine Sfântul Gheorghe omorând balaurul, vezi idem, Sigilii de 
sate., comune şi târguri..., fig. 538 - a; idem, Sigiliile târgurilor şi localităţilor rurale, p. 
167, fig. 1440. 
20 Sigiliul localităţii Sânnicolaul Mare Sârbesc are în emblemă înfăţişat Sfântul Nicolae, 
vezi idem, Sigilii de sate., comune şi târguri..., fig. 542; idem, Sigiliile târgurilor şi 
localităţilor rurale..., p. 168, fig. 1457. 
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Piaţa Sârbească (Kelemen ter, Piaţa Sfântul Sava) 
                                                                                                  

                                                                                                       
Horia Truţă 

       Galeriile Turnul de Apă 
 
 

1. Evoluţia urbanistică a zonei 
Suprafaţa de formă aproximativ pătrată, din faţa Bisericii Sfinţii 

Apostoli Petru şi Pavel (Biserica Sârbească) este bordată azi cu fronturi 
construite, având deschideri spre străzile: Academia Teologică (N), Emanoil 
Gojdu (N), Mihail Kogălniceanu (V), Hunedoarei (V), Preparandiei (E), 
Dornei (E) şi Nicola Alexici (S). 

În prezent, nu există opinii şi argumente care să susţină că acest 
spaţiu, a fost folosit vreodată ca şi piaţă comercială. În secolul al XVIII-lea, 
târgul era organizat în partea opusă, spre est, pe actuala stradă a 
Preparandiei, unde, în dreptul altarului, era şi intrarea principală în curtea 
bisericii, construită de Sava Tekelijaîn 18191

.   

Deşi terenul nu era potrivit pentru construcţii, deoarece acolo se 
înfunda prin înmlăştinire Mureşul Mic, zona făcea parte din suprafaţa de 
aproximativ 1 km pătrat, pe care sârbii Confiniului Militar aşezaţi în 1698 
şi-au ridicat case, pentru ei şi famillile lor2. Pentru drenarea terenului, 
probabil în secolul al XVII-lea, a fost săpat până la Mureş, Şanţul lui Tokoly 
(Turkische Schantzen dto, Arok ut, str. Şanţului turcesc), ca o continuare a 
Mureşului Mic, colmatat pe parcurs.  În apropiere, spre strada Ceaikovschi, 
un pod numit Brodul mic (Strada Alexandru Gavra), servea ca loc de trecere 
a Mureşului Mic, spre nord.  

 La scurt timp de la sosire, în 1702, noua comunitate a ridicat 
Biserica Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (Biserica Sârbească) iar în 
apropiere, pe proprietatea comandantului Iovan Popovici Tekelia, capela 
Sfântul Ierarh Nicolae3. O suprafaţă, ce nu poate fi identificată cu precizie, 

                                                 
1 O altă piaţă din zonă, numită Piaţa Verde, (pentru zarzavat), era organizată la întâlnirea 
străzilor Badea Cârţan, Jakob Cardoş şi Trandafirilor (H. Medeleanu, 2010, p. 89-90). 
2 Printr-o altă opinie, se susţine că această aşezare, din jurul Bisericii Sârbeşti, este mult mai 
veche. Ea aparţinea sârbilor veniţi de la Lipova şi instalaţi aici în 1607, peste care au venit 
ca un al doilea val, sârbii aduşi de austrieci, în  1698, pentru a forma trupele de grăniceri, pe 
linia Mureş – Tisa (P. Vesa, 2006, p. 570). 
3 Bisericile multor localităţi (Păuliş, Sâmbăteni, Glogovăţ, Sânicolaul Mic, Pecica, Semlac, 
Şeitin, Nădlac), din fosta graniţă militară de pe Valea Mureşului de la începutul secolului al 
XVIII-lea, au avut hramul: Sfântul Ierarh Nicolae, sărbătorit în 6 decembrie (B. Panici, 
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undeva la 200 m de actuala Biserică Sârbească, pe direcţia nord-vest, în 
capătul dinspre strada Ceaikovschi până la strada Buteanu, cuprindea 
Cimitirul Vechi (Staro Groblje)4. 

Din matricola decedaţilor dar şi din harta lui Emerich Rutkay 
(1752), se prezină existenţa în zonă a încă unui cimitir, cel din jurul Bisericii 
Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel (‘u porti crkve Sv. Apostola Petra i Pavla), 
accesibil doar celor înstăriţi şi oamenilor de vază ai comunităţii. Ambele 
fost desfiinţate, corespunzător ordinelor imperiale, din 1781 şi mutate în 
noile cimitire ale oraşului, dar mai ales în Pârneava (Cimitirul Pomenirea). 

Capela, din Cimitirul Vechi care s-a păstrat  până prin 1860, este 
figurată pe stampa unei diplome de breaslă şi pictată pe un prapure al 
Bisericii Sârbeşti. Se presupune că era construită din lemn şi asemenea 
bisericilor ortodoxe ale vremurilor respective, avea un plan dreptunghiular, 
cu absida altarului, semicirculară, iar deasupra naosului, probabil în dreptul 
soleii, se înălţa o turlă scurtă. Pictura a fost executată în 1845, de Nicola 
Alexici (P. Vesa, 2006, p. 570). De la această bisericuţă, provin, câteva cărţi 
de cult tipărite în limba slavonă dar şi cel mai mic, dintre cele şase clopote 
ale Bisericii Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel (Biserica Sârbească). 

La jumătatea secolului al XIX-lea au început lucrările inginereşti 
de asanare a suprafeţei, prin înfundarea Mureşului Mic şi realizare a 
infrastructurii oraşului în devenire.  Cel de al doilea imobil major, din zonă, 
a fost clădirea, din colţul străzii Dornei destinată învăţământului: sală de 
clasă şi locuinţă pentru învăţător (1721). De asemenea se mai păstrează încă 
şi imobilul din secolul al XIX-lea aflat în colţul străzii Hunedoara, unde a 
locuit în perioada 1862-1863, tânărul Ioan Slavici. Odată cu edificarea 
Palatului Sârbesc (1913), după planurile lui Milan Tabacovici, s-a definitivat 
şi conturul de azi al pieţei, clădirile care o bordează, ce serveau ca locuinţe 
sau mici unităţi economice aşa cum au fost:  Fabrica de bomboane 
Laboforma la nr. 5 şi Farmacia văduvei Niedermayer Fr. la nr. 7. 

 Până în urmă cu câţiva ani (2010), suprafaţa, era amenajată ca 
spaţiu verde, urmele acesteia, fiind încorporate azi în câteva exemplare de 
Styphnolobium japonicum (L.) Schott - salcâm japonez, cultivat şi pe 

                                                                                                                            
2003, p. 94). Sărbătoarea de Sf. Nicolae (Niculae, Niculai, Sân–Nicoară), este numită şi 
Crăciunul copiilor, fiind primul moş darnic şi justiţiar şi care, în calendarul popular, se ţine 
pentru boli, lovituri şi altele. Este patron al iernii, gardian al soarelui, un Gerilă, care aduce 
zăpadă şi ghiaţă la început de iarnă (A. Olteanu, 2001, p. 517). 
4 O însemnare din matricola decedaţilor (1727-1774) a Bisericii Sfinţii Apostoli Petru şi 
Pavel (Biserica Sârbească), datată 17 martie 1758, prezintă, că a trecut în cele veşnice 
Stojka, gospodina lui Aca şi a fost înmormântată în cimitirul vechi… unde a fost vechea 
biserică (B. Panici, 2003, p. 92). 
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arterele din apropiere, mai ales pe strada M. Kogălniceanu5. Piaţa, în 
prezent, dalată cu beton, este traversată de linia tramvaiului urban nr 18, 
construită în 1977, care face legătura între zona centrală şi cartierele 
Drăgăşani (Sarkad), Alfa, Cimitirul Pomenirea, Obor, zona Aurel Vlaicu.  

 
  2. Biserica ortodoxă sârbă cu hramul Sfinţii Apostoli Petru şi 

Pavel (Biserica Sârbească) 
Ctitorie din anul 1702, a căpitanului Jovan Tekelija, comandantul 

grănicerilor Confiniului Militar de pe Mureş, Biserica Sfinţii Apostoli Petru 
şi Pavel (Biserica Sârbească), este cunoscută ca cel mai vechi edificiu din 
Arad6. Fundaţiile şi zidurile portante au fost realizate din piatră cioplită, iar 
bolta din lemn şi cărămidă. Pe parcurs, clădirea a suferit transformări, dar în 
ansamblu, şi-a păstrat configuraţia iniţială: în exterior aspect de navă, în 
interior cea de cruce, cu absida altarului în arc de cerc.  Aşa cum se prezinţă 
în inventarul bisericii, întocmit în 1728, de episcopul arădean Vichentie 
Ivanovici, iconostasul era simplu, cu icoanele pe un singur registru şi o 
cruce deasupra  uşilor împărăteşti. A fost înlocuit în 1770, cu unul nou, 
realizat de un meşter din Tyukovăţ7 şi pictat de cea mai puternică 
personalitate a picturii bănăţene - Ştefan Teneţchi (Tenecki). Stabilit la 
Arad, ca simplu chiriaş, în anul 1748, tânărul Ştefan Teneţchi, un pictor 
iconar deja format, şi-a cumpărat după puţin timp, în acest oraş, o casă în 
care şi-a întemeiat familia. Colorist dotat cu un simţ artistic deosebit, prin 
studiile de la Kiev şi Academia de Pictură de la Viena, Ştefan Teneţchi a 
devenit, în scurt timp, un reprezentant de frunte al expresiei baroce. Arta sa, 
realizată timp de cinci decenii în centre bănăţene importante, Podgoria 
Aradului şi Munţii Apuseni, i-a adus suprema împlinire, bunăstare şi 
prestigiu, astăzi fiind considerat primul şi cel mai reprezentativ pictor al 
Banatului acelor vremuri. Opera lui, este rezultatul folosirii, în pictura 
ecleziastă de rit răsăritean, pe lângă elementele tradiţionale, deschiderea spre 
arta apuseană, pe care a asimilat-o şi adaptat-o la canoanele erminiilor 
bizantine. Ea poartă, de fapt, amprenta tuturor caracteristicilor artei de 
tranziţie de la tradiţional - bizantină, la baroc. Modul de tratare al volumelor, 

                                                 
5 Zona a fost modernizată în 2010, când salcâmii au fost extraşi. 
6 După alte opinii, Biserică Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, a fost construită în perioada 
1791-1814 (P. Vesa, 2006, p. 570).  
7 Cartier al Aradului, locuit de români şi sârbi, în actualul perimetru al străzii Nicolae 
Bălcescu şi împrejurimile. 
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modelul rafinat al chipurilor, cărora le dă expresie, atmosfera de lirism a 
peisajelor de fundal, se constitue într-o formulă stilistică aparte8.  

În 1790, a fost ridicat turnul baroc şi, probabil, cele două pridvoare 
din faţa intrărilor laterale. În 1822, unul din urmaşii direcţi ai lui Jovan, 
strănepotul Sava Tekelija, a înălţat turnul cu doi stânjeni, l-a îmbrăcat cu 
aramă şi i-a fixat în vârf un glob cu cruce, poleite cu aurul rezultat din 
topirea a 247 ducaţi austrieci. Tot atunci, în turn, a fost ridicat clopotul cel 
mare, primul din cele cinci existente astăzi.  

Îmbunătăţiri importante au fost aduse edificiului şi în 1845, prin 
construirea balconului pentru cor. Tot atunci, sculptorul arădean Mihailo 
Janici a realizat noul mobilier (stranele, amvonul, scaunele), iar Nicola 
Alexici a pictat bolta. Pictura murală care se prelungeşte peste spaţiul 
stranelor, până la tronuri şi amvon, îi dau personalitate, făcând-o unică între 
bisericile ortodoxe din România9. După câţiva ani, în 1863, fraţii Mihailo şi 
Lazar Janici au sculptat noul iconostas, cel actual, care a fost pictat tot de 
Nikola Alexici şi aurit de Vasilije Deresce din Pecica10.  

Cel mai vechi document al bisericii este Registrul de venituri şi 
cheltuieli, care reprezintă o adevărată sursă istorică pentru întreaga regiune a 
cursului inferior al Mureşului, aici fiind înscrisă întrega activitate a 
epitropilor de după anul 1728 (L. Cerovic, 2007, p. 367).  E foarte probabil 
ca unele din cărţi şi obiectele de cult inventariate de episcopul Vikentije 
Jovanovic în 1728, să fi aparţinut vechii biserici din Cimitirul Vechi, aşa 
după cum, pe cel mai mic dintre clopote este înscris în relief, din turnare: 
Obnovljeno zvono starog hrama sv. Oca Nikolaja, Srbi Aradani 1932. 
Liveno od sina Novotnija d. dr. u Temisvaru, br. 5671, în traducere: Clopot 
reînoit al vechii biserici cu hramul Sf. Părinte Nicolae. Sârbii din Arad, 
1932. Turnat la Novotni şi fiul SA în Timişoara nr. 5671 (B. Panici, 2003, p. 
94; P. Vesa, 2006, p. 570). 

 De asemenea, în biserică, s-au păstrat timp îndelungat steagurile 
depuse de grănicerii sârbi, după desfiinţarea în 1751 a Confiniului Militar de 
pe Mureş. Astăzi ele se află la Muzeul Judeţean Arad şi Muzeul Naţional 
Bucureşti. Deşi degradaţi, există încă, prapurii breslei croitorilor, 
plăpumarilor (1749), cojocarilor (secolul al XVIII-lea) şi steagul plugarilor 

                                                 
8 Icoana nu este legată de arta portretului. Dacă există vreo asemănare, aceasta nu este decât 
de natură ideală, icoana fiind, înainte de toate, o reprezentare a realităţii transcendente şi 
suport al meditaţiei.  
9 Lucrarea, restaurată în 1902 de Stevan Alecsici nepotul lui Nicola, deşi s-a degradat în 
parte, imediat după execuţie, a rezistat destul de bine până în zilele noastre. Lucrarea a fost 
refăcută în 2007 de Ludovic Sosnyak din Nădlac.  
10 Vechiul iconostas, a fost cumpărat de Biserica din Fiscut, unde se găseşte şi astăzi. 
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sârbi (1851). În 1861, după demolarea Bisericii Catedrale11, odoarele şi 
vasele liturgice, întregul inventar, a fost mutat aici.  

  În faţa soleei, sunt înmormântaţi bărbaţii familiei Tekelija, fapt 
pus în evidenţă în 1959. Atunci la iniţiativa Comunităţii Ortodoxe Sârbe din 
Arad, s-a gravat pe o placă din marmură în limba sârbă inscripţia, care în 
traducere are următorul cuprins: Aici odihneşte Sava Tekelija (1761-1842) şi 
predecesorii săi. Slavă lor. O placă memorială care aminteşte de acest mare 
bărbat al Aradului, se află fixată şi pe casa în care a locuit, de pe strada Sava 
Tekelija nr. 2 şi pe un monument bust, ridicat în curtea bisericii. Tot în naos, 
pe suprafaţa destinată femeilor au fost înmormântate persoanele de sex 
feminin ale ilustrei familii sârbe 

Fiind ctitori ai bisericii, familia de nobili Tekelija, până la 
stingerea arborelui genealogic pe linie masculină în 1844, s-a considerat 
proprietară a lăcaşului de cult, fiind şi conducători efectivi ai parohiei.  

Numele lui Sava Tekelia, unul din descendenţii acestei ilustre 
familii de aristocraţi, cunoscut filantrop, preşedinte pe viaţă a societăţii 
Matica Srbska12,a devenit simbolul marelui şi înţeleptului binefăcător al 
poporului sârb (L. Cerovic, 2007, p. 371). Născut în Arad, la 17 august 
1761 Sava Tekelia a început clasele primare la şcoala sârbească, apoi la 9 
ani a trecut în cea latină unde şi-a descoperit înclinaţia spre desen. Din 1775 
şi-a continuat studiile la Buda şi la Viena, obţinând doctoratul în Drept. A 
urmat şi cursurile de ştiinţele naturii, studiind anatomia, chimia botanica şi 
matematica. Om de mare cultură, cu educaţie aleasă, cunoştea limbile 
franceză, italiana, spaniolă şi cânta la flaut. În 1790 a fost angajat ca 
subnotar al comitatului Cenad. În acelaşi an, participând ca deputat la 
Soborul Ecleziastic Naţional din Timişoara, s-a făcut remarcat prin discursul 
său care susţinea emanciparea culturală şi politică a sârbilor din imperiu. Ca 
deputat al comitatului Cenad a avut activitate bogată în Dieta de la 
Bratislava, mai ales după retragerea sa în 1800 la moşia din Arad. Aici, 
printre ai săi, Sava Tekelia s-a implicat şi în mari acte de caritate, înfiinând 
fundaţii şi finanţând lucrări în folosul comunităţii sârbe (St. Bugarski, 2011, 
p.10-19). Crezul său patriotic se baza pe principiul consfinţirii prin lege a 

                                                 
11 Biserica Naşterea Sfântului Ioan Botezătoru, din Tyukovetz, azi, Colegiul Naţional Moise 
Nicoară  
12 Înfiinţată la Budapesta în anul 1826, Matica Srbska, a fost cea mai veche şi cunoscută 
instituţie de cultură, educaţie şi ştiinţifică a sârbilor. Reunind împortante forţe materiale şi 
spirituale, a militat alături de Biserica Ortodoxă Sârbă, pentru păstrarea identităţii naţionale. 
Participarea arădenilor la activitatea ei a fost continuă şi cu urmări evidente. Populaţia sârbă 
de aici a fost dealtfel prima care a dezvoltat în cadrul acestei instituţii, fundaţii cu destinaţie 
culturală (Cerovic, 2007, p. 371-372).  
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drepturilor civile pentru sârbi, alături de iluminarea culturală a poporului. La 
baza planului său privind realizarea unui stat liber şi independent, se afla 
ideea despre necesitatea formării unei elite intelectuale sârbe laice, care să 
devină forţa dezvoltării spirituale a întregii naţiuni. În acest scop, din 
propriile mijloace financiare a înfiinţat la Budapesta, fundaţia Tekelijanum, 
care împreună cu Matica Srbska a devenit în scurt timp pepiniera  elitei 
intelectualilor sârbi.  

Viaţa lui Sava Tekelia, s-a stins la Arad, în linişte şi singurătate, la 
21 septembrie 1842, în casa părintească situată în Arad, pe strada ce-i poartă 
azi numele, la nr. 2.  

În partea dinspre est, în dreptul altarului, zidul împrejmuitor este 
întrerupt de un portal decorativ cu arcadă în plin cintru şi poartă din fier 
forjat, în două canate, donată de Sava Tekelija. Textul înscris în metal limba 
sârbă: Bisericii Sfinţilor Petru şi Pavel, dăruit (de) Sava Tekelija, în 1819, 
confirmă acest lucru.  

În curtea bisericii, atent îngrijită vegetează câteva exemplare 
monumentale de Aesculus hyppocastanum L. - castan porcesc, alături de 
Platycladus orientalis (L.) Franco – arborele vieţii, (tuia, biota); Thuja 
occidentalis L. – tuia şi Yucca filamentosa – iuca. De asemenea s-a păstrat 
clădirea vechii şcoli confesionale, atestate din 1721, mai multe pietre 
funerare, cu inscripţii din perioada 1799-1843, urme ale cimitirului de 
odinioară, desfiinţat în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Cimitirul era 
destinat celor mai avuţi enoriaşi, taxa fiind substanţială.  Pe pereţii exteriori 
ai bisericii, de jur împrejur, au fost fixate patru plăci comemorative şi şapte 
pietre tombale cruciforme gravate cu texte explicative13. 

Ele pe de o parte consemnează spre aducere aminte, fapte vrednice 
ale unor fruntaşi ai comunităţii sârbeşti din Arad iar pe de alta, marchează 
locurile de odihnă veşnică a doi arhierei şi mai mulţi arădeni merituoşi, 
donatori ai Bisericii Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel. Un monument, 
cruciform, se află în faţa uşii din spre vest, iar în apropiere a fost ridicat 
bustul în bronz al marelui filantrop Sava Tekelija. Inscripţiile sunt incizate 
în piatră, cu litere chirilice, în limba sârbă cultă a vremii respective.  

 
 
 
 

                                                 
13 Identificarea monumentelor, şi traducerea textelor în limba română s-a făcut prin 
bunăvoinţa lui Bojidar Panici. Ele sunt prezentate începând de la intrarea din spre sud în 
biserică, prin spatele altarului spre nord. 
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Monumentul (bustul) lui Sava Tekelia 
Bustul, din bronz, aşezat în curtea Bisericii a fost modelat de arh. 

Miloş Cristea14, enoriaş al Bisericii Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel. La 
comanda Uniunii Sârbilor din România, sculptura a fost turnată în bronz în 
atelierul artistului Ovidiu Petroman15. Monumentul, a fost dezvelit la 24 
septembrie 2011, cu prilejul unor festivităţi desfăşurate în curtea Bisericii. 
Este imortalizat portretul spiritualizat al marelui patriot sârb. 

În partea superioară a soclului, a fost fixată o placă din granit, 
incizată cu litere chirilice: САВА ТЕКЕЛИЈА / 1761-1842 (SAVA 
TEKELIA / 1761-1842) 

Alături de textul în limba sârbă   Извајао архитекта МИЛОШ 
КРИСТЕА / Изливено у радионици вајара ОВИДИЈА ПЕТРОМАНА / 
Постоље PFA CHAMBRE OVIDIU GERALD / У спомен САВИ 
ТЕКЕЛИЈИ / САВЕЗ СРБА У РУМУНИЈИ / 2011, este cel românesc: 
Sculptat de arhitectul MILOŞ CRISTEA / Turnat în atelierul sculptorului 
OVIDIU PETROMAN / Soclu PFA CHAMBRE OVIDIU GERALD / în 
memoria lui SAVA TEKELIA / UNIUNEA SÂRBILOR DIN ROMĂNIA / 
2011. 
Soclul paralelipipedic, este simplu, fără elemente decorative. 

 
Cruce pentru Slava lui Dumnezeu şi mântuirea poporului sârb 
Iniţial, în 1862,  crucea a fost amplasată în piaţa din faţa bisericii, 

dar a fost mutată, pe locul actual, în faţa intrării de sub turn cu prilejul 
restaurării din 1898, când se aniversa împlinirea unei jumătăţi de secol de la 
evenimentele sângeroase din 1848. 

Din cauza vechimii şi a expunerii permanente la soare, marmora de 
Moneasa s-a decolorat, pierzând din prospeţimea iniţială. La baza soclului a 
fost scris îrin incizie, în limba sârbă următorul text:  

У славу Божију а за спас српскога рода подиже овај крст 
Коста Станковић 1862. Обновљен 1898 (Spre slava Domnului şi pentru 
                                                 
14 Miloş Cristea (n. Arad, 1931 – m. Arad, 2003), arhitect, sculptor, ocupat diferite funcţii, 
în cadrul Institutului de arhitectură din Arad, conferenţiar universitar (1971-1983), la 
Institutul Politehnic Traian Vuia din Timişoara, Catedra de sistematizare şi urbanism. A 
proiectat faţada actuală a Teatrului de Stat, Hotelul Astoria (Continental), blocul de locuinţe 
Libelula, balustradele Parcului Mihai Eminescu (Str. Milea), sistematizarea Campusului 
Universitar de la Timişoara, a zonei CFR Arad. Este coautor al Monumentului de la Păuliş 
(1974). S-a remarcat prin iniţiativele consacrate protejării şi valorificării patrimoniului 
cultural, de arhitectură şi istorie a Aradului, prin studiile şi proiectele de sistematizare a 
cartierelor. În anul 2003, a primit titlul de Cetăţean de Onoare al Aradului.     
15 Ovidiu Petroman (n. Arad, 1975, studii, Cluj-Napoca, 1999) sculptor, a realizat Bustul 
Eroului Lazăr Tâmpa din comuna Almaş, judeţul Arad (2010) 
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mântuirea poporului sârb ridică această cruce Kosta Stankovici la 1862. 
Restaurată la 1898). 

 
Placa memorială pentru Eustahia Arsici (1776-1843) 
Membră marcantă a societăţii culturale Matica Srbska, pe care o 

ajuta şi material, prin repetate şi consistente donaţii în bani şi colaboratoare 
activă a periodicului Letopis Matice srpske, Eustahija Arsic (n. 1776, Irig, 
Serbia-d. 17 februarie, 1843, Arad), este socotită drept prima scriitoare sârbă 
din epoca modernă. A debutat în 1807, cu o mică lucrare, publicată în 
calendarul lui Gheorghe Mihaljevic. Sub influenţa creaţiei lui Dositej, a 
publicat lucrări didactice: Sfaturi materne tineretului prea iubit sârb şi 
român, respectiv Cugetări folositoare despre cele patru anotimpuri şi cu 
învăţături morale. Deşi presărată cu citate din Biblie şi încărcată de naivitate 
şi morală excesivă, cartea amintită, are o anume valoare. Epitaful dedicat 
mamei sale şi soţului, Sava Arsic16 a fost publicat în numeroase antologii ale 
literaturii sârbe (Cerovic, 2007, p. 373). După moartea soţului său Sava 
Arsici, în dorinţa de a ajuta propăşirea instrucţiei, a donat Preparandiei 
româneşti una din casele sale, acest imobil devenind o Fundaţie (L. Cerovic, 
2005, p. 169). În casa din Arad, Eustahija Arsic, ţinea un salon, unde la 
începutul secolului al XIX-lea se întâlneau intelectuali de seamă ai 
comunităţii sârbe ca Sava Tekelija, Uros Nestorovic, Pavel Kengelac 
Grigorije Obradovic şi alţii (L. Cerovic, 2005, p.195). De asemenea, s-a 
dovedit a fi deosebit de activă în munca educativă destinată fetelor, pe care 
le îndruma spre lectură şi instrucţie. Deşi nu a dat nici o capodoperă din 
punct de vedere literar, Eustahuja Arsici, reprezintă pentru comunitatea 
arădeană, ceva rar şi deosebit, mai ales prin cultura sa şi largul său interes 
pentru toate aspectele vieţii sociale. Pentru Preparandia arădeană (1912), a 
donat mobilier (table şi scaune) 

În anul 2003, la împlinirea a 160 de la moartea scriitoarei, 
comunitatea sârbilor din Arad, a fixat pe peretele sudic al Bisericii Sfinţii 
Apostoli Petru şi Pavel o placă comemorativă din marmură albă pe care este 
incizat un text în limba sârbă:  У порти Текелијине цркве / почива / 
ЕУСТАХИЈА пл. АРСИЋ рођ. / ЦИНЦИЋ / Ириг,14.03.1776-Арад, 
17.02.1843. / прва списатељица нове српске / књижевности / прва 
чланица Матице српске и прва / сарадница / Летописа Матице српске. 
/ СРБИ АРАЂАНИ, 2003. године (În curtea Bisericii lui Tekelija / 
odihneşte / EUSTAHIA nobila ARSICI născută / ŢINCICI / Irig 

                                                 
16 Eustahia, a fost căsătorită de trei ori, al treilea fiind nobilul Sava Arsici, senator şi primar 
al oraşului Arad (E. Colta, 2013, p. 530). 
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14.03.1776-Arad, 17.02.1843 / prima scriitoare a literaturii sârbe moderne / 
prima femeie membră a societăţii Matiţa Srpska şi prima femeie / 
colaboratoare / a Letopiseţului Matiţei Srpska. / SÂRBII ARĂDENI, anul 
2003). În partea superioară, deasupra textului, a fost gravată ca elemente 
decorative, o cruce, încadrată de simbolurile definitorii pentru un scriitor: o 
pană în stânga şi o carte deschisă în dreapta. Literele şi elementele artistice 
ale plăcii comemorative sunt vopsite în negru. 

 
Placa memorială pentru episcopii Ioanikie Martinovici şi 

Şofronie Ravaniceani 
Rămăşiţele pământeşti, ale episcopilor Ioanichie Martinovici şi 

Sofronie Ravaniceanin, exhumate în 1861 de la vechea biserica Naşterea 
Sfântului Ioan Botezătorul din Arad, au fost reînhumate lângă zidul exterior 
al Bisericii Sârbeşti. Locul este însemnat cu o placă comemorativă, din 
marmură roşie, fixată în zidul bisericii. Suprafaţa şlefuită a acesteia, a fost 
incizată cu un text, în limba sârbă, cu următorul conţinut:  

Здје пренесени и положени кости  блаженопошивших 
архиереов арадских, јенопољских Јоаникија Мартиновича који 
престависе ва лето 1719   такожде и Софронија Раваничанина који 
престависе ва лето 1725. Буди им вечнаја памет. (Aici sunt transmutate 
şi depuse osemintele adormiţilor într-u Domnul, arhierei ai Aradului, 
Ienopolei, Ioanikie Martinovici care a răposat în anul 1719 şi Şofronie 
Ravaniceanin, care a răposat în anul 1725. Veşnica lor pomenire). 

Pe placă, nu există însemne decorative sau cu valoare de simbol. 
Ioanichie Martinovici a fost cel de al doilea episcop al Aradului, în 

perioada 1710 – 1721 începându-şi activitatea, în comitatele: Arad, Bichiş, 
Cenad, Ciongrad, Zărand şi confiniile Mureşene. Mai târziu şi-a trecut în 
titulatura sa şi Bihorul, unde, în vizitele sale canonice, a hirotonit preoţi, a 
sfinţit biserici şi antimise, fiind bine primit de cler şi credincioşi (P. Vesa, 

2007, p. 26). A păstorit ca episcop al Aradului, până la 25 octombrie 1721, 
când a trecut la cele veşnice, fiind înmormântat în vechea biserică Naşterea 
Sfântului Ioan Botezătorul din Arad, de pe malul drept al Mureşului. La 
moartea sa, Episcopia Aradului, era destul de bogată, dar au survenit unele 
încurcături generate de comitele Paul Konsbruch, care şi-a însuşit întreaga 
avere, adică pământul până la Mureş, cu reşedinţa, casele gospodăreşti, 
iobagii, vitele şi uneltele, patru prăvălii, două vii şi moşia Şimand, prin 
cumpărare necinstită de la diaconul Sofronie Albici, care a fugit cu banii la 
Viena şi apoi în Serbia (Pavel Vesa, 2007, p. 27). 

După moartea lui Ioanichie Martinovici, i-a urmat în scaunul 
episcopal Sofronie Ravaniceanin (1722-1725), care s-a distins prin 
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perseverenţă în misunea sa în rezolvarea marilor probleme ale eparhiei. 
Episcopul îi îmbărbăta pe credincioşii români, să ţină la legea dreştină 
strămoşească, precum au fost înainte părinţii, moşii şi strămoşii. În ianuarie 
1725, s-a săvârşit din viaţă, fiind înmormântat la fel ca şi înaintaşul său, în 
biserica veche de pe malul Mureşului, mai târziu, rămăşiţele lui fiind 
strămutate în Biserica Sfînţii Apostoli Petru şi Pavel din Arad. 
 

Placa mormântului Sava Arsici (1760-1828) 
Fiul lui Petar şi al Alkăi, s-a născut în Arad, în 1760. A fost 

comerciant, consilier orăşenesc (1791-1796 şi 1802-1812), căpitan şi primar 
al Aradului (1814 – 1815 şi 1821-1823), pentru meritele sale civice primind 
titlu nobiliar (1814). La înfiinţarea Gărzilor Naţionale (1876), a fost căpitan 
al detaşamentului sârbesc din Arad. Astăzi este socotit un mecena al culturii 
ortodoxe din Arad, remarcându-se prin donaţiile şi spiritul organizatoric, 
finalizat în construirea Bisericii Sfântul Ioan Botezătorul (1791), asigurarea 
în 1812 a spaţiului necesar deschiderii primei şcoli de învăţători în limba 
română (Preparandia), a grădinilor în folosul personalului didactic (24 
jugăre), ajutarea sinistraţilor în urma revărsării Mureşului (1815), etc. A 
îndeplinit funcţia de căpitan de poliţie orăşenesc, primar (1814-1815 ; 1821-
1823) şi director şcolar local17, în a cărui casă, numită Rehkopf a funcţionat 
învăţământul preparandial pentru învăţători ortodocşi, început în 1812. În 
1815 Sava Arsici, a repartizat fiecărui învăţător, în folosinţă, câte opt jugăre 
de pământ (Ujj, 2011, p. 82). Pentru ca numele lui să nu fie zăuitat (uitat), şi în 
veac, cu bucurie să se răcorească şi spre veacinica pomenire tipărite să 
rămână, Dimitrie Ţichindeal l-a însemnat, în 1813 printre patronii 
Preparandiei cu următoarele cuvinte: De bun neam născutul D. Sava Arsici 
Burgermaistorul şi localnic Director, carele de şi la început casa sa pentru 
shoale, numai pre 15 luni o făgăduise, însă după sfârşitul examenului din 
tâiu de 5 luni, văzând sporiul Preparanzilor celor iubitori de osteneală, 
căşile sale Reekopf în veci leau cinstit, ba încă în declaraţie, îndată după 
examen sau legat, că va zidi sholi de iznov, după planul ce iseva pune 
înainte de la locurile ceale înalte (D. Ţichindeal, Arătare, Buda, 1813)18. 

                                                 
17 Numit de inspectorul general Uroş Nestorovici la 1 iulie 1813, local director al şcolilor 
ortodoxe, inclusiv Preparandia, a fost în conflict aproape permanent cu corpul profesoral. 
Este perceput astăzi, ca unul care a militat pentru folosirea limbii române în bisericile 
româneşti. 
18 A fost respectată ortografia, traducerii după textul chirilic: D. Ţichindeal, Arătare despre 
starea acestor noao introduse sholasticeşti Instituturi ale naţiei româneşti, sârbeşti şi 
greceşti, tipărit la Buda în 1913. 
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Placa de pe cavou, în exteriorul peretelui din sud al bisericii, este 
inscripţionată, în limba sârbă, cu următorul text:  

У мрачности овога тавног церног гроба леже кости избраног 
срблина свог рода! Душа сербска и ревност, благородно сердце за 
живота својима оплео је вјенце! Позднијег ће китити свог потомства 
главе озарене наукама свег света славе! Брига, мисл, цвијет науке миле 
своје дјеце просвјешчена верх достић пљенило му сердце. Гди заслуге 
толике у служби народа помагао си својски, као свога рода! Чрез које 
те и јесте наградила правда за живота свога, даром Благородства! 
Прими узвик малени, Благородни Саво! Из недара рода свог Арсич, 
наша славо. Лака била ти церна ова земља, која пепео чисти твог 
тјела покрива! Шестдесет и четире теченијем љетним, часе, дне, 
жизни своје полно совершеним прешао си предјеле оне вјечне стране, 
гди правда, истина и слава обране!!! 

Церна земља сјен матере миле моје покрива, уцвељено сердце 
чадско вјековечно пљенила! Густо-тавно теме земље груди њежне 
притисло! и от шчери матер на вјек раставило, ах! грозно! Ево т 
дјетски њежна мати посљедни моји уздаси сердце, љубов воздиже ти 
на памјатник овај Еустахија дшчи вјерности примјер христијанску 
Марти Цинцич матери прилаже сад на гробу!!! 
Престависја Благородни Гос. Сава Арсич љета 1824 дне 27. марта.  
Престависја Гос. Марта Цинцич љета 1828 дне 2. јануарија. (În 
întunericul acestui mormânt cernit odihnesc osemintele unui sârb, ales al 
neamului! În timpul vieţii, sufletul său sârbesc, sârguinţa şi inima lui nobilă 
i-au împletit cununa de lauri care va fi purtată de urmaşi săi luminaţi de 
învţătura şi gloria ştiinţei universale! Inima lui a fost mereu stăpânită de 
grija pentru ca tineretul să ajungă pe culmile ştiinţei. Pentru atâtea merite în 
slujba poporului pe care l-ai ajutat fără precupeţire, ca şi propriul tău neam, 
te-a răsplătit deja dreptatea în timpul vieţii, prin distincţie nobiliară! 
Primeşte suflet nobil şi mândria noastră Sava Arsici această mică 
recunoştinţa din inima neamului tău. 

Să-ţi fie uşoară ţărâna care acoperă cenuşa ta curată! După 64 de 
ani de viaţă plină de realizări ai trecut pe tărâmul veşniciei une domneşte 
dreptatea, adevărul şi slava!!!  

Pământul negru acoperă umbra iubitei mele mame, întristând în 
veci sufletul meu! Întunericul dens a acoperit corpul ei firav şi ne-a despărţit 
pentru veşnicie. Ah, cât de groaznic este! Iată, gingaşa mea mamă, ultimele 
susupine ale fiicei tale, inima şi dragostea mea încrustate pe acest monument 
funerar în semn de credinţă creştinească, pe care fiica Eustahija le dedică 
acum pe mormântul mamei sale Marta Ţinţici !!! 
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A răposat nobilul domn Sava Arsici, la anul 1824, în ziua de 24 
martie. A răposat doamna Marta Ţinţici, la anul 1828, în ziua de 2 ianuarie). 

Cele două epitafuri în versuri, au fost concepute de soţia sa 
Eustahija Arsici, fiica Martei Ţinţici. 
 

Pietrele mormintelor lui Petar Arsici (1721-1796) şi Gavril 
Ţinţici (1723-1812) 

Crucea de pe mormântul aflat sub placa de pe cavoul lui Sava 
Arsici, inscripţia având următorul conţinut:  

Здје почивајут раби Божији Петар Арсич, поживе љет 75, 
престависја месеца октомврија 31. љета 1796. и Гаврил Цинцич 
поживе љет 69, престависја месеца априла 1812. Буди им вјечнаја 
памјат.  (Aici odihnesc robii lui Dumnezeu Petar Arsici, a trăit 75 de ani, а 
răposat la 31 octombrie 1796 şi Gavril Ţinţici, a trăit 89 de ani, a răposat în 
luna aprilie 1812. Veşnica lor pomenire). 
 

Piatra mormântului lui Gheorghi Iankovici 
Gheorghe Iancovici, a fost consilier al oraşului în perioada 1798-

1809 şi 1811-1815. Crucea de mormânt este fixată pe peretele absidei 
altarului şi poartă următoarea inscripţie în limba sârbă:  

Георгију Јанкович, 1830. године 5. аугуста во благих усопшем 
Арадске вароши сенатору, оставша вдова Јулиана и потомци Гаврил, 
Марта и Јелена полажу крест овај посвећени на вечити спомен 
неисточне љубве супругу и оцу 1836. године. (Adormitului întru fericire 
(rob al lui Dumnezeu) Gheorghi Iankovici, senator al oraşului Arad, răposat 
la 5 august 1830, ridică această cruce sfinţită văduva Iuliana şi urmaşii 
Gavril, Marta şi Ielena, în anul 1836, pentru veşnica amintire a dragostei lor 
nesecate faţă de soţ şi părinte).   

 
Piatra mormântului lui Petar Bojici (1741-1799) 
Petar Bojuci a fost consilier al oraşului Arad (1778), judecător 

(1791-1793) şi epitrop al Bisericii Sârbe. Împreună cu Sava Tekelija, a 
participat ca delegat al Comunităţii Sârbe la Congresul Iliric de la Timişoara 
din 1790. 

Crucea de mormânt, este fixată pe peretele absidei altarului şi 
poartă următoarea inscripţie în limba sârbă:   

Здје почивајет раб Божиј Господар Петар Божић, житељ 
арадскиј и раба Божија прежде усопшаја дшчи јего Јелена, поживесиј 
љет својих 58. Престависја же 5. декемвра 1799. года во Арадје. Имже 
от благочастивог усердиа своих надгробни сеј крест в вјечнују памјат 
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водружисја. (Aici odihneşte robul lui Dumnezeu domnul Petar Bojici, 
locuitor al Ardului şi roaba lui Dumnezeu mai înainte adormită fiica sa 
Ielena. A trăit 58 de ani. A răposat la 5. decembrie 1799 la Arad. Еl însuşi, 
prin strădanie nobilă, a ridicat această cruce spre veşnica pomenire). 

 
Piatra mormântului lui Emanuil Pullio (1781-1822) 
Originar din Şimand (judeţul Arad), Emanuil Pullio, a fost avocat, 

notar principal al Aradului, doctor în ştiinţe şi filozofie, membru al 
Consistoriului, în timpul lui Pavel Avacumovici (1786-1815), ultimul din 
şirul episcopilor sârbi, considerat un mecena al literaturii române, în timpul 
căruia şi-a început activitatea Preparandia arădeană. 

Crucea de mormânt este fixată pe peretele absidei altarului şi 
poartă următoarea inscripţie în limba sârbă: Здје почивајет раб Божиј 
Благородни Високоучени иногда Господин Емануил Пулио, Мађарских 
прав адвокат, Арадскија вароши В. Нотариус, ч. Конзисториума, 
Арадскија Епархији фишкал, Високих наука и философији доктор, 
рожден дне 6 јану. 1781. Престависја дне 3. ап. 1822. Јему же буди 
вјечнаја памјат. (Aici odihneşte robul lui Dumnezeu odinioară nobilul şi 
învâţatul domn Emanuil Pullio, al Dreptului maghiar avocat, notarul 
principal al oraşului Arad, membru al Consistoriului, juristul Eparhiei 
Aradului, doctor în ştiinţe înalte şi în filozofie, născut la 6 ianuarie 1781, 
răposat la 3 aprilie 1822. Veşnica lui pomenire).  

 
Piatra mormântului lui Gheorghi Gruici (1764-1817) 
Gheorghe Gruici, a fost om de vază, negustor şi librar în Arad. 

Crucea mormântului este fixată pe peretele absidei altarului şi poartă 
următoarea inscripţie în limba sârbă: Здје почивајет раб Божиј Георгиј 
Груич, купец и книгопродавац, житељ арадскиј. Родисја месеца 
априлија 21. љета 1763. Престависја же септемврија 1. дња 1817. 
иже поживе љет 53 и месјац 4 и днеј 10. Буди јему вјечнаја памјат.  

 (Aici odihneşte robul lui Dumnezeu Gheorghi Gruici, negustor şi 
vănzător de cărţi (librar), locuitor al Aradului. A răposat la 1 septembrie 
1817. A trăit 53 de ani, 4 luni şi 10 zile. Veşnica lui pomenire). 

 
Piatra mormântului lui Pavel Marcovici (1750-1824) 
Crucea de mormânt  a fostului negustor, consilier al oraşului Arad 

(1804-1805 şi 1814), este fixată pe peretele absidei altarului şi poartă 
următoarea inscripţie în limba sârbă: Здје почивајет раб Божиј Павел 
Маркович, Арадскија вароши житељ, пулгер и купец. Поживе љет 74. 
Преставицја месеца декемврија 6. дне 1827. љета. Буди јему вјечнаја 
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памјат.  (Aici odihneşte robul lui Dumnezeu Pavel Markovici, locuitor al 
Aradului, cetăţean şi negustor. A trăit 74 ani. A răposat la 6 decembrie 1827. 
Veşnica lui pomenire).  

 
Piatra mormântului Gheorghi Ilici şi soţia sa Roksa 
O cruce funerară este fixată pe peretele absidei altarului în 

memoria lui Gheorghi Ilici şi soţiei sale Roksa cu următoarea inscripţie în 
limba sârbă: Георгију Илич, избраному Гражданину  1839 јулија 4. и јего 
супруги Рокси 1835 љета, 17 јунија во Бозје усопшим, оставше њиове 
две дшчери Алка и Тересија прилажу ко гробу сеј посвећениј крест на 
вјечниј спомен неисточиме љубави милим својим родитељем. О, Оче 
Благиј и Милостивиј, дјел наших судие неумитниј, сподоби их видјет 
свијет твој и даруј душам их вјечниј покој.  (Adormiţilor întru Domnul, 
distinsului cetăţean Gheorghie Ilici, răposat la 4 iulie 1839, şi soţiei sale 
Roksa, răposată la 17 iunie 1835, cele două fiice Alka şi Teresia le ridică pe 
mormânt această cruce sfinţită, spre veşnica amintire a dragostei lor 
nesecate faţă de părinţii dragi. O, Dumnezeule,  Tatăl bun şi milostiv, 
judecătorule suprem al faptelor noastre, învredniceşte-i să vadă lumina 
(lumea) Ta şi dăruieşte sufletelor lor odihna veşnică). 

 
Placă memorială pentru Grigori Lukacic (1764 – 1848) 
Membru al Consistorului, Consiliului comitatens, Grigori Lukacic, 

a fost învăţător (Vârşeţ), preot (Fizeş), profesor de religie preparandial 
(1815-1829), protopop al Ineului, inspector şcolar cercual, om de cultură 
arădean, posesor al unei impresionante biblioteci. În urma îndepărtării din 
învăţământ al lui Dimitrie Ţichindeal, a fost numit catihet şi bibliotecar al 
Preparandiei şi Institutului Teologic. În 1837, în localul Preparandiei, a avut 
loc o impunătoare manifestare de sărbătorire a sa, cu prilejul căreia a vorbit, 
despre importanţa evenimentului19, directorul D. Constantini. În timpul 
revoluţiei paşoptiste, s-a retras la protopopiatul său din Ineu, unde a murit de 
holeră.  

Placa din marmură fixată pe zidul din nord al bisericii menţionează 
donaţiile votive ale preotului Grigorije Lukacic, din 1846, în amintirea soţiei 
şi fiicei răposate înscrise în inscripţia, din limba sârbă. Textul, este în mare 
parte şters, unele cuvinte fiind prescurtate şi dificil de tradus. 

Раб Божи Григориј Лукачик, протопрезв. Јенопол. виши ч. 
Конзис. и С. Варм. Сосјед. овдаш. Крал. Инштитут. Педаг. јав. рсд. 
Катихета и Цар. злат. Медалиј Притјаж. воздвиго камен сеј у име 

                                                 
19 A fost distins de împărat cu Crucea de aur, pentru servicii culturale (30 ianuarie 1837). 
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свете Тројице за спом. супруге свое Екатерине, која се у вјеч. пресел.  
20. марта 1822. и једине дшчере свое Анне, умерше 28. марта 1846. 
кои поред свои серб. и греч. за Библ. ове С.Ц. 160 парч. дан. книг. још 
двестот. пет фор. сребр. под надзир Г. тутор. Церков. предае да всја 
интер. годиш. 8 фор. среб. тако расположити  чтоб из те суме 
зејтина купит и сваке недеље в празд. свет. Бденија задушниц и кад се 
Литија око церк. обноси кандило ово овде упали се. А чест. пароси ове 
С. цркв. 4 фор. среб. свак. год. спомена ради Екатерининог и Аниног да 
има прими. а 18 краи. дас употребе на реп. кандил. и у горе речен 
протопрез. умилњеј умољава да како Г. тутори, Г. свешт. и други 
правовјер. хистијан. пазили испољњавали се овај аманет Богу и церкви 
поверени. Поред ови завјешчавам и своју злат. Медаљу пређе смерти 
остављам свој С.Ц. да на прагу Богоматере придене се и као једна 
утвар церкв. во спомен ради предреченог имена сачува се. Дано у Крал. 
вароши Арад. 8 Јулија 1846. (Robul lui Dumnezeu Grigori Lukacic, 
protoiereul Ienopolei, înaltul membru al Consistoriului şi al Consiliului 
Comitatului ? consilierul comitatului ? (traducere aproximativă) profesor de 
religie la Institutului Pedagogic Regal din aceasta localitate (Arad)  şi 
posesor al Medaliei imperiale de aur, am ridicat această placă în numele 
Sfintei Treimi, în memoria soţiei mele Ecaterina, care a trecut la cele 
veşnice la 20 martie 1822 şi a unicei fiice Ana care a murit la 28 martie 
1846. În afara celor 160 de cărţi în limba sârbă şi în limba greacă, donate 
bibliotecii acestei sfinte biserici, am predat spre administrare 205 forinţi 
argint epitropilor bisericii, pentru ca întreaga dobânda anuală de 8 forinţi 
argint să fie astfel folosită ca din această sumă să fie cumpărat ulei şi în 
fiecare duminică, la sfintele Denii de zilele morţilor şi în timpul 
procesiunilor cu prapori în jurul bisericii, să fie aprinsă candela. 
Deasemenea, cinstiţii părinţi ai acestei biserici să primească în fiecare an 4 
forinţi pentru pomenirea Ecaterinei şi Anei iar 18 crăiţari să fie folosiţi 
pentru repararea candelei. Rog cu smerenie ca atât domnii epitropi cât şi 
preoţii şi alţi drept credincioşi să vegheze la îndeplinirea acestui legământ 
încredinţat Domnului şi bisericii. Înainte de moarte donez Medalia mea de 
aur ca să fie pusă la picioarele tronului Maicii Domnului  şi să fie păstrată în 
amintirea mea. Dat în oraşul regesc Arad, la 8 iulie 1846). 
 

Clădirile aşezământului monahal şi a Şcolii Confesionale Sârbe  
Curtea bisericii este bordată în sud, spre strada  Dornei cu două 

clădiri. Una care servea de adăpost unor monahe, îngrijitoare ale bisericii, 
imobil care s-a păstrat în forma veche până în prezent. Celălalt imobil aflat 
pe colţul străzii, a fost destinat învăţământului primar: sală de clasă şi 
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locuinţă pentru învăţător. A fost una din primele două şcoli confesionale 
arădene înfiinţate în 172120, în care învăţau copiii ortodocşi ilirici (români şi 
sârbi). Existenţa ei şi numele învăţătorilor sunt  semnalate  în Conscripţiile 
şcolare din perioada 1772 - 1791 (Popeangă, 1974, p. 98). În 1729 este 
menţionat dascălul Petar Suvorov, care a îndeplinit această funcţie până în 
1741. Deşi se aprecia, că localul, susţinut de comunitatea oraşului, era 
corespunzător, încă în 1752 au fost adunaţi bani pentru constituirea fondului 
şcolar şi edificarea unei noi clădiri. În 1770, învăţătorul Simeon Secianschi, 
îi învăţa pe cei 74 elevi, să scrie, citească, noţiuni de artmetică şi catehism 
pentru serviciile sale primea de la oraş, 110 florini (H. Medeleanu, Flacăra 
Roşie, 20-26 apr. 2008). 

Reforma şcolară pusă în practică de Teodor Jancovic Mirijevski, 
reprezinţă începutul învăţământului modern, în toate şcolile sârbeşti. În 
1784, s-a solicitat Direcţiei şcolare din Oradea, numirea unui director local, 
funcţie, care în 1789 era ocupată de Franz Milici., iar în 1803 de vicenotarul 
Ion Ştefan Popovici21. Acesta era un om învăţat, care vorbea fluent limbile 
sârbă, română, latină, germană şi maghiară. În 1811, cursurile acestei şcoli, 
ţinute într-o clădire din curtea bisericii, care dăinuie încă, erau structurate pe 
două clase. În una cu 62 elevi, în cea de a doua, cu 84, în majoritate băieţi de 
6-12 ani.  

După înfiinţarea preparandiei arădene (1812), director local al 
acestei instituţii a fost Sava Arsici, comerciant, căpitan şi senator orăşenesc, 
care cuprins de zel, a donat şcolii o clădire, procurând pe cheltuiala sa o 
parte din inventarul necesar instituţiei (L. Cerovic, 2005, p. 168). În 1898, 
vechea clădire a şcolii a fost demolată, pe locul ei fiind edificată după 
planurile arh. Milan Tabacovici o nouă construcţie (sala de clasă şi locuinţă 
pentru învăţător), unitatea funcţionând până în 1964.  

În sala mare a Şcolii Sârbeşti, a avut loc adunarea de constituire a 
Organizaţiei Arădene a Slavilor Antifascişti (19 nov 1944). În prezent, 
clădirea este folosită ca loc de întâlnire a enoriaşilor (zborniţă). 
  

4. Palatul Sârbesc (Piaţa Sârbească nr. 7-8) 
Impunătorul edificiu, conceput în 1913, de arhitectul arădean 

Milan Tabacovici adăposteşte casa parohială şi locuinţe familiale. Cele  
două nivele, ale clădirii au o desfăşurare pe trei străzi la faţadele cu colţurile 
rotunjite putându-se descoperi elemente floral vegetale ale arhitecturii 
                                                 
20 L. Cerovic, 2007, stabileşte, ca dată de înfiinţare a şcolii, 1920, instituţia fiind cea mai 
veche de pe Valea Mureşului.  
21 Era vorba de un director şcolar, pentru toate unităţile de învăţământ ilirice (ortodoxe), din 
oraş. 
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seccesion. Dispunerea lor asimetrică, înlătură monotonia suprafeţelor 
zidăriei, dându-le personalitate. Aspectul modern, al clădirii într-un vădit 
contrast cu imobilele din jur, este dat de cele două rânduri de balcoanele 
exterioare, de la fiecare faţadă, cu balustrade metalice, ferestre mari cu 
parasolare Esslinger, rulouri din lemn de tei monate în rame metalice. Trei 
porţi pietonale în două canate, conturate discret cu decor vegetal, conduc 
prin câte o galerie spre casa scărilor, îngrijit lucrate şi spre curtea interioară. 
În capătul faţadei dinspre răsărit, a fost construit în turn circular, cu acoperiş 
ţuguiat, asemenea unui coif baroc, de culoare verde, demn de un castel. Din 
punct de vedere estetic, construcţia dă o notă suplimentară de farmec, fiind 
necesară pentru montarea unei scări din lemn, în spirală, cu 88 de trepte 
necesată accesului în pod. Alături a fost montată poarta mare din lemn, cu 
ancadramente masive, care-i dau monumentalitate. Ea permitea accesului 
căruţelor care transportau locatarilor, lemnele necesare încălzirii 
apartamentelor confortabile, înalte şi luminoase. O clădire, care servea ca 
spălătorie şi locuinţă pentru paznic, se afla alături. 

Printre locatarii de seamă al imobilului, amintim pe preotul  
protopop Dragutin Ostoici (1909-1999), originar din Gelu (judeţul Timiş), 
istoric şi pictor autodidact, cunoscut prin două iconostase şi numeroase 
icoane, inspirate din erminia ortodoxă. 
 

5. Casa unde a locuit tânărul Ioan Slavici (Piaţa Sârbească colţ 
cu strada Hunedoara) 

În 17 ianuarie 1998, cu prilejul aniversării a 150 de ani dela 
naşterea lui Ioan Slavici, pe casa din Piaţa Sârbească - colţ cu strada 
Hunedoara, unde scriitorul a locuit între anii 1862-1863, s-a aplicat o placă 
din marmură al cărui text incizat, menţiona acest lucru. După câţiva ani, 
placa a fost demontată, fiind în prezent considerată dispărută. 

Ioan Slavici este unul din pilonii pe care s-a construit literatura 
română modernă. Arădenii, al cărui fiu este, îl omagiază şi îi păstrează vie 
memoria, numele său fiind eternizat nu doar prin manifestări ştiinţifice, 
publicaţii de studii şi cercetări ştiinţifice şi reeditări ale operelor sale. El 
rămâne în amintire viu pentru eternitate prin înfiinţarea unor societăţi şi 
asociaţii culturale care-i poartă numele, ridicarea unor monumente publice şi 
plăci memoriale, denumirea unor instituţii şi alte forme. Enumerându-le, şi 
(eventual) comparându-le  cu alte nume, se poate constata, că Ioan Slavici, 
este personalitatea care, în judeţul Arad, se bucură de cea mai mare preţuire, 
fiind cunoscută şi apreciată cvasi-unanim. 
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Colonizarea ţăranilor maghiari şi români în regiunile de 
câmpie arădene, între 1867-1940  

(consideraţii metodologice pentru cercetarea temei) 
 
                                                                                                    

Marius Răzvan Meszar, 
Universitatea Oradea  

 
 

Prin intermediul acestei comunicări, propunem mai multe direcţii 
metodologice pentru investigarea ştiinţifică a colonizării ţăranilor maghiari 
şi români în regiunile de câmpie arădene, o temă relevantă a realităţilor 
istorice din spaţiul transilvănean, plasată în a doua jumătate a secolului al 
XIX-lea şi prima jumătate a secolului următor. Finalitatea acestei cercetări 
urmăreşte prezentarea într-o viziune integrativă a colonizărilor făcute de 
către statalitatea maghiară după anul 1867 în comitatul Arad şi cele 
desfăşurate de către statul national unitar român în perioada interbelică, în 
judeţul Arad. Analiza propusă constituie un studiu de caz relativ la 
colonizarea ţăranilor maghiari şi români în zonele de câmpie arădene. 
Subiectul poate fi extins, mutatis mutandis, pentru întreaga Câmpie de Vest, 
precum şi pentru alte regiuni transilvănene în care au avut loc colonizări 
succesive de ţărani maghiari şi români.  

Ab initio, dorim să învederăm faptul că tema de cercetare la care 
facem referire se încadrează în aria de expertiză personală, validată de 
cercetările ample asupra fenomenului istoric, pe care le-am întreprins în 
cadrul studiilor universitare de licenţă, masterat şi doctorat. Printre altele, 
prin Reforma Agrară din anul 1921, au fost colonizate în judeţul Arad 1076 
de familii de ţărani români, mai ales din zona munţilor Apuseni. O parte 
dintre cele 16 centre de colonizare române au fost înfiinţate în proximitatea 
unor localităţi cu o populaţie majoritar maghiară, unde exista un surplus de 
fond funciar, necesar pentru împroprietarirea ţăranilor români. Sondând în 
profunzime acest fenomen, am descoperit că, la rândul lor, aceste localităţi 
maghiare au fost înfiinţate, mai ales, după oficializarea monarhiei austro-
ungare, prin colonizarea de ţărani maghiari. Aceste colonii maghiare erau 
amplasate, în apropierea unor aşezări majoritar româneşti1. Pe cale de 
consecinţă, prin tema de cercetare „Colonizarea ţăranilor maghiari şi români 
                                                           

1 Vezi Anexele  1 și 2. 
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în regiunile de câmpie arădene, între 1867-1940 (consideraţii metodologice 
pentru cercetarea temei)" propunem o restituire istorică inedită a celor două 
dimensiuni ale colonizării: prima făcută de către autorităţile de la Budapesta 
în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, iar a doua realizată de către  statul 
român, după anul 1918.  

O primă direcţie metodologică propusă se referă la structurarea şi 
documentarea temei alese, în 3 părţi component, suprapuse etapelor de 
cercetare. Prima parte vizează „Colonizarea ţăranilor maghiari în comitatul 
Arad (1867-1918)". În cadrul acestei etape, documentarea se poate realiza în 
cadrul Arhivelor Naţionale-Serviciile Judeţene Cluj şi Arad. Cercetarea 
documentară poate fi continuată şi în instituţiile de profil din Ungaria, 
precum biblioteci, universităţi, muzee, etc.. De asemenea, propunem şi o 
cercetare în teren, reflectată printr-o investigare a coloniilor maghiare la faţa 
locului, înregistrarea tradiţiei orale locale, inventarierea izvoarelor istorice 
locale: manuscrise, monografii ale localităţilor, ilustraţii, etc. În urma 
acestei activităţi de cercetare, dorim să reconstituim parcursul colonizării 
ţăranilor maghiari în comitatul Arad: contextul general, intervenţia 
autorităţilor de la Budapesta pentru coordonarea acestui proces, premisele şi 
etapele colonizării, originea şi identitatea coloniştilor, centrele de colonizare 
înfiinţate în regiunile de câmpie arădene, evoluţia în timp a coloniilor 
maghiare, etc.  

A doua parte a subiectului de cercetare urmăreşte „Colonizarea 
ţăranilor români în judeţul Arad (1918-1940)". Pentru acest element 
constitutiv al temei, principalele surse documentare provin din: Arhivele 
Naţionale Istorice Centrale, fondul Oficiul Naţional al Colonizării, Arhivele 
Naţionale-Serviciile Judeţene Arad, Cluj şi Timiş. Ca şi în prima parte a 
analizei, sursele arhivistice sunt coroborate cu izvoare istorice locale: 
informaţii de istorie locală, monografii ale coloniilor, manuscrise, etc. În 
această parte putem recurge la aceiaşi expunere tematică din prima analiză: 
contextualizarea colonizării ţăranilor români în judeţul Arad, cauzele şi 
etapele colonizării, identitatea coloniştilor, cadrul legislativ interbelic care a 
reglementat strămutarea ţăranilor, evoluţia istorică a centrelor de colonizare 
româneşti, precum şi alte aspecte relevante.  

În accepţiunea noastră, partea cea mai interesantă a temei alese 
este „Colonizarea ţăranilor maghiari şi români în regiunile de câmpie 
arădene (1867-1940)" . În cadrul acestei părţi ne propunem să analizăm 
comparativ cele două dimensiuni ale colonizării din zona Aradului. Acest 
demers metodologic nu vizează doar premisele, contextul şi desfăşurarea 
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propriu-zisă a colonizării, ci, în egală măsură, are în vedere şi integrarea 
coloniştilor în „lumea nouă", adaptarea la condiţiile geografice, relaţiile cu 
vecinii din comunitate şi din localităţile aflate în apropiere, percepţia 
celuilalt, evoluţia social-economică, rolul statului maghiar şi, ulterior, 
român, în cadrul colonizării, etc. Dorim să acredităm ideea bazată pe surse 
documentare, conform căreia, ţăranii maghiari şi români, colonizaţi în zona 
Aradului au convieţuit în mod paşnic cu locuitorii din zonă, desigur, cu 
anumite excepţii inevitabile. De asemenea, în ciuda greutăţilor de ordin 
politic, economic, social, psihologic, climatic, etc., coloniştii au reuşit să îşi 
continue activitatea în noul cadru geografic în care i-a împins viaţa, mai 
mult, să se consolideze economic, să îşi depăşească condiţia materială 
dinaintea colonizării, contribuind la dezvoltarea social-economică şi 
culturală a regiunii arădene. Totodată, dorim să subliniem caracterul inedit 
al acestei teme istorice. Literatura istorică de specialitate nu a înregistrat 
până în acest moment nicio întreprindere în care să se prezinte in extenso 
acest subiect. Mai mult decât atât, demersul nostru ştiinţific denotă o 
profundă relevanţă actuală, în contextul în care coloniile de maghiari şi 
români au evoluat în timp, devenind comunităţile mai mult sau mai puţin 
prospere de astăzi. Prosperitatea şi sărăcia acestor comunităţi îşi pot găsi 
cauza tocmai în evoluţia istorică proprie.  

O altă abordare metodologică, pe lângă cele enumerate anterior, se 
referă la interdisciplinaritate. Pentru a reda o imagine obiectivă şi de 
substanţă asupra colonizării ţăranilor maghiari şi români în regiunile de 
câmpie arădene, vom recurge la interdisciplinaritate. Astfel, pe lângă istorie, 
între domeniile convocate să contribuie la examinarea acestei teme, se 
numără: istoria agrară, istoria economică, istoria mentalităţilor în alianţă cu 
antropologia, demografia istorică, geografia istorică, etc. Rezultatele 
ştiinţifice ale acestor cercetări urmează să fie convertite în mai multe studii 
scrise, susţinute în cadrul sesiunilor sau conferinţelor de interes ştiinţific 
naţional. Totodată, dorim publicarea acestora în reviste şi volume istorice de 
specialitate.  

Având în vedere cele ce precedă, prin intermediul acestui studiu 
propunem inaugurarea unei piste noi de investigaţie ştiinţifică: istoria 
colonizării ţăranilor maghiari şi români în zona Aradului, între anii 1867-
1940, un subiect de istorie locală, încadrată în istoria generală a 
Transilvaniei.  
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Anexa 1 
Panoul de la intrarea în satul Ţipari, comuna Sintea Mare. Colonia 

românească având acelaşi nume este situată în continuarea satului cu etnici 
maghiari şi slovaci, la un kilometru distanţă. 

 

 
 

Anexa 2 
Colonia românească Satu Mic a fost înfiinţată lângă localitatea cu acelaşi 

nume. 
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 O tălmăcire critică a încercării – din anii 1890-1892 – de 
amplasare a Orodului medieval pe locul actual al 

municipiului Arad în monografia lui Márki Sándor (1892) 
 
 

Dan Demșea, Arad 
 
 

 „Capitolul XIII. Oraşe. /p. 175/ 
În evul mediu în comitatul Arad /existau/: 14 oppiduri iar în 

comitatul Zărand, 11. Dintre acestea, deja în secolul al XV-lea documentele 
menţionau din când în când /câte un/ „civitas”; În 1529 regele Ioan I, într-
adevăr, a investit Lipova cu privilegiul de oraş liber regal. 

I. Oraşul Arad 
Comitatul Arad a primit denumirea de la oraşul Arad, [scris şi 

rostit] bătrâneşte Orod, [care se constituise ca] sediu de arhidiaconat, 
prepozitură şi capitlu, [de-asemenea sediu de] arhivă interesând nobilitatea 
[de pe întinsul] a zece comitate, cât şi, pentru o vreme, scaun al judecăţilor 
ecleziastice. Încă din anul 1344 /era considerat/ un loc notabil, întrucât 
comitele Nicolae era pomenit în calitate de judecător1. Însuşi oraşul era 
menţionat drept civitas în anii 1329 şi 13842 şi, deja, în cursul secolului al 
XIV-lea /oamenii/ vorbesc despre piaţa3 şi târgurile acestuia, care se 
desfăşurau pe păşunea publică dinspre Micălaca /”Mikelaka”/4; deseori erau 
vizitate de către corăbiile transportatoare de sare. Iar schela [recte rada de 
ancorare; în original rév] de pe malul Mureşului a figurat de mai multe ori la 
începutul secolului al XVI-lea în istoria războaielor. Cetatea ei s-a aflat, de-
altfel, după năvălirea tătarilor, ce-i drept, într-o stare de decadenţă. Iar la 
începutul veacului al XVI-lea devenise oraş deschis [a se vedea semnificaţia 
în Max Weber, Oraşul], fiind numit peste tot doar oppidum; dar în calitatea 
sa de sediu al comitatului şi al capitlului şi-a menţinut în întregime 
importanţa până în epoca cuceririi turceşti. Este cu atât mai curios faptul că 
despre toate denumirile din trecut ale acestui oraş cât şi despre toate situările 
sale, au putut interveni în circulaţie o serie de legende reale. Şi până în ziua 
de azi a domnit nesiguranţa totală în ambele sensuri. 

                                                           
1 Bölöni-lt. [Arhiva ] Bölöni. 
2 Zichy-okm. [Colecţia de documente Zichy], vol. I, 336; Dl. [Diplomatarium] nr.7064. 
3 Dl. nr. 29743. 
4 Fábián, I, 205. 
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Oraşul Arad, care a fost numit aproape fără excepţie Orod în Evul 
mediu, nu se afla aşezat la Glogovăţ, după cum credinţa populară şi 
literatura le susţin5, dacă [acest Orod] nu ar fi existat pe teritoriul [cartierului 
contemporan cu autorul monografiei] Sarkad [literal călcâi], în special în 
acea parte din sud-estul periferiei actualului oraş Arad – după cum o 

                                                           
5 Deja Bél Mátyás în lucrarea sa Comitatus Aradiensis susţinea – conform Bibliotecii 
arhiepiscopale din Esztergom [Strigoniu], B, Nr. 17a, X, d. 6 – acea aserţiune pe care apoi 
monografii Aradului, P/eretsényi/ Nagy László, Fábián şi Lakatos au făcut-o valabilă 
pretutindeni, anume că Aradul [Orodul] se afla pe locul Glogovăţului de azi; această tradiţie 
cărturărească, aşadar, nu are o vechime de 50 de ani ci una cu mai mult de 160 de ani. 
„Aradul de azi – aşa grăieşte Bél – se află faţă de cel vechi la o milă depărtare spre vest, pe 
acelaşi mal [al Mureşului], acolo unde drumul de ţară al Oradiei merge spre Timişoara; 
drept pentru care, după părerea unora, Aradul [Orodul] a fost mutat aici de către turci 
pentru a servi drept piedică împotriva creştinilor doritori să stânjenească [cetatea otomană a 
Aradului]”. Dar deja îşi este sieşi contrazicător când acestor cetăţi, situate pe locul 
vechiului şi pe cel al noului Arad, le-a fost atribuit /acest/ rol. De exemplu, chiar şi în 
dizertaţiile mele din anul trecut (1890) (vezi Monarhia austro-ungară în scrieri şi imagini, 
II, 453 cât şi în „Comunicările de istorie militară”, p. 315), dacă – aşadar – cercetările mele 
ar fi condus spre alt rezultat, nici într-un caz nu m-aş fi contrazis. Pentru [amplasarea] la 
Glogovăţ grăieşte 1) cartea de 160 de ani vechime [a lui Bél M.] şi tradiţia populară, mai 
veche cu 20-30 de ani faţă de aceea. Nesigure sunt ambele, pentru că între locuitorii, 
contemporani cu /împăratul/ Leopold I, ai comitatului Arad şi /locuitorii/ cei vechi nu există 
o continuitate. 2) Însuşi numele de acum al localităţii care (conform lui Rácz K. /în/ 
„Alföld”, 1884, nr. 483) este compus din cuvântul Glogau (capitlu) şi vacz sau vecz 
(pământ) ar semnifica pământul capitlului. Aşadar, pornind de la denumirile Glogovecz, 
Glogovicza, Glogovnicza şi Glogovo, s-ar putea găsi în patria noastră încă nouă astfel de 
locuri în care au existat capitluri. Conform valahilor bătrâni, locul a fost botezat, altminteri, 
după numele tâlharului certăreţ rascian Glogov (informaţia amabilă a d-lui Johann 
Niedermayer). 3) Cel mai important argument îl constituie măreaţa ruină a bazilicii, pe care 
chiar şi eu însumi am făcut-o cunoscută drept ruinele prepoziturii arădene („Történ. Értes.”, 
1883, fascicula 2). Însă nici un indiciu nu probează faptul că această /ruină/ a fost într-
adevăr biserica prepoziturii arădene. Nici acel /indiciu/ că pe lângă ea a fost găsită în anul 
1807, cu ocazia construirii locuinţei işpanale [recte Camerale], o mână bună de monede de 
argint din vremea regelui Bela (Fábián, Arad, vol. II, manuscris, 39); deoarece monedele lui 
Bela cel Orb sunt rare, /iar/ monedele /rege/lui Bela al IV-lea sunt frecvente şi /ele/ nu 
constituie un fapt afirmat /în sensul/ că acestea /datează/ din vremea vreunuia din regii Bela 
/ai Ungariei arpadiene/. 4) Depoziţia martorilor, instrumentată în 26 aprilie 1449 (Arhiva 
capitlului de la Alba Iulia, Cista Marm., fasc. 4, nr. 12, şi „Tört. Adattár”, II, 284-286) 
despre acele date care înşiră vecinătăţile pustei [recte fermajului] Molnai /aparţinătoare de/ 
capitlul arădean, situate [la nord] deasupra /celor numite/ Csura şi Orod, pe lângă faptul că 
nu probează deloc că la Glogovăţ [s-a aflat Orodul], nici că pe locul de astăzi ar fi existat 
«Orod»-ul, pentru simplul fapt că /ne/ indică doar direcţia /sau sensul pe o axă geografică/. 
Insă chiar şi până la Glogovăţ [aceste vecinătăţi] se aflaseră într-o poziţie intermediară – de 
la Molna spre vest – Ciolt-ul, Bizere, Sfântul Gheorghe, Martonoslaka şi Sfântul Ivan. 
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ilustrează îndeajuns investigaţiile topografice pe lângă cea a lumii 
documentelor. 

/p. 176/ Acest colţ l-au numit /în timpurile/ de demult Vonuk sau 
Vomuk iar acolo îşi aveau locuinţa meşterii arcaşi ai regelui6. În anul 1343 
însuşi capitlul dădea de veste că în satul Vonuk se află biserica fondată în 
cinstea sfântului protector, fericitul confesor Martin7 şi că acest sat se aflase 
între /parohia/ Kerekegyház [în traducere: Biserica cu rotondă; situată cu 
multă probabilitate pe terenul comunei Secusigiu de astăzi, conform hărţii 
color concepută de dr. Márki Sándor; vezi poz. 1 din lista figurilor, 
„anexată la foaia de titlu” a volumului I] şi /parohia/ Itelaka sau Mikelaka 
[astăzi constituind cartierul răsăritean Micălaca al municipiului Arad, de pe 
malul drept al Mureşului]. Distanţa /de la Vonuk, plasat pe harta color a lui 
Márki/ până la Mikelaka este într-adevăr de 2 km. Celălalt vecin i-a fost 
Kerekegyház – lângă canalul Aranka, care se desprinde din râul Mureş – 
/apreciat/ ca la 19 km de acea8 /fortificaţie Vonuk, plasată pe harta color a 
lui Márki S. pe locul fostei cetăţi otomane, de pe axa actualei Căi a 
Romanilor/. Conform acestei [afirmaţii a lui Márki S.], Aradul /înţeles ca 
fiind oraşul medieval Orod, anterior cuceririi otomane/ era aşezat între 
aceste două [sate cu parohie, Mikelaka şi Kerekegyház] pe locul actual [al 
municipiului Arad]. Casa lui Vonuk este menţionată chiar şi în /anul/ 1720, 
în perimetrul actual al oraşului actual Arad9. Aşadar, una din porţiunile 
vechiului oraş Arad [subînţeles ca fiind Orodul de pe locul municipiului de 
astăzi] a fost numită Vonuk sau Vomuk, aşa precum ei numesc aceeaşi 
porţiune din oraşul cel nou [de pe locul actual al municipiului Arad], la fel 
precum este denumită periferia Sarkad [pronunţat Şarkad] cartierul 
corespunzător de pe acelaşi loc. Acest loc a împodobit, aşa zicând, cununa 
/celorlalte/ sate donate de către regele Bela al II-lea Bisericii din Arad [recte 
Orod]; anume Hek10, Ség [se pronunţă Şeg] (actualul cartier de periferie 

                                                           
6 Rupp, Helyr. [Topografia] III, 61. 
7 Fábián, I, 226-227; „Tört. Adattár” [„Colecţia de date istorice”], II, 138. /Fiind/ scris 
Vonuc, trebuie să-l citim Vonuk; Karácsonyi /în/ „Tört. Ért.”, 1890, p. 212, îl înfruntă pe 
Fábián, care a amplasat acest sat pe locul Aradului de astăzi; a se vedea nota de subsol 
următoare. 
8 Karácsonyi vine să-i demonstreze situarea geografică în „Tört. Ért.”, 1882, 166-167. dacă 
Vonuk ar fi fost amplasat în apropierea Glogovăţului, documentul arhivistic nu ar fi folosit 
acel nume /Vonuk/ pentru fixarea aşezării sale /săteşti/. 
9 Arhiva Ţării /Ungariei/, Conscripţia din anul 1720; a publicat-o, de-asemenea, Szőllőssy 
/în/ „Aradi Közlöny”, 1884, nr. 137. 
10 Poate că este identic cu Henk (acel Hek, acest Henc din cuprinsul documentului) pe care 
trebuie să-l căutăm în apropierea celor două Kékes [pronunţat Kekeş, iar ulterior Kekeci] 
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urbană Şega), Milona (puţin către apus faţă de acesta), Csemperlaka (pe 
partea /canalului/ Mureşul Mort al cartierului de periferie Bujac) şi Abád 
(Wiesenhaid, /care/ la valahi este chiar şi astăzi Ibed [denumirea actuală a 
satului este Tisa Nouă]). Diploma fundaţională [a regelui] Bela al II-lea /p. 
177/ le menţionează pe acestea /din urmă/ cu prioritate11. Şi astfel, este cert 
/faptul/ că acestea au constituit bunurile iniţiale ale Capitlului, în centrul 
/geografic/ al cărora stătea însuşi sediul /conducător al/ Capitlului. Asta, 
oricum, se referă la Aradul de astăzi. Glogovăţul [azi Vladimirescu] nu ar 
mai fi putut corespunde unui astfel de centru. Mikelaka, Vonuk /şi/ Sfântul 
Paul [Pe harta lui Márki această parohie fiind amplasată la 13 km NV de 
Mikelaka] constituiseră, de-asemenea, florilegiul străvechi al Capitlului – 
poate pe seama bunurilor cetăţii Arad [recte Orod] – câştigate neîndoios din 
partea /regelui/ Bela al II-lea. Îndeobşte, întâlnim în apropierea Aradului de 
astăzi vechile bunuri ale cetăţii Arad [recte Orod] chiar dacă nu le-am lua în 
consideraţiunile noastre. Aşa, /bunăoară/ Basarág12, Anya-Sziond13, Hudi14, 
Alsó-Wajla15. Pentru cultivarea acestor pământuri ar fi fost deosebit de 
incomod să se umble în afara Glogovăţului, în timp ce populaţiei cetăţii 
(castrenses) [de pe locul] Aradului de astăzi îi venea la îndemână /această/ 

                                                                                                                                                    

aflate între Zsigmondháza [tradus Casa lui Sigismund /Lovasz/, în fapt fiind cunoscut azi 
drept cartierul Mureşel de lângă cartierul Aradul-Nou] şi Kisfalud [azi satul Fântânele, 
fostul Engelsbrunn]; Cf. Dl. /Diplomatarium-ul/ nr. 13.597. [Pe harta color a lui Márki, 
satul „Hek ?” este amplasat în „Pusta Gaiului” – aproximativ la 5 km est-est-nord de 
„Milona” – în cel mai strâmt loc dintre canalele Mureşul Mort şi Ieruga Seacă]. 
11 Capitlul de la Cenad le-a transcris în anul 1405; Cf. Dl. 31.121; /transcrise/ în aceeaşi 
ordine, aceste sate sunt pomenite de către Capitlul de la Oradea în anul 1349; („Tört. 
Adattár”, II, 139); cu deosebirea că /denumirea/ Hek este înlocuită cu cea de Mikelaka 
[pronunţată româneşte atunci şi astăzi Micălaca]. În rest, toate numirile de localităţi sunt în 
mod limpede recognoscibile Ceperd, Milana, Apaad; [pe harta color, anexă la volumul I al 
monografiei lui Márki, cele trei menţiuni comportă o grafie modificată: „Cemperlaka” şi 
„Milona”, ambele la nord de actualul cartier Gai; cea de-a treia, „Abád”]. 
12 Bursorog, /în/ Ritus expl. Ver., /paragraful/ 249; /Cf./ Bél, Adparatus, 245; Posorogh în 
/anul/ 1232, /în/ „Hazai okm.”, I, 12. [Pe harta lui Márki este amplasată în hotarul 
extravilan nord-vestic al oraşului Pecica de azi, cunoscută a fi fermajul Bașaraga]. 
13 Anha Zehund, /în anul/ 1230, /în/ „Hazai okm.”, VI, 24-25. [Pe harta lui Márki este 
amplasată la NNE de Basarág, pe malul drept, nordic la Ierugii Seci, aflându-se 
deasemenea în hotarul extravilan nord-vestic al oraşului Pecica de azi]. 
14 Este posibil /să fie vorba despre/ menţionatul Hodust în diploma /regelui/ Bela al II-lea – 
/Cf./ Dl. 31121 – care era aşezat lângă Mureş, în apropierea „Ség”-ului şi a celorlalte; şi 
astfel poate fi considerat identic cu actualul /sat/ Hodoş. [Pe harta lui Marki, „Királység” - 
identificabil cu actualul cartier Şega – se află la 12 km nord-est de „Hodos”, ultimul fiind 
identificabil cu locul actualei mănăstiri Hodoş-Bodrog]. 
15 Alsu Woyla, în diploma din anul 1230. 
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apropiere. [Doar pentru funcţionarii economici ai Orodului era relativ mare 
distanţa pentru deplasări; de exemplu, de la sălaşul Sziond până la abaţia 
Orod (figurată pe harta lui Márki drept Bizere) distanţa în linie dreaptă era 
de 28 de km SEE]. 

Cea mai de seamă clădire a cetăţii fusese biserica Prepoziturii şi 
edificiul Capitlului [de Orod]. În afara lor mai încăpeau în /această incintă/ 
fortificată vreo câteva case. Despre biserică – pe al cărei teren ar fi putut sta 
cetatea demantelată la mijlocul secolului trecut [al XVIII-lea] – cea a 
franciscanilor, una dintre cele mai valoroase ale renaşterii [arhitecturii 
baroce] din Ungaria, Verancsics – care, în calitatea sa de cunoscător al artei 
şi, totodată, de arhiereu, ar fi avut cunoştinţe adecvate asupra stilului 
constructiv al bisericilor – scria răspicat că [antecesoarea ei] fusese bazilică 
şi că astfel, în nici un caz /el/ nu ar fi putut înţelege acea estetică pură a 
epocii romanice, ale cărei ruine de la Glogovăţ – chiar şi eu însumi – nu de 
mult le-am apreciat drept ruinele Prepoziturii arădene [recte ale Orodului]. 

Din cetatea medievală a Aradului [pe care autorul monografiei o 
subînţelege a fi fost Orodul şi îi mută amplasarea de la Glogovăţ la Aradul 
modern] se putea ajunge înspre nord (în direcţia Pieţii Libertăţii [azi Avram 
Iancu] şi a Căii Andrássy [porţiunea de la Teatru până la Primărie] la aşa-
numita Stradă Centrală). Astfel de străzi principale largi, sunt semnificative 
chiar şi până astăzi pentru oraşele cele mai maghiare [sic !] iar această 
mândrie a rămas în chip de moştenire din partea primilor locuitori maghiari 
[recte maghiarofonii din medievalul Orod] asupra sârbilor, românilor şi 
germanilor aşezaţi [probabil în interiorul fortificat al aşezării civile de pe 
locul actual al oraşului Arad] în cursul secolelor al XVII-lea [adică, în 
timpul stăpânirii otomane de până la 1687] şi al XVIII-lea16 [respectiv în 
timpul stăpânirii armatei habsburgice de pe locul fostei cetăţi otomane]. 
Această stradă, chiar şi în conformitate cu mărturiile diplomatice, mergea 
dinspre sud spre nord17. Iar mai târziu Prepozitura de Arad [recte Orod] şi 
Capitlul ei au căzut de acord astfel ca spre răsărit /de această stradă/ (până în 
marginea malului Mureşului) iobagii care locuiau acolo să dea ascultare 
Capitlului şi aceia care locuiau de-alungul şirului de case de pe partea 
apuseană /a acestei străzi/ - [să fie obedienţi] Prepoziturii18. 

                                                           
16 Strada Centrală [a aşezării civile Orod] este amintită pentru prima dată într-o diplomă 
redactată în 17 aprilie 1380; „Tört. Adattár”, II, 141-142. 
17 Ibidem, II, 183-184; Fábián, I, 237-238; Cf. Dl. 29728. 
18 La Glogovăţ, ruinele bisericii [recte ale bazilicii] se află în partea cea mai sud-vestică, iar 
acolo cele mai vechi străzi, adaptându-se condiţiilor micului platou al terenului, se curbează 
în întregime dinspre sud-vest spre cele Cinci Movile (Öthalom). Casele, de-asemenea, aici, 
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Strada Centrală se ramifica de la capătul ei nordic spre răsărit, spre 
Micălaca. Iar de la vest spre est, /p. 178/ Micălaca era ascunsă între păduri 
străvechi, cu adevărat extinse. Pe drumul ducător într-acolo, pe ambele sale 
laturi se aflau locurile de pescuit [heleşteele] Keszeg (Kesegh) (piscina) 
/anume/ pe latura se răsăriteană; iar lângă un câmp pe nume Tatárszeri 
(Chatarsery) se afla un loc întins, stufos, cu arbuşti19. [Pe harta lui Márki, 
Keszeg-ul şi Tatárszeri se află la aproximativ 2 km, respectiv la 1 km de 
parohia Mikelaka]. Keszeg trebuie să fi căzut în proximitatea ecluzei 
/canalului/ Mureşul-Mort desprins din /râul/ Mureş; şi chiar şi astăzi 
constituie un loc bun pentru pescuit; Tatárszeri se întindea, după toate 
probabilităţile, acolo unde există cimitirul militar din Mikelaka [din dreptul 
cetăţii Vauban-Tenaille de peste Mureş]20. Mikelaka era încojurată de o 
pădure /a cărei circumferinţă/ era apreciată ca la trei zile de mers la pas. De 
aici până la Arad [cel de azi] şi până la Glogovăţ, într-adevăr nu pot să pun 
în evidenţă nici măcar locul unui sat medieval, câtă vreme de la Arad spre 
nord-vest şi de la Glogovăţ spre sud-est satele se ţineau şir. Pădurea se 
întindea de la vest spre est, în schimb lăţimea i-a fost apreciată de la nord la 
sud21. Ceea ce întăreşte faptul că doar o parte a acesteia s-a aflat între 
Mikelaka şi Glogovăţ, pentru că sunt despărţite doar de 3 km. Aşadar, atunci 
lăţimea pădurii nu putea să fie mai mare de 2 km. Însă deja pentru 
străbaterea celor 6-10 kmp sunt mult prea îndeajuns chiar şi 2 ore, nu trei 
zile. În schimb, dacă ne potrivim la cuvintele diplomei [în sensul că] luăm 
Mikelaka drept punctul central al pădurii, atunci lungimea acesteia de la 
Arad până la Glogovăţ ar fi de 8 km, /iar/ lăţimea ar avea 6-7 km. Întinderea 
[recte suprafaţa] ei ar avea cam un miriametru [?], astfel încât directorilor 
hotarnici – încet păşitori – le-ar fi revenit de fapt 2-3 zile pentru 
                                                                                                                                                    

precum în orice oraş maghiar [recte din Ungaria], /situate/ pe latura ierugii, stăteau mai cu 
seamă pe direcţia est-vest, câtă vreme cursul Mureşului în Aradul de astăzi şi cu el 
construcţiile l-au urmărit şi-l urmăresc în direcţia nord-sud. 
19 „Tört. Adattár”, II, 325 (într-o diplomă din anul 1449). Una dintre acestea sau alta 
învecinată cu Tatárfürmező [într-o traducere liberă Câmpul Tătarilor]; Cf. Dl. 29728; Cei 
din Orod s-ar fi bătut aici cu tătarii în anul 1241. Keszeg-ul este scris în anul 1392 Kwchug 
(adică Köcsög). 
20 În acest fel ne este uşor să înţelegem locul citat în document. Druml care ducea de la 
Glogovăţ la Mikelaka nu se putuse afla nici atunci şi nici acum în apropierea Mureşului; şi 
astfel, nu dorim să înţelegem sub denumirea de piscină numai un eleşteu artificial sau o 
simplă mlaştină, (ceea ce după apariţia cărţii lui Herman Ottó nu ar fi întotdeauna consult); 
/ca atare/ Keszeg-ul l-am putea căuta doar în locul pomenit /mai sus/. 
21 Conform unei diplome din anul 1388, drumul tăietor în lăţimea pădurii, pornea 
ramificându-se de la drumul dintre Arad şi Mikelaka, şi se oprea la vadul Mureşului, numit 
Asszonylaka, aşadar, luat în întregimea sa mergea de la nord spre sud. 
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înconjurarea pădurii. Între pertinenţele sale se numărau Gyiraszek 
(Gyrakszek), Morotva şi, dincolo de Mureş, Sziget (Zigeth). Contele 
Károlyi amintea chiar şi în anul 1707 lângă Arad mai multe insule. Lângă 
Glogovăţ nu cunoaştem niciuna [autorul monografiei ignorând faptul că cele 
33 de tăieri de buclă ale Mureşului dintre Szeged şi Lipova din „Vormärz” 
/înainte de 1848/ au căutat să elimine insulele de pe traseul noii artere 
navigabile]. 

Aradul [recte Orodul] şi Mikelaka [Micălaca] erau despărţite de 
aşa numitul loc „între Mureşuri”22. O singură privire aruncată asupra hărţilor 
vechi şi moderne poate să convingă asupra faptului că acel teren ar putea fi 
înţeles corect doar sub forma acelei curburi /bucle/ a Mureşului pe care 
astăzi se înalţă cetatea Aradului, iar la începutul secolului trecut [al XVIII-
lea] era numită Insula Orod. [Nefiind indicată sursa, suntem nevoiţi să 
admitem că ea nu ar fi singura cu acest nume. Cartografii militari ai 
comandantului cuceritor Eugeniu de Savoia, campaţi la Arad în zona cetăţii 
otomane au realizat un crochiu în toamna anului 1689, numind hinterlandul 
nordic al acestei cetăţi „Klein Insul Arat” (Mica Insulă Arad), despărţită de 
„Gross Insul Arat” (Insula Mare a Aradului) prin canalul Mureşul Mic. La 
rândul ei, Insula Mare a Aradului era mărginită la nord de canalul Mureşul 
Mort; Cf. Copia color a crochiului, primită de la München prin bunăvoinţa 
fostului coleg muzeograf Blaga Ioan din Arad, în vara anului 2013; vezi 
anexa 2, format A4]. 

În partea nordică a sectorului [dintre braţele] Mureşului /menţionat 
mai sus de către Márki „între Mureşuri”/ drumul ducea [de la Orodul 
medieval, plasat de către Márki pe locul central al Aradului actual] printr-o 
câmpie, între tufe de spini, târşi (crânguri de arbuşti) şi pomi fructiferi, până 
la Mikelaka. În apropiere se înşiruiau eleşteie, unul lângă altul. Astfel, 
/existau/ Talamir (Thalamir), Farkaslyuk [Vizuina Lupului], Papferedő 
(Papferedew) [Baia Popii], Onna [Oana sau Oanea] şi Szent-György-tava 
(Zenthgergthowa) [Balta Sfântului Gheorghe]23. Toate acestea au fost create 
(alcătuite) de revărsările Mureşului. Dar până ce pe malurile sale se arătau 
bogat roditoarele /tufe de/ papură (herba mattarum, que vocatur vulgo 
gyeken) şi trestii. Pe de-altă parte, călugării care mergeau la scaldă se 
răcoreau la umbra pomilor fructiferi /p. 179/; mai mult, chiar şi o parte a 
acestui drum era mărginită (străjuită) de aceşti pomi fructiferi. Zona dintre 
canalele (braţele) Mureşului trebuie să fi constituit un loc de excursii deja 
                                                           
22 Gyulafejérv/ári/ kápt/alan/ [Capitlul de la Alba Iulia], /anul/ 1430; Cf. Cista Marm., fasc. 
4, nro. 30. „Adattár”, II, 259-260. 
23 Această descriere a fost concepută pe baza datelor din anul 1392. Dl. 29743. 
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/chiar/ de pe vremea aceea a Aradului [recte a Orodului de la Glogovăţ], 
unde cxanonicii ajungeau cu uşurinţă fie cu barca fie pedestru. 

În apropierea [centrului actual al] oraşului, probabil în partea sa de 
sud-vest, după cum stă scris în 1384, se afla biserica Sfântului Petru, 
părăsită «din vremuri ce trec peste /puterea/ amintirii omeneşti»24. Merită 
atenţie /faptul/ că actuala biserică greco-răsăriteană sârbă din proximitatea 
pieţii Sfântul Petru [referire probabilă la actuala Piaţă Sârbească de pe 
acelaşi loc], probabil reînnoită în 1384 şi 1499 pe locul bisericii Sfântul 
Petru [de odinioară] ar fi putut fi construită prin refolosirea pietrelor sale. 
Când în anul 1499, pentru construirea acestei biserici, Capitlul a vrut să 
comande lemne de la Recaşul-Mic, [briganzii ?] l-au prins pe omul 
[cărăuşul] acestuia [al Capitlului de la Orod] în hotarul /localităţii/ Sződi 
(Schöndorf) [azi Frumuşeni]. Acest cărăuş a urmat drumul folosit şi astăzi, 
de la Arad [recte Orodul de la Glogovăţ] până la Alioş (Ellősfalva), fiind cel 
mai drept şi conducând în pădurile aflătoare la nord de Recaşul-Mic. 

Un alt itinerar /este/ de-asemenea instructiv. În anul 1550 Kason-
beg, venit din Ardeal, a trecut pe malul drept al Mureşului la Szent-Miklos 
[recte Sânicolaul Mic de astăzi, indicat de Márki pe harta sa color pe locul 
probabil al satului „Kisfalud”] pentru ca să atace Aradul [recte Orodul, 
marcat de autorul acestei hărţi sub denumirea mănăstirii Bizere] împreună 
cu Nadum25. Dacă aceasta [mănăstirea Bizere, de pe malul drept al 
Mureşului] se află pe actualul loc al Glogovăţului, atunci begul Kason nu-l 
depăşea cu aproape 4 km în niciun caz, ci mai degrabă ar fi trecut [râul prin 
vad] pe la Aszonylaka [recolonizat sub numele Engelsbrunn=Fântâna 
Îngerului ca mai apoi să primească actualul nume Fântânele]. Însă Nadum 
tocmai ocupase cetatea Ceala şi astfel ajungea la Arad [recte Orod în 

                                                           
24 Dl. 7064. 
25 Cf. operele lui Verancsics, VII, 166. [Autorul] remarcă faptul că acest Szent-Miklos se 
află la trei mile de Lippa [Lipova medievală], înţelegând conform geografiei sale o milă 
ungară /cu/ ceva mai mare /decât/ altele. În realitate, distanţa /era de/ patru mile (30 km). 
Ceva mai devreme, la Sződi, /comandanţii otomani/ Kason şi Nadum au avut o ciocnire cu 
haiducii «lângă Mureş, la 5000 de paşi» /de cetatea Sződi /. Ce e drept, distanţa (între 
Aradul actual – preciza Márki – şi Frumuşeni) este cu mult mai mare; dar doar Verancsics 
(VII, 167) afirmă că chiar şi /distanţa/ de la Şimand la Arad (de 30 de km) constituie o 
vecinătate; şi astfel abia-abia putem să-i pretindem o relativ mare acurateţe. În ciocnirea 
(bătălia) de la Sződi, haiducii puşi pe fugă, au putut ajunge doar spre vest. Şi numai aşa 
putem înţelege în ce fel i-au putut ajuta arădenii [dacă Orodul ar fi fost situat pe locul actual 
al oraşului Arad]. În acea parte drumul era liber. Spre Glogovăţ însă /haiducii/, ar fi trebuit 
să traverseze peste mai multe braţe ale Mureşului. /Deci/ trupa lor fugărită abia de putea să-
şi aleagă o astfel de direcţie /pentru a se salva/. 
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accepţia lui Márki] – pe locul actual – între /fortificaţia de tip palancă/ Ceala 
şi Sânnicolaul [Mic]26. Oraşul [recte Orodul plasat de Márki pe locul 
actual], care nu era încins de ziduri şi şanţuri27, a pierit. În /anul/ 1554 însă 
paşa Kason a început să construiască o nouă fortificaţie în jurul bisericii 
Aradului; iar în /anul 1555/ a ridicat acolo un castel, întărindu-l zilnic; ba 
chiar turcii /otomani/ au instalat înăntru conducerea sandgeacului28. Aceasta 
a constituit cetatea pentru care în secolele XVI-XVII maghiarii [recte 
trupele regelui Ferdinand I şi apoi cele ale principatului autonom al 
Transilvaniei] şi turcii [recte otomanii] au dus atâtea lupte sângeroase [vezi 
Aradi Vár története, Budapesta, Editura Zrinyi, 1998, p. 42-66], /cetate/ care 
apoi, între /anii/ 1698-1701 pe baza planului lui Eugeniu de Savoia /cât/ şi 
sub conducerea lui Johann Georg Haruckern, guvernul regal /al Ungariei/ a 
reconstruit-o; /cetate care la rândul ei/ a stat în picioare până când 
/împărăteasa/ Maria Terezia a construit actuala cetate, la nord-est de cea 
veche, numită de demult Orod (odinioară între Mureşuri) de către Consiliul 
oraşului Arad în /anul/ 176329. 

Franciscanii – a căror biserică se aflase pe vechiul ei loc, fără 
îndoială în vechea cetate – s-au mutat dincolo [de râul Mureş], în 21 mai 
1781 în noua fortificaţie printr-o procesiune bisericească strălucitoare 
/împreună/ cu odoarele lor de cult. A doua zi, muncitorii puteau deja 
demantela cu ajutorul târnăcoapelor acele ziduri care fuseseră construite 
deasupra ruinelor bisericii fondate în 1135 /p. 180/ iar pe locul sfânt, unde 
de-alungul a 750 de ani [deci începând din anul 1031] se cântaseră 
rugăciuni, au fost în curând auzite chiuiturile porcarilor. 

Indiciul privind localizarea vechiului Arad [Orodul medieval] are o 
importanţă hotărâtoare [în argumentația lui Márki S. din jurul anilor 1883-
1891], pentru faptul că turcii nu au construit o fortificaţie la Glogovăț ci pe 
locul Aradului de astăzi, în jurul vechii biserici [afirmație destul de vagă, 
căci nu ar putea fi vorba decât de cea greco-răsăriteană cu hramul Sf. I. 
Botezătorul, aflată la 800 m Nord de zidul fortificației otomane pe locul 
actual al Liceului Moise Nicoară - n. n.] şi, de-asemenea, că au numit insula 
din apropierea ei nemijlocită drept Orod, aceasta afându-se la 7 km-Vest de 
Glogovăț [azi Vladimirescu]. De altfel, /edilii/ au descoperit în epoca mai 
nouă – mai ales cu ocazia săpăturilor pentru fundația vechiului teatru /în anii 
                                                           
26 Verancsics, VII, 166-169. 
27 Ibidem. 
28 Keresztury, Descr. Ep. et Cap. Varad [Descrierea Episcopiei şi Capitlului Oradea], II, 
217-218. 
29 Márki, „Történ. Ért.”, 1887, p. 182 (pe larg). 
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1816-1817/a – resturi de edificiu, după cum se susține, corespunzător epocii 
medievale. Și dacă nu mai mult /ca vechime/ din cauză că nu au dat atenție 
decât într-un mod parțial antichității /acestor vestigii/ atunci când s-au 
apucat de construcțiile moderne. Pe de-altă parte, din cauză că au fost 
folosite pietrele vechii cetăți la construirea noii cetăți a Aradului. Apoi au 
nivelat locul vechii cetăți și al vechii biserici pentru a putea să o folosească 
drept piață publică [Márki crezând că e vorba de actuala piață Avram 
Iancu]. 

Altminteri ar fi greu de crezut ca renumitul loc /al Orodului/ să-și 
fi pierdut chiar și numele iar turcii să fi pus bazele Aradului de astăzi”30. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
30 Lakatos în Arad tört., I, 40, susținea faptul că cei din Orod ar fi plecat din vechiul lor 
oraș /Orodul de pe locul actualului/ Glogovăț încă din vremea lui Sigismund /de 
Luxemburg/ și au fondat bazele celui actual. Gândul său pleca de la des menționatul atare 
loc Orod, care apărea începând din anul 1452 sub numele de Arad. Bine că în documentul 
/contemporan/ citat (Dl. 14563, editat de către Bunyitay, III, 496-497) nu apare /totuși sub 
forma/ Arad ci /sub cea de/ Orod. Dar nici acesta /din urmă nu era/ așezat în /comitatul/ 
Arad ci în Bihor. Lakatos nu a văzut documentul original, ci doar registrul corespunzător 
din Arhiva Țării /Ungariei/, unde arhivarul a transcris Orodul drept Arad.  

Într-un mod asemănător au pățit înaintea sa /recte a lui Lakatos/ Fábián (I, 8-10, 130-
131) și Knauz (Encycl., III, 658), care au găsit transcris în/tr-un document din anul/ 1517 
/locul/ Arad. Dar nu în diploma originală. 

Încă din anul 1332, o diplomă purta înscris /termenul/ Arad (Anjouk/ori okm/ánytár/, II, 
602). /De-asemenea/, cronica lui Márk, terminată în anul 1358. La fel, Thuróczy, în cartea 
sa, pe paginile 78-79, în ediția anului 1488, propune situarea la Arad /recte Orodul 
medieval, sugerat a fi fost situat în noua viziune a monografului Márki Sándor din anul 
1892, în inima municipiului Arad/ a desfășurării sângeroasei Adunări /a nobilior/ Țării 
/Ungariei/ din vremea /regelui/ Bela cel Orb. Cea mai veche hartă, din anul 1528 /a lui 
Lazarus/ pe care am am anexat-o acestei cărți (p.62), cunoaște numai /un singur/ Arad 
/scris ca atare cu caractere gotice, fiind plasat în dreptul localității „Zewldin”, peste râul 
Mureș, în proximitatea localității Frumușeni, fostă Schöndorf/. Din acestea este limpede că 
la /autorii/ Palma, Pázmány, Thuróczy, László, Fábián, Lakatos și ceilalți nu poate fi vorba 
de două Araduri și că Arad și Orod sunt chiar numai schimbări de sunet vocalic rostit, 
precum în provincie /sunt/ Ant și Ont, Sarkad și Sorkod și așa mai departe. 
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Comentariul suplimentar al traducătorului în limba română a 
acestui capitol XIII din valoroasa monografie istorică a comitatului Arad 

și a orașului liber regesc Arad, apărută sub condeiul profesorului 
universitar Márki Sándor, în tipografia firmei Réthy L. și asociații săi la 

Arad în anul 1892 
 

Numeroasele lucrări și interpretări referitoare la situarea Orodului 
medieval, apărute ulterior tipăririi volumului I al monografiei din anul 1892 au 
înclinat balanța în favoarea amplasării acestei reședințe ecleziastice (capitlu și 
prepozitură) pe locul actual al comunei Vladimirescu (fostă Glogovăț). 

Noi am întreprins pe textul tradus în românește al capitolului al XIII-lea 
o radiografie a erorilor mai mult sau mai puțin flagrante, folosind paranteze 
drepte. Iar în textele de subsol am intervenit doar o singură dată, folosind 
paranteze oblice. În felul acesta am ținut să repectăm intervențiile monografului 
atunci când a folosit parantezele curbilinii. De-asemenea, am reprodus aici, în alb-
negru (vezi anexa 1), harta policromă din textul original, proiectată de către 
istoricul Márki, deoarece ea ne-a permis să verificăm, conform scării, distanțele 
dintre localitățile medievale și totodată să identificăm astfel localitățile actuale cu 
un grad mic de aproximație. Pentru a nu încărca prea mult textul tradus cu 
comentariile noastre, vom înșira mai jos o observație de ordin topografic: 
-pomenind de o biserică existentă pe teritoriul din zona vechii fortificații otomane 
Arad – presupusă a fi fost biserica prepoziturii Orodului – fără a invoca vreo hartă 
contemporană, pe care otomanii ar fi putut-o avea în arhiva lor militară, istoricul 
Márki a recurs, după toate probabilitățile, doar la lecturarea descrierii călătorului 
otoman Evlija Celebi în 1663 în aceste părți. Ceea ce considerăm că i-a scăpat din 
vedere în perieghezele sale pe teritoriul orașului Arad pe când funcționase ca 
profesor la gimnaziul superior local, a constituit faptul omiterii coloniei „Tikovăț” 
a târgoveților creștini aduși din imperiul otoman și stabiliți pe la 1661, chiar în 
jurul liceului actual „Moise Nicoară” din Arad (Istoricul Ioan Totoiu pomenea 
doar de o colonizare a 400 de familii pe teritoriul așezării civile a Aradului, pe 
lângă poarta de sud și cea de nord din acel an 1661; vezi studiul său publicat în 
revista „Studii”, Buc., 1960, nr. 1, p. 14-17). Acel microcartier de târgoveți 
creștini – cel situat la nord de poarta nordică a fortificației otomane – l-am 
identificat pe harta de Carte Funduară a orașului Arad, realizată între anii 1855-
1858 (Cf. Dan Demșea, în „Administrație românească arădeană – Studii și 
Comunicări”, vol. I, Arad, 2010, p. 38-41). Biserica acestora, având hramul Sf. 
Ioan Botezătorul, a supraviețuit în acel loc indicat de noi până în momentul 
iminentei sale demolări sub presiunea edililor și a factorilor militari din cetatea 
Vauban-Tenaille a Aradului (1860-1861). 
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Un eveniment care demonstrează importanţa religiei în timpurile 
contemporane poartă numele de Intifada Al-Aqsa (denumire dată iniţial de 
palestinieni) şi a început în septembrie 2000. Al-Aqsa este numele moscheii 
situată pe Muntele Templului, în Ierusalim, oraşul sfânt atât pentru evrei, cât 
şi pentru musulmani. Motivul oficial invocat mai ales de către palestinieni a 
fost vizita desfăşurată de liderul opoziţiei, Ariel Sharon în 28 septembrie 
2000, la Muntele Templului, un eveniment considerat de către aceştia drept 
o provocare pentru izbucnirea acestui conflict. Un moment anterior s-a 
desfăşurat în 1996 când guvernul de dreapta, condus de Netanyahu a 
autorizat deschiderea unui tunel în Ierusalim, care să ducă la Haram al-
Sharif sau Muntele Templului, după cum era numit de musulmani. Pentru 
evrei, acel loc era unul sfânt deoarece în acel spaţiu fuseseră construite 
primul şi al doilea Templu, iar zidul vestic era singura rămăşiţă ale acelor 
vremuri. Cele două moschei ridicate aici, Omar şi Al-Aqsa au o semnificaţie 
deosebită şi pentru musulmani, deoarece de pe locul celei de-a doua se 
spune că profetul Mohamed s-a ridicat la ceruri1. Religia şi relaţiile 
internaţionale sunt interconectate în acest conflict datorită perspectivei 
religioase globale asupra Pământului Sfânt. De asemenea, convergenţa celor 
trei religii monoteiste în această parte a lumii s-a adăugat legăturii dintre 
religie şi politici internaţionale. Perspectiva religioasă reprezintă doar un 
aspect al studiului de faţă, acesteia adăugându-i-se şi problemele ce ţin de 
importanţa strategică şi economică a regiunii. 

Semnificaţia religioasă a Palestinei în Islam în general şi a 
naţionalismului palestinian în particular nu poate fi determinată. Una dintre 
sursele semnificaţiei religioase ale Palestinei constă în doctrina „dar al-
Islam” (casa Islamului), care consacră pământul ocupat de Islam ca 
aparţinând naţiunii musulmane. O altă sursă a sanctităţii Palestinei emană 
importanţa oraşului Ierusalim, care tradus în Islam înseamnă „Al-Quds”, 

                                                           
1 Jonathan Fox, Shmuel Sandler, Bringing Religion into International Relations, New York: 
Palgrave Macmillan, 2004, p. 137. 
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adică „cel sfânt”. La început, Ierusalimul a fost centrul înspre care 
musulmanii îşi îndreptau rugăciunile. Competiţia cu Mecca şi Medina, cele 
două oraşe legate mai mult decât oricare altele de viaţa Profetului, au redus 
statutul acestui oraş în Islam. 

Niciun alt loc nu are o semnificaţie religioasă mai mare pentru 
evrei, decât Ierusalimul. Cu toate că acest oraş a reunit permanent o 
diversitate din punct de vedere religios, istoric şi politic, întotdeauna 
aspectele religioase le-au dominat pe celelalte. Acesta este locul unde 
templul evreiesc a fost de două ori construit şi distrus. Aici s-au rugat evreii 
timp de milenii şi tot în acest spaţiu, şi-au întemeiat aşezările de bază regii 
David şi Solomon, precum şi următorii regi ai Iudeii. De asemenea, este 
singurul loc din Palestina unde prezenţa evreiască nu a încetat să existe şi 
unde, de la jumătatea secolului al XIX-lea, evreii au reprezentat cea mai 
importantă comunitate religioasă. În plus, mişcarea sionistă a fost denumită 
în acest fel după unul dintre multele denumiri ale oraşului Ierusalim2. 

Două evenimente au avut loc la începutul conflictului 
intercomunitar din Palestina. Primul a avut loc în noiembrie 1917 şi a purtat 
numele de Declaraţia Balfour, un document prin care guvernul Britanic a 
promis poporului evreu un teritoriu naţional în Palestina şi a convins 
comunitatea arabă că aspiraţiile sioniste puteau fi atinse. Primul val de 
violenţe a izbucnit la începutul anilor ’20, când retorica anti-evreiască juca 
un rol preponderent în discursurile liderilor de opinie palestinieni. 
Majoritate instigărilor nu îi diferenţiau de evrei de sionişti. Evreii erau 
acuzaţi de importul permisivităţii în comportament, a comunismului şi a 
valorilor occidentale. Cel de-al doilea val de violenţe a pornit în 1928, în 
timpul sărbătorii de Yom-Kippur, când în timpul rugăciunilor evreilor de la 
zidul vestic au început să circule zvonuri privind faptul că aceştia distrugeau 
Muntele Templului şi Moscheile Haram al-Sharif3. 

Evoluţiile politice internaţionale şi transnaţionale, precum 
accederea lui Hitler la putere în Germania şi creşterea curentului anti-semit 
în Europa de Est a determinat o migraţie importantă în Palestina, ceea ce a 
determinat criza de la mijlocul anilor ’30. Alarmaţi de afluxul mare de evrei 
din Europa şi de rapida pierdere a acestui teritoriu de sub controlul 
palestinian, comunitatea arabă percepea evoluţia tuturor acestor evenimente 
drept o materializare a prevederilor Declaraţiei Balfour. În două ocazii 
mişcarea sionistă a acceptat propunerile expuse de către comunitatea 
internaţională. Primul eveniment a fost în 1937, când un prim plan de 

                                                           
2 Ibidem, pp. 138-139; 150. 
3 Ibidem, p. 138. 
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partiţie a Palestinei a fost înaintat de către Lordul Peel, iar al doilea a fost 
planul de partiţie al ONU, din 29 noiembrie 1947. În ambele cazuri, 
mişcarea sionistă a acceptat un compromis în privinţa Ierusalimului, adică 
au consimţit la transformarea oraşului într-o enclavă mai întâi britanică, în 
1937 şi apoi internaţională în 19474. Un rezultat al dimensiunii religioase al 
acestui conflict la reprezentat votul statelor musulmane, membre ale 
Naţiunilor Unite, împotriva planului de împărţire a Palestinei. Adunarea 
Generala a ONU a încercat în 1947, prin crearea a două state să transforme 
conflictul arabo-israelian, într-o relaţie interstatală. 

După aceste evenimente, în planul relaţiilor dintre Israel şi ţările 
arabe s-au declanşat o serie conflicte, precum: Războiul din 19485, Războiul 
de Şase Zile, Războiul de Yom-Kippur, Prima Intifada etc. Din perspectiva 
arabă naţionalistă, Israelul era un stat ilegitim care ameninţa lumea arabă in 
punct de vedere cultural şi geopolitic. O serie de elemente au contribuit la 
dezvoltarea stării de tensiune existentă între cele două tabere: limitările 
tratatelor de armistiţiu, dezbaterile privind problemele rămase încă 
nerezolvate, impactul unor ideologii radicale expuse de diverşi ofiţeri arabi, 
răspunsul Israelului la aceste evoluţii, precum şi influenţa Uniunii Sovietice 
în această zonă. Până la mijlocul anilor ’50, conflictul arabo-israelian era 
unul bine-definit şi concretizat prin câteva elemente: absenţa oricărui fel de 
contacte normale între Israel şi lumea arabă, un boicot arab complet, ciocniri 
la graniţă, violenţe ale unor indivizi sau ale unor grupuri organizate din 
lumea arabă împotriva Israelului şi răspunsul acestui stat, cursa înarmării, 
apropierea Israelului de Franţa şi Marea Britanie în contextul crizei din 
19566. 

Evenimentele din această perioadă au condus la o nouă criză în 
1967, precum şi la Războiul de Şase Zile. Între cauzele acestui conflict se 
numără realizarea de către Israel a unui proiect de transport al apei din nord, 
înspre zonele mai aride din sud, decizia statelor arabe de  a zădărnici 
capacitatea acestuia de a absorbi şi mai multă populaţie şi astfel de a-şi 
consolida existenţa. Pe lângă acestea, trebuie să avem în vedere şi reluarea 
                                                           
4 Ibidem, p. 151. 
5 În timp ce acest conflict este cunoscut de către israelieni ca “Mihelmet Haatzma’ut”, sau 
„Războiul de Independenţă”, palestinienii îl numesc „al-Nakbah” sau „Catastrofa”. În urma 
acestuia, aproximativ 700.000 de palestinieni părăsesc teritoriul care a făcut parte din 
mandatul Marii Britanii, iar 500 de sate sunt ocupate de către armata israeliană. În urma 
acestui conflict, în decembrie 1948, prin intermediul Rezoluţiei 194 a ONU, sunt puse 
bazele conceptului “dreptului de reîntoarcere”, care se referă la dreptul palestinienilor din 
toată lumea de a se întoarce la casele lor din Israel. 
6 Itamar Rabinovich, The Lingering Conflict: Israel, the Arabs, and the Middle East, 1948-
2011, Washington: The Brookings Institution, 2013, pp. 5-6. 
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unui rol activ al mişcării naţionale palestiniene în Orientul Mijlociu, 
împreună cu organizarea diverselor organizaţii sub autoritatea Organizaţiei 
pentru Eliberarea Palestinei (OEP). Un al treilea palier al cauzelor care au 
condus la conflictul din 1967 are legătură cu radicalizarea politicii siriene în 
cadrul regimului Ba’ath şi exacerbarea rivalităţilor între diverse state arabe, 
îndeosebi în probleme ce privesc Israelul. La acestea a contribuit şi 
intensificarea rivalităţii americano-sovietice, alături de criza de leadership 
din Israel, după retragerea lui David Ben-Gurion7. După câteva săptămâni 
de tentative eşuate de a pune capăt tensiunii pe baza diplomaţiei, Israelul a 
declanşat un atac împotriva armatelor arabe mobilizate la graniţa sa, în pe 
parcursul a şase zile a reuşit să captureze Cisiordania şi estul Ierusalimului 
de la Iordania, Înălţimile Golan de la Siria, Făşia Gaza şi Peninsula Sinai de 
la Egipt. Israelul s-a oferit să returneze teritoriile ocupate în schimbul unor 
tratate internaţionale şi a recunoaşterii existenţei sale.  

Israelul a început să întemeieze aşezări în Gaza, Peninsula Sinai şi 
Cisiordania, pe care israelienii conservatori le numeau cu numele biblice de 
Iudeea şi Samaria, astfel aparţinând de drept poporului evreu. Din punctul 
de vedere al palestinienilor, acest act era văzut mai degrabă ca o încălcare a 
dreptului internaţional, privind teritoriile ocupate pe timp de război8. 

Forţa militară expusă de Israel în 1967 a convins statele arabe că o 
victorie militară era imposibilă, iar în anul 1970 întregul teritoriu care făcea 
parte din mandatul britanic în 1917, fusese cucerit. Efectele acestui război se 
reflectă îndeosebi în relaţiile dintre statele arabe, deoarece în această 
perioadă, astfel că o organizaţie palestiniană condusă de Yasser Arafat, 
numită Fatah9, a preluat controlul asupra OEP şi a stins rivalităţile anilor 
                                                           
7 Ibidem, pp. 6-7. 
8 Negar Katirai, History of the Israeli-Palestinian Conflict, Council on Foreign Relations, 
American Documentary, Inc., 2001, p. 3 (în format electronic la adresa 
http://www.pbs.org/pov/pdf/promiese/promises-timeline.pdf, accesat la data de 
05.05.2014). 
9 Fatah este o mişcare politică palestiniană, care apare la mijlocul anilor ’50 în rândul 
studenţilor din Gaza şi Egipt. Acronimul Fatah provine de la denumirea Harakat al-Tahrir 
al-Filastinia sau Mişcarea Naţională pentru Eliberarea Palestinei. Gruparea Fatah a fost 
creată oficial la data de 10 decembrie 1959 în Kuwait. Între fondatorii săi se numără Yaser 
Arafat, Salah Khalaf, Faruq Quaddumi sau Khalil al-Wazir. Creată pentru eliberarea 
teritoriilor palestiniene ocupate, mişcarea şi-a stabilit ca motto, „unitate arabă prin 
eliberarea Palestinei”. Programul politic al Fatah cuprindea: 1. „Nu există un alt mod de a 
elibera pământul natal decât prin intermediul armelor”; 2. Acţiunea revoluţionară trebuie să 
fie independentă de partide şi de state şi trebuie să fie desfăşurată în primă fază chiar de 
către palestinieni; 3. Obiectivul este acela de a recupera în totalitate o Palestina arabă 
unificată. Fatah a avut şi o aripă militară, al-Assifa („furtuna”, în arabă), care s-a făcut 
cunoscută în 1965 printr-un anunţ la radio al lui Abu Ammar (Yaser Arafat), revendicând 

http://www.pbs.org/pov/pdf/promiese/promises-timeline.pdf
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precedenţi10. Diplomaţia israeliană a fost coordonată în acord cu cea 
americană, coordonată de către Richard Nixon şi secretarul de stat, Henry 
Kissinger. Prin intermediul Rezoluţiei 24211, Consiliul de Securitate al ONU 
solicită retragerea armatei Israelului din teritoriile recent ocupate şi 
introduce sintagma „land for peace” ca bază de la care să decurgă viitoarele 
negocieri între Israel, palestinieni şi ţările arabe din jur.  

Scena politică din zonă este în această perioadă în continuă 
schimbare, iar noul lider egiptean Anwar al-Sadat s-a orientat spre un nou 
tip de politică. Pentru a dezgheţa negocierile cu Israelul condus de Golda 
Meir, el considera că este nevoie de o acţiune militară pentru a realiza acest 
scop. Sadat se baza pe doi parteneri: unul era noul conducător al Siriei, 
Hafiz al-Asad, iar celălalt,era constituit de grupul ţărilor arabe producătoare 
de petrol. OEP fusese exclusă din aceste pregătiri, deoarece fusese evacuată 
din Iordania şi îşi reconstruia bazele pe teritoriul Libanului. Urmările 
Războiului de Yom-Kipur12 au fost concretizate într-o tranziţie dinspre 
violenţă, înspre diplomaţie, facilitată de inexistenţa unor rezultate clare ale 
conflictului, în afara prezenţei trupelor Israelului pe partea egipteană a 
Canalului Suez13. Aceste negocieri pentru pace au fost urgentate de o serie 
de probleme care erau pe cale să se dezvolte: criza energetică, cvadruplarea 
preţului petrolului  în Iran şi în principalele state arabe producătoare, 
pericolul unei confruntări cu Uniunea Sovietică, dacă războiul avea să 
izbucnească din nou. Negocierile s-au concretizat prin semnarea în 1978 a 

                                                                                                                                                    

responsabilitatea pentru o acţiune desfăşurată pe teritoriul Israelului. Primele state care au 
recunoscut gruparea Fatah au fost Algeria, Siria şi Arabia Saudită. (Claude Faure, 
Dictionary of the Israeli-Palestinian conflict: culture, history and politics, Detroit, New 
York: Thomson-Gale, 2005, p. 123). 
10 Itamar Rabinovich, op. cit., p. 9. 
11 Din textul Rezoluţiei: “withdrawal of Israeli armed forces from territories occupied in the 
recent conflict  termination of all claims or states of belligerency and respect for and 
acknowledgement of the sovereignty, territorial integrity and political independence of 
every state in the area and their right to live in peace within secure and recognized 
boundaries free from threats or acts of force.” 
12 Şi acest conflict este văzut de către palestinieni, pe de-o parte şi Israel, pe de altă parte 
dintr-o dublă perspectivă: Numit de către Israel, Războiul de Yom-Kipur este văzut ca o 
victorie militară, deoarece a menţinut controlul asupra Peninsulei Sinai şi a Înălţimilor 
Golan; pe de altă parte, arabii îl numesc Războiul de Ramadan şi este considerat o victorie 
politică pentru Siria şi Egipt, datorită succesului atacului surpriză, victoria Israelului 
datorându-se în cele din urmă sprijinului de care a beneficiat din partea Statelor Unite ale 
Americii. (Negar Katirai, op. cit., p. 4). 
13 Itamar Rabinovich, op. cit., pp. 11-12. 
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Acordurilor de la Camp David14 şi a Acordului de pace între Egipt şi Israel, 
de către preşedintele egiptean Anwar al-Sadat şi premierul israelian 
Menachem Begin, în contextul noii faze a relaţiilor arabo-israeliene care a 
început odată cu mandatul preşedintelui Jimmy Carter. 

În ciuda negocierilor pentru pace, conflictul  a fost perpetuat de o 
serie de grupări teroriste palestiniene, care s-au angajat într-o serie de acte 
violente desfăşurate pe teritoriul Israelului. Ţintele acestora erau întotdeauna 
civile, ca parte a strategiei lui Arafat de a submina moralul statului evreu. El 
considera că precum Franţa în Algeria în anii ’60, Israelul va părăsi în cele 
din urmă teritoriul pe care îl ocupau. În 1971, Arafat a creat organizaţia 
Septembrie Negru, un grup terorist în cadrul Fatah, condusă de Abu Iyad. 
Această organizaţie este responsabilă pentru atacurile teroriste din anii ’70, 
cel mai cunoscut fiind atentatele de la Jocurile Olimpice de la Munchen din 
1972. Alte atacuri teroriste au venit din partea grupări mai mici, care s-au 
desprins din OEP, precum Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei sau 
Organizaţia Abu Nidal. 

Pe de altă parte, conflictele au avut puncte de plecare şi 
semnificaţii diverse. Scopurile Israelului în momentul în care au declanşat în 
1982 războiul în Liban au fost pe de-o parte de a rezolva permanent starea 
de instabilitate care a persistat după războiul civil libanez din 1975-1976 şi 
pe de altă parte, conform concepţiei lui Ariel Sharon- ministrul apărării, a 
fost acela de a transforma poziţia în regiune a Israelului prin lovituri date 
Siriei şi OEP, precum şi prin instalarea unui regim prietenos în Liban15. O 
anchetă oficială israeliană l-a găsit vinovat pe Ariel Sharon în mod indirect 
de omorârea a 2000 de palestinieni neînarmaţi din taberele de refugiaţi 
Sabra şi Shatila, afirmând că el nu a făcut nimic pentru a împiedica trupele 
să intre în aceste tabere16.  

OEP a suferit o lovitură puternică în urma conflictului din Liban, 
fiind nevoită să îşi mute cartierul general la Tunis şi Yemen. Când a 
izbucnit intifada palestiniană din 1987, aceasta a fost susţinută de indivizi şi 
grupuri care nu făceau parte din ierarhia OEP. Acest conflict a fost declanşat 
de un accident care s-a produs în decembrie 1987 între un camion izraelian 
şi o maşină care transporta muncitori palestinieni. Vestea morţii a patru 
pasageri palestinieni s-a răspândit şi a declanşat demonstraţii violente 
spontane. Elementele religioase din acest teritoriu au fost cele care au 

                                                           
14 Pentru mai multe detalii vezi: Camp David Accords, September 17, 1978, 
http://www.mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/guide/pages/camp%20david%20accords.as
px, accesat la 07.05.2014. 
15 Itamar Rabinovich, op. cit., p. 20. 
16 Negar Katirai, op. cit., p. 5. 

http://www.mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/guide/pages/camp%20david%20accords.aspx
http://www.mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/guide/pages/camp%20david%20accords.aspx
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întreţinut valul de nemulţumire17, nici OEP şi nici Arafat neavând nimic de-
a face cu evenimentele de faţă. Organizaţia a avut de câştigat de pe urma 
acestei noi etape a tensiunilor, doar după ce a acceptat o serie de concesii: 
ideea unui formule cu două state în zonă, iniţierea unui dialog cu SUA, 
ruperea acestui dialog în urma ajutorului acordat terorismului şi în cele din 
urmă suportul acordat Irak-ului lui Saddam Hussein, în urma invaziei din 
Kuwait18. Nu parametrii terorismului au fost aceia care s-au modificat după 
1987. Palestinienii din Gaza şi Cisiordania au devenit cei dornici să iniţieze 
acte de violenţă împotriva Israelului, odată ce termenul de „intifadă”19 a 
intrat în lexiconul internaţional. Pentru prima dată, Arafat şi OEP au fost 
nevoiţi să reacţioneze, nu să conducă. Şi mai periculos pentru terorismul din 
această zonă l-a reprezentat înfiinţarea Hamas20, un grup radical islamist 
care justifica orice act de violenţă ca fiind necesar pentru crearea unui stat 
palestinian, în locul Israelului, alături de gruparea Jihadul Islamic21, grupare 
condusă din 1991 de Ayman al-Zawahiri. Ideologia Hamas are rădăcini 
adânci în Islamul clasic. Aceştia refuză să recunoască dreptul de existenţă al 
unor state non-musulmane pe ceea ce ei consideră a fi teritoriu islamic. 
Ideologii săi promovează ideea că musulmanii au datoria de a elimina 
invadatorii infideli din „dar al-Islam” şi de a-i exclude pe non-musulmani de 
la puterea politică din teritoriile musulmane, prin orice mijloace, chiar dacă 
acestea înseamnă terorism. De asemenea, Hamas poate să folosească 
principiile Islamului clasic pentru a ataca şi a delegitima musulmanii care 

                                                           
17 Jonathan Fox, Shmuel Sandler, op. cit., p. 147. 
18 Itamar Rabinovich, op. cit., p. 23. 
19 Termenul poate însemna: răzvrătire, revoltă, răscoală. 
20 Acesta este numele informal dat Mişcării Islamice de rezistenţă (Harakat al-Muqawima 
al-Islamiya). Mişcarea Hamas a fost fondată în Fâşia Gaza la data de 14 decembrie 1987 de 
către Shaykh Ahmad, Salah Shahada şi Ahmad Shama, adepţi palestinieni ai Frăţiei 
Musulmane. Formată la câteva zile după izbucnirea intifadei palestiniene, şi-a propus să 
lupte pentru eliberarea Palestinei şi re-islamizarea societăţii palestiniene. Conform cartei 
sale, publicată în 1988, sancţiona lupta armată doar pe teritoriul Israelului şi interzicea 
conflictul armat inter-palestinian. La început, Israelul nu s-a opus funcţionării sale, sperând 
că Hamas avea să slăbească autoritatea OEP. În 1988, sectorul occidental al Fatah, condus 
de Abu Jihad, a încercat fără succes să iniţieze acţiuni comune împreună cu Hamas. La data 
de 29 septembrie 1989, autorităţile din Israel a declarat gruparea Hamas ilegală. Cu ocazia 
celei de-a treia aniversări a existenţei sale, şi-a asumat responsabilitatea pentru asasinarea a 
trei soldaţi israelieni, iar în 1991 Hamas a lansat un apel general către populaţia din Fâşia 
Gaza şi Cisiordania pentru iniţierea unui război sfânt. (Claude Faure, op.cit., pp. 152-153)   
Pentru mai multe detalii vezi şi Joseph Spoerl,  „Hamas, Islam, and Israel” in Journal of 
Conflict Studies, Vol 26, No 1 (2006). 
21 Jonathan Fox, Shmuel Sandler, op.cit., p. 174. 
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prezintă intenţia de a face pace cu Israelul şi renunţă astfel la „dreptul de 
reîntoarcere” pentru refugiaţii palestinieni şi descendenţii lor22. 

Fiind pus în faţa unui noi situaţii, Arafat a fost nevoit să se 
metamorfozeze dintr-un terorist, într-un militant pentru pace. În 1992, el şi 
prim-ministrul Israelului, Yitzhak Rabin au semnat Acordul de la Oslo prin 
care Arafat se angaja să renunţe la violenţă şi să accepte existenţa statului 
Israel, precum şi a unei autorităţi palestiniene acre să se limiteze la 
Cisiordania, Gaza şi Ierusalimul de Est. Mai mult decât atât, au fost puse 
bazele Autorităţii Palestiniene în 1994, în contextul retragerii trupelor 
palestiniene din Gaza, Ierihon şi alte oraşe importante din Cisiordania. Sute 
de foşti membri ai OEP angajaţi în acte teroriste au devenit parte ai noii 
autorităţi, al cărei scop declarat era acela de a împiedica, prin intermediul 
unor forţe de securitate înarmate, dezvoltarea terorismului23. Chiar şi în 
aceste condiţii, Hamas şi alte grupări teroriste foloseau tehnica atacurilor 
sinucigaşe cu bombă împotriva ţintelor civile din Israel. În momentul în care 
controlul impus de autoritatea condusă de Arafat a scăzut, rezultatele au fost 
dezastruoase. 

În pofida faptului că tensiunile dintre evrei şi palestinieni s-au 
desfăşurat de-a lungul unor coordonate religioase, conflictele din a doua 
jumătate a secolului al XX-lea pe care le-am expus anterior s-au bazat pe un 
alt principiu, cel al naţionalismului. Războiul de Şase Zile, Războiul de 
Yom-Kipur, precum şi acţiunile Fatah au avut ca obiectiv recuperarea 
teritoriului naţional palestinian. În rezoluţia mişcării lui Yasser Arafat, se 
vorbeşte despre obiective politice, despre o „Palestina arabă unificată”. La 
sfârşitul anilor ’80, Hamas reintroduce în retorica conflictului dintre cele 
două părţi cauza Islamului şi îşi justifică acţiunile pornind de la dezideratele 
acestuia. Tocmai de aceea trebuie să avem în vedere care au fost condiţiile 
ce au condus la declanşarea celei de-a Doua Intifade, în toamna anului 2000.  

Negocierile pentru pacea dintre cele două părţi au intrat într-o nouă 
etapă după încheierea Acordului de la Oslo. Două momente sunt 
semnificative în înţelegerea acestui proces: tratatul de pace dintre Israel şi 
Iordania şi Summit-ul de la Camp David din vara anului 2000. În 1994, 
Iordania a devenit cea de-a doua ţară arabă, după Egipt în 1979, care a 
recunoscut existenţa Israelului24. În urma acestui acord cooperarea dintre 

                                                           
22 Joseph Spoerl, op. cit., p. 12. 
23 Barry Runin, Judith Colp Rubin, Chronologies of Modern Terrorism, New York, 
London: M.E. Sharpe, 2008, p. 178. 
24 Scott M. Thomas, The Global Resurgence of Religion and the Transformation of 
International Relations. The Struggle for the Soul of the Twenty-First Century, New York: 
Palgrave Macmillan, 2005, p. 190.  
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cele două state a crescut în diverse domenii, precum comerţul, turismul, 
schimburile culturale şi cooperarea ştiinţifică. Cel de-al doilea moment 
evocat anterior s-a petrecut pe teritoriul SUA, când preşedintele american 
Bill Clinton i-a invitat pe prim-ministrul israelian Ehud Barak şi pe 
preşedintele palestinian Yasser Arafat la Camp David în iulie 2000. Aceasta 
a fost prima încercare de a negocia o înţelegere definitivă între Israel şi 
palestinieni. Cu toate că negocierile s-au desfăşurat în secret, preşedintele 
american şi Dennis Ross au atribuit eşecul negocierilor refuzului lui Arafat 
de a face compromisuri25. Aceştia au prezentat faptul că Barak a făcut 
concesiuni majore, incluzând şi angajamentul retragerii trupelor israeliene 
din Cisiordania în vederea creării unui stat palestinian independent. Cu toate 
acestea, Arafat a considerat că ceea ce i s-a oferit nu era de ajuns, dar nici nu 
a făcut o contra-ofertă în acest sens26. Scopul summit-ului nu a fost atins, 
astfel că tensiunile au continuat între cele două părţi, culminând cu 
evenimentele din septembrie, acelaşi an. Felul în care cele două părţi au 
văzut această dispută diferă: israelienii considerau că este o ofertă generoasă 
făcută palestinienilor prin cedarea a 95% din teritoriul Cisiordaniei şi Fâşiei 
Gaza, pentru a forma un stat palestinian; Israelul vedea în menţinerea 
controlului asupra unor aşezări şi a unor zone de securitate din Cisiordania 
ca fiind nu doar o condiţie rezonabilă, ci chiar necesară pentru asigurarea 
securităţii naţionale; de cealaltă parte, palestinienii considerau că este de 
dreptul lor să li se cedeze 100% din acel teritoriu, pentru că reprezenta abia 
22% din teritoriul pe care se desfăşura anterior statul palestinian; ei nu erau 
de acord şi pentru că o prezenţă israeliană ar fi divizat statul palestinian în 
zone fără legătură unele cu altele27.  

Fără a ne propune să analizăm desfăşurarea conflictului din anul 
2000 în detaliu, vom încerca în cele ce urmează să identificăm posibilele 
cauze care au condus la acesta, felul în care s-au raportat cele două părţi, 
precum şi rolul liderilor politici din cele două tabere în evoluţia stării de 
tensiune. Varianta oficială privind izbucnirea ostilităţilor le condamnă pe 
cele două figuri centrale, Ariel Sharon şi Yasser Arafat. Într-una din 
versiuni, Sharon, liderul opoziţiei israeliene de la acea vreme, a început 
intifada prin intermediul unei vizite provocatoare la Muntele Templului la 
data de 28 septembrie 2000. În cealaltă versiune, Arafat, preşedintele 
Autorităţii Palestiniene, a decis că noul stat palestinian trebuie să se nască 
                                                           
25  Oren Barak, „The Failure of the Israeli-Palestinian Peace Process, 1993-2000” in  
Journal of Peace Research, Vol. 42, No. 6 (Nov., 2005), p. 723. 
26 Jeremy Pressman, “The Second Intifada. Background and Causes of the Israeli-
Palestinian Conflict” in The Journal of Conflict Studies, Vol 23, No 2 (2003), pp. 129-130. 
27 Negar Katirai, op.cit., pp. 7-8. 
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prin sânge şi foc, preferând să apeleze la militanţi palestinieni în detrimentul 
negocierilor pentru soluţionarea acestui conflict.  

Viziunile celor două părţi sunt diferite încă o dată şi ne ajută să 
înţelegem diferenţele de opinii între ele: pe de-o parte Sharon şi apropiaţii 
săi afirmă că violenţele palestiniene au fost planificate înainte de vizita sa la 
Muntele Templului, iar aceştia folosesc vizita respectivă drept o scuză 
pentru atacurile lor; pe de altă parte, deoarece evreii vizitează în mod 
normal Muntele Templului ca turişti şi pentru că Sharon a făcut această 
vizită fiind însoţit de 1000 de soldaţi în timpul unei etape delicate în 
procesul negocierilor pentru pace, a fost criticat pentru provocarea 
palestinienilor în încercarea subminării negocierilor. Poziţiile sunt 
divergente şi într-o altă problemă: pe de-o parte, ministrul israelian al 
afacerilor externe a folosit denumirea de „intifada terorii” pentru a descrie 
violenţele palestiniene care au izbucnit în septembrie 2000; de asemenea, 
israelienii au evidenţiat faptul că atacurile palestiniene asupra mormântului 
lui Iosif din Nablus (Cisiordania) din 8 octombrie 2000 şi a mormântului 
Rahilei din Betleem sunt o dovadă a lipsei de respect a palestinienilor 
asupra locurilor sfinte ale evreilor şi tocmai de aceea nu trebuie să li se 
acorde controlul asupra Muntelui Templului; pe de altă parte palestinienii 
folosesc numele de „Intifada al-Aqsa”, după cum este şi numele moscheii şi 
afirmă că revolta lor este alimentată de frustrările privind ocupaţia israeliană 
continuă asupra majorităţii teritoriului Cisiordaniei şi Fâşiei Gaza28.  

A doua zi după vizita lui Ariel Sharon, în faţa Moscheii Al-Aqsa s-
a desfăşurat o amplă demonstraţie. Forţele de securitate israeliene au 
răspuns cu muniţie, omorând şapte palestinieni. Atacurile spontane care au 
urmat au condus la lupte de stradă şi la răspunsuri violente din partea 
Forţelor de Apărare Israeliene (IDF- Israel Defence Forces) pe întreg 
teritoriul Cisiordaniei şi al Fâşiei Gaza. O imagine care a rămas în mintea 
oamenilor s-a desfăşurat în 30 septembrie, când IDF  a împuşcat şi a ucis un 
băiat de 12 ani, care se agăţa de tatăl său rănit. Incidentul a fost filmat şi 
distribuit în toată lumea. La 12 octombrie, după linşarea a doi soldaţi 
israelieni de către Israel, IDF  a bombardat sediul central al Autorităţii 
Palestiniene din Ramallah şi birourile OEP din Gaza29. 

 Pentru înţelegerea cauzelor care au condus la intifada din anul 
2000 trebuie să avem în vedere o serie de evoluţii care au început încă din 
1993, într-o perioadă în care în mod paradoxal se prefigura o soluţionare a 
disputelor. În primul rând, nemulţumirea populaţiei palestiniene a crescut în 

                                                           
28 Ibidem, p. 8. 
29 Claude Faure, op. cit., p. 30. 
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timpul negocierilor de la Oslo, deoarece realitatea de la faţa locului nu 
coincidea cu aşteptările prefigurate în acordurile de pace. Între 1993 şi 2000, 
multe aspecte privind ocupaţia Israelului asupra Cisiordaniei şi Fâşiei Gaza 
s-au înrăutăţit. Palestinienii s-au aşteptat ca viaţa lor să se îmbunătăţească 
îndeosebi în termenii libertăţii de mişcare şi a stabilităţii socio-economice. 
Nemulţumirea a fost alimentată şi de eşecul Summit-ului de la Camp David, 
creând baza unui suport popular privind o confruntare directă cu Israelul. În 
al doilea rând, diverse organizaţii israeliene şi palestiniene se pregăteau 
pentru violenţe, datorită informaţiilor care veneau din ambele părţi privind 
pregătirile pe care cealaltă tabără le face. De partea palestiniană, militanţii 
mai tineri considerau că abilitatea de răspunde prin forţă ar fi forţat mâna 
Israelului în cadrul negocierilor ce urmau să se desfăşoare. În al treilea rând, 
Sharon şi Arafat au contribuit la schimbarea status quo-ului de la o situaţie 
tensionată la una violentă. Vizita lui Sharon a reprezentat scânteia care a pus 
intifada în mişcare, dar a fost totuşi un eveniment similar altora care au 
devenit de-a lungul istoriei, momente cheie ce au declanşat conflicte majore. 
Arafat nu este cel care a lansat intifada, dar asemenea altor lideri 
palestinieni, nu a intervenit pentru a ţine în frâu violenţele odată ce au 
început, ba mai mult a încercat să profite de pe urma acestora pentru 
îmbunătăţirea poziţiei palestiniene30. 

Prezentarea acestor evoluţii în relaţiile dintre Israel şi Palestina ne 
permite să analizăm măsura în care conflictul a fost determinat şi perpetuat 
pe parcursul celei de-a doua jumătăţi a secolului al XX-lea de problema 
religiei, precum şi rolul jucat de aceasta în cadrul evenimentelor cunoscute 
sub numele de Intifada Al-Aqsa. În ciuda importanţei sale, în cadrul 
evenimentelor din septembrie 2000, chestiunea religioasă a jucat un rol 
secundar, dând prioritate celei naţionale. Numele acesteia a fost dat de către 
leadership-ul palestinian şi a servit mobilizării populaţiei arabe şi islamice, 
având o semnificaţie religioasă puternică prin faptul că este denumită după 
moscheea unde au izbucnit iniţial violenţele31. Dacă luăm în considerare 
cele două elemente care au făcut parte din negocierile de la Camp David din 
anul 2000, şi care au contribuit la eşecul acestora, adică problema „muntelui 
Templului” şi „dreptul reîntoarcerii”32, mai degrabă cea de-a doua a creat 
terenul favorabil izbucnirii intifadei. Este semnificativ faptul că atât Fatah 
cât şi organizaţiile fundamentaliste islamice, precum Hamas şi Jihad, au 

                                                           
30 Jeremy Pressman, op. cit., pp. 114-115.  
31 Benny Morris, Righteous Victims. A History of the Zionist-Arab Conflict 1881-2001, 
New York: Vintage Books, 2001, p. 660. 
32 Pus în discuţie prin Rezoluţia 194 a ONU din 1948, acesta se referea la dreptul 
palestinienilor din toata lumea de a se întoarce la casele lor de pe teritoriul Israelului. 
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insistat asupra dreptului la întoarcere, nu neapărat datorită motivelor 
religioase, ci mai ales datorită chestiunilor legate de dreptul internaţional. În 
mod similar, Autoritatea Palestiniană a condus lupta pentru teritoriile 
palestiniene ca un efort de eliberare naţională şi nu religioasă. De asemenea, 
doctrina Dar al Islam, amintită la începutul acestei lucrări, care sanctifică 
teritoriile ocupate odinioară de musulmani a jucat un rol prea puţin 
important în cadrul intifadei împotriva evreilor. 

Rezistenţa componentei religioase în cadrul Intifadei Al-Aqsa 
poate fi testată în reacţiile externe privind izbucnirea violenţelor. În ciuda 
încercărilor lui Arafat de a atrage şi alte state arabe, principalii combatanţi 
au rămas israelienii şi palestinienii, chiar dacă exista suport popular în multe 
ţări arabe, în care expresia Islamului este dominantă. Mai mult decât atât, 
state precum Egiptul sau Iordania au avertizat asupra folosirii violenţei. 
Această intifadă diferă de cea din 1987 din cel puţin două motive 
importante: în primul rând, în primele zile ale confruntărilor, protestatarii 
care aruncau cu pietre au fost sprijiniţi de oameni de securitate şi de miliţia 
palestiniană care trăgeau cu arme uşoare asupra poziţiilor israeliene; focurile 
armate şi atacurile cu bombă au reprezentat principala strategie a 
protestatarilor; în al doilea rând, de această dată s-au implicat şi minorităţile 
arabe de pe teritoriul Israelului, astfel că în momentul uciderii unui arab 
israelian la Muntele Templului în 29 septembrie, a izbucnit un adevărat val 
de proteste violente în satele arabe din Israel33. 

Primele patru luni de la izbucnirea conflictului au lăsat în urmă 
aproximativ 350 de palestinieni morţi şi alte câteva mii de răniţi, precum  şi 
50 de israelieni morţi şi câteva sute de răniţi. Din punctul de vedere al 
daunelor materiale, acestea nu au fost consistente, deoarece ambele tabere 
au folosit în principal arme uşoare. Într-un efort major de a pune capăt 
luptelor, Bill Clinton şi preşedintele egiptean H. Mubarak au convocat un 
summit la Sharm el-Sheikh pentru data de 16-17 octombrie, la care au mai 
fost invitaţi Arafat, Barak şi regele Abdullah al Iordaniei. Ambele tabere şi-
au luat angajamentul de a înceta violenţele, dar nu au semnat un acord, 
astfel că preşedintele american pur şi simplu a anunţat că cei doi actori şi-au 
dat acordul să facă paşi spre soluţionarea problemelor. Părţile implicate şi-
au dat acordul ca o misiune condusă de Statele Unite, Comitetul Mitchell, să 
investigheze evenimentele derulate în primele săptămâni ale Intifadei şi să 
găsească modalităţi pentru a preveni recurenţa lor34. În februarie 2001, Ariel 
Sharon a fost ales în funcţia de prim-ministru pornind de la o platformă ce 

                                                           
33 Benny Morris, op. cit., pp. 660-661. 
34 Ibidem, p. 669. 
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promova întărirea poziţiei Israelului şi refuzul negocierilor cu OEP. 
Rezultatul a fost izbucnirea unui val şi mai mare de violenţe, inclusiv atacuri 
armate ale tanzim-ului35 împotriva poziţiilor armatei israeliene şi 
contraatacuri mai severe, incluzând politica israeliană a asasinatelor 
individuale, asupra persoanelor considerate vinovate pentru atacuri. În cele 
din urmă, Israelul a reocupat teritoriile pierdute de sub control, în acest 
proces distrugând o mare parte din Jenin, Ramallah, Rafah, Nablus, precum 
şi alte oraşe şi tabere de refugiaţi. Conform grupului izraelian B’Tselem, 
care militează pentru drepturile omului, până la data de 30 iunie 2004, au 
fost ucişi 2683 de palestinieni, 441 de israelieni şi 17 persoane străine36. 

În concluzie, putem să afirmăm faptul că originile conflictului 
israeliano-palestinian la începutul secolului al XX-lea, ca urmare a unor 
dispute intercomunitare, care au inclus atât elemente religioasă, cât şi etno-
naţionale. Autorii pe care i-am citat în cadrul acestei lucrări prezintă 
propriile perspective privind rolul religiei în cadrul conflictului. Fox şi 
Sandler afirmă că „în timp ce ambele sentimente sunt legate în contextul 
israeliano-palestinian, identitatea naţională a predominat conflictul şi 
factorul religios a fost cel care a exacerbat intensitatea sa”37, în timp ce 
Morris susţine că „un lucru pe care îl putem învăţa din trecut este următorul: 
violenţa palestiniană a reuşit în mod repetat să declanşeze conflicte la scală 
largă între israelieni şi arabi; de asemenea, religia este înclinată să alunece 
în cadrul acestor războaie, în ciuda dorinţei liderilor statali”38. Aspectele 
variate ale conflictului au reprezentat subiectul unor dezbateri şi rezoluţii ale 
diverselor organizaţii şi forumuri internaţionale. Natura părţilor implicate în 
conflict se încadrează în conceptului lui Huntington al „ciocnirii 
civilizaţiilor”. Conflictul implică şi locuri sfinte cu o semnificaţie majoră 
pentru cele trei mari religii monoteiste, care reunesc câteva miliarde de 
aderenţi în toată lumea. Mai mult, conflictul în sine a inclus diverse părţi 
care au invocat religia pentru a-şi motiva cauzele, atât la nivel local, cât şi 
internaţional. Prin acesta, conflictul dintre Israel şi Palestina a inclus cele 
mai multe dintre modalităţile în care religia poate deveni parte a relaţiilor 
internaţionale. 
 

                                                           
35 Numele generic al organizaţiilor ce au participat la acest conflict din partea Palestinei: 
Brigada Martirilor Al-Aqsa, Grupul Martirilor Sabra şi Shatila, Batalioanele Frontului 
Armatei Populare, etc. 
36 Claude Faure, op. cit., p. 30. 
37 Jonathan Fox, Shmuel Sandler, op. cit., p. 161. 
38 Benny Morris, op. cit., p. 694. 
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Coordonate europene: cauze şi efecte istorico-politice, cadru 
legislativ  

În peisajul etnodemografic şi politic european contemporan, marcat 
de tendinţa globalizării şi a emigraţionismului economic şi politic, 
viabilitatea sau, uneori, supravieţuirea, unei comunităţi etnico-lingvistice 
minoritare se află la punctul de întâlnire a multor factori: sociali, culturali, 
politici şi economici. Pentru a mări, doar pentru un moment, la maximum, 
cadrul de înţelegere a problemei, la nivel mondial, actualmente, 5000 de 
naţiuni există în 200 de state (White 2007: 4). Revenind la continentul 
european, „45 de state găzduiesc 337 de comunităţi minoritare recunoscute 
oficial de autorităţile statelor respective” (Salat 2008: 9), însă există şi state, 
precum Grecia, spre exemplu, care nu recunoaşte  nicio  minoritate, deşi în 
graniţele sale statale vieţuiesc minorităţi naţionale istorice precum 
macedonenii, vlahii, albanezii şi turcii. O privire diacronică ne relevă faptul 
că istoria Europei, ca şi a celorlalte continente, este şi o istorie a relaţiei între 
majoritate şi, cel mai adesea, mai multe minorităţi etnico-lingvistice. 
Această relaţie, mai mult sau mai puţin tensionată, de la caz la caz, a fost 
generată, în principal, de politicile expansioniste, imperiale, ale unor state 
europene, de războaie de cucerire şi de anexare teritorială, de colonizări, de 
asimilări, precum şi de deplasări de populaţii în valuri migratoare, fenomene 
ce caracterizează Europa din perioada antică până în perioada modernă 
(Flora 1999, Davies 1996). Conceptul de naţiune, teoretizat ideologic şi 
asumat politic, ca formaţie statală, va veni să remodeleze geografia statală a 
Europei moderne, începând cu secolul al XIX-lea, până azi (White 2007). 
Forma politică a naţiunii-stat europenă traversează în cele două secole de 
existenţă modernă mai multe etape, în secolul al XX-lea regimul politic 
totalitar comunist lăsându-şi de asemenea amprenta specifică asupra felului 
în care este concepută naţiunea-stat şi relaţia dintre majoritate şi minorităţi, 
constând mai ales în discrepanţa enormă între retorica ideologică a egalităţii 
în drepturi şi realitatea discriminării minorităţilor etnice pe fondul cultivării 
xenofobiei şi naţionalismului şi a exercitării asimilării forţate (Bachmnan 
1989, King 1973). Paralel cu evoluţia sa ca realitate, se relevă şi o continuă 
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transformare în abordarea teoretică a naţiunii-stat, de la viziunea 
subordonată ideologiei romantismului, închegată în paşoptism, implicând şi 
o anumită raportare la minorităţile naţionale, la diverse abordări teoretice 
ulterioare precum generalizările empirice, analiza modurilor de punere în 
practică, a modalităţilor de integrare etc., până la abordări istorice 
metodologice contemporane, bazate pe dialectica continuităţii în 
discontinuitate (James 1996). Pentru etapa actuală de dezvoltare a naţiunii, 
Paul James foloseşte termenul de „naţiune postmodernă” (James 1996: 35). 

În cadrul acestui postmodernism naţional, revine în atenţia opinei 
publice internaţionale „problema discrepanţei dintre tendinţa de omogenitate 
a comunităţilor politice şi gradul pronunţat de diversitate ce caracterizează o 
parte însemnată a statelor lumii contemporane” (Salat 2008: 11). Autoritar 
ţinută înăbuşită sub masca superiorităţii regimului, problema minorităţilor 
naţionale este readusă în forţă pe scena politică europeană odată cu 
prăbuşirea comunismului: „With the collapse of communism, however, 
there has been a dramatic expansion of distinctively ethnically-focused 
political action, ranging from ethnic voting to ethnic cleansing” [odată cu 
căderea comunismului a avut loc o expansiune a acţiunilor politice cu 
referire specială la problemele etnice, mergând de la votul etnic la epurare 
etnică] (Stein 2001: 1). Astfel, secolul al XX-lea marchează şi concertarea 
eforturilor de a media relaţia dintre state şi minorităţi, prin intermediul 
instituţiilor internaţionale, chiar dacă acest demers poate părea la fel de 
dificil, dacă nu iluzoriu, cu a face ordine în Babel (Thio 2005). Din 
perspectivă legislativă internaţională, drepturile minorităţilor naţionale 
reprezintă o componentă a drepturilor minorităţilor de orice fel, religioase, 
sexuale etc., văzute ca parte integrantă a legii internaţionale a drepturilor 
omului. La aproape un secol de la abordarea problemei minorităţilor 
naţionale la Conferinţa de Pace de la Paris, 1919, privind retrospectiv, 
putem considera că momentul actual reprezintă forma cea mai avansată a 
asigurării drepturilor minotăţilor naţionale la nivel legislativ european, 
având în vedere existenţa unor structuri europene precum CSCE/OSCE şi 
Consiliul Europei care se ocupă cu regimul drepturilor minorităţilor, 
incluzând „principiile, regulile, normele, instituţiile şi procedurile existente 
în domeniul drepturilor minorităţilor la nivel internaţional, recunoscute şi 
acceptate de către state şi care se transpun la nivel naţional în politici” 
(Căluşer 2008: 31), printre care amintim organisme precum: Înaltul 
Comisariat pentru Minorităţi Naţionale, Convenţia Cadru pentru Protecţia 
Minorităţilor Naţionale, Carta Europeană pentru Limbile Minoritare şi 
Regionale etc. Însă, aşa cum observă autoarea capitolului privind regimul 
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dreptului minorităţilor naţionale, există o distanţă între cadrele europene, 
uneori pur principiale şi orientative, tipologia politicilor de stat şi 
modalităţile concrete de punere în practică exercitate: „Protecţia 
minorităţilor în Uniunea Europeană face mai mult obiectul politicii la 
nivelul statelor membre, fiecare având practici, instrumente, organe şi 
legislaţie proprie privind minorităţile. […] În spaţiul post-comunist este 
recunoscut progresul realizat în dezvoltarea legislaţiei privind minorităţile 
naţionale sub influenţa standardelor internaţionale, în special a presiunii 
exercitate în contextul extinderii Uniunii Europene. Pe de altă parte, tocmai 
lipsa unei politici europene comune în domeniu determină limitele acestei 
influenţe.” (Căluşer 2008: 34). 

Minoritatea istorică a românilor din Ungaria 
Pe teritoriul statului ungar românii ca minoritate naţională istorică 

împlinesc trei secole de existenţă, fiind recunoscute oficial de către statul 
maghiar drept comunităţi istorice, în virtutea îndelungatei lor prezenţe, 
„toate grupurile de populaţii care au trăit pe teritoriul Republicii Ungaria de 
ce puţin un secol, care reprezintă minoritate numerică în populaţia ţării, ai 
cărei membri sunt cetăţeni ungari, care se disting de restul populaţiei prin 
limbi, culturi şi tradiţii proprii, care demonstrează un sentiment identitar 
care are drept scop păstrarea tuturor acestora şi la exprimarea şi protejarea 
intereselor comunităţilor lor istorice”, cum se arată în Legea LXXVII din 
1993 privind Drepturile Minorităţilor Naţionale şi Etnice, cap. 1, secţiunea 
1, alineatul 2.  

Contribuţiile autohtone istoriografice, nutrite de sentimentul identitar 
şi animate de dorinţa reconstituirii trecutului istoric al naţionalităţii căreia îi 
aparţin, sunt firave la începuturile sale, cea mai importantă fiind o 
monografie referitoare la una dintre localităţile româneşti din Ungaria, 
Micherechi, scrisă în româneşte de preotul Iosif Ioan Ardelean în 1893. 
Majoritatea cercetărilor privind istoria românilor din Ungaria reprezintă o 
producţie recentă, a generaţiei de intelectuali contemporani formaţi, cei mai 
mulţi, în învăţământul filologic de minoritate din Ungaria reprezentat de 
cele două catedre, cu tradiţie, de limba română, una a Universităţii din 
Budapesta, cealaltă, cu profil pedagogic, funcţionând de 65 de ani la 
Seghedin: „într-o vreme când politicul deturna naţionalul [...] aproape 
aceiaşi intelectuali au avut de făcut faţă la toate imperativele vremii,  de  la 
învăţământ la scrisul beletristic, de la implicare politică la cercetare 
ştiinţifică, de la cartea didactică la cea istorică sau de opinie şi atitudine” 
(Munteanu 2003).  recent, în doar câteva decenii, în special după căderea 
comunismului, intelectualitatea românească din Ungaria îşi recuperează şi 
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autorestituie reperele culte ale conştiinţei sale identitare, prin investigaţii 
referitoare la istoria, cultura, învăţământul, religia, limba şi tradiţiile 
minorităţii entice româneşti, întrebuinţându-se în demersul ştiinţific 
abordarea monografică a localităţilor locuite de români, contribuţiile 
istorice, schiţa istorică, investigaţia de caz, studiile de specialitate, 
concertate, din 1993, de către Institutul de cercetări al românilor din 
Ungaria. Efortul recuperator, explicit şi programatic formulat, impresionant 
prin diversitate şi prin bogaţia materialelor publicate şi excelând în 
domeniul istoric-cultural,  lingvistic şi etnografic, înregistrează şi lucrări de 
sinteză, realizate atât de cercetători români din Ungaria (Petrușan et al. 
2000, Csobai 1996 etc.), cât şi din România (Moisa 2010 etc.). 

În ce priveşte propria istorie, cum relevă G. Moisa, „comunitatea 
românească din Ungaria a fost şi este preocupată de cercetarea propriului 
trecut” (Moisa 2010). Pe baza cercetării producţiei istoriografice cuprinse 
între 1920 şi 2010 referitoare la românii din Ungaria, scrise de către etnici 
români din Ungaria, istoricul român constată faptul că „majoritatea 
cercetătorilor aparţinând comunităţii româneşti din Ungaria, cu câteva mici 
excepţii, consideră că populaţia aparţinând propriei etnii dintr-o serie de 
localităţi din estul Ungariei s-a aşezat aici cel mai devreme la sfârşitul 
secolului al XVII-lea”, însă concordanţa între punctele de vedere ale 
cercetătorilor de etnie română şi cel expus de istorigrafia maghiară, ar putea 
avea legătură cu faptul că nu există un învăţământ academic cu profil istoric 
pentru etnicii români în Ungaria (Moisa 2010: 272). Sfârşitul secolului al 
XVII-lea şi începutul secolului al XVIII-lea ca reper cronologic în estimarea 
vechimii minorităţii româneşti reprezintă momentul este legată de momentul 
istoric al cuceririi Ungariei de către Habsburgi şi alungarea puterii otomane, 
evenimente ce au atras repopularea zonei estice a Ungariei atât prin migrare 
spontană, cât şi prin colonizare organizată, ulterior prin roirea în vecinătăţi 
(Petruşan et al. 2000, Csobai 1996). Prezenţa românilor pe teritoriul actual 
al Ungariei este atestată însă şi în secolele anterioare, mergând înapoi pe 
firul istoriei comunităţii ortodoxe până în secolul al X-lea (Misaroş 2002). 
De-a lungul secolelor de trai ca element alogen, românii şi-au conservat 
identitatea etnică prin limbă, prin religia ortodoxă şi prin tradiţiile populare. 
Învăţământul de minoritate apare în cadru confesional şi se reduce la 
învăţarea scrisului şi cititului în limba proprie de la preoţii ortodocşi. Supuşi 
maghiarizării forţate, instituţionalizate în perioada dualismului austro-ungar, 
minoritatea română va suferi o altă lovitură prin tratatul de la Trianon prin 
plecarea intelectualităţii. După Trianon minoritatea română din Ungaria 
înregistrează fluctuaţii în ce priveşte cadrul politic şi legislativ de existenţă 
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asigurat de către statul ungar, în regimul comunist existând o perioadă de 
aproximativ un deceniu de relaxare privind minorităţile, încheiată în jur de 
1960 (Moisa 2010). Chiar în condiţiile existenţei unor perioade de 
îmblânzire relativă a condiţiilor  de exprimare identitară, după 1920, 
numărul românilor din Ungaria a scăzut vertiginos, înregistrând în 2001 un 
minimum de 7995 de persoane care s-au declarat români, şi de 8482 de 
peroane care şi-au declarat româna ca limbă maternă. Datele de recensământ 
cele mai recente (2011), declarate oficiale în 2013, controversate de altfel, 
înregistrează un salt spectaculos la 26345 de persoane care s-au declarat de 
naţionalitate română şi 13886 persoane care au declarat româna ca limbă 
maternă (Iova 2013).  

Reperul identitar cel mai puternic pentru o comunitate, cu atât mai 
mult pentru una minoritară, este limba. Dacă ne-am ralia, alături de Maria 
Berényi, la afirmaţia lui Iosif Popovici din 1904, potrivit căreia „Fiinţa 
noastră e legată de limba noastră; până când avem o limbă şi o vorbim, până 
atunci vom fi români” (Berenyi 1995: 5), rezultatele cercetărilor lingvistice 
referitoare la limba românilor din Ungaria reprezintă un serios semnal de 
alarmă. După trei decenii de cercetare a limbii românilor din Ungaria, 
fructificată în articole de specialitate, în 2013 lingvista româncă din Ungaria 
Ana Borbély, publică sinteza Limbă română şi identitate românească în 
Ungaria. Aspecte dialectologice, sociolingvistice, onomastice şi 
demografice (Borbély 2013). Cercetările evidenţiază, din perspectiva 
genealogică, faptul că românii din Ungaria vorbesc două variante ale 
dialectului crişean, impregnate, în condiţiile bilingvismului, de ungurisme 
fonetice, morfolexicale, frazeologice şi sintactice. Diagnoza sociolingvistică 
este clară: „[...] comunitatea românilor din Ungaria se caracterizează printr-
o variabilitate intralingvistică (a limbii române) şi printr-o variabilitate 
interlingvistică (a bilingvismului româno–maghiar)” (Borbély 2013: 23). 
Analizat din perspectiva antropologiei tradiţiilor, „în ultima jumătate de 
secol, limbajul etnic natural al românilor din Ungaria nu se mai opune 
culturii maghiare, iar acest proces pare a fi reversibil doar printr-o educaţie 
conştientă, însă atât de complexă, încât pare imposibil de realizat, mai ales 
în lipsa motivaţiei practice” (Bucin 2000: 157). Disoluţia etnocentrismului 
este pusă în legătură şi cu dispariţia moralei tradiţionale (idem, ibidem), 
accentuând asimilarea, în condiţiile dislocării din localităţile rurale de 
baştină, a disipării în urbanitatea majoritară 

Despre cauzele subminării din interior a sentimentului identitar se 
exprimă adesea intelectualii români din Ungaria, mărturiile acestora 
reconstituind un element „foarte esenţial şi extrem de complicat şi acesta 
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îmbinat cu o mulţime de note subiective, care aparţin de etnopsihologia unei 
minorităţi naţionale: atitudinea noastră, a românilor din Ungaria, faţă de tot 
ce este românesc, faţă de limba, istoria, cultura moştenită de la înaintaşi faţă 
de valorile noastre proprii” (Petruşan 1997a: 93). 

Această atitudine este cel mai adesea dilematică, mai ales când vine 
vorba de situaţii concrete:  „Azi este 1 Decembrie, sărbătoarea naţională a 
românilor. Noi ce sărbătorim?”. Despre trianon şi politica  […] ”. În privinţa 
politicii hortiste „comunitatea noastră nu are o idee limpede şi fermă”, în 
legătură cu evenimentele paşoptiste atitudinea este „şovăitoare”. (idem, 
ibidem) Recunoscută ca fundamentală,  mult dezbătută este şi problema 
limbii: „Care-i limba noastră maternă? Oricât de stranie ar părea ea, 
întrebarea nu e deloc retorică. E adevărat că numai o limbă românească 
există. Numai că în cadrul celor patru dialecte dormitează, de mai multe 
veacuri, o mulţime de graiuri. Şi noi am moştenit un grai, cel crişan (care 
are şi el mai multe variante). Între particularităţile acestei limbi arhaice şi 
idiomul literar este o deosebire atât de mare încât, practic, pentru un român 
de rând de aici acesta din urmă este ininteligibil”. Relaţia acestei stări de 
fapt cu învăţământul de minoritate este clară: „Şcoala nu a reuşit să 
recupereze acest decalaj” (ibid.: 94).  

Cu privire la alte aspecte ale autodefinirii, cum ar fi simbolurile 
comunităţii, părerile sunt mai clare: „Părerea mea personală este că suntem 
prea puţini şi ne aflăm într-un proces de asimilare atât de înaintat încât nu 
este cazul să ne gândim la formarea unor simboluri separate. Este deja prea 
târziu.”; „eu nu am sentimentul că tricolorul românesc înseamnă pentru 
mine ceva”; „românii de aici, în general, nu se pot identifica cu simbolurile 
naţionale ale statului român.” (Bauer 1997: 20-21) – se pronunţau în 1997 
persoane publice ale comunităţii, în primul număr al revistei cu un titlu 
sugestiv „Convieţuirea”, justificat astfel: „De oricare aspect al existenţei 
noastre ne apropiem, ne izbim tot timpul de realitatea ce derivă din 
convieţuirea cu ungurii” (Petruşan 1997b: 4).  

Într-adevăr, situaţia românilor din Ungaria este deconcertantă mai 
ales pentru un român din România care nu a ştiut nimic despre faptul că la o 
aruncătură de băţ de graniţa României cu Ungaria există o comunitate de 
români care acum, potrivit propriilor constatări, se află pe cale de dispariţie. 
De patru ani de când sunt lector de română la Seghedin sunt relativ în 
contact cu această minoritate şi, din poziţia mea, încerc să înţeleg, de bună 
credinţă, în primul rând citind ceea ce scriu capii intelectuali ai românilor de 
aici. Ca cineva care nu a trecut printr-o astfel de experienţă identitară 
marcantă, nu pot decât să îmi exprim respectul pentru generaţiile umile de 
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iobagi care şi-au păstrat identitatea etnică prin repere fundamentale precum 
graiul propriu, tradiţiile şi confesiunea specifice timp de două veacuri. De 
asemenea, pentru secolul anterior, este mai mult decât lăudabilă apariţia 
unei intelectualităţi băştinaşe veritabile, care, având la bază, majoritatea, 
studii filologice sau pedagogice, s-a autospecializat în diferite ramuri ale 
vieţii ştiinţifice şi culturale pentru a scoate la lumină diferitele aspecte ale 
existenţei românilor, de la începuturile lor, pe teritoriul Ungariei.  Râvna, 
absolut remarcabilă cantitativ şi calitativ, a recuperării propriului trecut 
identităţii ar trebui să facă loc unui efort, la fel de concentrat şi concertat, 
privind strategii de conservare a, măcar, stadiului actual, pentru ca toată 
această muncă depusă „în căutarea identităţii” proprii (Petruşan 1994) să nu 
poată fi catalogată drept un strigăt de lebădă în propria cronică a extincţiei 
identitare. Se pare că, în ceea ce îi priveşte, intelectualii autohtoni români 
sunt de acord cu punctul de vedere oficial maghiar: „A common feature of 
the majority of Hungary’s national and ethnic minorities is that, having 
lived within the framework of the Hungarian state for centuries, they profess 
a dual identity: their consciousness of being Hungarian is as strong  as their 
nationality ties.” – se afirmă pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe ungar 
în privinţa Minorităţilor naţionale şi etnice din Ungaria 
(http://www.mfa.gov.hu). În condiţiile în care, la nivel lingvistic, se remarcă 
deja că bilingvismul – un status care ar justifica şi menţine identitatea duală 
– este deja mult asimetric, mai ales la generaţia tânără, în favoarea limbii 
maghiare, este imperios necesar ca intelectualitatea română din Ungaria, cu 
aceeaşi energie şi dăruire probate în cercetarea trecutului, să lanseze 
conceptual şi practic programele pe care le consideră salutare în direcţia, în 
primul rând, a păstrării limbii. În realitate, o şansă adevărată ar reprezenta-o 
trilingvismul, adică, pe lângă întărirea şi menţinerea graiului, considerat ca 
limba maternă, şi achiziţionarea limbii române literare actuale. O misiune 
desigur dificilă! Dar imposibilă? România şi Ungaria sunt ambele membre 
UE şi au semnat documente europene privind drepturile minorităţilor, prin 
urmare, cadrul politic şi legislativ permite conservarea identităţii etnice. 
Legăturile cu România ale comunităţii s-au refăcut treptat şi sunt tot mai 
strânse, în special la nivel ştiinţific, prin colaborări cu universităţile din 
vestul româniei, din Arad, Timişoara, Oradea, Cluj. Un semn îmbucurător îl 
reprezintă apariţia de cărţi de sinteză recente comune, cum ar fi Cultura şi 
istoria românilor din România (Moisa 2013). Limba română literară la nivel 
licenţă şi masterat poate fi însuşită de către tinerii români atât în Ungaria, la 
cele două catedre existente, la Szeged şi Budapesta, dar şi în România, pe 
lângă alte specialităţi, ca bursieri. Tineretul poate beneficia de acces mult 

http://www.mfa.gov.hu/
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facilitat prin reţelele de comunicaţie, inclusiv Internet şi reţele de 
socializare, la tot ce înseamnă valori comune româneşti. Adesea este invocat 
aspectul pragmatic ca argument în defavoare învăţării limbii române. Având 
în vedere că România şi Ungaria sunt ţări învecinate aparţinând unei 
euroregiuni ce pot dezvolta strategii comune de dezvoltare accesând fonduri 
europene, precum HU-RO, cunoaşterea în aceeaşi măsură a celor două limbi 
reprezintă un avantaj pe piaţa muncii a viitorilor absolvenţi de liceu sau 
facultate. Prin urmare, personal, nu cred că o revenire, chiar o consolidare şi 
o îmbunătăţire a situaţiei identitare a românilor din Ungaria, ar fi o 
imposibilitate. Privită obiectiv şi pragmatic, această revenire ar reprezenta o 
oportunitate. Sau poate chiar salvarea. Altfel spus, pe viitor, românii din 
Ungaria vor fi români sau nu vor mai fi, ca identitate.  
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Zborurile lui Aurel Vlaicu oglindite în paginile ziarului

„Românul”

Doru Sinaci,
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad

Avântul  naţional  al  românilor  transilvăneni  de  la  începutul
secolului  al  XX-lea,  afectat  destul  de  serios  în  urma  eşecului  electoral
înregistrat  de  către  candidaţii  Partidului  Naţional  Român  la  alegerile
parlamentare din anul 19101, avea să se ridice iarăşi la cote înalte, datorită
succeselor aviatice pe care le repurta, în occidentul Europei, tânărul inginer
român  Aurel  Vlaicu.  „Plevna,  Montpellier,  Aspern”  –  avea  să  titreze
editorialistul  ziarului  „Românul” articolul  de fond din 17/30 iunie 19122,
marcând astfel „cânturile” renaşterii noastre naţionale: „Din trei cânturi se
compune  epopeea  cea  mai  nouă  a  neamului  românesc,  căci  trei  sunt
locurile unde românii s’au impus străinătăţii: la Plevna, în Montpellier şi
pe câmpiile de la Aspern”. Dacă Plevna însemna cucerirea independenţei de
către România de peste Carpaţi, iar Montpellier-ul punea laurii latinităţii pe
fruntea  „poetului-rege  Alecsandri”,  Aspern-ul  dobândea  o  dublă
semnificaţie. Pe de o parte, era locul „unde în 1809 steaua lui Napoleon a
început să se eclipseze, unde soldaţii români au căzut fulgeraţi de moarte,
luptând împotriva lui, sub pajurele duple pentru împărat şi pentru ţară”,
iar, pe de altă parte, însemna locul unde „aripile micei pajuri alui Vlaicu,
crescură atunci, luară proporţii uriaşe, întunecară pe toţi duşmanii amuţind
toate  clevetirile,  şi  în  clipele  acelea  neamul nostru se simţea  umbrit,  la
adăpost, aripile pasărei măiestre se întindeau ocrotitoare, răcorind frunţile
celor insultaţi, celor bătuţi, celor schingiuiţi şi nedreptăţiţi şi împuşcaţi cu
vină şi fără de vină”3. În concluzie, îşi încheia editorialistul discursul său
„Aspern, împreună cu Plevna şi cu Montpellier, vor fi de acum pentru noi
mai mult decât luptele dela Maraton, dela Salamina şi dela Platea pentru
Greci, căci acolo a biruit geniul şi forţa neamului românesc!”. 

1 Doru Sinaci, Discursul politic în perioada tribunismului arădean, Editura „Vasile Goldiş”
University Press, Arad, 2014, pp. 277-289.
2 Românul, II, nr. 133, din 17/30 iunie 1912, p. 1, editorialul „Plevna, Montpellier, Aspern”,
semnat: (Gr.).
3 Idem.
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Relatarea despre „concursul aviatic  din Viena”4 era publicată  în
acelaşi  număr al ziarului,  în care se anunţa „Moartea lui Caragiale”5, alt
eveniment – tragic, de data aceasta -  de anvergură naţională. Tot în acest
număr  aflăm  şi  despre  intenţia  lui  Vlaicu  de  a  efectua  primul  zbor
demonstrativ la Arad „sub patronajul ziarului „Românul”6. În subsolul ştirii
putem citi  şi  un entrefileu  cât  se  poate  de edificator  în  ceea  ce  priveşte
expansiunea  de  piaţă  a  cotidianului  arădean:  „Românul”  se  găseşte  de
vânzare  la  chioşcul  de  ziare  dela  gara  căilor  ferate  a  statului
(Staatsbahnofh) din Viena”. 

Ziarul „Românul” din 20 iunie/ 3 iulie 1912 se deschide, pe întreg
spaţiul editorial destinat articolului de fond, cu materialul „Vlaicu vine la
Arad”7.  Pornind  de  la  evidenţierea  relatărilor  laudative  a  evenimentului
aviatic în presa austriacă, autorul materialului constată că „la acest concurs
aviatic, fără păreche pân’acum, n’a luat parte nici un ungur. Cine li-i de
vină că unii din aviatorii lor s’au ridicat numai de o şchioapă dela pământ,
iar alţii şi-au lovit aeroplanele de toate hornurile fabricelor?”8. Referitor la
apropiata  prestaţie  aviatică  a  lui  Aurel  Vlaicu  de la  Arad,  ziariştii  de la
„Românul” militează pentru activizarea preoţilor  şi  învăţătorilor  din jurul
oraşului „care să puie în mişcare masele poporului! Să venim cu toţii să
asistăm la cele mai nouă prestaţiuni  ale geniului  omenesc şi românesc”.
Mobilul acestui demers este subliniat, cu subiect şi predicat: „Vlaicu voieşte
însă  să  desmintă  clevetirile  presei  maghiare!  Încărcat  de  lauri  şi  cu  o
experienţă mai bogată, după ce prin sborurile măestrite dela Viena s’a pus
alături cu cei mai celebri aviatori din lume, el a hotărât ca în timpul cel mai
scurt, probabil Dumineca viitorare, să sboare aici la Arad. Voieşte ca în
faţa românilor şi străinilor de aici să facă să triumfeze geniul românesc, să
ridice  prestigiul  neamului  românesc  desconsiderat  de  hegemonii  lui,  să
ridice moralul nostru şi încrederea în noi înşine!”. Utilizarea preoţilor şi
învăţătorilor ca agenţi  electorali  fusese experimentată  de către arădeni cu
prilejul alegerilor din congregaţia comitatensă9, dar şi cu prilejul alegerilor
dietale, parţiale sau la termen, din anii 1903, 1904, 1905, 1906 sau 191010.
De  asemenea,  se  mai  păstra  încă  vie  în  amintirea  arădenilor  festivitatea

4 Ibidem, II, nr. 131, din 15/28 iunie 1912, pp. 2-3, articolul „Concursul aviatic din Viena – 
succesul inginerului Vlaicu”, semnat: dela corespondentul nostru.
5 Idem, pp. 3-6, grupajul „+ Ion Luca Caragiale”, nesemnat.
6 Idem, p. 7, ştirea „Ultima oră: sborul lui Vlaicu la Viena”, nesemnată.
7 Ibidem, II, nr.135, din 20 iunie/3 iulie 1912, p. 1, articolul de fond: „Vlaicu vine la Arad”, 
nesemnat.
8 Idem.
9 Lucian  Petraş,  „Politică  şi  demers  naţional  în  comitatul  Arad (1895-1916)”, Editura
Brumar, Timişoara, 2008, pp. 11-37.
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grandioasă de la instalarea episcopului Iosif  Goldiş din 18/30 iulie  1899,
când 30.000 de săteni din satele din jurul Aradului fuseseră aduşi în oraş -
sub coordonarea preoţilor şi învăţătorilor din fiecare localitate în parte - şi
distribuiţi  pe traseul de la Gară, până la reşedinţa episcopală.  O astfel de
amplă  manifestare  populară  preconizau  fruntaşii  politici  din  redacţia
„Românului” şi cu ocazia zborului lui Aurel Vlaicu. 

În acelaşi număr al ziarului, pe coloana a treia din pagina 6, sunt
menţionate premiile câştigate de către Aurel Vlaicu la concursul aviatic de
la Viena: „Vlaicu a lansat dela o înălţime de 300  m. un proiectil spre ţintă,
câştigând premmiul  al  doilea de 500 coroane.  Joi  a  concurat  la virajul
(învârtitul) în cercuri mici, luând un premiu de 1.500 cor. Sâmbătă a ieşit al
doilea  la  concursul  de aterizare silită,  luând premiul  de 2.000 cor.;  iar
Duminică la sborul în cercuri mici a luat premiul al doilea de 2.000 cor. şi
premiul  prim de  1.500 cor.  pentru  nimerirea  ţintei  cu  proiectile.  A  fost
totdeauna  obiectul  simpatiilor  întregului  public  asistent,  pentru
ingeniositatea, siguranţa şi curajul de care a dat probe strălucite”11. 

Sosirea lui Aurel Vlaicu la Arad este menţionată în numărul din 22
iunie/5 iulie 1912, cu aldine: „Ultima oră: Vlaicu în Arad. Azi la orele zece
seara a sosit  în  Arad aviatorul  român,  dl.  Aurel  Vlaicu.  La gară a fost
întâmpinat de mai multe persoane marcante din societatea românească din
Arad, de redacţia ziarului „Românul” şi de o mulţime de alţi admiratori,
cari i-au făcut o primire entuziastă. Mâne se vor lua primele măsuri pentru
aranjarea sborului lui Vlaicu care va avea loc în timpul cel mai apropiat. În
Nrii viitori vom aduce informaţii amănunţite despre locul şi ziua în care va
sbura  Vlaicu.  Românii  din  Arad  şi  din  provincie  sânt  cu  adevărat
entuziasmaţi de cinstea ce li se va face prin aceste sboruri, cari pasionează
încă de pe acum întreaga lume românească şi străină”12. Tot în acest număr
al  ziarului,  pe  pagina  6,  colaboratorul  C.  Nedelcu  publică  principalele
caracteristici  tehnice  ale  monoplanului  „Vlaicu  II”,  punându-le  în
comparaţie cu cele ale principalilor competitori de la Aspern13. 

Ziarul „Românul” din 24 iunie/7 iulie 1912 va fi consacrat, în cea
mai mare parte, aviaticii româneşti. Prima pagină se deschide cu un amplu
reportaj  despre  sărbătorirea  lui  Aurel  Vlaicu  la  Viena14.  În  preambulul

10 Doru Sinaci, „Discursul…”, op. cit., pp.202-215. Vezi şi Vlad Popovici, „Tribunismul
(1884-1905)”, Presa Universitară Clujeană, 2008.
11 Românul, II, nr. 135, nr. cit., p. 6, rubrica „Informaţiuni – premiile câştigate de Vlaicu”,
nesemnată.
12 Ibidem, II, nr. 137, din 22 iunie/ 5 iulie 1912, p. 9, rubrica „Ultima oră – Vlaicu în Arad”,
nesemnată.
13 Idem, p. 6, articolul „Triumful lui Vlaicu la Viena”, semnat: C. Nedelcu.
14 Ibidem, II, nr. 139, din 24 iunie/7 iulie 1912, pp. 1-2, articolul „Aurel Vlaicu”, nesemnat.
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acestei relatări este publicat şi un editorial, în care  este condamnată presa
din regat, care „a păstrat până la triumf o tăcere condamnabilă”. „Nu vrem,
ori  suntem blăstămaţi  să recunoaştem meteorii  numai în  cădere?!” – se
întreba editorialistul din „Românul”, anticipând, parcă, sfârşitul tragic al lui
Aurel Vlaicu. În pagina 5, la rubrica destinată ştirilor „Din România”, aflăm
detalii despre „catastrofa aviatică dela Cotroceni”, în care şi-a pierdut viaţa
locotenentul  Gheorghe  Carada.  Din  relatarea  locotenentului  Constantin
Fotescu, primul care a ajuns la faţa locului şi care este redată integral de
către  corespondentul  „Românului”,  aflăm că „fusesem îngrozit  în  ultimul
moment, când l-am văzut prăbuşindu-se. Chipul cum a căzut m’a făcut să
fiu sigur că aviatorul trebuie să fie mort. Am alergat spre el. Faţa  îi era
crăpată de motor, care-i căzuse peste cap, iar în frunte îi era înfiptă o aripă
a maşinei”15. La pagina 8, prima ştire a rubricii „Informaţiuni” se referă la
„Sborul  lui  Vlaicu  în  Arad”16.  Publicată  cu caractere  italice  şi  cu aldine,
ştirea ne informează despre faptul că „Primăria oraşului Arad a încuviinţat
sborul lui Vlaicu pe ziua de 14 Iulie nou (Duminecă). Sborul va avea loc pe
câmpul de lângă pădurea Ciala, după amiazi după orele 3”. 

Numărul  din  26  iunie/9  iulie  1912  conţine,  la  paginile  3-5,
„Descrierea  aeroplanului  Vlaicu”17.  Autorul  articolului  este  nimeni  altul
decât însuşi eroul momentului, inginerul Aurel Vlaicu. Este vorba despre un
articol extrem de important pentru istoria aeronauticii româneşti, iar Aurel
Vlaicu porneşte – în descrierea aparatului său – de la cele trei caracteristici
esenţiale  ale  acestuia:  „Dintre  toate  aeroplanele  construite  până  astăzi,
aeroplanul  nostru  e  cel  mai  simplu,  cel  mai  uşor  şi  cel  mai  lesne  de
condus”.  Mai  departe,  inginerul  român  evidenţiază  importanţa  utilizării
aluminiului în construcţia aparatului, precizând că „aeroplanul Vlaicu este
singurul dintre monoplane care are cârma de înălţare în faţă”. Una peste
alta,  Aurel  Vlaicu  sintetizează  şapte  caracteristici  principale,  care
individualizează  aparatul  Vlaicu  II:  echilibrul  perfect  al  aeroplanului,
pilotarea  facilă,  anularea  efectului  de  torsiune  prin  utilizarea  „a  două
helice”, greutatea redusă, „rezolvarea problemei vitezelor variabile, direcţia
redusă  la  două  simple  mişcări  ce  se  pot  face  simultan”,  iar  ultima
caracteristică vine în întâmpinarea unor eventuale comenzi  militare:  „din
punct de militar, aeroplanul nostru e cel mai propriu oricărui serviciu”. 

Din pagina 7, de la rubrica intitulată „Mari serbări culturale în
Arad”,  aflăm  că  „sborul”  lui  Vlaicu  va  fi  precedat  de  „punerea  pietrii

15 Idem, p. 5, rubrica „Din România”, ştirea „Catastrofa aviatică din România”, nesemnată.
16 Idem, p. 8, rubrica „Informaţiuni”, ştirea „Sborul lui Vlaicu la Arad”, nesemnată.
17 Ibidem, II, nr. 140, din 26 iunie/ 9 iulie 1912, pp. 3-5, articolul „Descrierea aeroplanului 
Vlaicu”, semnat: Aurel Vlaicu.
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fundamentale pentru noua şcoală de fete”, iar după „sborul lui Vlaicu de la
ora  3”,  seara,  la  orele  9,  în  sala  hotelului  Crucea  Albă  „vor  avea  loc
prestaţiunile  artistice  ale  d-şoarelor  Mărioara  Dima,  laureata  elevă  a
conservatorului din Bucureşti, Aurelia Poparadu, eleva distinsă a aceluiaş
conservator,  precum şi  ale  d-lor  Const.  Calmuschi,  Gheorghe Cosma şi
Aurel P. Bănuţ, artişti dramatici”18. Altfel spus, o zi plină de evenimente
deosebite pentru românii din comitatul Aradului. Constatând, cu mândrie,
faptul că „până şi cele trei ziare ungureşti din localitate vestesc ca pe un
senzaţional eveniment cultural sborul şi serbările de Duminică”, ziariştii de
la „Românul” îi informează pe cititori şi despre faptul că „aeroplanul lui
Vlaicu este expus spre vedere publică în sala de joc a hotelului Central”,
intrarea costând câte 50 de fileri de persoană. În următorul număr al ziarului
se publică şi „taxele pentru intrare pe câmpul de sboruri: o loge pentru 4
persoanne, 40 cor., pentru 6 persoane, 50 cor. Locuri rezervate: 6 cor. Loc
I.  3  cor.  Loc.  II.  1  cor.”19.  Pagina  următoare  se  deschide  cu  informaţia
privitoare la schimbarea mersului trenurilor, astfel că toţi cei care doresc să-l
vadă  pe  Aurel  Vlaicu  zburând  beneficiază  de  legături  feroviare  optime:
„Dăm de ştire  Românilor,  că am intervenit  la direcţiunile  tuturor căilor
ferate, cari vin cătră Arad, ca acum Duminică după Sânpetru în 1/14 Iulie
să pună vagoane cât mai multe la trenurile cari vor aduce publicul, ce vrea
să vadă zborul  lui  Vlaicu”20.  Tot  în  acest  număr  al  ziarului,  în  subsolul
primelor trei pagini, pe locul destinat foiletoanelor literare, este preluat din
„Luceafărul” cunoscutul articol al lui Octavian Goga: „A murit Caragiale”.
Legat de acest articol, în care Octavian Goga relatează vizita pe care i-o face
I. L Caragiale în temniţa de la Szeged21, menţionăm faptul că Aurel Vlaicu îi
trimite,  la  rându-i,  o  scrisoare  de  consolare  poetului  Ardealului:  „Frate
Tavi, auzii că te băgară la zupă, lucru prost când asculţi tu de alţii. Aşa
dară nu vii  aicea.  Credeam că scapi, dar las că nu-i aşa mult,  când vii

18 Idem, p. 7, rubrica „Mari serbări culturale în Arad”, nesemnată.
19 Ibidem, II, nr. 141, din 27 iunie/10 iulie 1912, p. 8, rubrica „Informaţiuni”, nesemnată.
20 Idem, p. 9, articolul „Veniţi la Arad! Vlaicu sboară!”, nesemnat.
21 Idem, pp. 1-3, articolul „A murit Caragiale”, semnat: Octavian Goga. De aici ne-a rămas
una dintre cele mai frumoase descrieri ale prostiei din literatura noastră: „Câte nu mi-a spus
în cele trei ciasuri, acolo la Seghedin. Plin de surprize, vioi, paradoxal, nenea Iancu mă
mustra părinteşte:  -  Ţi-am spus de atâtea ori,  măi  băiete,  nu te  bate cu proştii,  că te
răpun… Ce crezi tu, pe urma cui am suferit eu în viaţă? Pe urma cuminţilor? Prostia,
suverana prostie, e totdeauna mai tare. Înzadar lupţi frumos, cu tăieturi fine de floretă, el
te loveşte greu cu lăstarul în moalele capului. Şi înzadar risipeşti spirit şi  vervă, el e tare
ca piatra. Prostul are o concepţie telurică a vieţii… Uite aşa îşi înfundă ochii şi urechile,
îşi înfige capul în pământ ca struţul, ridică spatele şi trec pe deasupra lui toate curentele…
Nimic mai greu decât să cârmuieşti proştii… Ei au instinct de împotrivire organică…”.
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tragem chefu. Eu lucrez, Chendi taie pe Popovici22, Eftimiu face lucru nr.1.
E cam neplăcut să te închidă, dar cred că o suporţi…”23. 

În ziarul „Românul” din 28 iunie/11 iulie 1912, inginerul D. David
din Bucureşti propune ca pilotul, inginerul şi inventatorul Aurel Vlaicu să
fie sprijinit, moral şi material, de către întregul neam românesc şi lansează
iniţiativa unei colecte naţionale „pentru ajutorarea construirii aeroplanului
Vlaicu  III”24.  Teama  că  aeroplanele  construite  de  către  inginerul  Aurel
Vlaicu nu vor fi susţinute şi de către guvernanţii de la Bucureşti exista în
epocă,  deoarece  ziarul  „Voinţa  Naţională”  scria  că  „aparatul  de  sburat
Vlaicu nu e bun pentru armată, fiindcă nu poate lua în el decât un singur
om” şi că „nu poate să sboare pe vânt”25. 

Ziarul care precede ziua „sborului” lui Aurel Vlaicu este cel din
1/14 iulie 1912, care se deshide – pe toată prima pagină – cu articolul de
fond intitulat „Sărbătoarea noastră” şi cu fotografia lui Vlaicu26. Fără nici
un dubiu, jurnaliştii arădeni se referă la „sărbătoarea noastră” gândindu-se,
exclusiv,  la  românii  din  Ungaria:  „Vor  înţelege  ceice  ne  vor  pierzarea
naţională,  că  zadarnice  sunt  sforţările  lor  sisifice  de-a  ridica  petroiul
inerţiei  lor de rasă ppână în sferele acele înalte,  în cari n’a plutit  până
astăzi,  din  reprezentanţii  neamurilor  din  Ungaria,  decât  reprezentantul
nostru, şoimul adevărat al Carpaţilor…”27. Încă şi mai hilară este antiteza
pusă  în  pagină  de  către  ziariştii  de  la  „Românul”,  atunci  când  descriu
grupurile  de  spectatori  care  se  deplasau  către  câmpul  de  lângă  pădurea
Ceala, unde urma să se desfăşoare zborul lui Aurel Vlaicu: „Pâlcuri-pâlcuri
de bărbaţi înalţi, spătoşi, voinici, accentuând, sub costumele lor orăşeneşti,
ca  şi  de  sub  cele  ţărăneşti,  în  înfăţişarea  lor  aceeaşi  vigoare  a  rasei
noastre, pe care a acumulat-o în decurs de sute de ani de luptă cu nevoile şi
cu împrejurările, făceau un contrast izbitor cu figurile unghiulare supte sau
buhave, istovite de trândăvia de rasă a cetăţenilor orăşeni de toate zilele ai

22 Este  vorba  despre  articolele  polemice  pe  care  Ilarie  Chendi  le  publica  în  „Tribuna”
împotriva lui Aurel C. Popovici, care se alăturase grupării de la „Românul” şi publica, la
rându-i,  articole  incendiare  despre  gruparea  „oţeliţilor”  arădeni.  Vezi:  Doru  Sinaci,
„Discursul…” op. cit., p. 292.
23 Ion  Dodu Bălan,  „Octavian Goga – monografie”,  Ediţia a II-a revăzută şi  adăugită,
Editura Minerva, Bucureşti, 1975, pp. 122-123.
24 Românul, II, nr. 142, din 28 iunie/ 11 iulie 1912, pp. 1-2, articolul „Aviatica română”,
semnat: Inginerul D. David.
25 Ibidem, II,  nr. 143, din 29 iunie/ 12 iulie 1912, p. 6, articolul „Aeroplanul lui Vlaicu
pentru armata română”, nesemnat, care citează „Voinţa Naţională” de la Bucureşti.
26 Ibidem, II,  nr. 144, din 1/14 iulie 1912, p. 1, articolul de fond „Sărbătoarea noastră”,
nesemnat.
27 Idem.
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Aradului”28… Fireşte, „trândavii buhavi sau supţi” erau cetăţenii maghiari,
care locuiau „de toate zilele” în oraş. 

După articolul referitor la „punerea petrei fundamentale a Şcoalei
Reuniunii femeilor române din Arad şi provincie”29, redactorii „Românului”
încep  relatarea  despre  sborul  lui  Vlaicu”  pornind  de  la  constatarea  că
„Duminecă Aradul a fost românesc!”. Mai departe, este descris tabloul celor
peste 25.000 de spectatori: „Ţărani români în portul lor variat, unii veniţi
tocmai  de  prin  Banat,  feciori  călări  pe  cai  frumoşi,  preoţi,  funcţionari,
învăţători, ofiţeri de prin garnizoanele din apropiere…”. Pe pagina 3 sunt
tipărite  două fotografii:  una,  cu aparatul  Vlaicu II  la sol,  iar  cealaltă,  cu
aparatul  zburând deasupra Aradului.  Decolarea aparatului  este relatată  cu
mult aplomb jurnalistic: „La un moment dat, aparatul se smuci cu putere,
alergă câţiva paşi pe câmp, apoi  începu să plutească lin, să se înalţe din ce
în ce în văzduh, petrecut de nesfârşitele  şi vijelioasele aplauze ale miilor de
spectatori,  să se ridice deasupra parcului din marginea oraşului şi să se
rotească  în  sboruri  largi,  majestoase,  asemenea  unui  vultur  uriaş  care
vâjâia prin văzduhuri ca o minune apocaliptică”. Este relatat şi incidentul
de la aterizare, când aeroplanul a intrat cu o roată într-o groapă de pe câmp,
îndoindu-şi una dintre aripi şi crăpându-se pala unei „helice”.  Nu lipsesc
nici  telegramele  de  felicitare  pentru  Aurel  Vlaicu  –  din  Viena,  Tileagd,
Buteni-pe-Criş, Sângeoagiul-român şi Vârşeţ – care sunt tipărite în pagina 8,
împreună  cu  „rugarea”  făcută  agenţilor  de  vânzări,  pentru  decontarea
biletelor de acces puse în vânzare cu această ocazie30. 

În ziarul din 5/18 iulie 1912 sunt publicate şi câteva „ecouri” ale
zborului lui Aurel Vlaicu, culese din presa bucureşteană. De această dată
este  preluat  un  articol  din  ziarul  „Flacăra”,  din  care  reproducem câteva
pasaje: „Pentru Aurel Vlaicu, a fost o nefericire geniul cu care natura l’a
înzestrat. Dacă n’ar fi avut nici un talent, dacă n’ar fi realizat nici o operă

28 Ibidem, II, nr. 145, din 3/16 iulie 1912, pp. 2-4, grupajul „Sărbătoarea noastră de ieri”,
nesemnat.
29 Această investiţie a fost posibilă datorită donaţiei de 100.000 de coroane pe care a făcut-o
basarabeanul Vasile Stroescu, iar la temelia noului edificiu a fost zidit - la fel ca şi în cazul
Palatului „Tribuna” – un „act fundamental” intitulat „Pentru posteritate” şi care se încheie
aşa:  „Suntem  cu  trupurile  noastre  înaintea  gropii,  unde  se  aşează  această  piatră
fundamentală,  dar  sufletele  noastre  înălţate  spre  ceriu  se  îndreaptă  spre  viitorul
îndepărtat, în care am dori să ştim neamul nostru românesc mare şi puternic, bogat şi
fericit  şi  pentru  împlinirea  acestei  ferbinte  dorinţe  implorăm  binecuvântarea  Marelui
Dumnezeu, dela care tot binele purcede şi cu smerenie închinându-ne Lui, iscălim slova
aceasta ce dăm de ştire posterităţii. Arad, 1/14 Iulie 1912, Ioan I. Pap, Episcopul Aradului,
Sofia Beleş,  Presidenta Reuniunei femeilor  române din Arad şi  provincie,  Vasile Beleş,
Protopopul Aradului, Emil Tabacovici, Inginer technic”.
30 Românul, II, nr. 145…nr. cit., p. 8, rubrica „Informaţiuni”, nesemnată.
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în stare să stârnească ura incapabililor, dacă ar fi fost un simplu samsar de
aeroplane, sau chiar un mare inventator fără aparat, desigur Vlaicu ar fi
trăit foarte bine în ţara românească… Dar aşa bietul Vlaicu nu e bun de
nimic în ţara lui. Ce a făcut el ca să nu moară de foame în această ţară în
care  leneşii  şi  proştii  suferă  de  obezitate  şi  mor  de  indigestie?”31. Mai
departe,  grupajul continuă cu un alt  material,  de data aceasta  preluat  din
ziarul austriac „Die Vedette”, în care ofiţerii austrieci laudă performanţele
aparatului lui Vlaicu şi-l consideră ca fiind apt pentru înzestrarea armatei32.
Deducem,  mai  ales  din  succesiunea  acestor  materiale,  preocuparea
jurnaliştilor  de  la  „Românul”  pentru  promovarea  aeroplanului  lui  Aurel
Vlaicu,  astfel  încât  acesta  să poată intra  în  înzestrarea  armatei  Regatului
Român. 

Există şi un accident colateral, produs cu ocazia prestaţiei aviatice
a lui Vlaicu, pe care îl reproducem pentru hilarul situaţiei: „La sborul de
Duminică a luat parte un număr mare de Şeitineni. Fiind această puternică
comună lipsită  total de mijlocare de comunicare, drumul dela gara Pecica
până la Şeitin – 20 km. – avea să se facă cu trăsurile în timpul nopţii; din
nenorocire trăsura arendaşului român Ioan Şiclovan s’a răsturnat şi s’au
rănit  toţi  cei  din  trăsură,  mai  grav  însă  preotul  Pavel  Mercea,  care  de
atunci  zace  în  pat;  cu  rane  mai  uşoare  a  scăpat  posesorul  Dimitrie
Messaros. De multe necazuri ar fi scutiţi locuitorii acestei comune, dacă
s’ar zidi trenul proiectat”33. 

Tot  în  pagina  7  a  ziarului  „Românul”  din  5/18  iulie  1912 este
publicată şi ştirea despre „sborul” pe care-l va efectua Aurel Vlaicu şi la
Haţeg,  „în  această  ţară  tradiţională  a  lui  Decebal  şi  a  lui  Traian  …
Duminecă, 28 iulie st.n”34. 

În  ziarul  din  6/19  iulie  1912,  în  pagina  8,  din  rubrica
„Informaţiuni” aflăm că Episcopul Aradului, Ienopolei, Hălmagiului, Orăzii
Mari şi părţilor adnexe ale Banatului Timişan, PC Ioan Papp, a oferit un
prânz în onoarea lui Aurel Vlaicu: „Astăzi, Joi, 5/18 Iulie S. Sa Episcopul
Aradului a oferit un prânz în onoarea dlui A. Vlaicu. La acest prânz au luat
parte mai multe persoane marcante din statul civil şi militar. După care dl
Aurel Vlaicu şi-a luat rămas bun plecând cu trenul de 7 seara la Lugoj,
unde va sbura Duminică 8/21 curent. La gară a fost însoţit de multă lume
românească, care numai cu greu se despărţi de iubitul nostru Vlaicu. Urale

31 Ibidem, II,  nr. 147, din 5/18 iulie 1912, p.6, articolul „În jurul sborurilor lui Vlaicu”,
semnat: („Flacăra”).
32 Idem, pp. 6-7, articolul „Ofiţeri austrieci despre aparatul lui Vlaicu”, nesemnat.
33 Idem, p. 7, articolul „După sborul lui Vlaicu”, nesemnat.
34 Idem, p. 7, articolul „Zile de sărbătoare la Haţeg”, semnat: Corespondent.
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puternice  au  cutremurat  văzduhul  la  plecarea  trenului.  Urăm  şoimului
nostru călătorie bună şi succes frumos la Lugoj”35. 

Relatarea  despre  „sborul”  de  la  Lugoj  este  publicată  în  ziarul
„Românul” din 10/23 iulie 1912, pe paginile 6 şi 736. Anunţul privind zborul
lui Vlaicu s-a făcut „în cele trei limbi ale oraşului: română, nemţească şi
ungurească”, iar aerodromul a fost improvizat pe câmpul „Bărăcii” de lângă
oraş: „La orele 5, uriaşa pasăre trasă din hangar de vreo 10 feciori voinici,
îmbrăcaţi în costumul bănăţenesc, urmată de Vlaicu, ăşi făcu apariţia pe
câmp, în aclamaţiile publicului. Peste 5 minute se ridică în văzduh, unde în
viragii triumfale se roti de mai multe ori asupra publicului, care zguduia
văzduhul de aplauze şi aclamaţii, în timp ce Vlaicu făcea semn cu mâna,
stârnind noi  furtuni  de  aplauze  din  parte  celor  de  jos”.  După aterizare,
Vlaicu a primit „o coroană de laur din partea Reuniunii d-nelor române din
Lugoj”,  oferită  de  „fetiţa  dlui  Dr.  Dobrin”.  Iar  seara,  „la  restaurantul
„Concordia”,  corul  lui  Vidu  a  desfătat  cu  frumoase  doine  bănăţene
publicul  asistent”37.  În  acelaşi  număr  al  ziarului  „Românul”,  rubrica
„Informaţiuni”  se  deschide  cu  ştirea  despre  vizita  lui  George  Coşbuc  la
Arad38, care poposise în oraşul nostru pentru a pregăti de tipar traducerea
„Odiseii” pentru editura „Concordia”. Iar pe pagina următoare, găsim o ştire
despre păţania aviatorului Abramovici – care făcea curse regulate pe ruta
Berlin-Petersburg – cu poliţiştii din Königsberg, care-i confiscaseră „două
pistoale browning şi o armă cu mai multe sute de cartuşe” dintr-un „mic
dulap” al aeroplanului39. 

„Nu se putea ca şoimul român, în turneul sborurilor sale triumfale
pe meleagurile strămoşeşti, să nu abată şi peste bătrânul cuib de vulturi
care este Valea Haţegului.  De sute de ani, umbrele legionarilor romani,
cari  dorm sub ruinele  ridicate  de dânşii  pe antica  vale,  în  care  au pus

35 Ibidem,  II,  nr.  148,  din 6/19 iuliee  1912,  p.  8,  rubrica  „Informaţiuni”,  ştirea  a  treia,
„Prânzul  P.S.  Sale Episcopului  în  onoarea lui  Vlaicu – Plecarea aviatorului  român la
Lugoj”, nesemnată.
36 Ibidem, II,  nr. 151, din 10/23 iulie 1912, pp. 6-7, articolul „Vlaicu la Lugoj – un nou
triumf”, nesemnat.
37 Idem.
38 Idem, p. 7, rubrica „Informaţiuni”, ştirea „Gheorghe Coşbuc în Arad”: „Duminică a sosit
în Arad iubitul nostru poet George Coşbuc, care se întoarce dintr’o călătorie făcută în
Italia, unde a petrecut vr’o şase săptămâni. În Arad iubitul nostru oaspe va sta câteva zile,
în care vreme va lua dispoziţiile necesare pentru tipărirea „Odiseei lui Homer”, cu a cărei
traducere s’a ocupat de mai mulţi ani. Măiastra traducere a acestei capodopere universale
se va tipări  în atelierele „Concordiei”; admiratorii  marelui  poet vor avea fericirea să
citească fermecătoarea operă peste câteva luni, când se va pune în vânzare”.
39 Idem,  p.  8,  rubrica  „Informaţiuni”,  ştirea  „Aventura  aviatorului  Abramovici  la
Königsberg”, nesemnată.
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temelia de fer a latinităţii noastre, aşteaptă să se mişte încă odată aquilele
legiunilor lor şi să se reînoiască tradiţia virtuţii romane, ce ni-au lăsat-o de
moştenire.  Duminică umbrele strămoşeşti  vor fi  mulţămite”40.  Aşa începe
ştirea cu privire la „sborul” lui Aurel Vlaicu de la Haţeg, din 28 iulie 1912.
Deşi bătea un vânt puternic, peste 6.000 de români s-au adunat să îl vadă şi
să îl aclame pe Aurel Vlaicu: „În mijlocul acestor manifestaţii entuziaste
Vlaicu se ridică într’un sbor admirabil atingând o înălţime de 200 metri, cu
toate  că  bătea  un  vânt  puternic,  încât  lumea  se  temea  de  un  accident.
Sborul elegant şi reuşit al şoimului nostru dură cu toate aceste peste 20 de
minute.  Entuziasmul publicului  ajunsese la paroxism, când Vlaicu voi să
aterizeze. Lumea alergă spre dânsul ca să-l îmbrăţişeze şi să-l ridice pe sus,
şi de aceea Vlaicu fu silit să aterizeze în alt loc, ca să nu se întâmple vr’o
nenorocire”41. 

Ziarul „Românul” din 19 iulie/ 1 august 1912 se deschide, pe toate
cele trei coloane, cu editorialul „Pentru aeroplanul Ardealului”42. Pornind
de la ideea că „ovaţiile şi telegramele de felicitare” reprezintă un ajutor cu
totul  insignifiant  pentru marile  proiecte  aviatice  ale  lui  Aurel  Vlaicu,  iar
„noi,  cei  de sub oblăduirea ungurească… nu trebuie  să-l  mai lăsăm pe
Vlaicu să-şi adune fondurile necesare pentru aeroplan cu preţul vieţii sale”,
editorialistul  „Românului”  propune  iniţierea  unei  colecte  publice  pentru
strângerea fondurilor necesare construirii aeroplanului Vlaicu III. Reluând
teza  slaviciană  a  vechii  „Tribune”  sibiene  –  conform căreia  „numărul  e
temelia  valorii  noastre”43,  editorialistul  se  întreabă:  „Noi  suntem în ţara
ungurească un popor de patru milioane; oare în decurs de trei luni să nu
putem noi aduna 30.000 de coroane?”. Pentru sensibilizarea cititorilor cu
dare de mână, editorialistul „Românului” oferă exemplele de generozitate şi
de  solidaritate  ale  altor  popoare,  în  condiţii  similare:  „Rutenii,  i-au
cumpărat unui mare om al lor, poetului Franko, o moşie şi i-au creat o
pensie viageră; Polonii i-au asigurat lui Sienkiewicz existenţa pentru toată

40 Ibidem, II, nr. 155, din 14/27 iulie 1912, p. 8, rubrica „Informaţiuni”, ştirea „Vlaicu la
Haţeg”, nesemnată.
41 Ibidem, II, nr. 157, din 17/30 iulie 1912, p. 8, rubrica „Informaţiuni”, ştirea „Sborul lui
Vlaicu la Haţeg”, nesemnată.
42 Ibidem, II,  nr. 159, din 19 iulie/1 august 1912, pp. 1-2, editorialul „Pentru aeroplanul
Ardealului”, nesemnat.
43 Ioan Slavici, „Opere, vol. IX. Publicistica social-politică. „Tribuna” şi epoca sa, ediţie
critică de Dimitrie Vatamaniuc, Editura Academiei – Fundaţia Naţionaşî pentru Ştiinţă şi
Artă, Bucureşti, 2010, p.4, articolul : „Cătră publicul român”, „Tribuna”, I, nr. 1, din 14/26
aprilie  1884,  p.  1,  semnat:  Ioan  Bechnitz,  Aurel  Brote,  Eugen  Brote,  Ioan  Dusoiu,
Diamandi Manole, Simeon Mărginean, Ioan Neagoe, George B. Popp, Ioan de Preda, Iooan
Slavici.
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viaţa, dându-i o mare avere, asemenea au făcut Francezii cu Rostand şi cu
aviatorul Blériot, îndulcindu-le viaţa”44. În pagina 5 este publicat un „Apel
– subscripţie pentru aeroplanul Vlaicu III”, în care se precizează că această
acţiune este iniţiată de către un comitet de propagandă, special constituit în
acest sens: „Deschidem lista de subscripţie pentru aeroplanul Vlaicu III.
Din protocolul ce publicăm mai la vale, publicul românesc va afla lămurit
rostul acestui apel. Cuvintele mari nu au loc, iar scopul vorbeşte singur”45.
Iar „mai la vale” urmează „Protocolul – luat în conferenţa ţinută în Arad la
16/29 Iulie 1912 sub prezidiul d-lui SAVA RAICU, directorul executiv al
institutului de credit şi economii „Victoria” din Arad. Protocolul îl scrie
Aurel Călnicean, contabil-controlor consistorial în Arad”.

Din  conţinutul  „Protocolului”  aflăm  că  Sava  Raicu  face
propunerea unei colecte publice care să acopere suma de 30.000 de coroane
„recerută”46 pentru construirea unui aeroplan cu motor mai puternic şi cu
toate îmbunătăţirile necesare. Apoi, directorul  ziarului  „Românul”, Vasile
Goldiş,  propune  5  amendamente.  Primul,  care  să  ateste  faptul  că
„intelectualii  români  din Arad”  sunt  iniţiatorii  acestui  demers.  Al  doilea
amendament stabileşte cuantumul subscripţiei, la 30.000 de coroane. Cel de-
al treilea amendament stabileşte componenţa comitetului de iniţiativă: Sava
Raicu, preşedinte, iar ca membri protosincelul Roman Ciorogariu, deputatul
Ştefan Cicio Pop, Iuliu Herbay, avocatul Ioan Nemet şi Vasile Goldiş. Ca
notar al comitetului este propus Aurel Călnicean, iar ca şi „cassar” Virgil
Antonescu, funcţionar la bancă. Amendamentul al patrulea stabileşte suma
minimă,  care  poate  să  fie  subscrisă,  la  20  de  coroane,  iar  ultimul
amendament  propus  de  către  Vasile  Goldiş  îl  redăm  integral:  „După
terminarea colectei  numele  tuturor  contribuenţilor  cu  amintirea  sumelor
dăruite se vor înscrie într’o carte de aur, care se va aşeza spre păstrare în
muzeul Asociaţiunii pentru literatura română şi cultura poporului român ca
vecinică  dovadă  despre  vrednicia  acestui  popor”.  În  încheierea
„Protocolului” este publicată o listă cu 64 de subscrieri, deschisă de către
Episcopul  Ioan I.  Papp,  listă  care  însumează deja o colectă  de 1.950 de
coroane. 

În  pagina  7,  ziariştii  arădeni  publică  ştirea  despre  „sborul”  lui
Vlaicu, de la Haţeg, la Orăştie: „Pentru locul lui de baştină, se cuvenea o
surpriză extraordinară. Şi  „şoimul nostru” nu a întârziat  de a o face…
Distanţa pe care locomotivele cele mai repezi o parcurg în mai mult de un
ceas, pentru pasărea cu schelet de fer a lui Vlaicu, a fost o chestie de 20 de

44 Românul, II, nr. 159, loc cit.
45 Idem, p. 5, „Apel – subscripţie pentru aeroplanul Vlaicu III”, nesemnat.
46 Necesară.
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minute”47. Despre pregătirile pentru „sborul dela Orăştie”, în pagina 8 se fac
toate precizările necesare: acesta va avea loc „în 4 August a.c. la orele 5
după amiazi”, pe locul numit „Dealul mic”. Va cânta muzica militară,  la
gară „vor fi  trăsuri  în abundanţă”,  iar  biletele  „se vând prin comune la
preoţi şi notari”48. În poagina 9, la rubrica „Ultima oră” se publică ştirea
„Vlaicu la  Vârşeţ”49.  Cititorii  sunt  informaţi  că „Duminecă în 11 August
st.n. va sbura la Vârşeţ, şoimul Carpaţilor, fala neamului, Aurel Vlaicu. Se
fac  pregătiri  întinse  pentru  a  sărbători  în  mod  demn  aceste  momente
înălţătoare, menite de a turna nou curaj şi însufleţire în sufletele Românilor
din  acele  părţi  şi  de  a  stârni  admiraţia  şi  respectul  străinilor  faţă  de
această nouă afirmaţie a triumfătorului geniu românesc”. 

În  ziarul  din  20  iulie/2  august  1912  este  relatată,  pe  larg,
incursiunea aviatică pe care o face Aurel Vlaicu de la Haţeg, la Orăştie50. De
data aceasta,  reportajul  se deschide cu un moto,  aparţinând eroului  zilei:
„Din  Orăştie  plecasem  mai  acum  sunt  trei  ani  pe  jos  cu  modelul
aeroplanului  în lume – la Orăştie  vreau să mă întorc sburând”.  Aşa ne
spunea –  continuă  corespondentul  „Românului”  –  Vlaicu  Luni  după
minunatul sbor din 28 l.c. la Haţeg, când îşi curăţea motorul. „Numai să nu
spuneţi nimănui – adaogă – să nu răsufle. Vreau să sbor ca pasărea, fără
avis şi fără reclamă. Las că-i voi trezi eu Miercuri dimineaţa pe Orăştieni,
cercuind la  sosire de câteva  ori  deasupra oraşului…”. Este   prima dată
când zborul lui Vlaicu este urmărit, de la sol, de patru automobile, care vor
urma  şi  ele  traseul  Haţeg-Orăştie.  Două  dintre  automobilele  cu  pricina
aparţineau italianului Eugenio Peccol, proprietar de „ferestraie” din zonă,
pasionat de sport şi cel care îşi asumase construcţia hangarului, al treilea
aparţinea  „marelui  proprietar  Kendeffy”,  iar  ultimul,  contelui  Bethlen
„sportsmani  distinşi,  cari  arătaseră  cea  mai  sinceră  admiraţie  şoimului
nostru”51. Din conţinutul reportajului aflăm că automobilele, deşi vor goni
cu viteza de „70 klm. la ceas” vor rămâne în urma aeroplanului lui Vlaicu,
care atingea viteza de 100 km/h: „Făcuse drumul de 49 klm. în 30 minute,
mai cercuind încă vreme de 3 minute nainte de aterisare deasupra Orăştiei
ca s-o trezească”. 

În  numărul  următor  al  ziarului  „Românul”  este  publicat  iarăşi
apelul  de  donaţii  „Pentru  aeroplanul  Ardealului”,  împreună  cu  lista  de

47 Românul, II, nr. 159, loc. cit., p. 7, rubrica „Informaţiuni”, ştirea „Dela Haţeg, în sbor, la
Orăştie. Pregătirile dela Orăştie”, semnat: Comitetul aranjor.
48 Idem, p. 8, ştirea „Sborul dela Orăştie”, semnat: Comitetul aranjor.
49 Idem, p. 9, rubrica „Ultima oră”, ştirea „Vlaicu la Vârşeţ”, nesemnată.
50 Ibidem, II,  nr. 160, din 20 iulie/2 august 1912, pp. 2-3, reportajul „Vlaicu! Minunatul
sbor Haţeg – Orăştie”, semnat: Rap. (acronim de la „raportor”, corespondent n.a.).
51 Idem.
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„subscrieri”, care ajunge la un număr de 111 sponsori şi la suma de 3.040
de coroane52. Deşi lista ultimelor subscrieri conţine, aproape în exclusivitate,
personalităţi  din  zona  Haţeg-Orăştie,  printre  aceştia  nu  se  află  nici
proprietarul  de  gatere  italian  Eugenio  Peccol,  nici  „marele  proprietar”
Kendeffy şi nici contele Bethlen. Cu rare excepţii – pe care le bănuim ca
fiind  nume  româneşti  supuse  procesului  de  maghiarizare  –  majoritatea
numelor de pe listă sunt doar nume româneşti. 

Publicarea  noilor  subscrieri  continuă şi  în ziarul  din 26 iulie/  6
august 1912, când se ajunge la suma totală de 3.540 coroane53. Iar la rubrica
„Informaţiuni” este publicată şi o scurtă notă despre zborul lui Vlaicu de la
Orăştie, transmisă, cel mai probabil, telefonic în redacţie: „Sborul lui Vlaicu
de Duminică la Orăştie a fost  executat în condiţiile cele mai excelente în
faţa unui public de 15 mii de oameni,  din cari o însemnată parte din satul
său natal,  din Binţinţ.  Vlaicu a parcurs în sborul său minunat de 42 de
minute  o  distanţă  de  100  klm.  ajungând  şi  deasupra  satului  său  natal
Binţinţi, făcând mai multe virajuri elegante, ca să-l vadă şi sătenii săi cari
n’au  putut  veni  la  Orăştie.  Aterizarea  a  fost  executată  într’un  mod
magistral în mijlocul unui entuziasm nedescriptibil. La sbor au luat parte şi
iubiţii  poeţi  Goga  şi  Iosif”54.  Ne-a  atras  atenţia  cea  de-a  treia  ştire  din
grupajul rubricii de „Informaţiuni”, ştire care reproduce un articol publicat
în ziarului vienez „Fremdenblatt”55. Din conţinutul acesteia aflăm că timpul
zborului dintre Haţeg şi Orăştie s-a scurtat la doar „23 de minute” – faţă de
30  de  minute,  cât  estimase  iniţial  corespondentul  ziarului  arădean  –  iar
printre  personalităţile  care  urmăriseră  „sborul  monoplanului”  din
autoturisme se numărau şi „Baronul Ede Nopcia, marele industriaş Eugen
Percel, primarul oraşului Haţeg, Musnak, căpitanul oraşului Leukey, adv.
Dr. Bontescu şi soţia şi prof. Nedelcu din Viena care îl însoţeşte pe aviator
în turneul său”. 

Era  moda  „meeting-urilor”  aviatice,  deoarece  o  altă  ştire  din
grupajul rubricii citată mai sus îi informează pe cititorii „Românului” despre
„păţania  unor  aviatori  Francezi”,  care  au  fost  „huiduiţi,  înghiontiţi  şi
scuipaţi” de către spectatorii nemulţumiţi din cauza amânării „sborurilor”,
pe motiv de vreme nefavorabilă56. Şi tot în această pagină este prezentată şi

52 Ibidem, II, nr. 161, din 22 iulie/ 4 august 1912, pp. 5-6, articolul-apel „Pentru aeroplanul
Ardealului”, nesemnat.
53 Ibidem, II, nr. 162, din 26 iulie/6 august 1912, pp. 5-6, articolul-apel „Pentru aeroplanul
Ardealului”, nesemnat.
54 Idem, p. 7, rubrica „Informaţiuni”, ştirea „Vlaicu la Orăştie”, nesemnată.
55 Idem, rubr. cit, ştirea „Un ziar vienez despre sborurile lui Vlaicu”, nesemnată.
56 Idem, rubr.cit., p. 8, ştirea „Păţania unor aviatori francezi”, nesemnată.
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o  ştire  despre  rezultatul  anchetei  „comisiunii  regale  pentru  anchetarea
catastrofei Titanicului”. 

„Minunea dela Orăştie”57 se intitulează reportajul despre zborul lui
Vlaicu din 4 august de la Orăştie,  zona sa natală.  Este vorba şi despre o
premieră  lingvistică,  deoarece  arhaicul  „sbor”  lasă  locul  „zborului”
contemporan, cuvânt utilizat pentru prima oară în paginile ziarului arădean.
Reporterul  relatează,  cu  lux  de  amănunte,  problema  aerodromului
improvizat de la Orăştie, aşezat în pantă, fapt care-i ridică lui Vlaicu câteva
probleme la  decolare.  Până la urmă Aurel  Vlaicu reuşeşte să realizeze o
prestaţie  aviatică  de  excepţie:  „Minuni  ca  acestea  n’a  făcut  Vlaicu  la
Aspern  şi  n’a  făcut  la  Blaj  şi  n’a  făcut  la  Lugoj,  par’că  dinadins  le-a
rezervat locului unde s’a născut”. La un moment dat, aeroplanul dispare din
câmpul vizual al spectatorilor prezenţi la Orăştie, iar după ce se întoarce şi
aterizează, Vlaicu se repede la mama sa şi rosteşte memorabilele cuvinte:
„Mamă dragă, am zburat peste şura noastră!”. 

Continuă  campania  de  strângere  de  fonduri  pentru  aeroplanul
Vlaicu III, astfel că în ziarul din 26 iulie/ 8 august 191258 lista de subscrieri
ajunsese  la  numărul  145  şi  la  frumoasa  sumă  de  5.010  coroane.  Este
menţionat şi cunoscutul om de afaceri bucureştean Ioan D. M. Bragadiru,
care a donat 1.000 de coroane. Iar la rubrica „Informaţiuni”, ştirea a treia
consemnează  două accidente  aviatice,  petrecute  într-o singură  zi,  ambele
aparţinând  unor  aviatori  maghiari:  „Cetim  în  ziarele  ungureşti,  că  ieri
dimineaţă  aviatorul  Tóth  József  a  voit  să  sboare  în  faţa  publicului  din
Hódmezövásárhely, dar la 5-6 m, înălţime motorul s’a stricat şi maşina a
căzut sfărâmându-se în bucăţele. Din fericire aviatorului nu i s’a întâmplat
nimic. Un alt accident s’a întâmplat pe câmpul Rákos din Budapesta, unde
aviatorul Takács Béla după un sbor scurt a căzut. Aeroplanul s’a sfărâmat
total”59. 

În numărul din 28 iulie/10 august 1912, la pagina 4, dăm peste un
excelent  material  de  sinteză  despre  zborurile  transilvănene  ale  lui  Aurel
Vlaicu,  intitulat  „Vlaicu  sburătorul”60.  Foarte  interesantă  este  abordarea
apariţiei  „fenomenului  Vlaicu”:  „Nu  e  lucru  de  toate  zilele,  ca  din
plămădeala unicei fărâme de popor, asuprit de veacuri, disconsiderat şi azi,

57 Ibidem,II, nr. 163, din 25 iulie/ 7 august 1912, p. 5, reportajul „Minunea dela Orăştie –
Zborul lui Vlaicu”, nesemnat.
58 Ibidem, II, nr.164, din 26 iulie/8 august 1912, pp. 5-6, articolul-apel „Pentru aeroplanul
Ardealului”, nesemnat.
59 Idem, p. 8, rubrica „Informaţiuni”, ştirea „Accidentele unor aviatori unguri”, nesemnată.
60 Ibidem, II, nr. 166, din 28 iulie/10 august 1912, p. 4, articolul „Vlaicu sburătorul – ca
problemă sociologică. Mici fărâme de psichologie a mulţimei: Legende. Parazitism. Şi încă
alte mici şi mărunte”, semnat: Vict.
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cu mai mult decât patrizeci la sută analfabeţi la dosarul statistic, acum în
veacul luminei – să se nască un cineva, a cărui tată şi frăţini scormonesc
încă cu primitive pluguri ogorul, a cărui mamă şi surori meliţă cânepă şi
torc fuior – iar el, cu o putere adulmecată în poveştile neamului său numai,
un nou făcător de minuni, aduce de-a dreptul şi arată tuturor oropsiţilor
neamului său, minunea cea mai înălţată, a culturei veacului, străbătând în
încălecarea măiastrei sale paseri albăstrimea văzduhurilor acelui pământ,
dela  glia  căruia,  nu  capetele,  dar  nici  măcar  rugăciunile  sfioşilor  săi
confraţi n’au cutezat încă să se înalţe de-a binele”. Nu doar stilul redactării
materialului, dar şi semnătura „raportorului” – „Vict.” – ne îndreptăţeşte să-
l  bănuim,  ca  autor,  pe  poetul  şi  ziaristul  Octavian  Goga61.  Mai  ales
fragmentul de mai jos, pare desprins din „Însemnările unui trecător”62: „În
jurul lui Vlaicu şi’n urma apariţiei sale atât de minunate, s’a răscolit un
întreg ciclu de legende: de făt frumosul poveştilor, care stă cu crai şi cu
împăraţi la masă. El răpune zmeii şi bălaurii cei cu nenumărate capete. El
va răpi din ghiarele uriaşilor pe Ileana Cosânzeana. El va împărţi în două
domnia împăratului  şi  va  stăpâni-o.  Căci  în  urma lui  se  uită  cu genele
înlăcrimate domniţele fecioare din turnurile de cleştar… Sunt unele naive
de tot, hotarnice cu basmul, sunt altele răsboinice, sunt unele revoluţionare
chiar,  cât  povestindu-le  ţi-ai  putea  face  uşor  de  furcă  cu  procurorul”63.
Articolul despre „Vlaicu sburătorul” se încheie cu întrebarea dacă încă nu s-
au  strâns  banii  necesari  pentru  aeroplanul  Ardealului.  Se  pare  că
„subscripţiile” s-au blocat în ultima vreme, deoarece în numărul următor al
ziarului sunt menţionate doar „contribuiri dela singuratici” şi se face apel la
toate „comunele bisericeşti române, unite şi ortodoxe”64. În acelaşi număr al
ziarului, la pagina 9 se dă ştirea despre „Vlaicu la Alba-Iulia”65: „E rândul
Bălgradului să admire pe şoimul Ardealului. Duminică în 18 August Vlaicu
va sbura acolo, secerând un nou triumf. Oraşul de străveche glorie care de

61 În Monografia sa despre Octavian Goga, Ion Dodu Bălan ne dă o listă de abreviaţiuni şi
pseudonime cu care a semnat Octavian Goga: „Octavian, Tavi, Sfinx, Othmar, Agog, Nicu,
Nic. Otavă, Lia, Ion Codru, Sanherib, Ion Bratu, Sisifus, Tantalus, Silex, Aegrotus, O.G.,
Yorik, Styx, Pygmalion, G.” (Vezi: Ion Dodu Bălan, Octavian Goga, Monografie, Ediţia a
II-a  revăzută  şi  adăugită,  Editura  Minerva,  Bucureşti,  1975,  p.  349).  Având  în  vedere
multitudinea acestora, dar şi stilul compunerii lor, n-ar fi exclus  ca „Vict.” să întregească
lista abreviaţiunilor şi pseudonimelor cu care  a semnat Octavian Goga, despre care ştim că
a fost prezent la zborul lui Vlaicu de la Haţeg, împreună cu Ştefan Octavian Iosif.
62 Octavian  Goga,  „Însemnările  unui  trecător.  Crâmpeie  din  zbuciumările  de  la  noi”,
Institutul Tipografic Nichin şi Cons., Arad, 1911.
63 Românul, II, nr. 166, loc. cit.
64 Ibidem, II, nr. 167, din 29 iulie/ 11 august 1912, p. 4, articolul-apel „Pentru aeroplanul
Ardealului”, nesemnat.
65 Idem, p. 9, rubrica „Informaţiuni”, ştirea „Vlaicu la Alba-Iulia”, nesemnată.
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300 de ani aşteaptă să se mai ivească odată vulturul care a poposit acolo
acum trei secole, va avea de astădată un fapt românesc demn de acela al
căror martor şi de a căror reîntoarcere de sigur disperase”. După această
excelentă  comparaţie  dintre  Aurel  Vlaicu  şi  Mihai  Viteazul,  următorul
număr  al  „Românului”  anunţă  ştirea  –  primită  telefonic  „dela
corespondentul nostru” – despre zborul lui Vlaicu la Vârşeţ: „Au fost peste
20.000 de oameni.  Sborul a durat 17 minute,  căci  ivindu-se nori grei şi
ameninţând o vijelie, sburătorul a fost siilit să aterizeze. Deabia s’a coborât
pasărea măreaţă  şi  o  ploaie  torenţială  s’a lăsat  împiedecând urcarea a
doua oară”66. Relatarea zborului lui Vlaicu de la Vârşeţ este publicată în
numărul din 2/15 august, sub semnătura lui Cornel Ţeicu67. 

În  ziarul  din  3/16  august  1912,  pe  pagina  4,  este  reprodus  un
articol despre subscripţia pentru aeroplanul Vlaicu semnat de către Nicolae
Iorga şi publicat în revista „Neamul Românesc”68. Marele nostru istoric se
întreba: „de ce locul dintâiu, conducerea nedisciplinată (a Aviaţiei Române
n.n.) n’o are biruitorul dela Viena, Românul din Ardeal Vlaicu?”. Se pare că
articolul lui Iorga nu rămâne fără efect, deoarece în ziarul din 4/17 august
1912, la pagina 6, este publicată o ştire despre constituirea „Ligii aeriene
din România”, din care aflăm că „în Bucureşti s’a înfiinţat sub preşedinţia
de  onoare  a  A.S.R.  Principele  Ferdinand  al  României  o  societate  cu
caracter patriotic „Liga naţională aeriană”, al cărei scop este înzestrarea
armatei române cu aeroplane”69. 

Succesul  lui  Vlaicu  de  la  Alba-Iulia   este  pus,  în  antiteză,  cu
eşecurile aviaţiei maghiare70. Dacă aeroplanul lui Vlaicu se ridică „până la
700  de  metri,  făcând  în  acel  timp  ocol  peste  munţi”,  la  Budapesta,  pe
câmpul Rákos, „nimeni nu se aştepta la deziluzii atât de amare ca acele cu
cari au trebuit să se aleagă. Nici unul din piloţi n’a putut să producă un
sbor  nici măcar de 5 minute şi cu toţii au rămas la înălţimi sub 30 de metri.
Au avut noroc cu croatul Prodan Guido, care singur a putut să sboare,
înălţându-se până la 200 metri şi stând în aer 30 de minute. El a scăpat pe

66 Ibidem, II, nr.168, din 31 iulie/13 august 1912, p. 9, rubrica „Ultima oră”, ştirea „Vlaicu
la Vârşeţ”, semnată: Prin telefon dela corespondentul nostru.
67 Ibidem,  II,  nr.  170, din 2/15 august  1912, p.  6, articolul  „Vlaicu la Vârşăţ”, semnat:
Cornel Ţeicu.
68 Ibidem, II, nr.171, din 3/16 august 1912, p. 4, articolul „Subscripţia pentru aeroplanul
Vlaicu”, semnat: N. Iorga.
69 Ibidem, II,  nr.  172,  din  4/17  august  1912,  p.  6,  articolul  „Pentru  Liga  aeriană  din
România”, nesemnat.
70 Ibidem, II, nr. 174, din 9/22 august 1912, p. 9, rubrica „Informaţiuni”, ştirea „Vlaicu la
Alba-Iulia”, semnată C.N.
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piloţii  unguri  de şuierăturile  publicului  înşelat  şi  poate  i-a  scăpat  şi  de
bătaie”71. 

Se  publică  ştiri  şi  despre  zborul  de  la  Ibaşfalău72,  actualmente
Dumbrăveni, pe Târnave sau despre cel de la Murăş-Oşorhei73, azi Târgu-
Mureş. Pe de altă parte, redactorii de la „Românul” nu scapă nici un prilej
de a scrie şi despre accidentele şi eşecurile piloţilor maghiari,  pe care „îi
paşte nenorocul”74. 

Vara anului 1912 avea să se încheie pe fondul înteţirii crizei din Balcani,
astfel că atenţia opiniei publice şi, implicit, a redacţiei „Românului” din Arad avea
să se îndrepte înspre „pulberăria” sud-dunăreană. Însă, în urma succeselor aviatice
ale lui Aurel Vlaicu, românii puteau privi cu încredere în viitor. Cele mai frumoase
cuvinte despre ceea ce-a însemnat Aurel Vlaicu pentru neamul românesc vin din
partea bunului său prieten, poetul Octavian Goga: „Acum Vlaicu nu mai este. L-a
fulgerat visul nostru al tuturora, în care s-au muiat şi aripile lui; să treacă munţii,
să  dărâme  în  conştiinţa  milioanelor  stavile  care  ne  desparte.  Astfel  capătă  şi
moartea lui un înţeles simbolic, o putere magică, care robeşte sufletele. Vlaicu e
primul sol al unui vis milenar, întâiul soldat căzut pe câmpul de bătaie, cel dintâi
sânge vărsat pentru trecerea Carpaţilor. Ca un post de avangardă al unei oştiri
care aşteaptă ordinul de plecare, el moare prevestind izbânda…”75.

71 Idem, rubr. cit., ştirea „Ruşinoasa înfrângere a aviaţiei maghiare”, nesemnată.
72 Ibidem, II, nr. 175, din 10/23 august 1912, p. 7, articolul „Vlaicu la Ibaşfalău”, nesemnat.
73 Ibidem, II,  nr. 176, din 11/24 august 1912, p. 7, articolul „Vlaicu la Murăş-Oşorhei”,
nesemnat.
74 Ibidem,  II,  nr.  180,  din 17/30 august  1912,  p.  9,  articolul  „Accidentul  unor aviatori
unguri”, nesemnat.
75 Octavian Goga, „Drumul unui cuceritor, Precursori”, Editura Cultura Naţională, 
Bucureşti, 1930, pp. 27-28.
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Şoimul Ardealului pe meleagurile Vârşeţene

Teodor Groza Delacodru,

Liceul „Borislav Braca”, Vârşeţ (Republica Serbia)

Şoimul  Ardealului,  marele  aviator  român  şi  unul  dintre  primii
constructori de avioane din lume care a pus bazele aviaţiei mondiale a fost
oaspetele Vârşeţului, oraşului de la poalele mumţilor Banatului de vest care
azi face parte din provincia Voivodina –Republica Serbia. Aici, în anul 1912
a  avut  loc  mitingul  aerian  la  care  Aurel  Vlaicu,  şoimul  Ardealului,  şi-a
dovedit măestria zborului deasupra fraţilor bănăţeni, liber şi neînfricat ca un
şoim  pe  albastrul  cerului.  Despre  acest  eveniment  au  fost  consemnate
relatări  în diferite  publicaţii  ale  vremii,  dar şi  în  ziarul  local  periodic de
limbă  germană  Werschetzer  Gebirgsbote,proprietatea  lui  Johan  Eduard
Kirchner,  fondat în anul 1857. Acest ziar a apărut neîntrerupt 84 de ani,
ultimul număr fiind cel din 1942.

Mitingul de la Vârşeţ a lui Aurel Vlaicu a fost planificat în urma
mitingului de la Orăştie din data de 4 august 1912. Mitingul a fost anunţat
de Gazeta Transilvaniei în numărul din 20 iulie, că se va ţine duminică, 11
august 1912 pe aeroportul de la poalele munţilor Vârşeţului.

Cetăţenii Vârşeţului au venit cu mic cu mare ca să vadă minunea
ce avea să se întâmple. Cetăţenii satelor din împrejurimi, Mesiciu, Mărul,
Sălciţa, Coştei, Marcovăţ, Srediştea mică, Râtişor,Vlaicovăţ, etc., locuite de
români sută la sută în acele vremuri, au venit la Vârşeţ cu trăsurile şi carele
cu boi cu o zi înainte pentru a-şi prinde loc cât mai aproape de pista de pe
care şoimul Ardealului îşi va lua zborul. Nu au fost puţine cazuri în care au
sosit  familii  întregi  de români  la  miting,   casele  rămânând goale.  Pentru
acest eveniment unic, românii din Vârşeţ şi din satele din împrejurimi s-au
pregătit  din bună vreme, adică din luna iulie, când s-a dat de veste că în
inima Banatului de vest va sosi şoimul Ardealului, „cu un fel de zburătoare
care se va ridica în aer mai ceva ca o pasăre iar el va sta pe ia călare ţinând-o
bine în frâu” – le spunea mesicenilor adunaţi „la givan” în drumul mare,
cărturarul satului moş Todor lu mierla. Păi dacă aşa stă treaba, cum să nu
dea oamenii şi ultimul bănuţ să vadă o astfel de minune.

La  acest  eveniment  unic,  se  anunţa  venirea  la  Vârşeţ  şi  a
locuitorilor din Oraviţa, Biserica Albă, Panciova ba chiar şi a locuitorilor
satelor româneşti mult mai îndepărtate de Vârşeţ.
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Ziarul  Werschetzer Gebirgsbote în numărul din 28 iulie îl descrie
pe Aurel Vlaicu ca „un aviator român de renume mondial născut în Ungaria,
fost membru decorat al Politehnicumului din Budapesta, deţinător a două
locuri  întâi  şi  trei  locuri  doi la competiţia  mondială  ţinută nu de mult  la
Viena, la care a realizat record mondial în aterizarea pe ţintă şi coborâre
forţată”. Tot în acest ziar de prestigiu maşina de zburat a lui Aurel Vlaicu
era numită „cea mai uşoară,cea mai simetrică şi cea mai originală maşină
din lume”.

Amănunte referitoare la Aurel Vlaicu şi mitingul său aerian de la
Vârşeţ putem găsi şi în numărul 7 al ziarului amintit, din luna august, apărut
cu patru zile  înaitea  desfăşurării  planificate  a  evenimentului,  despre care
relatează că „va interesa nu numai publicul din Vârşeţ, ci şi pe mulţi oameni
din localităţile din împrejurime, astfel că duminică va aduce un număr mare
de persoane străine, dar şi un spectacol deosebit de interesant, nemaivăzut
aici până în prezent”.

Presa vremii relatează că cei mai interesaţi de mitingul lui Aurel
Vlaicu au fost românii care îl considerau un adevărat erou naţional.

Prima  fanfară  românească  de  pe  aceste  meleaguri,  fanfara  din
Coştei a participat la inaugurarea evenimentului.

Tot  în  Werschetzer  Gebirgsbote găsim scris  în  numărul  care  a
apărut duminică dimineaţa în data de 11 august: „Sperăm că timpul va fi
favorabil  în  decursul  executării  acestui  zbor  de  înălţime,  care  va  oferi
publicului nostru multe învăţături. De menţinerea ordinii, pe lângă poliţie,se
va ocupa şi o formaţie de militari precum şi o echipă de salvare formată din
pompieri.  Din  partea  poliţiei  s-a  ordonat  ca  circulaţia  vehiculelor  să  se
desfăşoare numai pe Calea Timişoarei, iar taxa este stabilită la 4 coroane
pentru  fiachere  (fr.  fiacre –  trăsură)  iar  pentru  omnibus  40  de  heleri  de
persoană. Pe Calea Timişoarei pot circula şi vehicule particulare”.

Cele mai multe detalii despre Aurel Vlaicu inclusiv relatarea de la
miting,  se pot găsi în numărul  din 14 august al  ziarului  amintit  din care
citez:  „Marele  avantaj  al  acestei  maşini  este  că  centrul  de echilibru  este
situat  în partea de jos,  ceea ce conferă aparatului  o stabilitate  uimitoare,
împiedicând căderea acestuia. Un alt avantaj este faptul că, spre deosebire
de  alţi  aviatori,  Aurel  Vlaicu  conduce  avionul  său  cu  ajutorul  cârmei
manuale. Deci, este nevoie doar de mâini, chiar şi numai de o singură mână,
în timp ce la celelalte construcţii trebuie folosite şi mâinile şi picioarele”.

În  încheiere  corespondentul  ziarului  Werschetzer  Gegirgsbote  a
notat: „Evenimentul senzaţional a atras un număr enorm de oameni din oraş
şi din împrejurime. Erau cca. 14 – 15.000 de spectatori. Pe timp frumos la
ora 15 şi 45 de minute, Aurel Vlaicu a urcat în avion şi după o decolare

155



extrem de  reuşită,  după  câteva  secunde  se  găsea  deja  în  aer,  însoţit  de
aclamaţiile şi saluturile entuziasmate ale publicului. A zburat apoi în cercuri
concentrice  mari  deasupra  terenului  de  lângă  poligonul  militar  şi  s-a
îndreptat cu o viteză furioasă înspre locul numit Vaşarişte (piaţă lb. sârbă),
salutând publicul cu mâna stângă. Minunatul spectacol a durat 15 minute,
după care Aurel Vlaicu a aterizat, în timp ce spectatorii aclamau cu putere.
Masele  de  spectatori  care  au  păstrat  o  ordine  exemplară,  l-au  salutat  cu
însufleţire  pe  aviator.  În  faţa  hangarului  a  fost  salutat  de  reprezentanţii
cercuali,  ocazie  cu  care  copiii  Anuşca  Cârje  şi  Titus  Imbroane  i-au  dat
curajosului aviator, cu toată afecţiunea, un minunat buchet de trandafiri. Din
păcate, la al doilea zbor s-a renunţat din cauza intemperiei care se apropia...
În  cinstea  aviatorului  Aurel  Vlaicu,  la  hotelul  „Baros”  s-a  prilejuit  un
banchet”.

Ani  de  zile,  în  urma  acestui  eveniment,  sa  povestit  despre
neînfricatul şoim al Ardealului, despre românul nostru care s-a apropiat de
cer mai mult ca oricine. Ce mândri erau de sine românii acelor vremuri din
Banatul de vest, iar ca respect faţă de bravul aviator, comuna Sălciţa şi-a
botezat căminul cultural „Aurel Vlaicu”, multe mame si-au botezat pruncii
Aurel, au apărut străzi în satele româneşti care îi purtau numele, dar cei mai
mândri de sine, dintre toţi românii de pe aceste meleaguri, erau acei români
a căror nume de familie era şi se păstrează şi în prezent: Vlaicu.

                                                                   

156



 
 

157 

Obiecte de metal (clopote) rechiziţionate de armata austro-
ungară în timpul Primului Război Mondial 

 
 

Gabriela Adina Marco, 
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad,  

Biblioteca „Tudor Arghezi” 
 
 

În vara anului 1914 „o întâmplare neaşteptată, foarte tristă şi 
dureroasă a întâmpinat pe Majestatea Sa … pe înalta casă domnitoare, cum 
şi pe Monarchia noastră dimpreună cu toate popoarele ei”1. La data de 15/28 
iunie, duminica, Arhiducele Franz Ferdinand, moştenitorul tronului Austro-
Ungariei, împreună cu soţia sa Sofia de Hohenberg au fost asasinaţi „de 
mâni sacrilege” în „capitala” Sarajevo (Bosnia). Această tristă întâmplare a 
dus la izbucnirea primului război mondial. 

O dată cu începerea primei conflagraţii mondiale, nădlăcanii au 
fost obligaţi, ca de altfel toţi românii din Transilvania, Banat sau Bucovina, 
să participe la luptele duse de armata austro-ungară. În actul de mobilizare 
generală trimis de Comandamentul general al armatei se preciza că trebuie 
să participe la război toată lumea („iau parte toate naţiunile în oarecare 
măsură”), mai ales locuitorii Monarhiei pentru că „pe teritoriul ei s-a aţâţat 
fitilul bombei, a cărei explozie se resimţea prin războiul groaznic în întreaga 
lume”2. Întâmplarea tristă de la Sarajevo din 28 iunie 1914 „îndeamnă ... în 
mod firesc ... diplomaţii monarhiei a face paşii necesari pentru pedepsirea 
celor vinovaţi de omorârea moştenitorului de tron. După ce demersurile 
diplomatice nu au putut aplana în mod paşnic conflictul ivit între Monarhie 
şi Serbia, Monarhia a fost silită a declara război Serbiei cu datul de 28 iulie 
1914. Cu datul acesta sunt chemaţi sub drapel prin mobilizare generală, pe 
lângă rezervişti, toţi glotaşii până la vârsta de 42 ani”. La data de 1/14 
noiembrie 1914 se dă un ordin conform căruia toţi bărbaţii născuţi între anii 
1878 şi 1890 să se prezinte pentru examenul medical în vederea recrutării în 
armata austro-ungară3. 

                                                           
 Studiu prezentat la Conferinţa „Economie şi societate”, Arad, 23 august 2014. 
1 Arhiva Parohiei Ortodoxe Române Nădlac, fond Oficiul Parohial Ortodox Român (A. P. 
O. R. Nădlac), dosarul nr. 13/1914, f. 272. 
2 Ibidem, dosarul nr. 28/1909-1934, f. 124. 
3 Ibidem, dosarul nr. 26/1914-1916, f. 13. 
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Pe întreaga perioadă a războiului, femeile, copiii şi bătrânii lăsaţi 
de soldaţi în locul lor acasă vor fi nevoiţi să facă numeroase „donaţii” mai 
mult sau mai puţin silite pentru cei plecaţi pe front, pentru cei răniţi, pentru 
văduve şi pentru orfanii de război4. Şi şcolarii erau îndrumaţi să întreprindă 
diferite activităţi în beneficiul armatei: serbări în scopuri caritabile, să 
culeagă frunze de mure5, „flori de teeă” (tei)6, urzici7, plante medicinale8, să 
strângă diferite daruri de Crăciun, precum şi anumite sume de bani etc. 

De asemenea, s-a dat ordin ca pentru folosul armatei să fie 
rechiziţionate numeroase obiecte din metal. Ministerul de război sugerează 
„începerea unei acţiuni patriotice cu scopul de a aduna remăşiţe de metale 
care nu se mai pot folosi, pentru ca materialul astfel acvirat să fie pus la 
dispoziţie pentru trebuinţele armatei. Îndeosebi sunt căutate arama galbină şi 
roşie, plumbul, cositorul, cartuşele de puşcă folosite”9. Au fost 
rechiziţionate atât metale care nu mai erau în uz, dar şi diverse obiecte care 
încă erau folosite în gospodării. 

Şi bisericile au avut de suferit din pricina nevoilor războiului. 
Obiectele de cult din metal, în special din aramă, printre care se numără şi 
clopotele n-au scăpat de la rechiziţionare. 

Date concrete şi complete despre clopotele din turnul bisericii 
ortodoxe de la Nădlac sunt cuprinse într-un inventar din 1916 al obiectelor 
de aramă care existau aici. Documentul a fost necesar în vederea 
inventarierii şi rechiziţionării pentru armata austro-ungară a clopotelor 
bisericilor din întreaga Monarhie Austro-Ungară10. Clopotul Mare a fost 
turnat la Arad la firma Hönig, e fără inscripţii, datează din anul 1884 şi are 
750 kg. Clopotul Al doilea e turnat la Timişoara de Edgarten, datează din 
1841, e fără inscripţii şi are 249,5 kg – 499 fonţi. Clopotul al treilea era 
cunoscut sub numele de Neamţu. Acesta a fost turnat la Timişoara la 
aceeaşi firmă, datează din anul 1841, nu are inscripţii, are 177,5 kg – 355 
fonţi. Clopotul al patrulea, Micu, a fost turnat la Arad în 1872 de Hönig, e 
fără inscripţii, având 120 kg – 240 fonţi. În total clopotele de la biserica 
nădlăcană cântăreau 1297 kg.În şedinţa comitetului parohial ortodox român 
din Nădlac ţinută în martie 1916 se hotărăşte ca pentru necesităţile 

                                                           
4 Ibidem, f. 88. 
5 Ibidem, dosarul nr. 15/1916, f. 108. 
6 Ibidem, dosarul nr. 27/1917-1919, f. 93, 105. 
7 Ibidem, dosarul nr. 15/1916, f. 98. 
8 Ibidem, dosarul nr. 16/1917, f. 84. 
9 Ibidem, dosarul nr. 26/1914-1916, f. 125. 
10 Ibidem, dosarul nr. 15/1916, f. 56. 
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războiului să fie date 2 clopote (cel mare de 750 kg – şi cel mic de 120 kg), 
biserica nădlăcană urmând să se folosească în continuare doar de celelalte 2 
clopote11. După câteva săptămâni se revine asupra hotărârii şi se decide ca 
biserica să păstreze clopotul cel mare datorită sunetului său profund care 
„pătrunde în cele mai îndepărtate colţuri ale comunei”. În schimbul 
clopotelor bisericii ortodoxe de la Nădlac armata Austro-Ungară plăteşte 
3288 coroane, o sumă mult mai mică decât valoarea reală a acestora. 

În acea perioadă o firmă din Budapesta face reclamă clopotelor de 
oţel fabricate acolo. La data de 23 iulie/5 august 1916 Eparhia Aradului 
emite o circulară12 prin care este interzisă procurarea de clopote de oţel în 
locul celor date armatei până după terminarea războiului. Doar cu acordul 
Consistoriul diecezan Arad se pot achiziţiona noi clopote. Până la 
terminarea războiului urma ca bisericile să se folosească de clopotele care 
nu au fost rechiziţionate de armată şi de toacă „ca în vremurile străvechi”. 

În luna august a anului 1917 ministrul de război de la Viena a 
hotărât ca toate bisericile din Monarhie să păstreze doar un clopot – pe cel 
mai mic pe care îl mai aveau – restul, împreună cu alte obiecte din aramă, 
care nu erau de strictă necesitate în biserici, trebuiau să intre în posesia 
armateideoarece metalul este de „mare trebuinţă armatei”13. În toamna 
aceluiaşi an, numeroase biserici fac reclamaţii la Episcopie, dorind să-şi 
păstreze clopotele. Dar Episcopul Aradului Ioan (Ignatie) Papp emite o 
circulară prin care se cerea bisericilor din dieceză să înceteze orice protest, 
deoarece nici una nu va fi scutită de rechiziţionarea clopotelor14. Doar 
obiectele care aveau inscripţii deosebite din punct de vedere istoric puteau 
rămâne şi pe mai departe în posesia bisericilor. Se recomanda ca în locul 
clopotelor rechiziţionate să se folosească toaca, „ca în timpurile străvechi”. 

În această perioadă, în săptămânalul arădean Biserica şi Şcoala 
apar unele articole despre clopotele bisericilor şi necesitatea păstrării lor. Un 
astfel de articol este cel semnat de nădlăcanul Gheorghe Precupaş, care pe 
atunci era învăţător în localitatea Dieci, Protopopiatul Buteni. Scrisoarea 
venită de la Dieci se încadrează în „multele trimise despre recvirarea 
clopotelor, ca semne caracteristice despre alipirea poporului de clopote”15. 

                                                           
11 Ibidem, f. 57. 
12 Ibidem, f. 92. 
13 Ibidem, dosarul nr. 16/1917, f. 120. 
14 Ibidem, f. 91. 
15 Gheorghe Precupaş, Clopotele din Dieci, în „Biserica şi Şcoala”, anul XLI, 25 iunie/ 8 
iulie 1917, nr. 26, p. 209. 
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Ultimele achiziţii pentru a acoperi „trebuinţele de metal ale 
armatei” s-au făcut în toamna anului 191716. Atunci de la biserica ortodoxă 
din Nădlac s-a trimis clopotul mijlociu – de 249,5 kg – şi clopotul folosit la 
şcoală – cel care anunţa începerea şi încheierea orelor de curs. Pentru aceste 
obiecte nădlăcanii au primit suma de 1244 coroane – iarăşi o sumă mult mai 
mică în raport cu valoarea reală a obiectelor predate. 

Nici populaţia civilă nu a rămas scutită de „donaţiile benevole” de 
metal pentru folosul armatei. Toate obiectele de metal de care oamenii se 
puteau lipsi trebuiau trimise armatei, la care să se ataşeze şi o listă care să 
cuprindă următoarele puncte: 

1. Numele celui care a trimis obiectele 
2. Adresa celui care a trimis obiectele 
3. Staţia de cale ferată de la care au fost trimise obiectele 
4. Numărul de obiecte trimise şi greutatea acestora 
5. Suma cheltuită pentru expediere 
6. Dacă se cere „răscumpărare” sau nu pentru obiectele 

trimise17. 
Imediat după încheierea primei conflagraţii mondiale bisericile s-

au îngrijit ca în turnurile lor să fie aşezate noi clopote. Credincioşii 
nădlăcani au donat sume importante de bani în vederea turnării noilor 
clopote. Astfel, s-a creat Fondul Agăta Păştean18. Pe lângă această 
credincioasă, sume mai importante pentru turnarea de noi clopote au fost 
donate de către Aurel Şterca Şuluţiu, director la Banca „Nădlăcana”, care la 
data de 2/15 ianuarie 1923 oferă suma de 1000 lei şi de Uroş Pătean, care de 
asemenea „a contribuit cu o sumă însemnată” de 1000 de lei19. Acest 
credincios a contribuit cât i-a stat în putinţă şi la iniţierea manifestărilor 
legate de sfinţirea clopotelor: „Pentru reuşita cât mai mare a fastului sfinţirei 
acestor clopote a iniţiat o propagandă în continuarea căreia moartea-i subită 
l-a împiedicat”. 

În anul 1920, înainte de stabilirea graniţei de stat, credinciosul 
Petru Păştean a „făcut lăsământ” bisericii o jumătate de casă cu scopul 
îmbrăcării copiilor săraci, cealaltă jumătate rămânând soţiei acestuia, Agata 

                                                           
16 A. P. O. R. Nădlac, dosarul nr. 16/1917, f. 194. 
17 Ibidem, dosarul nr. 14/1915, f. 133. 
18 Ibidem, dosarul nr. 1/1920-1923, f. 7, 134; dosarul nr. 14/1920-1927, f. 300; registrul nr. 
60/1915-1943, f. 167. 
19 Arhiva Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din Arad, dosarul nr. 226-III-1924, f. 1. 
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Păştean, născută Mărginean20. Casa donată se afla în partea Nădlacului care 
a rămas în Ungaria. În acelaşi scop de ajutorare a copiilor săraci, a donat şi 
1/8 sesie (un „lanţ”) de pământ. Pământul era aproape de localitatea Csanad 
Palota din Ungaria. Donatorul a pus condiţia ca soţia sa să-l folosească cât 
trăieşte, după care să treacă în folosinţa bisericii. În anul 1923 casa donată 
de Petru Păştean este vândută lui Arcadie Mărginean, locuitor în Csanad 
Palota, cu suma de 35000 lei (partea bisericii), cu aceeaşi sumă fiind 
vândută şi jumătatea aparţinătoare văduvei donatorului. Agata Păştean a 
dăruit bisericii suma respectivă, „ca fără amânare să se cumpere pentru 
această sumă un clopot, care să fie numit după donatoarea, respective să fie 
gravat exclusiv pe clopot”21. 

În şedinţa comitetului parohial din 24 ianuarie/6 februarie 1924 s-a 
pus în discuţie problema clopotelor din turnul bisericii. În urma donaţiilor 
forţate către armatele austro-ungare la Nădlac a mai rămas unul din 
clopotele mijlocii numit „Neamţu”. Acum se hotărăşte turnarea a 4 clopote 
care să le înlocuiască pe cele luate în timpul războiului şi care să aibă 
aceeaşi greutate şi tonalitate („Es-dur”) ca şi clopotele vechi. Se ia hotărârea 
ca şi clopotul existent să fie topit şi materialul să fie folosit la turnarea unui 
clopot mai mare. În total clopotele ce se vor turna pentru biserica ortodoxă 
română din Nădlac vor cântări 13 „măji metrice”22. 

Astăzi la Nădlac la rugăciune ne cheamă cu glasul lor grav şi 
solemn cele 4 clopote din turnul bisericii făurite de meşterul Frideric Hönig 
din Arad. Trei dintre acestea au fost turnate în anul 1924: cel mare e făurit 
din fondurile bisericii, iar celelalte sunt donaţii ale credincioşilor: Agata 
Păştean, Ilie Mărginean, Dimitrie Stoica, preotul Nicolae Mărginean cu soţia 
Emilia, preotul Nicolae Chicin, în amintirea unor membri ai familiilor lor. 
În anul 1941, a fost retopit clopotul cel mare, care a crăpat din cauza 
folosirii îndelungate („s-a alterat tonul”) şi nu se mai poate trage până la 
reparare. În primăvara anului 2005 clopotul cel mare s-a crăpat din nou şi nu 
s-a mai putut folosi, fiind din nou topit şi turnat din nou. Fiecare clopot 
conţine câte o inscripţie care aminteşte de cei care au plătit turnarea lor. 

„Glasul Sfintei Liturghii”, cum spune imnul religios, poate fi auzit 
în toată lumea creştină cu ajutorul clopotelor. Acestea cheamă credincioşii 
la slujbele religioase, anunţă bucuria, tristeţea, intemperiile vremii. Biserica 
nu influenţează viaţa localităţilor doar duminica sau în zilele de sărbătoare 
                                                           
20 A. P. O. R. Nădlac, dosarul nr. 1/1920-1923, f. 7, 134; dosarul nr. 14/1920-1927, f. 300; 
registrul nr. 60/1915-1943, f. 167. 
21 Ibidem, registrul nr. 60/1915-1943, f. 180. 
22 Ibidem. 
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prin slujbele din acele zile. În viaţa de zi cu zi a localităţilor, biserica este 
prezentă prin clopotele care ritmează din cele mai vechi timpuri viaţa şi 
activitatea oamenilor. Un exemplu în acest sens poate fi dat faptul că 
bătrânii satelor la prânz, când se trăgeau clopotele, îşi lăsau îndeletnicirile 
pentru a servi masa. Seara, când se trăgea clopotul era semnul că se opreşte 
lucrul de peste zi şi se merge la odihnă. 
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Abstract 

This article proposes a brief introduction in the tense atmosphere 
from the end of World War I, in the capital of the dying Austro-Hungarian 
Empire, by highlighting the activity of a unique political construction, met 
only in the case of the Romanians from the Empire, the Romanian Central 
Military Senate of Officers and Soldiers from Vienna, headed by Iuliu 
Maniu and Baron Ioan Boeriu. Created around the 64th regiment  from 
Orăştie, with the purpose of concentrating the Romanian military units in 
Vienna and creating a separate Transylvanian army,  the Romanian Central 
Military Senate,  served during a time of political and social uproar in the 
Empire's capital as a factor of stabilization for certain 
manifestations. During the outbreak of various revolutions in many 
provinces of the Empire, the leadership of this political body ensured the 
security and protection of the Imperial capital. According to the researched 
documents, it appears that the Czechs, namely the Czech National Council, 
asked for  the assistance of the Romanian Central Military Senate by 
requesting some military  troops, under the command of  Colonel Alexandru 
Simion, in order to ensure peace and to calm the nationalist manifestations, 
that were still loyal to the imperialist idea. Towards the end of November, 
1918, with the failure of previous attempts of imperialist restoration, as well 
as the lack of returning soldiers from the frontlines, most being mobilised 
for the national cause, the Romanian Central Military Senate of Vienna 
considered its mission to be completed, thus ordering the Romanian troops 
to return to Transylvania. 
 
                                                           
1 O variantă restrânsă a prezentului studiu a fost publicată sub titlul “Pagini din activitatea 
Senatului Militar Român Central al Ofiţerilor şi Soldaţilor din Viena (31 octombrie-27 
noiembrie 1918)”, în volumul Consemnări despre trecut. Societate şi imagine de-a lungul 
timpului, coordonat de Anamaria Macavei, Roxana Dorina Pop, Cluj-Napoca, Presa 
Universitară Clujeană, 2015, pp. 199-210. 
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Evenimentele şi acţiunile la care românii din monarhia austro-
ungară au luat parte, în toamna şi iarna anului 1918, se pot încadra printre 
acele momente care au făcut dată în istoriografia românească. Măreţia 
acestor evenimente a stârnit, stârneşte şi va stârni în continuare interesul 
cercetătorilor, având în vedere şi faptul că ne apropiem cu paşi repezi de 
celebrarea centenarului Marii Uniri. Cu toate că acestor evenimente le-a fost 
dedicat un impresionant număr de titluri (atât lucrări generale, cât şi lucrări 
speciale concretizate în studii şi articole, culegeri de documente, 
corespondenţe, memorii etc.), după ştiinţa noastră, până în momentul de 
faţă, puţini au fost cei care au abordat activitatea Senatului Militar Român 
Central al Ofiţerilor şi Soldaţilor din Viena (organism creat cu scopul 
concentrării, organizării şi transportării spre Transilvania a soldaţilor români 
din fosta armată austro-ungară), printre aceştia numărându-se Ştefan Pascu, 
Ioan I. Şerban, Paul Abrudan, Ileana-Maria Ratcu şi Antonie Plămădeală2, 
activitatea acestui organism rămânând aproape necunoscută specialiştilor şi 
într-o egală măsură necercetată3. În acest context, ne propunem prin 
prezentul studiu, să aducem o umilă contribuţie la cunoaşterea activităţii 
acestui organism naţional, multă vreme căzut pradă uitării şi nepăsării, atât 
pe baza bogatului material arhivistic, cât şi a memorialisticii şi a puţinelor 
lucrări edite (care pomenesc în treacăt şi acest organism). 

Pe parcursul toamnei anului 1918, războiul mondial, declanşat în 
anul 1914, se apropia de sfârşit, rând pe rând, armatele Puterilor Centrale 
capitulând sub loviturile militare ale Antantei, dar mai ales sub loviturile 

                                                           
2 A se vedea: Ştefan Pascu, Făurirea statului naţional unitar român, volum II, Bucureşti, 
Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1983, pp. 88-92; Ioan I. Şerban, „Din 
lupta voluntarilor transilvăneni pentru Unire. Senatul Central al Ofiţerilor şi Soldaţilor 
Români din Viena şi Legiunea Română de la Praga”, în Sargeţia. Acta Mvsei Devensis, 
număr XV, 1981, pp. 269-286; Paul Abrudan, „Din activitatea Senatului Militar Român 
Central, format la Viena, în 31 octombrie 1918”, în Studii şi Materiale de Muzeografie şi 
Istorie Militară, număr XI, 1978, pp. 265-278; Ileana-Maria Ratcu, „O pagină 
memorialistică privind înfiinţarea şi activitatea Senatului Central al Ofiţerilor şi Soldaţilor 
Români din Ardeal, Banat şi Bucovina”, în Români, sârbi, slovaci, an III, număr 3, 1995, 
pp. 245-249; Antonie Plămădeală, „Un Senat Militar la Viena, cu o lună înainte de Unirea 
de la 1 decembrie 1918”, în volumul Calendar de inimă românească, editat de Antonie 
Plămădeală, Sibiu, 1988, pp. 41-88. 
3 Până de curând, când, o parte semnificativă a documentelor emise sau referitoare la 
activitatea Senatului Militar Român Central au văzut lumina tiparului (a se vedea: Mihai-
Octavian Groza, Senatul Militar Român Central al Ofiţerilor şi Soldaţilor din Viena (31 
octombrie-27 noiembrie 1918), Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2015). 
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mişcărilor naţionale ale popoarelor stăpânite, care îşi afirmau dreptul la 
autodeterminare (cazul Imperiului Austro-Ungar)4. Dacă în momentul 
izbucnirii conflictului exista credinţa că acesta se va sfârşi curând, iar 
mobilizarea şi plecarea primelor trupe pe front s-a făcut în sunet de fanfară, 
treptat, pe măsura prelungirii acestuia se încetăţeneşte în rândul 
combatanţilor din armata austro-ungară ideea inutilităţii luptei pentru o 
cauză străină. Pe măsura prelungirii războiului, care pe multe fronturi 
devenise unul de rutină, s-a accentuat criza monarhiei austro-ungare, pentru 
ca în toamna anului 1918 să atingă punctul culminant. 

În toamna anului 1918, pe cuprinsul monarhiei austro-ungare, 
intrată în agonie, au loc o serie de mişcări cu caracter social, împletite cu 
lupta pentru autodeterminare a naţionalităţilor din imperiu.5 Atât încercările 
împăratului Carol, cât şi a înalţilor demnitari, din ambele părţi ale 
monarhiei, de a salva de la dezastru acest gigant, ce se întemeia pe o 
structură artificială şi nefirească, recurgând la metode învechite, de genul 
represiunilor sau al concesiilor, s-au dovedit inutile. Referitor la această 
perioadă, Lucian Blaga, pe atunci student-doctorand al Universităţii din 
Viena, nota în Hronicul şi cântecul vârstelor, următoarele rânduri: „[…] 
Bulgaria se prăbuşise. În împărăţia austro-ungară şi în Germania 
simptomele de dezagregare se înmulţesc de la o zi la alta. Mânjite de sânge, 
simbolurile imperiale se năruiau. Studenţii, care, luptaseră ani de zile pe 
fronturi, se întorceau la vetrele lor. Pe gangurile Universităţii apăreau tot 
mai multe feţe combative brăzdate de experienţa războiului. Sub colonade 
se vocifera. Alma Mater se înnegrea de funinginea declinului. În biblioteca 
Universităţii, unde, îmi adunam material în vederea lucrării de doctorat, 
numai ce vedeai, potrivnic oricărei pravili de bună rânduială, ridicându-se 
câte un tânăr ca să ţină vreun incendiar discurs. Rumoarea străzii străbatea 
prin toate zidurile. Manifestaţiile se înteţeau. Foi volante, vestind revoluţia, 
se amestecau cu frunzele toamnei. De un roşu înflăcărat erau şi manifestele 
şi frunzele. Masele de la periferie apăreau ca pompate de un punct de 
absorbţie din centru […] Din depărtările Ringului pătrundea până la noi 

                                                           
4 Sorin Mitu, Rudolf Gräf, Geschichte der Neuzeit. Europa und die Vereinigten Staaten von 
Amerika. Innenpolitik, Internationale Konflikte und Beziehungen, Klausenburg, 
International Book Access, 2009, p. 262. 
5 Vasile Vesa, „Unirea Transilvaniei cu România”, în volumul Istoria Transilvaniei, III (de 
la 1711 până la 1918), coordonat de Ioan-Aurel Pop, Thomas Nägler, Magyari András, 
Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, 2008, pp. 610-611; Milton G. Lehrer, 
Ardealul, pământ românesc (problema Ardealului văzută de un american), Bucureşti, 
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1989, p. 224. 
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zvonul surd al plebei în mişcare. Nimeni nu mai stăvilea tumultul. Nimeni 
nu mai înfrunta puterile descătuşate. Se anunţau vremuri haotice”6. Pe 
aceeaşi linie, analizând atmosfera din capitala imperiului, ziarul Unirea din 
Blaj, publica următorul material, sub titlul “Revoluţia din Viena”: „În Viena, 
mişcarea revoluţionară a luat proporţii înspăimântătoare. O sută mii 
demonstranţi au grăbit în faţa parlamentului, unde, ofiţeri şi militari de 
rând au aclamat republica. Militarii şi-au rupt de pe chipie rosetele, 
punând în locul lor colorile vechi germane, roşu-alb-aur […] În faţa 
parlamentului s-au prezentat toate sindicatele şi toţi reprezentanţii 
partidelor variate, cu scopul de a demonstra împotriva lui Andrássy şi mai 
ales pentru republică”7. Starea tensionată din capitala imperiului, îl va face 
pe deputatul bucovinean Constantin Isopescu-Grecul să declare că „[…] în 
cercurile politice din Viena se aştepta o schimbare absolută, dacă nu chiar 
dizolvarea Austriei, în cel mult trei luni”8, schimbare, care, nu va întârzia să 
apară. Vestea izbucnirii acestor mişcări s-a răspândit, relativ repede, pe toate 
fronturile, unde, erau implicate unităţile armatei austro-ungare, accelerând, 
astfel, dezintegrarea acesteia. Acest fenomen a fost exprimat prin 
numeroasele dezertări ale soldaţilor de pe câmpul de luptă, care, părăsesc 
frontul sau trec la inamic9. Astfel, la începutul lunii octombrie 1918, circa 
250.00 de soldaţi, aparţinând naţionalităţilor, au dezertat şi s-au împrăştiat în 
interiorul monarhiei. Acest fenomen s-a manifestat şi în rândurile soldaţilor 
şi ofiţerilor români, înrolaţi în armata austro-ungară şi care erau obligaţi să 
lupte pentru o cauză pierdută10. 

Într-o atare conjunctură, fruntaşii mişcării naţionale din 
Transilvania, reuniţi la Arad, într-o şedinţă extraordinară a consiliului de 
conducere al Partidului Naţional Român, vor încerca stabilirea unei 
modalităţi de aplicare a principiilor wilsoniene de autodeterminare 
naţională, în cadrul discuţiilor primând afacerile externe şi militare ale 
Transilvaniei într-un astfel de moment extrem de important, când, fronturile 

                                                           
6 Lucian Blaga, Hronicul şi cântecul vârstelor, Bucureşti, Editura Minerva, 1990, pp. 172-
174. 
7 ***, „Revoluţia din Viena”, în Unirea, Blaj, an XXVIII, număr 68, 1918, p. 4. 
8 Constantin Isopescu-Grecul, „Amintiri asupra evenimentelor din 1918”, în volumul 
Amintiri răzleţe din timpul Unirii, coordonat de Ioan Nistor, Cernăuţi, Tiparul „Glasul 
Bucovinei”, 1938, p. 180. 
9 Muzeul Naţional al Unirii Alba-Iulia, mss.dact. Traian Popa, Revoluţia din 1918 la Viena, 
număr inventar 5713, f. 10-12. 
10 Mihai-Octavian Groza, „Iuliu Maniu şi activitatea Senatului Militar Român Central al 
Ofiţerilor şi Soldaţilor din Viena (31 octombrie-27 noiembrie 1918)”, în Caiete Silvane, 
Zalău, număr 104, iulie-august 2013, p. 42. 
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şi armatele dezorganizate provocau mare confuzie şi dezordine11. Principala 
problemă ridicată a fost aceea a organizării soldaţilor români din fosta 
armata austro-ungară, în scopul sprijinirii mişcării naţionale, misiunea 
aceasta fiind încredinţată lui Iuliu Maniu12, ca reprezentant al afacerilor 
externe şi militare, calitate din care va pleca la Viena, unul dintre 
principalele centre de întărire şi concentrare a convoaielor de soldaţi, care, 
se întorceau de pe front, pentru a prelua conducerea regimentelor cu 
majoritate română aflate aici13. Trebuie precizat că în Viena, încă de la 
începutul lunii octombrie 1918, se aflau circa 70.000 de soldaţi români, 
originari din Transilvania, Banat şi Bucovina. Acestora li se alăturau zilnic 
alţii, care, părăseau linia frontului şi soseau în gările Vienei, cu trenuri ce 
aveau de acum un singur sens: dinspre front spre casă. Nucleul grupării 
româneşti din Viena îl constituia Regimentul Cezaro-Crăiesc 64 Infanterie 
din Orăştie, acesta fiind recrutat din Transilvania şi având în componenţa sa 
peste 65% români14. 

Ajuns la Viena, Iuliu Maniu va convoca, în data de 30 octombrie 
1918, o întrunire a ofiţerilor români, la restaurantul „Weigel” din Dreher-
Park (în apropierea palatului Schönbrunn), în cadrul căreia se vor pune 
bazele unui Comitet Naţional al Românilor din Transilvania şi Bucovina (se 
pare că la Viena ideea înfiinţării Consiliului Naţional Român Central, ca 
organ politic conducător, nu era cunoscută).15 A doua zi, la 31 octombrie 
1918, în cadrul unei a doua întruniri, convocată la acelaşi restaurant 
„Weigel”, ofiţerii şi soldaţii români vor pune bazele Senatului Militar 
Român Central al Ofiţerilor şi Soldaţilor ca „ […] instituţie politică, 

                                                           
11 Apostol Stan, Iuliu Maniu: naţionalism şi democraţie. Biografia unui mare român, 
Bucureşti, Editura Saeculum, 1997, p. 69. 
12 Iuliu Maniu se afla în 1918 concentrat pe frontul italian de la Piave, comandant de 
baterie, în cadrul Regimentului 14 Artilerie. În acele momente de derută şi înfrângeri pentru 
Imperiul Austro-Ungar, Maniu a dezertat de pe front, revenind în Ardeal (a se vedea: 
Apostol Stan, op. cit., p. 69; Adrian Stroea, Marin Ghinoiu, Din elita artileriei, Bucureşti, 
Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2012, pp. 205-206). 
13 Iuliu Maniu, Unirea Ardealului. Conferinţă ţinută la Radio-Bucureşti în 24 ianuarie 
1934, Cluj, Tipografia Naţională, 1934, p. 16. 
14 Mihai-Octavian Groza, „Iuliu Maniu şi activitatea Senatului Militar Român Central al 
Ofiţerilor şi Soldaţilor din Viena (31 octombrie-27 noiembrie 1918)”, în Caiete Silvane, 
Zalău, număr 104, iulie-august 2013, pp. 42-43. 
15 Ioan I. Şerban, „Din lupta voluntarilor transilvăneni pentru Unire. Senatul Central al 
Ofiţerilor şi Soldaţilor Români din Viena şi Legiunea Română de la Praga”, în Sargeţia. 
Acta Mvsei Devensis, număr XV, 1981, p. 272; Ioan Scurtu, Iuliu Maniu. Activitatea 
politică, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1995, pp. 18-19. 
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naţională, însufleţită de aceiaşi disciplină consimţită”16, compus din 11 
membrii17, prezidat de un comitet executiv, format din Iuliu Maniu18 (care 
va îndeplini funcţia de reprezentant politic al senatului), căpitanul Traian 
Popa, medicul Epifan Muntean şi Petru Popovici.19 Acest Senat Militar 
Român şi-a asumat, încă de la început, sarcina de a grupa şi organiza în jurul 
său soldaţii şi ofiţerii români din părţile apusene ale monarhiei austro-
ungare20, pentru a sta “[…] neclintiţi în serviciul cauzei sfinte a naţiunii 
române”21. În cadrul aceleiaşi şedinţe se stabileşte ca funcţia de preşedinte a 
acestui organism să fie încredinţată generalului Ioan Boeriu, baron de 
Polichna, însă, acesta fiind suferind şi internat într-unul din spitalele militare 
din oraş, va amâna temporar asumarea prerogativelor ce-i reveneau22. 

Pentru a înţelege mai bine desemnarea, ca preşedinte al Senatului 
Militar Român Central, a generalului Ioan Boeriu, ne permitem în acest 
punct al studiului nostru creionarea unui mic portret biografic al acestuia. 
Născut în anul 1859, în satul Vaida Recea, din ţinutul Făgăraşului, într-o 
veche familie de grăniceri, viitorul general şi-a început studiile la şcoala 
grănicerească din satul natal, continuate apoi la gimnaziul romano-catolic 
din Sibiu. După absolvirea gimnaziului, contrar îndemnurilor familiei de a 
urma studiile teologice, s-a înscris la Şcoala de Cadeţi (Kadettenschule) din 
Sibiu (la recomandarea unchiului său, colonelul David Urs, baron de 
Margina). Absolvent al acestei instituţii, având calificativul de „eminent”, a 
                                                           
16 Elie Bufnea, Revoluţia de eliberare naţională a Transilvaniei. Unirea (1914-1918), Baia-
Mare, Editura Marist, 2010, pp. 271-272; Filimon Taniac, „Amintiri de acum 10 ani. 
Acţiunea domnului Iuliu Maniu la Viena”, în Dreptatea, număr 314, 1929, p. 1. 
17 Membrii Senatului Militar Român Central: căpitanul Semproniu Luca, căpitanul Teodor 
Colbazi, căpitanul medic militar Epifan Muntean, Filimon Taniac, Traian Trîmbiţoiu, 
Gavril Alvirescu, Cornel Raca, Emil Colbazi, Eugen Reus, medicul Marius Sturza, Traian 
Pahone (a se vedea: Biblioteca Facultăţii de Teologie Sibiu, Fond Varia, număr inventar 
53, „Procesele verbale ale adunărilor ofiţerilor şi soldaţilor români din Viena”, f. 1). 
18 Mario Stoica, „Iuliu Maniu-Sfinxul de la Bădăcin”, în volumul Administraţie 
românească arădeană. Studii şi comunicări din Banat-Crişana, număr VIII, coordonat de 
Doru Sinaci, Emil Arbonie, Arad, „Vasile Goldiş” University Press, 2014, p. 131. 
19 Biblioteca Facultăţii de Teologie Sibiu, Fond Varia, număr inventar 53, „Procesele 
verbale ale adunărilor ofiţerilor şi soldaţilor români din Viena”, f. 1; a se vedea şi: Antonie 
Plămădeală, „Un Senat Militar la Viena, cu o lună înainte de Unirea de la 1 decembrie 
1918”, în volumul Calendar de inimă românească, editat de Antonie Plămădeală, Sibiu, 
1988, pp. 44-45. 
20 Ioan I. Şerban, op. cit., p. 272. 
21 Biblioteca Facultăţii de Teologie Sibiu, Fond Varia, număr inventar 53, „Procesele 
verbale ale adunărilor ofiţerilor şi soldaţilor români din Viena”, f. 1. 
22 Muzeul Naţional al Unirii Alba-Iulia, mss. dact. Traian Popa, Revoluţia din 1918 la 
Viena, număr inventar 5713, f. 16-17. 
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fost repartizat la Regimentul Cezaro-Crăiesc 64 Infanterie din Orăştie. În 
anul 1905 a fost avansat la gradul de maior, primind comanda unui batalion 
din Regimentul 76 Infanterie Esztergom, iar în anul 1909 a fost avansat la 
gradul de locotenent-colonel. În perioada Primului Război Mondial, având 
gradul de colonel, a îndeplinit funcţia de comandant al Regimentului 76 
Infanterie. Pentru vitejia dovedită pe câmpul de luptă, la 23 august 1914, a 
fost decorat cu „Crucea de Cavaler al Ordinului Maria Terezia”, primind 
totodată şi titlul nobiliar de „Baron de Polichna”, după numele localităţii 
unde s-a evidenţiat în luptă (prin aceasta, a devenit cel de-al doilea ofiţer 
român şi totodată ultimul care a fost decorat cu acest înalt ordin militar). În 
anul 1915, pentru merite deosebite, a fost decorat cu „Ordinul Leopold” în 
grad de cavaler şi avansat la gradul de general-maior. În timpul luptelor 
duse în localitatea Sulozcsova a fost grav rănit, fiind evacuat de pe câmpul 
de luptă şi internat într-un spital militar din Viena. După o perioadă de 
convalescenţă, va fi reactivat ca funcţionar al Ministerului de Război23. În 
memoriile sale, bănăţeanul Coriolan Băran îl va descrie pe generalul Ioan 
Boeriu ca fiind   „[…] un tip cazon, rigid, sever, om de caracter, care, însă, 
nu se ridica peste mediocritate. Era el însuşi disciplinat şi pretindea 
disciplină şi de la alţii. Era respectat ca un om drept şi muncitor, fără a 
avea concepţii mai înalte şi un orizont mai larg”24. Tocmai datorită acestui 
parcurs, a calităţilor şi a prestigiului de care se bucura în rândul soldaţilor şi 
ofiţerilor români, generalul Ioan Boeriu a fost desemnat preşedinte al 
Senatului Militar Român Central. 

Revenind la subiectul studiului nostru, în cadrul aceleiaşi şedinţe 
de constituire membrii nou-înfiinţatului Senat Militar Român vor elabora şi 
tipări un prim apel adresat soldaţilor români, prin care acestora li se 
comunica înfiinţarea acestui organism „[…] ca secţie militară a comitetului 
naţional român din Bucovina, Ardeal şi Ungaria”, precum şi misiunea 
asumată de acesta. În interesul cauzei naţionale soldaţilor români li se 
interzicea depunerea jurământului faţă de o armată străină, totodată fiind 
îndemnaţi să se abţină „[…] de acte samavolnice, de jaf şi prădăciune” şi să 
nu se lase jigniţi „[…] în sentimentele naţionale”. De asemenea, soldaţii şi 
ofiţerii români, din toate colţurile monarhiei austro-ungare erau îndemnaţi să 
                                                           
23 A se vedea: Ioan Părean, „Generalul Ioan Boeriu (1859-1949), primul comandant al 
Corpului VII Armată şi membru marcant al Asociaţiunii Astra”, în Foaia Poporului, Sibiu, 
număr 81-82, 2007. 
24 Coriolan Băran, „Amintiri”, în volumul Marele Război în memoria bănăţeană (1914-
1919), editat de Valeriu Leu, Nicolae Bocşan, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 
2012, p. 249. 
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se constituie în senate militare locale, fiecare senat urmând să trimită un 
delegat în Senatul Militar Român Central25. 

Trebuie precizat că, iniţial, Senatul Militar Român Central s-a 
subordonat Consiliului Naţional Român din Transilvania şi Bucovina ce 
activa la Viena, sub preşedinţia lui Iuliu Maniu, pentru ca după constituirea 
Consiliului Naţional Român Central (31 octombrie 1918) şi mai ales după 
mutarea şi începerea activităţii acestuia la Arad (2 noiembrie 1918)26, 
organismul constituit la Viena să se subordoneze acestuia din urmă. 

La 1 noiembrie 1918, întruniţi în sala de gimnastică a căpitanului 
Luca, membrii Senatului Militar Român îşi vor stabili resorturile, după cum 
urmează: căpitanul Traian Popa va asuma, temporar (până la însănătoşirea 
generalului Boeriu), funcţia de preşedinte, preotul militar Gheorghe 
Oprean27 va asuma funcţia de secretar, iar doctorul Epifan Munteanu va 
îndeplini funcţia de casier al senatului28. În cadrul şedinţei Iuliu Maniu va 
propune trimiterea unei delegaţii la Ministerul de Război pentru „[…] a cere 
să ne recunoască ca organizaţie militară constituită a românilor şi să ceară 
sprijinul lui”, precum şi trimiterea unei delegaţii la Praga, care, să aducă la 
cunoştinţa regimentelor româneşti constituirea Senatului Militar Român şi 
pentru a le solicita constituirea unui organism similar. Pentru îndeplinirea 
primei misiuni va fi delegat căpitanul Traian Popa (care urma să se prezinte 
ministrului de război, însoţit de generalul Ioan Boeriu), iar pentru cea de-a 
doua ofiţerii Petru Popovici şi Emil Colbazi29. În aceeaşi şedinţă se 
hotărăşte şi înfiinţarea unui birou de informaţii pentru ofiţerii şi soldaţii 
români, în componenţa căruia au intrat căpitanul Crişan, preotul militar Ilie 

                                                           
25 Arhivele Naţionale Direcţia Judeţeană Alba, Fond Consiliul Naţional Român Alba-Iulia, 
număr inventar 72, dosar 1, f. 1-2; a se vedea şi: Mihai-Octavian Groza, Documente privind 
activitatea Consiliului Naţional Român din Alba-Iulia, Sebeş, Editura Emma Books, 2012, 
pp. 32-33. 
26 Anton Drăgoescu (coordonator), Istoria României. Transilvania, volum II, Cluj-Napoca, 
Editura „George Bariţiu”, 1997, p. 633; Nicolae Bocşan, Ideea de naţiune la românii din 
Transilvania şi Banat, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 1997, pp. 232-233; Vasile 
Ilovan, Românii din Nord-Vestul Transilvaniei şi Marea Unire 1910-1918, Cluj-Napoca, 
Editura Napoca Star, 2007, pp. 162-163. 
27 A se vedea: Răzvan Ducan, Gheorghe Oprean-o viaţă închinată unirii românilor şi 
înălţării Bisericii Ortodoxe, Târgu-Mureş, Editura Tipomur, 1999; Partenie Pop, „Potirul 
biruinţei”, în Îndrumător Pastoral, volum XXII, Alba-Iulia, Editura Reîntregirea, 2008, pp. 
243-244. 
28 Biblioteca Facultăţii de Teologie Sibiu, Fond Varia, număr inventar 53, „Procesele 
verbale ale adunărilor ofiţerilor şi soldaţilor români din Viena”, f. 4. 
29 Ibidem, f. 4-5. 
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Haciotă, stegarii Filimon Taniac şi Cornel Raca, subofiţerii Muntean şi 
Slobodaş30. 

În noaptea de 1/2 noiembrie 1918 a avut loc descompunerea 
Regimentului Cezaro-Crăiesc 64 Infanterie Orăştie31, descrisă sugestiv de 
căpitanul Traian Popa, într-un document păstrat în arhiva Muzeului Naţional 
al Unirii din Alba-Iulia: „[…] Cazarma goală şi devastată, puţinii soldaţi 
prezenţi, rebeli şi renitenţi, nimeni nu mai vrea să audă şi să ştie de ordine 
[…] Ne-am dat imediat seama, că prin cazarmă rămăseseră numai câţiva 
români timizi, care, buimăciţi la cap, neştiind încotro şi ce să facă au rămas 
pe loc […] am apreciat împrejurarea binevenită pentru a decreta aşa cum 
se găsea Regimentul 64 de regiment românesc, apoi îl vom organiza noi cu 
ofiţeri şi reangajaţi români”32. În atare condiţii, în cadrul celei de-a doua 
şedinţe a Senatului Militar Român, se hotărăşte formarea primului regiment 
românesc, în jurul fostului Regiment Cezaro-Crăiesc 64 Infanterie Orăştie, 
căpitanul Octavian Loichiţa fiind încredinţat cu conducerea şi organizarea 
acestuia, în legătură cu conducerea senatului şi conform indicaţiilor primite 
de la acesta33. 

În aceeaşi zi căpitanul Traian Popa, însoţit de Iuliu Maniu şi 
profesorul bucovinean Constantin Isopescu-Grecul se vor înfăţişa 
ministrului de război pentru a-i solicita recunoaşterea Senatului Militar 
Român Central (generalul Ioan Boeriu, solicitat pentru a participa la această 
întâlnire, se afla în imposibilitatea de a participa). Întâlnirea a fost una „[…] 
mai mult decât prietenească”, în care delegaţia română şi-a prezentat 
doleanţele, ministrul de război, generalul Stöger-Steiner replicând: „[…] Eu 
nu mai sunt propriu-zis ministru de autoritate, întrucât s-a instituit guvernul 
revoluţionar care a şi luat frânele în mână, deci nu mai am nici cădere şi 
nici puterea de a recunoaşte sau aproba ceva”34. Cu toate acestea, generalul 
Stöger-Steiner îi va îndruma spre cabinetul noului ministru de război, 
căpitanul Mayer, care, va recunoaşte Senatul Militar Român ca organism 
                                                           
30 Ibidem, f. 5. 
31 Dorin Petresc, Ioan Lăzărescu, Istoria  Regimentului Cezar şi Regesc numărul 64 Orăştie 
(1860-1918), Deva, Editura Corvin, 2004, p. 206. 
32 Muzeul Naţional al Unirii Alba-Iulia, mss.dact. Traian Popa, Revoluţia din 1918 la 
Viena, număr inventar 5713, f. 15. 
33 Biblioteca Facultăţii de Teologie Sibiu, Fond Varia, număr inventar 53, „Procesele 
verbale ale adunărilor ofiţerilor şi soldaţilor români din Viena”, f. 8. 
34 La Viena, până la 11 noiembrie 1918, când, împăratul Carol renunţă la implicarea în 
afacerile statului, funcţionau două guverne, unul revoluţionar şi unul imperial, acesta din 
urmă având un rol formal (a se vedea: Jean Bérenger, Istoria Imperiului Habsburgilor 
(1273-1918), Bucureşti, Editura Universitas, 2000, p. 500). 
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naţional reprezentativ, cedându-i cazarma Franz Ferdinand pentru 
încărtiruirea soldaţilor (condiţionând aceasta de colaborarea românilor cu 
noile autorităţi austriece pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice, în 
condiţiile grevei prelungite a organelor de poliţie vieneze)35. 

Respectând înţelegerea, în Viena revoluţionară, măcinată de o serie 
de manifestări anarhice (proteste, furturi, agresiuni, tâlhării etc.)36, în lipsa 
unei forţe militare armate, disciplinate şi ordonate, Senatul Militar Român 
Central, prin trupele române, va asigura paza oraşului, salvându-l de avansul 
ideilor promovate de revoluţia rusă37, pe străzile şi bulevardele fostei 
capitale imperiale, atât de mândră odată, răsunând marşurile şi accentele 
cântecelor româneşti: La Arme, Ardealul ne cheamă şi Deşteaptă-te 
române38. 

Încă de la înfiinţare, Senatul Militar Român şi-a propus menţinerea 
soldaţilor şi ofiţerilor români la curent cu evoluţia evenimentelor militare şi 
politice39, în acest sens fiind creată comisia de informaţii de care vorbeam în 
rândurile de mai sus. Pe lângă aceasta, în cadrul celei de-a patra şedinţe a 
senatului, la propunerea căpitanului Crişan, se hotărăşte înfiinţarea unei 
gazete propagandistice, intitulată semnificativ „Timpul Nou”, al cărui 
redactor-şef a fost numit bucovineanul Filimon Taniac, secondat de Ioan 
                                                           
35 Muzeul Naţional al Unirii Alba-Iulia, mss. dact. Traian Popa, Revoluţia din 1918 la 
Viena, număr inventar 5731, f. 21; a se vedea şi: Constantin Isopescu-Grecul, op. cit., p. 
184; Ionel Pop, Zaharia Boilă, Matei Boilă, Amintiri despre Iuliu Maniu, Cluj-Napoca, 
Editura Dacia, 1998, pp. 52-56. 
36 Pentru o analiză a manifestărilor violente în contextul prăbuşirii marilor imperii la finalul 
Primului Război Mondial, a se vedea: Aviel Roshwald, Ethnic Nationalism and the Fall of 
Empires: Central Europe, Russia and the Middle East (1914-1923), London, Routledge, 
2005; Robert Gerwarth, “The Central European Counter-Revolution. Paramilitary Violence 
in Germany, Austria and Hungary after the Great War”, în Past an Present, Oxford, număr 
200, 2008, pp. 175-209; Julia Eichenberg, John Paul Newman, „Violence in Dissolving 
Empires after the First World War”, în Contemporany European History, Cambridge, 19, 
număr 3, 2010, pp. 183-194; Robert Gerwarth, John Horne, „Paramilitarism in Europe after 
the Great War. An introduction”, în volumul War in Peace.Paramilitary Violence in 
Europe, after the Great War, coordonat de Robert Gerwarth, John Horne, Oxford, 2012; 
David Alegre Lorenz, „La Primera Guerra Mundial y las transformaciones des Estado” 
(traducere de Pierre Purseigle), în Revista Universitaria de Historia Militar, 5/volum 3, 
2014, pp. 169-173. 
37 Claudiu Pădurean, „Iuliu Maniu, artizan al Marii Uniri, a salvat Viena de bolşevism”, în 
România Liberă, 30 noiembrie 2009. 
38 Muzeul Naţional al Unirii Alba-Iulia, mss.dact. Traian Popa, Revoluţia din 1918 la 
Viena, număr inventar 5731, f. 22. 
39 Filimon Taniac, „Amintiri de acum 10 ani. Foaia soldaţilor români la Viena”, în 
Dreptatea, număr 328, 1928, p. 1. 
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Brotea, Gavril Alvirescu, Dumitru Gavrilescu şi George Halaverici40. Pentru 
editarea acestui periodic, la propunerea căpitanului Crişan, secţia română a 
tipografiei de stat din Viena (Staatsdrukerei) a fost pusă sub comanda 
Senatului Militar Român Central41. Această gazetă va apărea săptămânal în 
perioada 8-25 noiembrie 1918, ca organ al Senatului Militar Român Central, 
fiind expediată ofiţerilor şi soldaţilor români din pichetele cordonului de 
control Varşovia-Laibach (Ljubljana). Prin intermediul articolelor publicate 
în această gazetă, soldaţii români au putut fi informaţi în legătură cu 
deciziile senatului, cu articolele publicate în diferitele periodice austriece, 
maghiare, germane sau ceho-slovace, precum şi în legătură cu evoluţia 
evenimentelor politice din Transilvania şi Bucovina, activitatea Consiliului 
de la Cernăuţi, activitatea Consiliului Naţional Român Central de la Arad, 
constituirea consiliilor şi gărzilor naţionale române comitatense, orăşeneşti 
şi locale, convocarea Marii Adunări Naţionale la Alba-Iulia etc.42. 

Paralel, se vor înfiinţa şi o serie de „echipe de propagandă”, 
conduse de căpitanul Traian Popa, preotul militar Gheorghe Oprean, 
locotenentul Emil Colbazi şi stegarii Filimon Taniac şi Cornel Raca, cu 
misiunea de a organiza întâlniri cu ofiţerii şi soldaţii români întorşi de pe 
front şi staţionaţi temporar în Viena. Activitatea de propagandă43 a cunoscut 
o mare intensitate, ea desfăşurându-se şi în afara gărilor şi cazarmelor 
militare, în pieţe şi locuri publice, convingând ofiţerii şi soldaţii români să 
intre sub ascultarea şi îndrumarea Senatului Militar Român44. 

La 7 noiembrie 1918, în cadrul celei de-a şasea şedinţe a senatului, 
este citită declaraţia locotenentului Zeno Herbay, comandantul Legiunii 
Române din Praga, prin care acesta se subordona Senatului Militar Român 
Central, menţionând că: „[…] Se simte fericită legiunea din Praga că a 

                                                           
40 Biblioteca Facultăţii de Teologie Sibiu, Fond Varia, număr inventar 53, „Procesele 
verbale ale adunărilor ofiţerilor şi soldaţilor români din Viena”, f. 16. 
41 Ibidem, f. 17. 
42 Georgeta Răduică, Nicolin Răduică, Dicţionarul presei româneşti (1731-1918), 
Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1995, p. 410; Ştefan Pascu, Făurirea statului naţional unitar 
român, volum II, Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1983, p. 92. 
43 Pentru activitatea de propagandă, desfăşurată de membrii senatului a se vedea: Muzeul 
Naţional al Unirii Alba-Iulia, mss. dact. Nicolae Hozan, Amintiri din preajma Adunării 
Naţionale din Alba-Iulia, număr inventar 4547; mss. dact. Emil Colbazi, Retrospectivă 
asupra evenimentelor petrecute între anii 1914-1918, număr inventar 5715. 
44 Ioan I. Şerban, op. cit., p. 274. 
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nutrit aceleaşi gânduri cu fraţii din Viena şi promite că va ţinea cu trup şi 
suflet hotărârilor pe care le va lua Senatul”45. 

La 12 noiembrie 1918, generalul Ioan Boeriu va prelua oficial 
conducerea Senatului Militar Român, căpitanul Traian Popa devenind 
vicepreşedinte al acestui organism. În aceiaşi zi colonelul Moga (însărcinat 
cu primirea şi încărtiruirea soldaţilor români), protopopul militar Iosif 
Serafim (însărcinat cu efectuarea serviciului divin), căpitanii Bălean 
(însărcinat cu problemele telegrafice), Vancea (însărcinat cu pregătirea 
artileriei) şi Pop (comandant al unei staţii de primire a soldaţilor români), 
precum şi oficialul Simion sunt aleşi în senat “[…] ca membrii cooptaţi”46. 

Un moment important îl constituie sosirea şi instalarea „[…] în 
bună rânduială” a Regimentului 31 Sibiu, comandat de locotenentul Eugen 
Duca, care, părăsise frontul împreună cu toţi banii unităţii şi cu „[…] nouă 
boi de tăiat, ceea ce era o raritate în Viena”, sosire anunţată senatului de 
către generalul Ioan Boeriu47. 

Conducerea Senatului Militar Român Central, întrunită în şedinţă 
la 13 noiembrie 1918, pentru a marca în mod festiv constituirea forţelor 
armate naţionale române, stabileşte pentru data de 17 noiembrie oficierea 
ceremoniei oficiale de depunere a jurământului şi a sfinţirii drapelului 
românesc în cazarma fostului Regiment Cezaro-Crăiesc 64 Orăştie48. 
Ceremonia a fost precedată de un serviciu religios efectuat de preoţii militari 
Iosif Serafim, Gheorghe Oprean şi Pavel Popa, încheiat prin cuvântarea 
preotului Serafim, care, a explicat însemnătatea acestui jurământ. A urmat 
cuvântarea deputatului bucovinean Teofil Simionovici, care, a ţinut să 
precizeze următoarele: „Cătuşele seculare, ce au apăsat poporul nostru, mai 
cu seamă în Ardeal şi Ungaria, sunt sfărămate. Românul a devenit liber şi 
poate să-şi croiască soarta sa şi viitorul său, ca ori şi ce popor liber. Să ne 
închinăm proniei dumnezeieşti şi să-i mulţumim din adâncul inimilor 
noastre, că ne-a ajutat să ajungem, aceste zile înălţătoare, în care se va 
împlini idealul nostru naţional […] jurământul vostru de astăzi nu vă leagă 
mâinile şi armele voastre de ungurii, ce ne-au asuprit atât de greu, ci vă 
leagă de neamul vostru, adică de ce aveţi voi mai scump pe lumea aceasta, 
vă leagă de părinţii şi fraţii voştri, de nevestele şi surorile voastre şi de 

                                                           
45 Biblioteca Facultăţii de Teologie Sibiu, Fond Varia, număr 53, „Procesele verbale ale 
adunărilor ofiţerilor şi soldaţilor români din Viena”, f. 21. 
46 Ibidem, f. 24. 
47 Ibidem, f. 26. 
48 Ibidem, f. 30. 
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copii voştri”49. A urmat apoi depunerea jurământului, în forma stabilită de 
Consiliul Naţional Român Central: „Jur credinţă naţiunii române şi 
supunere în toate Consiliului Naţional Român. Nu voi sta decât în serviciul 
neamului românesc, pe care nu-l voi părăsi la nici un caz şi sub nici o 
împrejurare. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”.50 Ceremonia a fost încheiată prin 
sfinţirea drapelului (confecţionat de către Silvia Popa, soţia căpitanului 
Traian Popa), la care, conform mărturiilor, „ […] se uitau toţi ca la minune, 
căci încă nu văzuseră steag tricolor românesc” şi intonarea cântecelor Pe-
al nostru steag e scris unire şi Deşteaptă-te române51. Din datele avute la 
îndemână, rezultă că în momentul depunerii jurământului, Iuliu Maniu nu se 
afla în Viena, fiind plecat la Arad, unde, se desfăşurau tratativele cu 
delegaţia Consiliului Naţional Maghiar. 

Contrar jurământului depus s-au înregistrat şi o serie de dezertări 
din Viena (cunoscut fiind cazul sublocotenentului Gheorghe Alexa, care, 
împreună cu un grup de 40-50 soldaţi români au părăsit Viena)52. Confruntat 
cu aceste dezertări, Senatul Militar Român Central hotărăşte tipărirea unui 
nou apel adresat ofiţerilor şi soldaţilor români, în care se aduc critici celor 
care „[…] se codeau când era vorba de serviciu militar destul de greu”, 
reamintindu-le că erau datori “[…] să se pună la dispoziţia Senatului 
central cu toată abnegaţiunea şi cu tot devotamentul”. În condiţiile 
agravării situaţiei economice din Viena, senatul hotărăşte să plătească solde 
„[…] numai acelor ofiţeri care de fapt stau în serviciul Senatului şi îşi 
îndeplinesc acest serviciu”, cuantumul acestora fiind de 30 coroane pentru 
ofiţeri şi 10 coroane pentru soldaţi pe zi53. 

Pe tot parcursul activităţii Senatului Militar Român Central, cum 
era de aşteptat, nu au lipsit încercările autorităţilor maghiare de a-i menţine 
pe soldaţi sub dominaţia lor, ofiţerii regimentelor adesea forţându-i pe 
români să depună jurământul de credinţă steagului maghiar54. Referitor la 
atitudinea soldaţilor şi a autorităţilor maghiare faţă de soldaţii români din 
                                                           
49 Teofil Simionovici, „La sfinţirea steagului tricolor”, în volumul Amintiri răzleţe din 
timpul Unirii, coordonat de Ioan Nistor, Cernăuţi, Tiparul „Glasul Bucovinei”, 1938, pp. 
396-397. 
50 Biblioteca Facultăţii de Teologie Sibiu, Fond Varia, număr inventar 53, „Procesele 
verbale ale adunărilor ofiţerilor şi soldaţilor români din Viena”, f. 30. 
51 Filimon Taniac, „Amintiri de acum 10 ani. Primul regiment românesc şi primul steag 
tricolor”, în Dreptatea, număr 316, 1928, p. 1. 
52 Biblioteca Facultăţii de Teologie Sibiu, Fond Varia, număr inventar 53, „Procesele 
verbale ale adunărilor ofiţerilor şi soldaţilor români din Viena”, f. 29. 
53 Ibidem, f. 31. 
54 Antonie Plămădeală, op. cit., p. 48. 
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fosta armată austro-ungară, gazeta „Timpul Nou” publica următoarea notă: 
“Iată povestea soldatului român Niculae Furnică, de loc din Braşov, care, 
venind de la front a trecut prin capitala culturii maghiare, adică prin 
Budapesta! În 6 decembrie seara la orele 9 venind cu tramvaiul la gara 
centrală din Budapesta, aici m-am dat jos, când trei inşi, îmbrăcaţi în 
uniformă militară, cu siguranţă gardişti, atraşi de vorba românească, sar 
înaintea mea şi mă întreabă ungureşte: oláhul beszélnek? (vorbiţi 
româneşte?). Eu le-am dat răspuns că vorbim româneşte, căci suntem 
români. Prin aceasta le-am dat să înţeleagă, că a trecut vremea, când ne 
puteau dispreţui şi batjocori în tihnă luându-ne peste umeri, ca pe nişte 
zdrenţari venetici. Cuvintele mele i-a scos din ţâţâni şi unul aprins de mânie 
se răsti la mine: Hollgass büdös oláh! (Taci valah puturos!) şi apucând de 
cufărul şi de sacul ce aveam la mine, mi le smulse din mână, în vreme ce al 
doilea voia să tragă jos de pe mine mantaua sub cuvânt că este 
împărătească. Nu m-am împotrivit, căci, aveau revolverul în mână, ci am 
suferit să-mi ia sacul şi cufărul, în care aşezasem banii, 300 coroane, de 
teamă ca pe tren cineva să nu mi-i fure din buzunar. Când am protestat 
împotriva acestui act de tâlhărie îndrăzneaţă, mi-au răspuns în bătaie de 
joc, că valahii trebuie dezbrăcaţi de haine şi lăsaţi să meargă în camaşă 
acasă”55. Senatul Militar Român Central va protesta împotriva acestor acte, 
după părerea noastră disperate şi iraţionale, prin Iuliu Maniu, care, a înaintat 
o scrisoare de protest Ministerului de Honvezi al Consiliului Naţional 
Maghiar, în care se precizau următoarele: „În urma faptului că Consiliul 
Naţional Român e recunoscut de Consiliul Naţional Maghiar şi deoarece 
soldaţii români şi-au format Senatele lor militare cu centrul în Viena, 
protestăm contra faptului că soldaţii români sunt forţaţi să depună 
jurământ steagului maghiar sub ameninţarea că în caz contrar vor fi lipsiţi 
de salariul lor”.56 Cu aceeaşi hotărâre, prin intermediul gazetei „Timpul 
Nou”, Senatul Militar Român Central a reuşit să combată şi propaganda 
antiunionistă, dovadă în acest sens stând următorul pasaj: „Fiecare popor îşi 
are păcatele sale. Unul din aceste păcate este nesaţul acelor oameni fără 
simţ de responsabilitate, care, cu toate mijloacele, fie ele iertate, fie 
neiertate, caută să-şi ajungă scopurile lor particulare, caută să-şi facă 
mendrele lor proprii şi dacă nu-şi ajung scopul lor, dacă află o piedică, se 
apucă de minciuni. Astfel de oameni vorbesc şi răspândesc vestea că în 
                                                           
55 ***, „Cum se poartă ungurii cu soldaţii români”, în Timpul Nou. Foaia soldaţilor 
români, număr 7, 1918, p. 2. 
56 Biblioteca Facultăţii de Teologie Sibiu, Fond Varia, număr inventar 53, „Procesele 
verbale ale adunărilor ofiţerilor şi soldaţilor români din Viena”, f. 23. 
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senatul central al ofiţerilor şi soldaţilor români din Viena ar fi o mare 
nerânduială şi discordie. Pentru astăzi aducem la cunoştinţa cititorilor 
noştri, cum că până acum toate deciziunile senatului central s-au făcut cu 
unanimitate de voturi, dovada cea mai bună pentru munca devotată şi 
serioasă a senatului central, pe viitor însă vom publica numele acelor 
nemernici, care, n-au învăţat a deosebi ce este o cauză naţională şi ce este o 
afacere particulară”57. 

Istoricul Ioan I. Şerban a surprins şi impactul pe care constituirea 
Senatului Militar Român Central a avut-o asupra coloniei româneşti din 
Viena, care, a „[…] împărtăşit şi a îmbrăţişat cu entuziasm”58 acţiunile 
acestuia, afirmând că aceasta a avut o contribuţie activă în slujba cauzei 
naţionale, în locuinţele acestora desfăşurându-se o serie de întâlniri 
premergătoare constituirii senatului, contribuind la furnizarea sau fabricarea 
anumitor obiecte (steaguri, cocarde tricolore), acordând sprijin material şi 
moral soldaţilor români59. 

Spre sfârşitul lunii noiembrie 1918, odată cu eşecul ultimelor 
încercări de redresare a monarhiei austro-ungare, deoarece de pe front nu 
mai soseau soldaţi, cei mai mulţi fiind mobilizaţi pentru cauza naţională, 
Senatul Militar Român Central din Viena şi-a considerat misiunea încheiată. 
Ultima adunare a acestui organism are loc la 27 noiembrie 1918, în cadrul 
căreia se face o scurtă trecere în revistă a realizărilor şi efectelor produse 
asupra românilor, precum şi anunţarea desfăşurării Marii Adunări Naţionale 
de la Alba-Iulia60, în legătură cu care generalul Ioan Boeriu şi profesorul 
Constantin Isopescu-Grecul dăduseră o declaraţie, prin care „[…] felicită cu 
însufleţire fiască măreaţa şi istorica adunare din Alba-Iulia şi declară 

                                                           
57 ***, „Manopere ticăloase”, în Timpul Nou. Foaia soldaţilor români, număr 2, 1918, p. 4. 
58 Filimon Taniac, „Amintiri de acum 10 ani. Primul regiment românesc şi primul steag 
tricolor”, în Dreptatea, număr 316, 1928, p. 1. 
59 Ioan I. Şerban, op. cit., p. 275. 
60 Referitor la pregătirea Marii Adunări Naţionale de la Alba-Iulia, ziarul „Timpul Nou” 
publica următoarele rânduri: „Marele sfat al naţiunii române din Ungaria şi Transilvania a 
convocat pe ziua de astăzi, 1 decembrie 1918 adunarea naţională românească la Alba-
Iulia, cetatea istorică a neamului nostru. Toate neamurile de pe împrejurul nostru au 
hotărât în ce fel să-şi croiască viitorul. Acum ne-a sosit şi nouă rândul. După spargerea 
tratativelor de la Arad cu ungurii şi după apelul consiliului naţional român către 
popoarele lumii, adunarea naţională va decide soarta poporului român. În Alba-Iulia 
pentru o clipă Mihai Viteazul a înfăptuit unirea tuturor românilor acum 300 de ani. Deie 
Dumnezeu ca de la Alba-Iulia să ne vie vestea înfăptuirii pe vecie al marelui imperiu 
român. Amin!” (***, „Adunarea Naţională a poporului român din Ungaria şi Transilvania”, 
în Timpul Nou. Foaia soldaţilor români, număr 3, 1918, p. 2). 
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aderenţă necondiţionată”61. În cuvântarea rostită, Iuliu Maniu, „[…] 
înţeleptul unificator, organizator şi însufleţitor al organizaţiei noastre 
militar-politice”62. sublinia cu satisfacţie că „[…] un popor care are astfel 
de fii conştii de datorinţele măreţe din zilele noastre poate fi fericit”, 
îndemnând soldaţii ca, odată întorşi acasă, să se pună în slujba Consiliului 
Naţional Român Central. Totodată, se propunea „[…] dizolvarea acestui 
Senat care a avut un rol atât de însemnat şi binefăcător cauzei noastre”, 
precum şi menţinerea unei secţii militare române, pe lângă legaţia română 
prezidată de Constantin Isopescu-Grecul63. Operaţiunile de lichidare a 
activităţii şi patrimoniului Senatului Militar Român Central au fost 
coordonate de generalul Ioan Boeriu, secondat de căpitanul Traian Popa64. 
 Raţiunea constituirii şi funcţionării acestui organism a fost încă din 
primul moment organizarea şi expedierea soldaţilor români spre 
Transilvania, pentru realizarea acestui obiectiv fiind necesară trecerea 
trupelor române peste teritoriul Ungariei65. Demersurile care s-au făcut pe 
lângă Consiliul Naţional Maghiar, prezidat de contele Károlyi, pentru a 
recunoaşte Senatul Militar Român Central, ca organ militar de drept, s-au 
dovedit a fi inutile. Refuzul forurilor conducătoare maghiare a făcut ca 
traversarea Ungariei, pe drumul cel mai scurt către Transilvania, să devină 
dificilă. În atare condiţii, conducerea senatului a intrat în legătură cu 
                                                           
61 Ioan Popescu Puţuri, Ştefan Pascu, 1918 la români. Documentele Unirii, volum VIII, 
Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1989, p. 334. 
62 Biblioteca Facultăţii de Teologie Sibiu, Fond Varia, număr inventar 54, „Note istorice în 
legătură cu pregătirea adunării naţionale de autodeterminare a românilor din Ardeal, Banat, 
părţile din Ungaria şi Bucovina”, f. 8. 
63 Idem, număr inventar 53, „Procesele verbale ale adunărilor ofiţerilor şi soldaţilor români 
din Viena”, f. 37; după dizolvarea Senatului Militar Român Central al Ofiţerilor şi 
Soldaţilor din Viena, legaţia română, alături de secţia militară, va continua, în perioada 
ianuarie-august 1919, editarea gazetei „Timpul Nou” (Georgeta Răduică, Nicolin Răduică, 
op. cit., p. 410). 
64 Dorin Petresc, Ioan Lăzărescu, op. cit., p. 207. 
65 Referitor la călătoria din Viena spre Transilvania, prin Ungaria şi la greutăţile acestei 
călătorii, Lucian Blaga nota următoarele: „Am urcat într-un vagon […] după vreo câteva 
minute trenul fu luat cu asalt de soldaţii, sosiţi în clipa aceea de pe frontul de sud, echipaţi 
cu toate ale lor. Se auzeau mai ales chiote ungureşti: “Trăiască republica maghiară!”. 
Ecourile foamei de libertate, cu accente de pustă, se multiplicau trecând dintr-un vagon în 
altul. Trenul se urni în cele din urmă, opintindu-se sub povara unui fragment de front 
prăbuşit […] Soldaţii se trezeau din greul sforăit al nopţii şi reintrau cu încetul în rolul lor 
de protagonişti ai libertăţii. Împuşcau pe ferestre, aşa din joacă, spre ţinte la întâmplare, în 
văzduh sau pe câmp […] În vagon ne sufocam în înghesuiala, ce nu voia să cedeze. Soldaţii 
fixaţi locului, urinau pe fereastră, făcând glume de domeniul balisticii” (Lucian Blaga, op. 
cit., pp. 175-176). 
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guvernul republican de la Viena, precum şi cu Consiliul Naţional Croat de la 
Zagreb, pentru a le obţine sprijinul pentru trecerea trupelor spre casă, din 
Austria, prin Croaţia şi Serbia. Senatul Militar Român Central din Viena a 
expediat, rând pe rând, aproape toţi soldaţii români aflaţi în capitala fostei 
monarhii austro-ungare (cu excepţia grupului de ofiţeri şi soldaţi rămaşi ca 
secţie militară ataşată legaţiei române din Viena), majoritatea ajungând în 
preajma deschiderii Marii Adunări Naţionale de la Alba-Iulia. După 1 
decembrie 1918, majoritatea soldaţilor şi ofiţerilor români, întorşi de la 
Viena, s-au înrolat în gărzile naţionale, în armata română din Transilvania66, 
punându-se în slujba naţiunii române, de acum liberă şi unită67. 

Din cele expuse pe parcursul studiului nostru, rezultă că Senatul 
Militar Român Central al Ofiţerilor şi Soldaţilor din Viena, deşi cu o 
existenţă efemeră (31 octombrie-27 noiembrie 1918), a reuşit să-şi 
îndeplinească scopul cu care a fost creat, acela al concentrării, organizării şi 
expedierii soldaţilor români spre Transilvania şi punerea acestora în slujba 
mişcării naţionale, activând într-o perioadă tulbure, de puternice schimbări 
militare, politice şi sociale, care au culminat cu destrămarea şi prăbuşirea 
monarhiei austro-ungare. 

Departe de a avea vreo pretenţie de exhaustivitate, prezentul studiu 
reprezintă rodul muncii de colectare, sistematizare şi sintetizare a bogatului 
material arhivistic, în încercarea de a ilustra o imagine cât mai complexă a 
ceea ce a însemnat activitatea Senatului Militar Român Central al Ofiţerilor 
şi Soldaţilor din Viena şi sperăm ca umilele rezultate la care am ajuns să 
constituie un punct de plecare pentru viitoare cercetări, precum şi să se 
dovedească utile altor istorici interesaţi de perioada avută în vedere. 
 

                                                           
66 Alexandru Baboş, Armata ardeleană în apărarea Marii Uniri, Sibiu, Editura Academiei 
Trupelor de Uscat, 1997; Alexandru Baboş, Consiliul Dirigent al Transilvaniei şi apărarea 
Marii Uniri din 1 decembrie 1918, Sibiu, Editura Academiei Trupelor de Uscat, 1997; 
Alexandru Baboş, Consiliul Dirigent, ardelenii şi apărarea Marii Uniri, Târgu-Jiu, Editura 
Spicon, 2000. 
67 Mihai-Octavian Groza, „Iuliu Maniu şi activitatea Senatului Militar Român Central al 
Ofiţerilor şi Soldaţilor din Viena (31 octombrie-27 noiembrie 1918)”, în Caiete Silvane, 
Zalău, număr 104, iulie-august 2013, p. 45; a se vedea şi: Virgil Lazăr, Florian Medrea-un 
apărător al Marii Uniri, Cluj-Napoca, Editura Grinta, 2012, p. 20. 
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Abstract 

The following article presents the relationship between King 
Charles IInd of Romania and the Romanian political parties, from the 
moment of his restoration June 8 1930 to his final seizure of power by the 
proclamation of The National Renaissance Front on December 16 1938. 
 
 

I. Carlismul şi pregătirea „restauraţiei” 
Încă din momentul morţii regelui Ferdinand I se conturau două 

grupări, cu vederi diametral opuse în România interbelică; - una în frunte cu 
PNL, care acţiona pentru menţinerea actului din 4 ian. 1926, pe baza căreia 
fiinţa Regenţa, - a doua în frunte cu PNŢ, care ameninţa cu anularea actului 
şi cu aducerea principelui Carol în ţară. Fostul principe Carol, devenea astfel 
„un steag al adversarilor guvernării liberale”1. La Paris şi în ţară s-a 
constituit un grup de susţinători ai lui Carol – numiţi „Carlişti”- care-şi 
propunea să creeze un curent de opinie în favoarea fostului principe. 

În „afacerea Carol” au fost antrenaţi şi alţi oameni politici ai 
timpului: Nicolae Iorga (şeful partidului Naţional), a avut mai multe 
întrevederi cu Carol la Paris şi stipula ideea întăririi monarhiei împotriva 
politicianismului de familie (Brătianu), Alexandu Averescu (Partidul 
Poporului) – spera că va deveni „sabia protectoare” a viitorului regim, 
Octavian Goga- care prezenta orientări spre forţele de dreapta, dar 
principalul susţinător fiind PNŢ în frunte cu Iuliu Maniu. În acest sens 
ziaristul T. Teodorescu-Branişte aprecia: „Toţi aceştia aşteptau ora, ora cea 
mare când Carol va urca treptele tronului, fiecare dintre ei va da lovitura. 
Toţi vor pune mâna pe o părticică de putere şi de ţară, vor face afaceri în 
umbra acestui principe, pe care l-au înconjurat în anii grei ai exilului”2.  
                                                           
1 Ioan Scurtu, Carol al II-lea, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 2001, p. 11. 
2 Theodorescu Branişte, Creangă putredă, Magazin istoric, nr. 12/1971, pp. 20-21. 



 

 

181 

La 7 oct. 1929 regentul Gh. Buzdugan a încetat din viaţă şi în acest 
moment situaţia politică a devenit gravă deoarece nu exista un statut clar al 
Regenţei. Numirea lui Constantin Sărăţeanu în Regenţă de către Iuliu Maniu 
a contribuit şi mai mult la compromiterea acestei instituţii. Este sugestiv 
declaraţia patriarhului Miron Cristea către Nicolae Iorga: „Regenţa nu 
merge pentru că nu are cap. Prinţul (Nicolae) îşi fumează ţigările, 
Sărăţeanu cercetează cărţile, eu, un preot, nu pot decât să încerc o 
împăcare”3. 

La sfârşitul lui mai 1930, Carol a ajuns la concluzia că erau 
întrunite condiţiile pentru întoarcea în ţară fără sprijinul direct al vreunui 
partid politic. Acţiunea trebuia realizată  prin surprindere, punând principalii 
factori politici în faţa faptului împlinit.  

 
I. Restauraţia de la 8 iunie 1930 şi consecinţele acestui act 
Momentul restauraţiei se apropia, iar principele Carol era hotărât să 

forţeze destinul. El a convocat pentru ziua de 27 mai 1930, la castelul 
Coesmes (180 kn de Paris) o consfătuire la care s-a pus la punct planul 
revenirii în ţară. La 4 iun. 1930 Victor Precup, revenit în ţară a fost primit de 
Iuliu Maniu, căruia i-a comunicat planul lui Carol, care conta pe 
„bunăvoinţa” şefului guvenului. În ziua de 5 iun. a plecat de la Paris la 
München, de unde în ziua de 6 iunie a decolat spre Bucureşti. După unele 
mici peripeţii a aterizat pe aeroportul Băneasa, şi a plecat la palatul 
Cotroceni, unde a fost primit de către principele Nicolae (Regent). A urmat 
o noapte albă la Cotroceni, cea de 6/7 iun. 1930, hotărâtoare pentru destinul 
lui Carol şi într-o bună măsură, pentru evoluţia vieţii din România timp de 
un deceniu. 

În fond, reuşita sau eşecul aventurii lui Carol (că de fapt a fost o 
aventură) depindea în întregime de guvernul prezidat de Iuliu Maniu. În acel 
moment, guvernul era obligat să-şi onoreze jurământul de credinţă faţă de 
regele Mihai I şi faţă de Regenţă, era dator să respecte actul din 4 ian. 1926. 
Iuliu Maniu avea la dispoziţie forţa materială necesară pentru a-i impune lui 
Carol să-şi respecte angajamentul luat în decembrie 1925, de a nu se mai 
întoarce în ţară timp de 10 ani, iar după această dată, numai dacă va fi 
chemat de rege. Dar guvernul PNŢ şi în primul rând Iuliu Maniu, s-a angajat 
pe linia concesiilor, a recunoaşterii faptului împlinit. Discuţia dintre şeful 
guvenului şi pretendentul la tron a cunoscut „momente de intensitate 

                                                           
3 Nicoale Iorga, Supt Trei Regi, p. 376. 
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maximă”4, fiecare dintre ei urmărind să încline balanţa de partea sa. Iuliu 
Maniu a declarat că nu poate acţiona pentru detronarea regelui Mihai I şi a 
propus două condiţii fundamentale pentru rezolvarea situaţiei ivite: Regentul 
Sărăţeanu să demisioneze şi Carol să intre în Regenţă, apoi refacerea 
căsătoriei cu principesa Elena şi despărţirea definitivă de Elena Lupescu. 
Carol a declarat că deşi vede „altfel situaţia” era gata să primească formula 
„bineînţeles în principiu”5. Maniu a părăsit palatul Cotroceni fără a fi 
obţinut de la Carol angajamentele cerute. În noaptea de 6/7 iun. 1930 s-au 
perindat în faţa pretendentului la tron o serie de oameni politici, unii invitaţi, 
alţii „dând propria iniţiativă”, pentru a depune, mărturie „de credinţă”6 
faţă de cel ce avea să devină regele României. 

Din partea PNŢ au venit Ion Mihalache, Grigore Iunian, Aurel 
Leucuţian, cunoscuţi drept adepţi ai restauraţiei. Prin primirea lor Carol 
dorea să sublinieze că „Maniu nu-i totul în PNŢ şi că sunt şi alţii”7. Din 
partea Partidului Poporului a venit generalul Al. Averescu, dar au venit şi 
alţii, precum generalul Constantin Prezan, Octavian Goga, Dr. N. Lupu, Nae 
Ionescu. În dimineaţa zilei de 7 iun. 1930, constatând că majoritatea 
miniştrilor erau pentru restauraţia dinastică, Iuliu Maniu şi-a prezentat 
demisia, propunându-l pe Ion Mihalache, dar acesta refuză, se formează un 
guvern prezidat de Gh. Gh.- Mironescu (7-8 iun. 1930), care va avea 
misiunea de a prezida „actul restauraţiei monarhiei”8. 

Întrunit în 8 iunie 1930, Parlamentul României a decis anularea 
actului de la 4 ian. 1926 şi la propunerea lui Gr. Iunian s-a adoptat proiectul 
de lege care prevedea că pe temeiul Art. 77 şi Art. 79 din Constituţie, 
Reprezentanţa Naţională constată că succesiunea tronului României se 
cuvine de drept Alteţei Sale Regale, principele Carol, coborâtor direct şi 
legitim în ordine de primogenitură a regelui Ferdinand I. Iuliu Maniu a 
declarat că „majoritară parlamentară naţional-ţărănistă primeşte 
propunerea şi se alătură cu însufleţire cu Reprezentanţa Naţională să 
declare ca moştenitor al tronului pe A.S.R., principele Carol”9. Printr-o altă 
lege fostul rege, Mihai I a devenit moştenitorul tronului şi a primit titlul de 
„Mare Voievod de Alba-Iulia”.  

                                                           
4 Academia Română, Istoria Românilor, vol. 8, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 2003, p. 281. 
5 Ioan Scurtu, op. cit., p. 76. 
6 Academia Română, op. cit., p. 283. 
7 Ibidem, p. 283. 
8 Ibidem, p. 284. 
9 Ibidem, p. 285. 
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Cu acest prilej marele istoric N. Iorga aprecia: „astăzi amurgul se 
lasă asupra vieţii de partid”10. Noul rege a depus jurământul şi a rostit un 
discurs, în care aprecizat că nu venea cu gânduri de răzbunare. Regele şi-a 
exprimat hotărârea de a strânge „într-un mănunchi pe toţi cei care au voinţa 
şi puterea de a colabora pentru propăşirea patriei” şi a chemat pe toţi 
românii „fără deosebire de opinie politică” să se strângă în jurul tronului. 

Din primele zile ale domniei sale, Carol al II-lea, n-a ascuns faptul 
că „sistemul parlamentar îi producea repulsie, existenţa partidelor politice 
îl jena ca o cămaşă de forţă, iar principiul constituţional potrivit căruia, 
regele domneşte, dar nu guvernează”11, îi părea cu totul contrar firii sale şi 
mai ales planurilor pe care le nutrea. Regele a scos din naftalină vechea 
deviză a monarhiei absolutiste; „L’État c’est moi”12 şi a înscris-o pe 
propriul blazon. 

Imediat după urcarea pe tron Carol al II-lea, a făcut prima încercare 
de a instaura un regim dictatorial, folosindu-se de deruta care cuprinsese 
unele cercuri politice. Această primă încercare a îmbrăcat forma dorinţei 
manifestate de rege, de a se constitui un „guvern naţional”. În planurile lui 
Carol al II-lea, formarea acestui guvern trebuia să înlesnească ulterior 
lichidarea completă a guvernării de partid, destrămarea partidelor şi 
statornicirea sistemului de guvernare personală. După demisia guvernului 
Gh. Gh.-Mironescu, Carol al II-lea a încercat formarea unui guvern condus 
de generalul Prezan. Nereuşita acestuia, l-a obligat pe rege să încredinţeze 
formarea noului guvern naţional-ţărănist în frunte cu Iuliu Maniu. Acest 
lucru a reprezentat o înfrângere serioasă a lui Carol al II-lea, care i-a 
temperat pentru un moment entuziasmul şi l-a făcut să înţeleagă că 
instaurarea dictaturii personale în acele împrejurări nu era un lucru uşor. 
Guvernul naţional-ţărănist condus de I. Maniu s-a menţinut la putere timp 
de patru luni, interval de timp în care s-a desfăşurat o adevărată încercare de 
forţe între Maniu şi rege, primul încercând să împiedice monarhia de a se 
amesteca efectiv în treburile statului, iar regele exercitând presiuni pentru a 
se impune ca şef de fapt al guvernului. 

Trebuie reţinut faptul că regele „a marcat puncte importante”13 în 
confruntarea cu Iuliu Maniu; a reuşit să obţină includerea în guvern a lui 
Mihail Manoilescu, vechi şi înflăcărat „carlist”, înfiinţarea funcţiei de 
Secretar Particular al Suveranului, aprobarea ca principesa Elena să aibă 
                                                           
10 Nicolae Iorga, Doi ani de resturaţie, p. 26. 
11 Al. Gh. Savu, Dictatura regală, Editura Politică, Bucureşti, 1970, p. 66. 
12 Ibidem, p. 68. 
13 Academia Română,op. cit, p. 288. 
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titlul de „Majestatea Sa”, dar nu de regină, a sugerat aprobarea unei legi, 
pentru instituirea demnităţii de „mareşal al României”, care a fost adoptat la 
14 iun. 1930 (beneficiar generalul Al. Averescu şi C. Prezan). 

Singurul partid care se afla într-o situaţie încordată cu noul rege a 
fost PNL. Cel mai intransigent era Vintilă Brătianu, care afirma în ziarul 
„Viitorul” din 10 iun. 1930 „Oricine va analiza evenimentele, s-a putut 
convinge că restaturaţia nu s-a făcut cu participarea poporului român. E o 
simplă încercare de aventură, fără durată mare”14 (istoria a dovedit că s-a 
înşelat). În Manifestul către Ţară se arată că „faţă de lovitura de stat, care a 
răsturnat ordinea constituţională statornicită de regele întregitor de neam, 
Partidul Naţional Liberal, declară că nu se solidorizează cu actele 
săvârşite”15.  La 15 iul. a fost primit în audienţă şi I. Gh. Duca, pact ce 
sublinia normalizaea relaţiilor dintre principalul partid de opoziţie şi Carol 
al II-lea. 

În ambele partide (PNL-PNŢ), Carol al II-lea a reuşit, prin 
făgăduieli să recruteze o serie de elemente care au început să joace rolul de 
„cai troieni” în folosul monarhiei şi al camarilei (astfel în PNŢ- grupul 
Virgil Potârcă, Emil Haţieganu, V. Tillea; iar în PNL – grupul Tinerilor 
Liberali în frunte cu Gh. Brătianu). 

Carol al II-lea n-a neglijat nici partidele de mai mică importanţă, 
satisfăcând ambiţiile unora dintre şefii lor (înaintarea lui Averescu la grad 
de mareşal). Un moment important care a dus la înrăutăţirea relaţiilor cu 
liderul PNŢ, Iuliu Maniu a fost sosirea „clandestină” în ţară în 12 aug. 1930 
a Elenei Lupescu, găzduită în secret de către rege la castelul Peleş. După 
sosirea Elenei Lupescu s-a constituit „camarila regală”, care va juca un rol 
important în politica României, timp de un deceniu. 

În primele luni după restauraţie, liderul Naţional Ţărăniştilor 
insista pentru „încoronarea” lui Carol al II-lea la Alba-Iulia, ca rege „al 
tuturor românilor”, împreună cu M.S. Elena, ceea ce ar fi însemnat 
recunoaşterea ei ca regină (prin acest act urmărea îndepărtarea definitivă a 
Elenei Lupescu). Deoarece Carol al II-lea nu se interesa de organizarea 
încoronării sale la Alba-Iulia, Iuliu Maniu a decis să forţeze nota prezentând 
demisia guvernului în 8 oct. 1930. La sugestia lui Nae Ionescu, mandatul de 
formare a guvernului a fost încredinţat lui Gh. Gh.-Mironescu (10 oct. 1933-
4 apr. 1931). La insistenţele lui Carol al II-lea, în noul guvern naţional-

                                                           
14 Ibidem, p. 288. 
15 Ibidem, p. 288. 
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ţărănist au fost cooptaţi Grigore Iunian, M. Manoilescu şi Emil Haţieganu 
„ca ochi şi urechi ai regelui”.  

La sfârşitul anului 1930 şi începutul anului 1931, camarila regală a 
dezlănţuit un puternic atac împotriva partidelor politice. Regele Carol al II-
lea şi-a însuşit ideile lui Nae Ionescu în legătură cu „ritmul nou”, potrivit 
căreia guvernul era instrumentul de execuţie a unui program, care trebuie să 
fie al ţării şi nu al unui partid. Socotind că erau întrunite condiţiile pentru 
instaurarea unui guvern personal, peste capul partidelor politice, regele a 
hotărât să acţioneze.  

Sub presiunea „camarilei”, guvernul Gh. Gh.-Mironescu şi-a dat 
demisia la 4 apr. 1931. După demisia guvernului a urmat o lungă criză, care 
a demonstrat clar, cât de divizată era clasa politică în România. Carol al II-
lea, a făcut o nouă încercare de a constitui un guvern „de coaliţie, în afara 
partidelor politice”16, chemându-l în ţară pe Nicolae Titulescu de la Londra. 
Acesta nu a reuşit să realizeze o înţelegere între cele două mari partide, 
pentru a forma un guvern de „uniune naţională”. Astfel că după 10 zile de 
criză guvernamentală, Carol al II-lea a chemat la 14 apr. 1931, pe şefii 
partidelor politice într-o audienţă colectivă, adresându-le pe un ton energic 
ultimativ: „De când m-am urcat pe tronul glorioşilor regi Carol I şi 
Ferdinand I am fost condus de gândul de a strânge într-un mănunchi forţele 
vii ale ţării. Astăzi am găsit că a sunat ceasul ca această dorinţă să se 
împlinească. Cer ca până mâine seara înţelegerea dintre partide să fie 
desăvârşită, aşa ca acest guvern ce-l doresc din tot sufletul şi din adâncul 
conştiinţei mele să se poată înfăptui în aceeaşi zi. Dacă, din păcate, 
guvernul de uniune naţională nu se va înfăptui, eu unul nu voi purta nici o 
răspundere, având conştiinţa că am făcut toate sforţările ce le poate face un 
suveran în această împrejurare”17. Când Dr. N. Lupu a întrebat care va fi 
programul economic al acestui guvern, suveranul a răspuns tăios, „sunt 
sătul de programe”18. Se părea că lovitura de stat era iminentă, când a 
parvenit ştirea că 16 apr. Regele Alfons al XIII-lea al Spaniei a abdicat; 
acest fapt l-a determinat pe Carol al II-lea să-şi tempereze elanul. 

În această stare de confuzie Carol al II-lea l-a chemat pe Nicolae 
Iorga să prezideze noul guvern (în realitate prezidat de  C. Argetoianu). 
Noul guvern a căpătat trăsăturile unui cabinet particular al regelui, prin 
faptul că nu aparţinea unui partid, membrii guvernului au fost desemnaţi de 
                                                           
16 Constantin Xeni, Partidele politice şi veleităţile lui Carol al II-lea, Magazin Istoric nr. 
7/73, p. 95. 
17 Academia Română, op. cit., p. 306. 
18 Ibidem, p. 306. 
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rege. În acel moment N. Iorga nu a dat nici o semnificaţie gestului regelui – 
care i-a înmânat într-o carte pe care i-a oferit-o –lista guvernului. 

Partidele politice erau, în continuare frământate de puternice 
disensiuni interne; din Partidul Poporului o masivă grupare în frunte cu 
Octavian Goga a anunţat despărţirea de mareşalul Averescu şi formarea 
Partidului Naţional Agrar (este un aspect al manevrei lui Carol al II-lea 
pentru divizarea partidelor politice şi atragerea unor personalităţi). 

În urma puternicelor acţiuni dezlănţuite de partidele politice 
împotriva guvernului de „uniune naţională”, Nicolae Iorga şi-a depus 
demisia arătând că nu poate conduce un guvern care „nu se reazămă pe un 
partid puternic”. Falimentul guvernului de „uniune naţională” demonstra că 
tentativa lui Carol al II-lea de a conduce peste capul partidelor politice a 
eşuat.  

Opoziţia pe care o făceau partidele politice tendinţelor regelui de a 
instaura dictatura personală a determinat cercurile „camarilei” să-şi 
concentreze acţiunile spre divizarea, destrămarea şi distrugerea partidelor, 
precum şi anihilarea, în cadrul acestora a oamenilor politici cu influenţă 
cunoscuţi în ţară şi străinătate. Aceştia trebuiau uzaţi, combătuţi, înlăturaţi, 
eventual –cumpăraţi. 

În lupta împotriva cercurilor din PNŢ şi a altor grupări potrivnice 
din alte partide în legătură cu instaurarea dictaturii personale, Carol al II-lea 
a folosit trei metode de bază: 

 Spargerea aripii „ardelene” a naţional-ţărăniştilor, până atunci 
centrat în jurul lui I. Maniu 

 Lichidarea ultimelor obstacole care stăteau între cercurile Palatului şi 
PNL, pentru a tăia posibilitatea creării unui front liberal-naţional-
ţărănist 

 Concentrarea sub steagul monarhiei a tuturor grupărilor mici de dreapta, 
care să devină un suport propriu monarhiei, un fel de „a treia forţă”19 pe 
care să o poată opune după împrejurări atât liberalilor cât şi naţional-
ţărăniştilor. 

Această tendinţă de sciziune a partidelor politice a fost menţionată şi într-
un raport al Legaţiei Germane, din 29 mart. 1932 „Regele, după principiul ~divide 
et impera”. 

În fond Carol al II-lea încerca să producă o sciziune în rândurile 
naţional-ţărăniştilor după cum anterior reuşise să rupă PNL şi Partidul 
Poporului. După 17 iul. 1932 Al. Vaida-Voevod a alcătuit un „cabinet de 

                                                           
19 Al. Gh. Savu, op. cit., p. 68. 
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partid” (11 aug.-17 oct. 1932), apoi urmează un guvern condus de Iuliu 
Maniu (20 oct. 1932-12 ian. 1933) şi din nou un guvern Al. Vaida-Voevod. 

Încă din ian. 1933 Carol al II-lea şi camarila sa au luat în calcul 
posibilitatea aducerii la putere a PNL.  După căderea guvernului Vaida la 12 
nov. 1933, Carol al II-lea nu a găsit altă soluţie decât o înţelegere cu I. Gh. 
Duca pe care l-a chemat la putere în 14 nov. 1933. Formarea guvernului I. 
Gh. Duca a fost primit cu ostilitate de toate partidele politice, în special de 
Garda de Fier (Iuliu Maniu o considera ci un „făt al forţelor oculte”, adică al 
camarilei regale). La 9 dec. 1933, Garda de Fier era scoasă în afara legii, ca 
răspuns brutal în seara zilei de 29 dec. 1933 după ce se întorcea de la o 
vizită la Carol al II-lea, în castelul Peleş, I. Gh. Duca este asasiant pe 
peronul gării din Sinaia de un grup de trei legionari.  

La 30 decembrie 1933 se formează un guvern condus de C. 
Angelescu (cel mai vechi ministru în funcţie). Prin moartea lui I. Gh. Duca 
dispărea un lider remarcabil al PNL care stătea în calea planurilor autoritare 
ale regelui, care începe o apropiere între Palat şi Mişcarea Legionară în 
scopul folosirii acesteia pentru zdrobirea rezistenţei celorlalte partide. La 4 
ian. 1934 Carol al II-lea, l-a numit în fruntea guvernului pe Gh. Tătărescu, 
unul dintre principalii „exponenţi ai tinerilor liberali” (14 ian. 1934-17 nov. 
1937). În sânul noului guvern existau reprezentanţi din cele două curente din 
PNL; - primul curent legat de familia Brătianu, aşa zişii „bătrânii liberali”, - 
cea de-a doua a grupului „tinerii liberali”, conduşi de Tătărescu, V. P. 
Iamandi, D. Iuca, I. Inculeţ. Tocmai de această situaţie s-a folosit regele, 
pentru a slăbi rezistenţa Partidului Liberal.  

Sprijinit de Carol al II-lea, grupul Tătărescu şi-a consolidat treptat 
influenţa în partid şi în guvern şi s-a transformat treptat într-un instrument al 
regelui acţionând împotriva liniei oficiale a partidului trasată de gruparea 
brătienistă. Folosind gruparea tătărăsciană cu care guverna, Carol al II-lea 
urmărea compromiterea şi discreditarea PNL.  

Carol al II-lea nu era mulţumit de atitudinea lui Tătărescu căutând 
o formulă de constituire a uni cabinet de „unitate naţională” condus de 
mareşalul Averescu (P. Poporului). Experineţa eşuată din mai 1934, l-a 
determinat pe Carol al II-lea să-şi schimbe tactica, orientându-se ferm 
pentru realizarea obiectivelor sale prin intermediul guvernului liberal al lui 
Tătărescu, care dovedea un mare devotament faţă de rege. Se spune că 
atunci când suveranul îi cerea un lucru realizabil el răspundea „s-a făcut 
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Maiestate”, iar când cerea un lucru imposibil de făcut „se face 
Maiestate”20.  

Prin apropierea unor grupări pro-fasciste de grupurile Gh. 
Tătărescu, Al. Vaida-Voevod, C. Argetoianu, Al. Averescu de a căror 
fidelitate era sigur, Carol al II-lea nădăjduia să realizeze cea de-a „treia 
forţă” în stare să înfrângă împotrivirea atât a „maniştilor” cât şi a 
„brătieniştilor”. Trăsătura caracteristică a vieţii politice din România în anii 
1934-1937 a fost erodarea marilor partide democratice şi ascensiunea 
forţelor pro-dictatoriale, în special a mişcării Legionare. 

În această perioadă atitudinea îngăduitoare a guvernului faţă de 
forţele extremiste era sugerată de Carol al II-lea, care urmărea să macine şi 
să compromită marile partide, să creeze un climat favorabil instaurării unui 
regim autoritar a privit cu interes Mişcarea Legionară.  

Deşi între rege şi Codreanu s-au ivit serioase divergenţe, Carol al 
II-lea nu-şi pierduse speranţa că va reuşi să manevreze Mişcarea Legionară. 
La sfârşitul lunii febr. 1937 a avut loc o întâlnire secretă între Carol al II-lea 
şi C. Zelea-Codreanu cu acest prilej regele a afirmat că „simpatizează foarte 
mult” cu Mişcarea Legionară, că vrea să înlăture guvernul Tătărescu şi să 
instaureze un regim personal, bazat pe această mişcare. I-a cerut lui 
Codreanu să-l proclame „căpitanul” Mişcării Legionare, iar el suveranul îl 
va numi şeful guvernului. Acesta n-a acceptat oferta afirmând că legionarii 
i-au jurat lui credinţă şi nu altcuiva, şi că această credinţă „nu poate forma 
obiect de traficare politică”21. Din acel moment s-a produs ruptura 
definitivă dintre Carol al II-lea  şi legionari. 

Pe un fond de mare tensiune politică la 12 nov. 1937, regele a 
încredinţat mandatul de formare a unui nou guvern lui Ion Mihalache, şeful 
PNŢ, cu anumite condiţii: colaborarea cu Al. Vaida-Voevod, numirea 
miniştrilor de către rege din afara PNŢ. În 14 nov. Ion Mihalache a depus 
mandatul primit, atunci Carol al II-lea l-a însărcinat pe Gh. Tătărescu cu 
formarea unui nou guvern, prin decret regal s-a dizolvat Parlamentul şi s-au 
fixat alegeri pentru 20 nov. 1937.  

Alegerile parlamentare s-au încheiat cu o mare surpriză, nici un 
partid politic nu a obţinut cel puţin 40% din totalul voturilor (PNL-35, 9%; 
PNŢ-20,4%; P. Totul pentru Ţară-15,5%; P. Naţional Creştin-9,15%). 
Regele a avut posibilitatea de a profita de noua conjunctură politică pentru a 
impune soluţia cea mai convenabilă pentru el şi camarilă. 
                                                           
20 Academia Română, op. cit., p. 377. 
21 Ştefan Palagiţă, Istoria mişcării legionare, Editura Roza Vânturilor, Bucureşti, 1933, p. 
101. 
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În 28 decembrie Gh. Tătărescu şi-a prezentat demisia şi în câteva 
ore Octavian Goga era însărcinat oficial cu formarea noului cabinet, fără ca 
regele să mai procedeze la obişnuitele consultări cu preşedinţii partidelor 
politice. 

Guvernul Goga era expresia voinţei regelui: „Este guvernul meu şi 
trebuie să aibe aprobarea mea. În ziua în care nu aş fi mulţumit de felul în 
care guvernează voi cere o schimbare”22. Cosntituirea guvernului Goga a 
fost o surpriză pentru opinia publică, iar partidele politice au avut o atitudine 
critică; PNŢ prin cuvântul lui I. Maniu „acest guvern este o sfidare la 
adresa naţiunii. Va trebui să luptăm pentru înlăturarea acestui guvern 
personal pus în fruntea ţării”23. PNL făcea cunoscut că „suntem hotărâţi să 
rămânem apărătorii credincioşi ai guvernelor legitime”24; Garda de Fier 
considera că noul guvern era „un act ostil împotriva legionarilor, o 
manevră a regelui”25.  

În ultimele zile ale anului 1937 şi prima decadă a lunii ian. 1938 s-
au produs importante mutaţii în dispozitivul forţelor politice din România. 
Un aspect impotant  a fost excluderea sau diminuarea poziţiilor pro-carliste 
în marile partide democratice (în 29 dec. din PNŢ au fost eliminaţi cei care 
au intrat în guvernul Goga; în 10 ian. 1938 s-a realizat reunificarea PNL). 
Puternica ascensiunii a Mişcării legionare a determinat o regrupare a forţelor 
politice interne. Acordul Goga-Codreanu l-a îngrijorat pe Carol al II-lea, 
care a decis precipitarea evenimentelor. În ziua de 7 febr. 1938, regele a 
discutat cu mai mulţi oameni de încredere –modul de acţiune; s-a convenit 
asupra unui guvern sub preşedinţia patriarhului Miron Cristea şi s-a stabilit 
momentul acţiunii decisive pe 10 febr. 1938. 

În noaptea de 10/11 febr. 1938 s-a desfăşurat lovitura de stat, a 
cărei esenţă constă în trecerea de la regimul parlamentar-constituţional 
întemeiat pe partidele politice, la regimul de autoritate monarhică, în care 
conducerea ţării era preluată de suveran. 

Mai întâi s-a constituit în 11 febr. guvernul prezidat de Miron 
Cristea, iar apoi la 12 febr. a fost revocată convocarea Corpului Electoral. 
Carol al II-lea obţinea astfel o victorie decisivă asupra adversarilor politici, 
care, de-a lungul ultimilor 8 ani au dovedit multă inconsecvenţă şi slăbiciuni 
în lupta pentru apărare regimului democratic: Iuliu Maniu făcuse mari 
concesii încă din iu. 1930, Ion Mihalache a avut o atitudine oscilantă, 
                                                           
22 Academia Română, op. cit., p. 389. 
23 Ibidem, p. 391. 
24 Ibidem, p. 390. 
25 Ibidem, p. 390. 
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căutând să menajeze camarila, C. I. C. Brătianu a adoptat o atitudine 
defensivă. Carol al II-lea s-a dovedit un om politic abil reuşind să-i 
manevreze pe toţi adversarii săi, pe unii i-a marginalizat, pe alţii i-a 
dominat, a ştiut să speculeze slăbiciunile liderilor politici, oportunismul 
altora. 

La 27 februarie 1938 a fost promulgată Noua Constituţie la Palatul 
regal. Ea oficializa noul regim, în care regele participa efectiv şi legal la 
activitatea de guvernare. Cele mai multe articole erau identice cu Constituţia 
din 1923, un element nou era prevederea potrivit căreia „regele era capul 
statului” (art. 30), precum şi faptul că miniştrii aveau „răspundere politică 
numai faţă de rege” (art. 65). Printr-un decret regal din 30 mart. s-a înfiinţat 
Consiliul de Coroană, compus din membri desemnaţi de suveran. În 
aceeasşi zi regele, Carol al II-lea a decretat dizolvarea tuturor partidelor 
politice. 

Art. 1 „Toate asociaţiunile, grupările sau partidele actualmente în 
fiinţă şi care s-au constituit în vederea propagării ideilor politice sunt şi 
rămân dizolvate”. 

Art. 2 „Nici o organizaţie politică nu va putea lua fiinţă în viitor şi 
nu va activa pe viitor decât în condiţiunile şi în formele prevăzute printr-o 
lege specială ce se va întocmi în acest scop”26. 

Perspectiva vagă că partidele politice vor fi permise cândva în 
viitor reprezenta de fapt o concesie făcută cercurilor din PNL, care şi-au dat 
acordul, cu prilejul loviturii de stat din 10/11 febr. 1938, pentru suspendarea 
vremelnică a activităţii partidelor politice, dar se opuneau desfiinţării 
acesteia. 

Conducerile PNL şi PNŢ şi-au manifestat nemulţumirea imediat 
după publicarea decretului; Iuliu Maniu afirma „în consecinţă nu ne socotim 
dizolvaţi, ci ne simţim obligaţi a continua activitatea noastră”27; Dinu 
Brătianu „credem că, departe de a-şi fi încheiat menirea ideea de partid îşi 
păstrează tot rostul ei în viaţa statului român. Mai curând sau mai târziu tot 
la nouţiunea de partid trebuie să se revie pentru a se da vieţii naţionale un 
ritm normal”28. 

La 16 decembrie 1938 a apărut decretul-lege privind înfiinţarea 
Frontului Renaşterii Naţionale. Urmărind să dezintegreze vechile partide 
naţionale prin atragerea unor cadre în posturi de conducere, se preciza în art. 
1: F.R.N.„era unica organizaţie politică în stat”, iar în art. 7 se stipula „orice 
                                                           
26 Ibidem, p. 391. 
27 Ibidem, p. 392. 
28 Ibidem. 
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altă activitate politică decât cea a FRN va fi socotită clandestină iar 
contravenienţii vor fi pedepsiţi cu degradarea civică între 2-5 ani”. Şeful 
suprem al F.R.N. era regele, Carol al II-lea. 

De fapt Carol al II-lea încă de la venirea în ţară şi-a dat seama că 
pentru a reuşi în planurile sale, trebuie să dea dovadă de mai mult tact şi 
răbdare. De aceea, avea să pornească la o muncă perseverentă şi de lungă 
durată, vizând măcinarea principalelor partide, atragerea de partea sa a unui 
număr cât mai mare de oameni politici pentru atingerea scopului final, 
crearea unei atmosfere propice instaurării unui regim autoritar propriu. 
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Comunitatea evreilor din spaţiul arădean în anii 1939-1945 
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Creşterea conştiinţei naţionale a evreilor în prima jumătate a 
deceniului '30  al secolului al XX-lea a scos la iveală într-un mod tot mai 
vizibil, anacronismul atitudinii de „neutralitate” faţă de ideile de afirmare 
naţională şi faţă de sionism, a majorităţii conducerii comunităţii de rit 
occidental, în frunte cu preşedintele dr. Schutz Henrik. Această atitudine 
absurdă a atins apogeul în ianuarie 1930, când Henrik Schutz a refuzat să-l 
primească pe Nahum Sokolov1, preşedintele de atunci al Organizaţiei 
sioniste mondiale, aflat în vizită la Arad. Protestul multor evrei arădeni faţă 
de această atitudine s-a soldat cu o propunere de neîncredere, pe care însă 
conducerea comunităţii a respins-o cu 17 contra 7 voturi2.  

Venirea la putere a lui Hitler în ianuarie 1933, însoţită de o 
răspândire generală a antisemitismului în Europa, inclusiv în România, a 
întărit la Arad năzuinţa evreilor spre o autoafirmare naţională, aceasta 
presupunând însuşirea limbii ebraice moderne (ivritul). În acest context, în 
curatorul şcolii evreieşti din Arad, revine discuţia asupra problemei, aparent 
de „lingvistică”, dar care de fapt se referă la un aspect esenţial al orientării 
politicii comunitare. În ședinţa din 10 septembrie 1933 a curatorului şcolar, 
Henrik Schutz, care îndeplinea şi funcţia de vice-preşedinte al curatorului 
şcolar, propune eliminarea predării unor elemente de limbă ebraică în cadrul 
orelor de religie. Propunerea stârneşte  o discuţie  în contradictoriu în cadrul 
căreia, L. Vagyolgyi, șef-rabinul comunităţii, sprijină propunerea lui Schutz, 
dar întâmpină opoziţia dr. Keppich Jacob, preşedintele curatorului, care cere 
introducerea limbii ebraice ca disciplină obligatorie în programa şcolară3. 
Hotărârea s-a amânat pentru şedinţa din 12 noiembrie 1933 a curatorului, în 
care după discuţii s-a adoptat propunerea de compromis a lui Bornstein 
Alexandru, prin care limba ebraică devine materie facultativă, în funcţie de 
dorinţa părinţilor. Hotărârea a fost menţinută în ciuda intervenţiei Uniunii 

                                                           
1 Uj Kelet nr. 3/01.02.1930. 
2 Idem, nr. 7/23.04.1930. 
3 Istoria evreimii arădene (în continuare Istoria evreimii arădene...), Ed. Minium, Tel Aviv, 
1996, p.73. 
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Naționale a Evreilor din Ardeal şi a organizaţiei locale Wizo, care a pledat 
pentru predarea obligatorie a limbii ebraice, angajându-se chiar să se 
îngrijească de găsirea cadrului şi materialului didactic, precum şi a surselor 
de finanţare4.  

La începutul anului 1936, dr. Schutz Henrik, preşedintele 
Consiliului de conducere al Comunităţii de rit occidental, a înţeles că în 
noile condiţii, o activitate rodnică la nivel comunitar necesită o primenire a 
cadrelor de conducere a comunităţii. În funcţia de preşedinte a fost ales 
Lakatos Aladar, susţinut de o majoritate apropiată ideilor naţionale evreieşti, 
în frunte cu sioniştii dr. Herzod Alexandru, dr. Dohany Alexandru, dar s-a 
sprijinit şi a menţinut şi o serie de elemente active din anturajul dr. Schutz 
Henrik5.  

Era timpul pentru adoptarea unei atitudini mai hotărâte în privinţa 
identităţii naţionale, cu atât mai mult cu cât, într-un viitor apropiat, 
condiţiile în care trăiau evreii din România între cele două războaie 
mondiale urmau să se înrăutăţească. Sub guvernarea liberală a lui Tătărăscu 
(1934-1937), poliţia continua să tolereze in ce în ce mai mult, fără a se 
amesteca, manifestările huliganice cu un pronunţat caracter antisemit ale 
studenţilor clujeni şi timişoreni6. Sfârşitul anului 1937 coincide cu venirea la 
putere a primului guvern cu program antisemit, guvernul Goga-Cuza. 
Primele măsuri ale noii guvernări au lovit în special populaţia  evreiască de 
la sate7.  

La iniţiativa acestui guvern a fost elaborată așa-numita lege pentru 
„revizuirea cetăţeniei”, îndreptată deschis împotriva evreilor. Legea, prin 
diferita pretexte, a răpit unui număr de 225.000 de evrei cetăţenia română. 
Aplicată şi după căderea guvernului Goga-Cuza, de către guvernele care s-
au succedat, această lege a înrăutăţit în mod vizibil situaţia economică a 
unui mare număr de evrei8. Agravarea situaţiei din România, creşterea 
iminentă a pericolului nazismului german au necesitat recalificarea 
tineretului evreiesc, pregătirea lui pentru emigrare (hachșara) şi alia în Eretz 
Israel. Pentru a face faţă necesităţilor profesional-cultural-educaționale, 
noua conducere a comunităţii evreilor arădeni în frunte cu preşedintele 
Lakatos Aladar a iniţiat o impunere progresivă a membrilor comunităţii şi 
sporirea acţiunilor de caritate prin stimularea membrilor mai înstăriţi să facă 
                                                           
4 Comunitatea evreiască Arad, dos. 93/1933, f. 35-50. 
5 Istoria evreimii arădene....,p. 74. 
6 Ibidem. 
7 Ibidem. 
8 Ibidem. 
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donaţii. În 1937 s-au strâns 827.000 lei de la 850 de donatori, din care 
183.000 de lei s-au cheltuit pentru ajutorarea nevoiaşilor pe timp de iarnă, 
iar 189.000 de lei pentru medicamente şi 97.00 de lei pentru Casa de 
caritate9.  

Organizaţiile sioniste au început să se orienteze cu precădere  spre 
desfăşurarea activităţii de pregătire profesională pentru Eretz Israel 
(hachșara). În acţiunea „mas histadrut” s-a pus accentul ca 70% din această 
contribuţie să fie folosită pentru „hachșara”. La Arad au existat şi iniţiative 
concrete în acest sens. Astfel, organizaţiile Dror Habonim şi Mizrahi au 
înfiinţat câte o fermă – prima în zona Hațeg, a doua în podgoria Aradului - 
la care au participat câte 15 tineri10. Organizaţia Gordonia a amenajat o 
fermă pentru cultura florilor, pe un teren din apropierea cetăţii, iar Noar 
Haționai a pus la punct un atelier pentru activităţi în diferite meserii 
industriale11. Urmărind modificarea atmosferei din cadrul Comunităţii de rit 
occidental din Arad, șef-rabinul dr. Vagvolgyi şi-a modificat în această 
perioadă atitudinea faţă de mişcarea naţională evreiască, sprijinind 
manifestările pro-sioniste şi a avut o contribuţie substanţială la reuşita 
acţiunilor de sprijinire a Keren Haiesodului12.  

Anul 1939 a fost ultimul an al alegerilor pe plan sionist, cât şi 
pentru delegaţia la cel de-al 21-lea Congres Mondial Sionist. Din ziarul Uj 
Kelet aflăm că din 718 plătitori de șekeli (cotizanţi) au participat la aceste 
alegeri 363 de plătitori, împărţiţi astfel: Dror Habonim - 153, Gordonia - 68, 
Noar Haționi - 74, iar Mizrahi (religios-moderat) - 48 de voturi13. La 
începutul anilor '30, un rol tot mai important începe să revină şi la Arad lojei 
locale „Or” a organizaţiei Bnei Brit. Înfiinţată de câţiva activişti pe plan 
naţional, dr. Eugen Fischer şi Tiberiu Adler de Ilteu, Bnei Brit ajunge în 
scurtă vreme să cuprindă la Arad peste 50 de personalităţi dintre cele mai 
active ale vieţii publice, atât din Comunitatea de rit occidental, cât şi din cea 
ortodoxă. Centrul organizaţiei Bnei Brit pe Ardeal a fost Cluj, până la 
interzicerea activităţii ei de către guvernul Goga-Cuza la sfârşitul anului 
193714.  

În deceniul patru al secolului al XX-lea, în Arad au funcționat cu 
succes asociaţii ale evreilor precum Hevra Kadisha, Talmud Thora, Gemilat 
                                                           
9 Uj Kelet nr. 283/16.12.1934. 
10 Istoria evreimii arădene...., p. 75. 
11 Ibidem. 
12 Ibidem. 
13 Ibidem.    
14 Ibidem, pp. 75-76. 
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Chesed, Asociaţia femeilor. Comunitatea avea un statut bine fundamentat, 
organiza consfătuiri, adunări, alegeri şi derula o activitate efervescentă. 
Marea schimbare s-a produs după impunerea arbitrajului de la Viena la 30 
august 1940, prin care Ardealul a fost divizat: nordul este alipit Ungariei 
horthyste, iar sudul rămâne sub administraţie românească. Comunitatea 
ortodoxă a evreilor din Arad a rămas cea mai mare şi cea mai reprezentativă 
comunitate din Ardealul de sud15.  

Între anii 1940-1944 distingem în evoluţia politicii antievreieşti la 
Arad, următoarele etape: 
             1. Etapa tranzitorie(1937 - septembrie 1940) caracterizată prin 
apariţia măsurilor restrictive antisemite pe plan politic, economic și social, 
având ca scop, expulzarea evreilor din viaţa civilă, economică şi militară 
           2. Perioada legionaro – antonesciană(septembrie 1940 – ianuarie 
1941): măsuri restrictive deosebit de dure, exclusiv antievreieşti, 
naţionalizarea bunurilor, îndepărtarea evreilor din şcoli. Aceşti ani au fost 
marcaţi de pogromuri şi acţiuni ilegale sprijinite de guvern şi forurile 
oficiale în întreaga ţară 
          3. Perioada antonesciană (ianuarie 1941 – august 1944) care a 
însemnat pauperizarea forţată a evreilor, ameninţarea existenţei lor fizice şi 
în unele cazuri – deportarea.  

Politica antonesciano - legionară şi antonesciană faţă de Banat şi 
Arad, ca parte a Ardealului, a fost una discriminatorie, aceasta  datorându-se 
unor factori obiectivi - zonali cum ar fi: hegemonia relaţiilor interregionale 
ale acestui spaţiu istorico-geografic în fluentizarea schimburilor de produse 
agricole şi industriale, fapt care intra în discordanţă cu tendinţele de 
centralism ale centrului16. Pe de altă parte, tendinţele unei părţi a şvabilor – 
cu deosebire în Banat - de a se înregimenta în aşa-zisul Front Naţional de 
Muncă (National Arbeit Front - NAT); apoi afinităţile şi simpatiile tinerilor 
faţă de mişcarea nazistă17 şi nu în ultimul rând, trebuie să precizăm că o 
parte a evreilor din ţările vecine s-a refugiat în acest spaţiu de vest şi sud-
vest al României, realităţi consemnate în rapoartele poliţiei din acei ani. În 
dauna acestor realităţi, rapoartele contrainformative insistau deseori să 
asigure oficialităţile că starea de spirit a populaţiei ar fi relativ calmă.  

Perioada legionaro-antonesciană (1940-1941) s-a caracterizat prin 
extinderea considerabilă a prevederilor legislative antievreieşti elaborate în 
                                                           
15 Ibidem, p. 87. 
16 Serviciul  Județean al Arhivelor Naționale Timiș (în continuare SJAN Timiș-Torontal...), 
fond Prefectura jud. Timiș- Torontal, dos. 7/1940, f. 20. 
17 Ibidem, f. 15, 24. 
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timpul guvernului Gigurtu, aplicarea cu stricteţe a prevederilor privind 
exproprierea  bunurilor evreilor de la sate şi extinderea unor măsuri abuzive 
pe plan local, care nu au avut acoperire nici în legislaţia rasistă elaborată 
după 6 septembrie 1940.  

La Arad s-au retras autorizaţiile de funcţionare ale agenţiilor 
teatrale. În şcoli, la numai o lună după ce s-a aplicat numerus clausus de 6%, 
au fost îndepărtaţi toţi elevii evrei (numerus nulus). A fost interzis accesul 
studenţilor evrei în instituţiile superioare de învăţământ. S-au expropriat  
pământurile, inclusiv recoltele neculese, iar în conformitate cu legea din 17 
noiembrie 1940, s-a trecut şi la exproprierea întreprinderilor industriale la 
sate. Câteva date extrase din arhivele arădene sunt edificatoare în acest sens:  
s-au expropriat 206 clădiri, 208 moşii cu 14.000 hectare de pământ arabil, 
98 de vii, 16 mori, 3 fabrici de cherestea, 1 fabrică de spirt, 3 fabrici de ulei, 
1 fabrică de postav şi peste 18.000 hectare de pădure18. Au avut loc – ca 
peste tot în ţară - şi exproprieri abuzive, aşa cum s-a întâmplat cu pământuri 
li stabilimente industriale vândute cu mult înainte de intrarea în vigoare a 
legii. Astfel, în comuna Chişineu-Criş s-a anulat o vânzare de 68 de hectare 
de pământ, efectuată în 1929 de către fostul proprietar evreu Schillinger 
Iosif, precum li alte două vânzări din plasa Hălmagiu, efectuate în 1927 şi 
193519. Exproprieri abuzive au avut loc şi în oraşul Arad. Unii proprietari 
evrei de magazine şi ateliere au fost forţaţi să le vândă la preţuri derizorii. 
Interesante sunt în acest sens cazurile consemnate în jurnalul personal al 
fostului avocat şi membru al conducerii Comunităţii de rit occidental, dr. 
Fuchs Albert - jurnal ţinut zilnic din toamna anului 1940 până la sfârşitul 
anului 1944, cuprinzând informaţii locale cu privire la aceste abuzuri20.  

Dr. Fuchs Albert aminteşte cazul unui evreu comerciant cu articole 
de pielărie din centrul oraşului, care în plină zi a fost evacuat din prăvălia sa 
de către doi legionari înarmaţi. La reclamaţia comerciantului, procurorul-șef 
al Tribunalului Arad, Petre Ionescu l-a repus în drepturi, dar a fost 
admonestat de către Vasvari, procurorul-șef de la Curtea de Apel, care a 
obţinut şi revocarea din funcţie a procurorului Petre Ionescu21. O asemenea 
„acoperire” din partea unor reprezentanţi publici zeloşi a ilegalităţilor şi 
abuzurilor devenise o practică curentă. Numai astfel se poate explica 
stabilirea în clădirea prefecturii Arad a unui aşa-numit „birou de control 
legionar”, în faţa căruia au fost chemaţi şi reţinuţi numeroşi comercianţi 
                                                           
18 Istoria evreimii arădene..., p. 89. 
19 Ibidem. 
20 Ibidem, p. 90. 
21 Ibidem. 
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evrei până când acceptau să semneze contracte de predare la preţuri derizorii 
a prăvăliilor22.  

În arhivele Prefecturii Arad se află numeroase documente care 
atestă atmosfera bunului plac instituită în această perioadă, permiţând cele 
mai grave abuzuri. Stoarcerea unor sume însemnate de la evreii înstăriţi nu 
i-a reţinut pe cei de la poliţia legionară să instaureze, mai ales în cartierul 
„Racvaros”, locuit în majoritate de evrei săraci, un adevărat regim de 
teroare. Victimă a acestei terori a fost și un membru din familia rabinului de 
Wischnitz, refugiat cu însoţitorii săi din Bucovina. A fost arestat la numai 
două zile de la sosirea sa la Arad, de către 14 legionari, împreună cu 
secretarul său, Ben Zion şi gazda sa, Abraham Feig şi încă 2 evrei - Mihael 
Costiner şi Haim Leb Stein23.  

Organizaţiile sioniste, cluburile sportive au fost interzise. Când în 
curtea activistului Huppert Filip s-au adunat mai mulţi sionişti pentru a 
reconstitui centrul organizaţiei Aviva-Barissia (Habonim), poliţia legionară 
a trecut la arestarea celor prezenţi, între care: Huppert Filip, Klein 
(Keren)Moshe, Farkas Emeric, Reich Wilhelm, Krausz Rozalia şi Fried 
Miksa venit de la Timişoara. Acelaşi procuror Petre Ionescu a dispus însă 
eliberarea lor24.  

La 28 martie 1941 este adoptată legea exproprierii bunurilor 
urbane ale evreilor, care oferea o rentă minimă anuală garantată de stat şi 
care nu avea atingere asupra unei categorii restrânse de evrei. Înainte de 
adoptarea acestui act legislativ discriminatoriu, guvernul Antonescu, cel 
care angajase economic şi militar România Reichului german, considera că 
o asemenea măsură era luată în scopul restabilirii drepturilor istorice ale 
naţiunii române, având intenţia de „întoarcere la tradiţia naţională şi creştină 
în concepţia proprietăţii”. Era o formă de racordare a României la spiritul 
naţionalist care străbătea Europa acelui timp. Românizarea  tuturor 
domeniilor vieţii economice şi sociale  era calea înfăptuirii naţionalismului 
doctrinar şi teoretic, susţinut până nu demult de vârfurile intelectualităţii 
româneşti interbelice.  

În toată perioada războiului, Antonescu s-a străduit să amâne 
„soluţia finală”, venită după eşuarea „rezervaţiei evreieşti”, conform 
planului Madagascar şi după ce Reichul a decis ca, în toate regiunile aflate 
sub controlul ori influenţa Germaniei, evreii să fie evacuaţi în Est. Evreimea 
din Banat şi Crişana, inclusiv din părţile Aradului,  a avut şi ea de suferit de 
                                                           
22 Ibidem. 
23 Ibidem, pp. 90-91. 
24 Ibidem, p. 91. 
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pe urma deportărilor transnistriene. Existe în această parte a ţării un segment 
subţire de populaţie evreiască - intelectuali, o mică pătură de negustori sau 
mici meseriaşi - cu simpatii pentru ideologia marxistă, pentru mişcările 
social-democrate sau comuniste. Această „minoritate” a minoritarilor din 
Banat, dar şi din judeţul Arad, participa sporadic la întrunirile cercurilor de 
stânga, la conferinţele şi prelegerile ideologilor marxişti; se vorbea şi se 
practica chiar un „marxism de salon” în cercurile ceva mai întărite ale 
evreimii arădene, ca şi ale celei bănăţene. Se poate spune că această 
„afinitate”spre spiritul comunist în această regiune se datora implementării 
legislative antievreieşti şi dispoziţiilor coercitive: exproprierile de bunuri, 
eliminarea din servicii, detaşamentele de muncă forţată, rechiziţionările 
obligatorii de mijloace materiale şi băneşti pentru susţinerea frontului, 
ameninţarea permanentă cu deportarea şi exterminarea25.  

După 1938, noul lider legionar, Horia Sima, va provoca şi 
întreprinde, îmbrăţişând „politica forţei”, în mod sistematic, acţiuni cu un 
pronunţat caracter antisemit. Astfel, după o aprigă campanie de manifeste 
anticarliste, Sima va lovi în proprietatea şi interesele evreieşti. Din Ardeal şi 
Banat: va detona cu explozibili fabrici de cherestea și sinagogi din Turda, 
Cluj, Timişoara, Vinga, Arad26. Toate aceste măsuri urmăreau trezirea unui 
val popular de revoltă împotriva regimului lui Carol al II-lea. Calculul a fost 
însă greşit, căci regele va ordona execuţia lui Corneliu-Zelea Codreanu şi a 
întregului „lot” de lideri de la Râmnicu-Sărat. Regimul muncii obligatorii va 
fi subordonat și aici procesului de mobilizare generală şi de desfăşurare a 
frontului.  

În urma intrării în vigoare a legii antievreieşti din 6 septembrie 
1940, s-a trecut la concedierea masivă a evreilor dintr-o serie de instituţii şi 
întreprinderi. După documentele Ministerului Justiţiei, la 9 februarie 1941, 
numărul şomerilor evrei a ajuns la 100.000. din datele Congresului Mondial 
evreiesc - secția română - din anul 1945, rezultă că în 1942 la Arad, numărul 
evreilor şomeri era de 2000, majoritatea funcţionari din comerţ şi 
administraţie şi meseriaşi. În general, procentul de şomeri evrei din Arad a 
depăşit procentul mediu din întreaga ţară. La aceasta a contribuit numărul 
mare al evreilor strămutaţi cu forţa de la sate la Arad (22% din populaţia 

                                                           

25 Mihai Vișan, Statutul juridic al evreilor bănăţeni în regimul dictaturii de război, 
Banatica, pp. 330-331. 
26 Mihai Fătu, Ion Spălățelu, Garda de Fier - organizație teroristă de tip fascist, București, 
1980, pp. 241-242. 
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evreiască a oraşului). Populaţia activă evreiască din Arad a reprezentat 
numai 18,55 față de media pe ţară de 21,8%27.  

Procesul de „românizare” - adică cel al înlocuirii evreilor din 
sectoarele publice și sectorul particular - a început la Arad din primăvara 
anului 1941 şi a continuat şi în anii 1942-1943. Din memoriul dr. 
Fildermann înaintat guvernului român la 30 ianuarie 1943, reiese că la 
sfârşitul anului 1942, doar 30% din totalul certificatelor care garantau 
dreptul evreilor la exercitarea unei profesii au fost menţinute28.  

Goana după forţa de muncă gratuită evreiască a început în august 
1941, când s-a trecut la cuprinderea evreilor în aşa-numita acţiune de 
„muncă obligatorie”, fără a se face deosebiri în ceea ce priveşte  capacitatea 
fiecăruia. Şantierele la care s-au trimis evreii arădeni au fost. Sighişoara, 
Braşov, Pâncota, Păuliş, Doaga şi Cuslea (lângă Focşani). Scutirile medicale 
se acordau foarte greu, în schimbul unor „atenţii” considerabile. De 
asemenea concediile după perioada de şase luni de muncă, deşi reglate legal, 
nu se acordau decât în urma altor „atenţii”. Taxele de scutire erau foarte 
mari, încât nu puteau fi plătite. Astfel că, în 1942, numai 390 de evrei 
arădeni au beneficiat de o asemenea scutire, iar 800 au fost recrutaţi pentru 
muncă29.   

În anii 1942-1943, un segment semnificativ de bărbaţi evrei din 
spaţiul orăviţean au fost deplasaţi, sub regim de jurisdicţie militară, la munci 
de săpare a tranşeelor în zona Prut şi Păuliş-Arad30. Prin Decretul-lege nr. 
1003/5 noiembrie 1941, a fost înfiinţat Inspectoratul general al taberelor de 
muncă din reşedinţele de judeţ - Timişoara, Arad, Oraviţa, evreii din acest 
spaţiu fiind apoi organizaţi în detaşamente de  muncă obligatorie31, unde , în 
pofida tuturor vicisitudinilor, vor manifesta o solidaritate de grup 
remarcabilă32.  

Din analiza documentelor de arhivă şi a mărturiilor, rezultă că cel 
mai inuman detaşament de muncă obligatorie a funcţionat în comuna 
Ghioroc din județul Arad unde,  în anii 1941-1942, condiţiile de viaţă şi de 
muncă au fost dintre cele mai inumane, umilirea celor încartiruiţi aici 

                                                           
27 Istoria evreimii arădene...., pp. 91-92. 
28 Documents Concerning The Fate of the Romanian Jewry During, The Holocaust, doc. 
237/30.01.1943. 
29 Comunitate evreiască Arad, dos. 101/1942, f. 89. 
30 Mihai Vișan, op.cit., p. 332. 
31 SJAN Timiș, fond Prefectura Jud. Timiș-Torontal, dos. 19/1942, f. 17, 19, 28, 30, 33, 97, 
190. 
32 Arhiva Comunităţii Evreişti din Timişoara, dos. 78/1944. 
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depăşind orice limită. Începând cu anul 1942, Centrala Evreilor din 
România se va angaja în rechiziţionarea de alimente, îmbrăcăminte, 
medicamente şi bani, mijloace necesare întreţinerii celor deportaţi în 
Transnistria, precum şi în centrele de muncă obligatorie; existau de 
asemenea şi modalităţi de plată în bani pentru scutirea de muncă 
obligatorie33.  

Printr-o adresă a Ministerului Afacerilor Interne din 25 martie 
1941, Prefectura judeţului Arad este informată că din ordinul generalului 
Ion Antonescu „urmează ca în toată ţara, în Capitală şi în toate centrele 
urbane şi rurale, evreilor să li se fixeze anumite cartiere unde să fie obligaţi 
a locui”34. Stabilirea cartierului la Arad, urma să se hotărască în urma unei 
consfătuiri organizate la Prefectura judeţului la 26 martie 194135. Cei 
aproximativ 7.000 de evrei urmau să locuiască într-un „cartier evreesc” care 
cuprindea  „toate instituţiunile mai de seamă ale evreimii localnice şi aici 
locuieşte în masă mai compactă populaţiunea evreiască a oraşului”36. 
Viitorul amplasament pentru ghetou cuprindea o parte di sărăcăciosul „oraș 
sârbesc”, care bineînţeles nu ar fi putut adăposti pe cei u n număr atât de 
mare de evrei arădeni, plus cei din judeţ. Românii care locuiau în acest 
cartier „desemnat a devenit cartier evreiesc, să fie obligaţi a se muta în oraş, 
dându-li-se în schimb locuinţele sau imobilele corespunzătoare”37. Acest  
cartier urma să beneficieze de „puncte obligate de eşiri cari ar permite 
controlul mişcării populaţiunei evreeşti în afara cartierului”38.   

Pe teritoriul judeţului Arad „populaţiunea evreiască este răspândită 
în 33 de localităţi cu un total de 1862 de persoane”39 şi „deşi până în prezent 
nu s-au dovedit în rândurile lor acţiuni dăunătoare ordinei şi siguranţei 
statului, totuşi datorită faptului că evreii sunt pretabili acţiunilor comuniste 
şi de spionaj şi prezintă un pericol permanent mai cu seamă în ce priveşte 
siguranţa de stat”, Prefectura judeţului Arad propunea impunerea măsurilor 
„cuvenite pentru ca efectul decretului-lege Nr.842, pentru trecerea 
proprietăţilor urbane evreeşti în patrimoniul Statului să li se aplice şi 
evreilor locuitori ai comunelor rurale”40. Evreii din satele/comunele 

                                                           
33 Ibidem, f. 147-158. 
34 Serv. Jud. Arad Arh. Naț., fond Prefectura Jud. Arad, dos. 360/1941-1943, f. 1. 
35 Ibidem. 
36 Ibidem, f. 5. 
37 Ibidem. 
38 Ibidem. 
39 Ibidem. 
40 Ibidem. 
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judeţului Arad urma a se muta obligatoriu în oraş, „unde ar fi plasaţi în 
cartierul desemnat pentru evreii orăşeni”, bunurile lor urmând a trece în 
patrimoniul statului, care le putea folosi ca edificii pentru sediile primăriilor, 
dispensare, şcoli41. În acest scop, Legiunea de Jandarmi Arad a elaborat un 
studiu privind plasarea populaţiei evreieşti în cartierele anume destinate. Din 
acest studiu rezultă că evreii din judeţul Arad sunt masaţi în număr mare în 
comunele: Buteni, Chişineu-Criş, Curtici, Gurahonţ, Ineu, Nădlac, Pâncota, 
Pecica, Rovine, Săvârşin, Sebiş şi Zerind42.  

Studiul urma să fie validat la faţa locului de către o comisie 
superioară instituită la reşedinţa judeţului, alcătuită din: un delegat al 
Prefecturii, un delegat al Serviciului tehnic şi un delegat al Tribunalului. 
Punerea în executare a ordinului urma să se facă numai după ce această 
comisie va constata „că studiul este bine întocmit”43. Dar, prin adresa 
Prefectului judeţului Arad către Biroul Populaţiei de pe lângă Chestura 
Poliţiei din 2 aprilie 1942, se precizează că se amână aplicarea ordinului 
nostru Nr. 1166 din 14 iunie 1942 privitor la restricţiunea aplicată evreilor 
în ce priveşte mutarea  lor dintr-o locuinţă într-alta pe raza Municipiului 
Arad, în lipsa unui cartier destinat evreilor aprobat de guvern şi a măsurilor 
de a se putea organiza acel cartier, urmând ca până la sosirea unor atari 
dispoziţiuni, evreii să se poată muta fără această restricţiune”44.  

Accentuarea măsurilor antisemite ale regimului antonescian a 
întâmpinat o anumită rezistenţă „pasivă” faţă de regimul muncii printr-o 
productivitate scăzută, dar şi o opoziţie pronunţată în cazul burgheziei 
liberale, celebru fiind în acest sens cazul baronului arădean Franz von 
Neumann (Francisc Neumann). Marele întreprinzător arădean se bucura de o 
mare popularitate nu numai în orașul său natal, ci şi în întreaga ţară. De 
reţinut că Franz von Neumann era între anii 1938-1940, principalul acţionar 
şi manager al Fabricii de Textile Arad, una dintre cele mai mari fabrici de 
profil din România. Întreprinderea a fost înfiinţată în anul 1909 cu un capital 
social de 2.200.000 coroane, printre primii acţionari numărându-se şi Adolf 
Neumann - junior în 1938, acţionarii Carol şi Eduard Neumann l-au 
împuternicit pe Franz Neumann ca principal antreprenor al întreprinderii 
arădene (ITA). Franz Neumann, prin stăpânirea limbilor vorbite în zonă şi a 
limbilor de circulaţie internaţională, prin excelentul management şi 
marketing pe care l-a făcut cu celebrele sale depozite de la „Arădeana” 

                                                           
41 Ibidem. 
42 Ibidem, f. 7. 
43 Ibidem. 
44 Ibidem, f. 14. 
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(depozitele de la Bucureşti, Craiova, Cluj) - va fi recunoscut drept un mare 
industriaş local şi naţional; angajaţii de la „Arădeana” erau foarte ataşaţi de 
patronul lor din multiple motive: condiţii de salarizare superioare celorlalte 
întreprinderi similare, acordarea unor locuinţe de serviciu - premieră pentru 
România acelor timpuri, promovarea profesională neimpietată de criterii de 
natură etnică. Franz Neumann s-a ocupat îndeaproape de înfiinţarea unor 
asociaţii culturale în oraş: primul stadion de fotbal construit după bareme 
internaţionale, echipa de fotbal ITA care va deveni celebră în anii 1946-
1947, terenul de tenis de pe malul Mureşului, toate acestea sunt opera lui 
Franz Neumann.  

Fără îndoială, imaginea personalităţii acestui om de afaceri, dar şi 
artizan al urbei arădene, nu numai că nu a putut trece neobservată, dar a avut 
şi un cuvânt greu de spus în apărarea personalului evreiesc din fabrica sa, a 
evreilor arădeni şi din întregul Banat. Franz Neumann s-a aflat printre evreii 
care s-au opus politicii discriminatorii a regimului antonescian, între primele 
sale atitudini numărându-se aceea a respingerii sistematice a măsurilor de 
românizare a întreprinderilor. Documentele de arhivă arădeană dovedesc că 
managerul şi administraţia de la „Arădeana” se găseau într-o permanentă 
hărţuială cu autorităţile locale în vederea anulării dispoziţiilor Oficiului 
Central de Românizare45. Serviciul administrativ al firmei arădene va 
răspunde cu promptitudine la încercările de românizare decise de guvern. În 
acest sens, vor fi aduse serioase argumente: importanţa  fabricii în 
ansamblul economiei regionale şi naţionale, volumul semnificativ al 
contractelor internaţionale, contribuţia tehnicienilor evrei la fluidizarea 
managementului firmei, volumul şi valoarea producţiei industriale obţinute 
în timp. Spre exemplificare, vom cita din corespondenţa adresată 
inspectorului de control al muncii, la 19 ianuarie 1942: „Subsemnata 
Industrie Textilă Arădeana SA, cu sediul în Arad, str. Poetului nr. 1- C, 
aparţinând circumscripţiei a IV-a poliţienească potrivit dispoziţiilor 
articolului 10, alin. 3 din Legea pentru românizarea personalului din 
întreprinderi publicată în Monitorul Oficial nr. 270 din 16 noiembrie 1940, 
precum şi al comunicatului dvs. din ziarele locale cu onoare vă înaintăm 
prezenta cerere rugându-vă a interveni pe lângă Oficiul Central de 
Românizare din Ministerul Muncii să se aprobe menţinerea în serviciu a 
personalului nostru evreiesc în număr de 35 funcţionari şi 35 muncitori46.   

Guvernul hotărâse, ca regulă, în prima etapă a procesului de 
românizare, ca fiecare angajat evreu  să fie dublat în activitatea sa de unul 
                                                           
45 Idem, fond Uzinele Textile, dos. 12/1941- 1942, f. 14, 15, 23, 24, 32, 41, 54, 66, 77. 
46 Ibidem, f. 77. 
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român, dar nici această procedură nu a putut aduce rezultatele scontate. În 
pofida coerciţiilor, salariaţii evrei continuau să rămână indisponibili în 
Textila Arădeana47. Baronul von Neumann a reuşit prin intervenţiile sale, nu 
numai amânarea excluderii evreilor din fabrică, ci chiar dreptul de a-i păstra. 
În urma nenumăratelor audienţe la Consiliul de Miniştri, el va obţine 
dovezile necesare pentru fiecare evreu angajat, adică o legitimaţie prin care i 
se garanta posesorului calitatea de angajat48. Industria textilă arădeană era 
indispensabilă pe timp de război, „Arădeana” soluţionând, în cea mai mare 
parte, cererile de echipare ale armatei române În acest sens, ministrul muncii 
nota într-una din rezoluţii: „Având în vedere interesele economice ale ţării 
se aprobă cererea până la apariţia legii de românizare, cu condiţia de a fi 
(evreii-n.n.) dublaţi... Se va prezenta la data apariţiei Monitorului Oficial un 
plan de românizare naţional49. Bazându-se pe rolul său influent şi cunoscând 
corupţia funcţionarilor regimului, Neumann va găsi soluţia pentru a 
contracara propunerea inspectorului general local al românizării, Eugen 
Şincai, de dublare a acestuia cu orice angajat al fabricii. Astfel, printr-o 
adresă din 18 mai 1943 a Oficiului Central de Românizare, inginerul Eugen 
Şincai era anunţat că „evreul Neumann Francisc este „nedublabil”50.  

Din motive utilitare, regimul antonescian a procedat în mod diferit 
faţă de comunităţi, decât faţă de evreii luaţi individual. Drept exemplu, 
amintim exproprierea totală a evreilor de bunuri imobiliare urbane în martie 
1941, pe când bunurile imobile aparţinând Comunităţii din Arad au fost 
preluate abia în aprilie 1943. Până la această dată, Comunitatea a putut 
realiza în continuare venituri din chiriile locuinţelor din imobilul fundaţiei 
Fischer Eliz. În schimb, alte imobile ale Comunităţii au fost rechiziţionate, 
ca de exemplu Casa de bătrâni din strada Greceanu nr. 17-19, imobilul de pe 
strada Episcopiei nr. 22 şi imobilul de pe strada Seminarului care iniţial a 
adăpostit liceul evreiesc. Toate demersurile înaintate organelor de justiţie 
pentru a pune capăt acestor rechiziţii abuzive au eşuat. Singurele imobile 
lăsate comunităţilor au fost cele două sinagogi, baia rituală, centrele de 
tăiere rituală şi fabrica de azimă51.  

Cu toate măsurile arbitrare, comunităţile evreieşti şi-au continuat 
activitatea, datorită folosirii raţionale a tuturor resurselor interne. Astfel, 
Casa de bătrâni şi Casa de caritate s-au contopit, orfanii au fost cazaţi la 

                                                           
47 Ibidem, f. 13. 
48 Ibidem, f. 85-116, 168-169. 
49 Ibidem, f. 66. 
50 Ibidem, dos. 23/1943, f. 48. 
51 Istoria evreimii arădene..., p. 102. 
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particulari, dar au continuat să primească trei mese zilnic la Cantina 
populară. Birourile Comunităţii s-au contopit cu organul local al Centralei 
Evreilor. La domiciliul medicilor evrei s-a continuat tratamentul bolnavilor 
evrei, membrii mai înstăriţi contribuind cu donaţii pentru acoperirea 
cheltuielilor. Un exemplu a fost donaţia văduvei Rainer Sidonia52. 
Comunitatea locală a reuşit să mobilizeze toate forţele evreimii arădene, 
deoarece a avut în fruntea ei personalităţi de excepție: Lakatos Aladar -
președinte, dr. Grossmann Alfred - secretar, activiștii sioniști - Haupert 
Filip, dr. Alexandru Herzog, membrii activ - Szekely Ladislau, Grunstein 
Armin, Sandor Albert, dr. Fischer Eugen, Tauszk Eugen ş.a.53.  

Represiunile autorităţilor antonesciene au lovit înainte de toate pe 
evreii consideraţi periculoşi, adică pe cei bănuiţi de a fi activi din punct de 
vedere politic. Semnificative sunt în acest sens amintirile relatate de 
arădeanul Brimbram Pavel: „Am cunoscut metodele represive ale poliţiei 
româneşti încă din primăvara anului 1941, când am făcut parte dintr-un grup 
de 11 tineri arestaţi sub pretextul desfăşurării unei activităţi comuniste. În 
acest grup se mai aflau: Qvit Andrei, Lanczos Ștefan, Wolf Ghita, Komlos 
Gheorghe, Komlos Ladislau, Kluger Soma, Hacker Gheorghe, Salamon 
Eugen şi Fischler Marcel. Din lipsă de dovezi, cu excepţia lui Fischler 
Marcel care a fost condamnat la 4 ani de închisoare, ceilalţi au fost 
achitaţi54. Dar, la sfârşitul anului 1942, toţi aceştia au fost arestaţi din nou, 
împreună cu alţi 62 de evrei arădeni și transportaţi în Transnistria, 
majoritatea în lagărul de la Vapniarka55. Din relatarea lui Brimbram Pavel 
aflăm că, imediat după sosirea grupului, 7 evrei au fost omorâţi, printre care 
Merkler Ștefan şi Koves Markus, majoritatea revenind în România56.  

Psihoza deportării evreilor devenea tot mai generalizată. Drept 
urmare, populaţia românească va protesta cu mijloacele pe care le avea la 
dispoziţie. Panica populaţiei evreieşti era întreţinută de faptul că dispoziţiile 
venite din Capitală dovedeau o înţelegere tot mai clară între germani şi 
români cu privire la deportarea în Polonia. Primele operaţii au debutat în 
oraşele de graniţă ale României de atunci: Arad, Timişoara, Turda, oraşe în 
care alături de români trăia un important segment de populaţie evreiască, 
vorbitor al limbii maghiare. Birourile locale ale Centralei Evreieşti erau 
conştiente de iminenta operaţie a deportărilor, mai ales că fuseseră 
                                                           
52 Comunitatea Evreilor Arădeni, dos. 101, f. 264. 
53 Istoria evreimii arădene..., p. 102. 
54 Ibidem, p. 104. 
55 Ibidem. 
56 Ibidem. 
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atenţionate în legătură cu întocmirea unor tabele cu populaţia evreiască pe 
sexe, vârstă, ocupaţie. În urma convorbirilor repetate dintre Ion şi Mihai 
Antonescu, pe de o parte, şi reprezentanţi ai Ministerului de Externe la 
Reichului, pe de altă parte, s-a ajuns la un consens asupra planului de 
deportare. Cu toate acestea, acest plan a fost amânat, chiar dacă înţelegerile 
româno-germane din noiembrie 1941 au fost favorabile unor transporturi 
imediate de evrei în Polonia. Radu Lecca a reuşit să amâne şi tergiverseze 
acest coşmar uman, aflat în vizită la Berlin, reprezentantul intereselor 
evreieşti din guvernul României va fi tratat cu aroganţă la Ministerul de 
Externe german. Drept urmare, Lecca va dejuca planurile iniţiale ale 
înţelegerii. Punerea în practică a planului deportării evreilor era imposibil şi 
din alte motive: lagărele naziste nu erau pregătite pentru a cuprinde o 
populaţie evreiască atât de numeroasă în prima fază a războiului, chiar dacă 
Hitler proiectase „soluţia finală”. Evreii din Transilvania de Sud şi din 
Banat vor rămâne în tensiune până în august 1942, moment în care fusese 
obţinută anularea ordinului de deportare a acestora57. Rabinul Şafran –
surprinzăto - nu aminteşte deloc  în memoriile sale despre contribuţia lui 
Francisc Neumann la blocarea acestui ordin. În schimb, aminteşte cum i-a 
venit ideea de a-l contacta pe mitropolitul Bălan al Ardealului, 
determinându-l să intervină pe lângă Mareşalul Ion Antonescu pentru a-i 
salva pe evreii din cele două regiuni istorice româneşti. R. Hilberg consideră 
că în spatele acestui aranjament, salvator pentru evrei, s-a aflat Franz 
Neumann. Acesta ar fi oferit unui înalt funcţionar al cabinetului Antonescu 
suma de  400 milioane de lei, destinată armatei române58.  

Cea mai importantă acţiune a evreimii arădene a fost sprijinirea 
refugiaţilor. Primii dintre ei au venit încă din toamna și iarna anului 1939. 
Alte sute au sosit mai târziu din Polonia și Slovacia, iar în vara anului 1944, 
din Ardealul de Nord. Haim Wurzel (Hanoar Hazioni) a descris pe larg 
contribuţia tineretului arădean în această acţiune umanitară cum s-au 
înfiinţat centrele de întâmpinare, de repartizare la locuinţele evreilor. 
Această acţiune a fost descrisă şi de dr. Deutsch Francisc într-un articol 
apărut în cartea „Tanuk vagyunk” (Suntem martori) sub redactarea lui Galili 
(Gemeiner) Erwin, cu subtitlul „Amănunte din acţiunea de salvare arădană”. 
Sunt demne de consemnat de asemenea amintirile lui Rafael (Razi) 
Rosenberg din Mediaş, trimisul dr. Zissu în vederea organizării acţiunii 

                                                           
57 Pentru detalii vezi Al. Şafran, Un tăciune smuls flăcărilor. Comunitatea evreiască din 
România. 1939-1947. Memorii, București, 1996. 
58 Raul Hilberg, The Distruction of the European Jews, Chicago, 1967, pp. 257-266. 
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denumite „Tiul” (Plimbare) în zona Arad, amintiri consemnate şi în cartea 
lui Baruch Camin59, amintind ajutorul dat de Feig Abraham, Scharfstein, 
Weinberger şi Kreiger, dar evidenţiind şi contribuţiile lui Modehai Rossel, 
Shabtai Nissel, Haim Wurzel, Abramovici şi Haia Vider. Dintre gordoniştii 
arădeni s-au remarcat în mod deosebit, Lasner Ezra, Mișu şi Jehudit Cohen, 
Mandel Bela (Efraim)60.  

Un moment deosebit de interesant l-a reprezentat, chiar dacă a 
rămas mult timp necunoscut pentru mulţi, trecerea prin Arad a unor 
paraşutişti din Brigada Evreiască, lansaţi de către aviaţia engleză. Cu privire 
la pregătirea şi activitatea acestor paraşutişti a apărut o bogată literatură în 
Israel. În acest sens se remarcă lucrarea lui Baruch Camin purtând titlul 
„Haţniha vehabriha”, precum şi lucrarea semnată de publicistul Amos 
Etinger cu titlul „Tzniha iveret” (Parașutarea oarbă)61.  

În ziua de 4 iunie, au fost lansaţi în regiunea Curtici-Pecica doi 
paraşutişti şi anume: Dan Șaike (Trachtenberg) din chibuţul  Nir-Am şi 
Itzhak (Mano) Ben Efraim din chibuțul Şamir (Galil). Ei au ajuns la Arad şi 
s-au prezentat la templul Comunităţii ortodoxe. La început au fost primiţi cu 
multă neîncredere, deoarece afirmau că sunt refugiaţi din Ungaria dar, nu 
vorbeau limba maghiară. Au fost cazaţi într-o magazie a băii rituale 
aparţinând Comunităţii ortodoxe şi după câteva zile li s-a asigurat 
continuarea drumului spre Bucureşti. Mult mai târziu s-a descoperit 
adevărata identitate a lui Dan Şaike, meritul său fiind coordonarea alialei a 
numeroşi evrei din ţările Europei răsăritene spre Israel62. După un interval 
de aproape două luni, la 1 august 1944, alţi doi paraşutişti au fost lansaţi de 
aviaţia engleză tot în zona Curtici: Baruch Camin (Kamincker) şi Dov 
Harari (Berger). Primul, originar din acelaşi chibuţ cu Dan Şaike, a fost 
adăpostit la Arad. În anii 1944-1947, atât Şaike Dan, cât şi Baruch Camin au 
contribuit la reuşita unor plecări de evrei spre Eretz Israel63.  

Continuarea acţiunii de emigrare spre Palestina a devenit posibilă 
în condiţiile tolerării ei parţiale de către autorităţile româneşti în anul 1944. 
Organizaţiile sioniste din Arad s-au încadrat, începând din iarna anului 
1943-1944 în aceasta acţiune de alia. Pe vapoarele Mariţa I-II, Milca I-II, 

                                                           

59 Vezi Baruch Camin, Hațniha vehabriha im Jehudei Romania betkufat Hashoah 
veahareia (Parașutare şi evadare cu evreii din România în perioada Holocaustului şi după 
aceea), Tel Aviv, 1986. 
60 Istoria evreimii arădene..., p. 104. 
61 Amos Etinger, Țniha iveret (Parașutare oarbă), Tel Aviv, 1986. 
62 Istoria evreimii arădene...., p. 105. 
63 Ibidem. 
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Kasbeh s-au îmbarcat şi tineri arădeni, evrei din Arad s-au regăsit şi între 
cele circa 1000 de persoane care s-au îmbarcat în vara anului 1944 la bordul 
vaselor Moreno, Bulbul şi Mefkure64. Acesta din urmă a fost scufundat, 
probabil de un submarin german, în largul Mării Negre, din cei 379 de 
pasageri fiind salvaţi numai patru. Printre victimele arădene de pe vasul 
Mefkure se aflau membrii familiei Stern, Bergman Paul, membrii familiei 
dr. Renyi, Koves Hava, Stossel Israel, Rachel şi Jehudit Schleifer, Wexlwe 
Meir, Frish Nuși (Nina), Grosz Mordechai (Carol), Rotschild Itzhak 
(Gurahonț), Bruder Haia, Herstig Abraham, Tsopper Haia, Falkovics Ibi şi 
Szalpeter Dora65.  

Ocuparea Ungariei de către Germania hitleristă la 19 martie 1944 a 
prevestit mari primejdii pentru evrei. În ziua următoare s-a răspândit la Arad 
vestea pătrunderii trupelor germane în Transilvania de Nord. Ghetoizarea în 
masă a evreilor din Oradea, Macău, Seghedin, etc.- localități aflate în 
apropierea oraşului Arad - a creat derută şi panică. Sute de refugiaţi din 
Ardealul de Nord au sosit în valuri la Arad. A fost imediat organizată o 
acţiune de amploare pentru sprijinirea refugiaţilor, în fruntea acţiunii 
aflându-se, între alţii, tinerii Rossel Mordechai, Haim Wurzel66. Sub 
presiunea Germaniei, deşi guvernul maghiar a avut unele reţineri, s-a hotărât 
invazia Transilvaniei de Sud pe direcţia Arad, la 12 septembrie 1944, în 
condiţiile în care a doua zi urma să intre armatele sovietice. Trei divizii 
maghiare  sub comanda pronazistului notoriu, Heszlenyi Josif, au spart linia 
de apărare de la graniţă, au ocupat Aradul şi au continuat ofensiva spre 
răsărit până la Radna. O parte a populaţiei evreieşti a reuşit să părăsească 
Aradul înainte de intrarea trupelor maghiare, găsind refugiu temporar în 
localităţile Radna, Lipova sau în localităţi din Banat (Lugoj), iar unii evrei 
au ajuns chiar până la Deva67.  

Ocupaţia maghiară a Aradului a durat între 12 şi 22 septembrie 
1944. În ciuda asigurărilor comandantului maghiar, locotenent-colonel 
Asztalossy Aladar, că nimeni nu va suferi în timpul ocupaţiei, la 15 
septembrie legile antievreieşti în vigoare atunci în Ungaria s-au extins şi 
asupra comunităţii evreilor arădeni. Conducerea Comunităţii este somată să 
prezinte imediat o delegaţie în Cetate. Membrii delegaţiei alese erau: 
rabinul-șef dr. Nicolae Schonfeld, dr Eugen Fischer, vicepreședintele 
Comunității şi dr. Gara Armin, reprezentantul organizaţiilor sioniste. 
                                                           
64 Ibidem. 
65 Pentru detalii vezi Rossel Mordehai, Tic Mefkure (Dosarul Mefkure), Tel Aviv, 1981. 
66 Istoria evreimii arădene..., p. 118. 
67 Ibidem, p. 119. 
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Evreilor li se interzice deplasarea fără semnul galben şi se solicită ultimativ 
constituirea unui consiliu evreiesc în cel mult 24 de ore. Din consiliul ales 
făceau parte: dr. Schonfeld Nicolae, dr. Gara Armin, Filip Huppert, dr. 
Fischer Eugen, Eichner Acație, dr. Szollosy, dr. Racz Alexandru, 
Karacsonyi Josif, Marer Carol şi dr. Josif Singer. În aceste zile, populaţia 
evreiască a suferit şi victime. Unii evrei au fost ucişi de autorităţile de 
ocupaţie, alţii de bande înarmate din satele apropiate  sau de aviaţia 
germană. Printre victime: Weisz Alexandru, Koch Nicolae, Gabor Andrei, 
Bizam Ladislau, Foldes Bela, Roth Aladar, Grosz Jacob, Weil şi Klein Geza 
cu soţia68.  

În dimineaţa zilei de 19 septembrie, rabinul-şef dr. Schonfeld 
Nicolae şi dr. Gara Armin, au primit instrucţiuni din partea şefului poliţiei 
locale, urmând ca în 24 de ore să i se înainteze o listă cu numele şi adresa 
tuturor evreilor. Era de presupus ca odată cu înaintarea acestei liste să 
înceapă şi strângerea lor într-un ghetou. În cele din urmă, şeful poliţiei 
locale acceptă solicitarea rabinului-şef de a amâna cu câteva zile întocmirea 
acestei liste, pe motivul apropiatei sărbători a Anului Nou Evreiesc - Roș 
Hashana. Aprobarea acestei amânări a contribuit la salvarea evreilor 
arădeni, pentru că în noaptea de 21/22 septembrie, forţele militare sovietice 
au pătruns şi au eliberat  oraşul Arad, iar garnizoana de ocupaţie maghiară s-
a retras dincolo de hotarele ţării. În ultimele zile ale ocupaţiei maghiare, şef-
rabinul dr. Nicolae Schonfeld şi familia sa au fost adăpostiţi de însuşi 
Episcopul greco-ortodox al Aradului, Andrei Magheru şi fratele său69.  
Perioada care a urmat după încheierea războiului a fost pentru România - şi 
nu numai - una de tranziţie către instaurarea  regimului  totalitar comunist. 
În această perioadă de instabilitate, în care avea loc trecerea trupelor 
sovietice prin Arad, pauperizarea populaţiei - inclusiv a evreilor - atinge 
cote alarmante. La aceste dificultăţi ale familiilor evreieşti, se adaugă 
sacrificiile care trebuiau făcute pentru sprijinirea unui mare număr de 
refugiaţi evrei care s-au întors la Arad sau în majoritatea cazurilor în tranzit 
spre Ardealul de Nord sau Ungaria. Printre aceştia amintim pe evreii unguri 
care au fost eliberaţi din lagărul de muncă forţată de la minele de cupru din 
Bor (Jugoslavia), apoi cei din lagărele de concentrare şi exterminare din 
Germania, refugiaţi din Basarabia şi Bucovina. Se presupune că 12.000 de 
refugiaţi au trecut şi prin Arad. Toţi aceştia au sosit în stare jalnică, 
extenuaţi sau bolnavi. Comunitatea a trebuit să găsească mijloacele pentru 

                                                           
68 Ibidem. 
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a-i sprijini, beneficiind şi de sprijinul Jointului şi de ajutorul Crucii Roşii 
Internaţionale70. În raportul său din 24 iunie 1945, Delegatul Crucii Roşii 
Internaţionale, Rosenthal, a subliniat faptul că, foarte numeroşi refugiaţi şi 
repatriaţi evrei au fost sprijiniţi cu deosebită abnegaţie. Începând de la 
sosirea lor în punctul de graniţă Curtici, continuând cu gara CFR Arad, au 
fost create cămine provizorii cu dormitoare, instalaţii sanitare şi puncte de 
ajutorare cu articole de îmbrăcăminte şi alimente71.  

Organizaţiile sioniste, conştientizează faptul că, o relaţie bună cu 
autorităţile aflate la putere, constituie o condiţie pentru dezvoltarea mişcării de 
hachşara (pregătire) şi apoi de alia (emigrare) spre Eretz Israel, depunând în acest 
sens toate eforturile pentru a îmbina armonios şi eficient loialitatea faţă de statul 
român  cu dragoste şi ataşamentul pentru idealul sionist. Se remarcă în acest sens 
Conferinţa pe Ardeal şi Banat a Partidului Muncitoresc Sionist Ichud, desfăşurată 
la Timişoara între 30 mai - 2 iunie 1946. La această conferinţă au participat şi 12 
delegaţi arădeni: Gardos Ludovic, dr. Haber Ladislau, Krausz Ștefan, Huppert 
Filip, Karacsonyi Josif, Roth Martha, Schwartz Ludovic (Latak), Kahane Mayer, 
Klein Desideriu şi soția, Muller Emilian, soția dr. Banyasz Ștefan şi I. Weinerth. 
Dintre aceştia, Huppert Filip a fost ales membru, Krausz Ștefan (Avram) membru 
supleant al biroului regional, iar în conducerea centrală lărgită au intrat dr. Haber 
Ladislau şi Schwartz Ludovic. Conferinţa a dezbătut îndeosebi problema emigrării 
în Palestina şi sprijinirea luptei pentru crearea unui stat evreiesc în mandatul 
britanic al Palestinei. Conferinţa s-a încheiat cu profeticele cuvinte ale dr. Haber 
Ladislau, care a accentuat că idealul sionist este mai aproape ca oricând de 
realizarea lui, căci numai în patria lor evreii pot realiza idealul lor poşlitic şi se pot 
despărţi definitiv de antisemitism72. 

La 15 ianuarie 1945 are loc şedinţa de constituire a comitetul interimar 
de conducere a Comunităţii de rit occidental din Arad. Deşi au fost invitaţi 
reprezentanţii tuturor partidelor politice, la şedinţă nu au participat decât delegaţii 
organizaţiilor sioniste şi ai Partidului Comunist. A fost aleasă o comisie interimară, 
sub preşedinţia farmacistului dr. Renyi Tiberiu (membru al Partidului Comunist, 
dar nefiind delegat oficial al acestui partid), în care au fost aleşi trei membrii ai 
organizaţiilor sioniste (Huppert Filip, Gardos Ludovic şi Grossman Pavel), trei 
membrii ai Partidului Comunist (dr. Szanto Alexandru, Donath Pavel şi Ban 
Gheorghe) şi trei membrii care nu aparţineau nici unei formaţiuni politice73. 

                                                           
70 Ibidem, p. 132. 
71 Comunitatea Evreiască Arad, dos. 110/1945, f. 77. 
72 Vezi Procesul-verbal al Conferinței Ihud din Timișoara (30 mai – 2 iunie 1946) aflat la 
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Abstract 
In the summer of 1940, between 26th June and 7th September, 

Romania lost almost 100.000 square kilometers and its 7000.000 
inhabitants (approximately 33% of the territory and of the population) 
without trying to defend at least national dignity and honor. 

The tragedy happened in an international context in which the 
country was isolated, the interwar alliance system broke down, France and 
Great Britain – the main European powers from which Romania expected 
support – were no longer able to react, the first being defeated and the 
second besieged by Germany. 

Furthermore, there has been added declared or tacitly support to 
the three aggressive states: USSR, Bulgaria and Hungary. This support has 
been given by the two great totalitarian powers of that time, Germany and 
Italy, which made multiple pressures on the government in Bucharest in 
order to obtain its capitulation. The responsibility of internal, military and 
policital factors was extremely important but unable to assure the 
conditions for maintaining the national unity realized in 1918. 
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În vara anului 1940, între 26 iunie şi 7 septembrie, România a 

pierdut aproape 100.000 kmp şi 7.000.000 de locuitori (aproximativ 33 % 
din teritoriu şi din populaţie), fără să încerce să-şi apere cel puţin onoarea şi 
demnitatea naţională. Tragedia s-a petrecut într-un context internaţional în 
care ţara era izolată, sistemul de alianţe interbelic destrămat, Franţa şi Marea 
Britanie - principalele puteri europene de la care ţara astepta sprijin - nu mai 
erau în stare să reacţioneze, prima fiind înfrântă iar cea de-a doua asediată 
de Germania. La toate acestea s-a adăugat sprijinul declarat sau tacit acordat 
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celor trei state agresoare - Uniunea Sovietică, Ungaria şi Bulgaria - de către 
cele două mari puteri totalitare ale vremii, Germania şi Italia, care au 
exercitat asupra guvernului de la Bucureşti presiuni multiple pentru cedare. 
Tragedia nu s-a datorat însă doar factorului extern nefavorabil. Extrem de 
mare a fost şi responsabilitatea factorilor interni - statali, politici şi militari -, 
care nu au fost în stare să asigure condiţiile pentru menţinerea unitaţii 
naţional-statale realizată în istoricul an 1918. Prezentăm mai jos 
documentele esenţiale  care au contribuit la dezmembrarea României Mari 
în anul 1940 :  

Notele ultimative sovietice1  
1. ,, Moscova,  26 iunie 1940 

În anul 1918, România, folosindu-se de slăbiciunea militară a Rusiei 
a desfăcut de la Uniunea Sovietică (Rusia) o parte din teritoriul ei, 
Basarabia, călcând prin aceasta unitatea seculară a Basarabiei, populată în 
principal cu ucraineni, cu Republica sovietică ucraineană. 

Uniunea Sovietică nu s-a împăcat niciodată cu faptul luării cu forţa a 
Basarabiei, ceea ce guvernul sovietic a declarat nu o singura dată şi deschis 
în faţa întregii lumi. Acum, când slăbiciunea militară a URSS a trecut în 
domeniul trecutului, iar situaţia internaţională care s-a creat cere rezolvarea 
rapidă a chestiunilor moştenite din trecut pentru a pune, în fine, bazele unei 
păci solide între ţări, URSS consideră necesar şi oportun ca în interesele 
restabilirii adevărului să paşească împreuna cu România la rezolvarea 
imediată a chestiunii înapoierii Basarabiei Uniunii Sovietice. 

Guvernul sovietic consideră că chestiunea întoarcerii Basarabiei 
este legată în mod organic cu chestiunea transmiterii către URSS a acelei 
părţi a Bucovinei a cărei populaţie este legată în marea sa majoritate cu 
Ucraina sovietică prin comunitatea soartei istorice, cât şi prin comunitatea de 
limbă şi compoziţie naţională. Un astfel de act ar fi cu atât mai just, cu cât 
transmiterea părţii de nord a Bucovinei către URSS ar putea reprezenta, este 
drept, că numai întro măsură neînsemnată, un mijloc de despăgubire a acelei 
mari pierderi care a fost pricinuită URSS-ului şi populaţiei Basarabiei prin 
dominaţia de 22 de ani a României în Basarabia. 

Guvernul URSS propune guvernului regal al României: 
          1. Să  înapoieze cu orice preţ  Uniunii Sovietice Basarabia. 
          2. Să transmită Uniunii Sovietice partea de nord a Bucovinei, cu 
frontierele potrivit cu harta alăturată. 

                                                 
1 Al. Vianu, C. Buşe, Z. Zamfir, Gh. Bădescu, Relaţii internaţionale în acte şi documente, 
vol. II( 1939- 1945), Bucureşti, Ed. Didactică şi Pedagogică, 1976, p. 49- 52. 
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          3. Guvernul sovietic îşi exprimă  speranţa că guvernul român va primi 
propunerile de faţă ale URSS şi că aceasta va da posibilitatea de a se rezolva 
pe cale paşnică conflictul prelungit dintre URSS şi România.. 

Guvernul sovietic aşteaptă răspunsul guvernului regal al României în 
decursul zilei de 27 iunie" 

2. „Moscova, 28 iunie 1940 
Guvernul URSS consideră răspunsul guvernului regal al României, 

din 27 iunie, ca imprecis, deoarece în răspuns nu se spune direct că el 
primeşte propunerea guvernului sovietic de a-i restitui neîntârziat Basarabia 
şi partea de nord a Bucovinei. Însă cum ministrul României la Moscova, dl. 
Davidescu, a explicat că răspunsul menţionat al guvernului regal al României 
înseamnă accedarea la propunerea guvernului sovietic, guvernul sovietic, 
primind această explicaţie a d-lui Davidescu, propune: 
         1. În decurs de patru zile, începând de la orele 14.00, după ora Moscovei, 
la 28 iunie, să se evacueze teritoriul Basarabiei şi Bucovinei de trupele 
româneşti. 
         2.  Trupele sovietice, în acelaşi timp, să ocupe teritoriul Basarabiei şi 
partea de nord a Bucovinei. 
         3. În decursul zilei de 28 iunie, trupele sovietice să ocupe urmatoarele 
puncte: Cernăuţi, Chişinău, Cetatea Albă. 
          4. Guvernul regal al României să ia asupra sa răspunderea în ceea ce 
priveşte păstrarea şi nedeteriorarea căilor ferate, parcurilor de locomotive şi 
vagoane, podurilor, depozitelor, aerodromurilor, întreprinderilor industriale, 
uzinelor electrice, telegrafului. 
          5. Să se numească o comisie alcătuită din reprezentanţi ai guvernelor 
român şi URSS, câte doi din fiecare parte, pentru lichidarea chestiunilor de 
litigiu în legatură cu evacuarea armatei române şi instituţiilor din Basarabia şi 
partea de nord a Bucovinei.  

Guvernul sovietic insistă ca guvernul regal al României să 
răspundă la propunerile sus-menţionate nu mai târziu de 28 iunie, ora 12 ziua  
(ora Moscovei)”. 
 
 Dictatul de la Viena2 

Textul Arbitrajului 
„Guvernul regal român şi guvernul regal ungar s-au adresat 

guvernului Reich-ului şi guvernului regal italian cu rugămintea de a rezolva 
printrun arbitraj chestiunea în suspensie, între România şi Ungaria, cu privire 
la teritoriul ce urmează a fi cedat Ungariei (ceea ce nu corespunde 

                                                 
2  M Manoilescu, Dictatul de la Viena. Memorii( iulie- august 1940), Bucureşti, Ed. 
Enciclopedică, 1991, p. 295- 296. 
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adevărului, însemnare pe text de Mihail Manoilescu). Pe baza acestei 
solicitări şi în temeiul declaraţiei guvernului regal român şi a guvernului 
regal ungar în legatură cu această solicitare, cum că vor recunoaşte drept 
obligatoriu pentru ele un asemenea arbitraj, ministrul german de Externe, 
Joachim von Ribbentrop, şi ministrul de Externe al Majestăţii Sale regelui 
Italiei şi Albaniei, împărat al Etiopiei, contele Galeazzo Ciano, după o nouă 
discuţie cu ministrul regal român al Afacerilor Străine, Mihail Manoilescu, şi 
cu ministrul ungar al Afacerilor Străine, contele Ştefan Csaky, au pronunţat, 
astăzi, la Viena urmatorul Arbitraj : 1. Frontiera definitivă dintre România şi 
Ungaria va fi cea desenată pe harta anexată. Trasarea exactă a graniţei la faţa 
locului rămâne în sarcina unei comisii romano-ungare; 2. Teritoriul până 
acum românesc ce revine de azi înainte Ungariei va fi evacuat de trupele 
româneşti în termen de 14 zile şi remis Ungariei în stare corespunzătoare. 
Diferitele etape ale evacuării şi ocupării, precum şi alte aspecte ale acestora 
vor fi stabilite imediat de o comisie româno-ungară. Guvernul regal român 
şi guvernul regal ungar vor îngriji ca evacuarea şi ocuparea să se efectueze 
în linişte şi ordine deplină; 3. Toţi cetăţenii români domiciliaţi astăzi pe 
teritoriul ce urmează a fi cedat de România dobândesc fără alte formalităţi 
cetăţenia ungară. Ei sunt îndreptăţiţi să opteze în termen de şase luni în 
favoarea cetăţeniei române. Persoanele care fac uz de acest drept de opţiune 
vor părăsi teritoriul de stat ungar întrun termen adiţional de un an şi vor fi 
preluate de România. Ele îşi pot lua cu sine în mod liber averea mobilă. De 
asemenea, pot să-şi lichideze şi până la plecarea lor averea imobilă şi să ia cu 
sine, tot în mod liber, produsul rezultat. Dacă lichidarea nu reuşeşte, aceste 
persoane vor fi despăgubite de Ungaria.Ungaria va trata toate problemele 
legate de strămutarea optanţilor cu generozitate şi solicitudine; 4. Cetăţenii 
români ce aparţin naţionalităţii ungare care locuiesc în teritoriul cedat, în 1919, 
de Ungaria României şi care rămân la România primesc dreptul de a opta în 
termen de şase luni pentru cetăţenia ungară. Pentru persoanele care fac uz de 
acest drept de opţiune sunt valabile principiile expuse la punctul 3 de mai sus; 
5. Guvernul regal ungar se angajează în mod solemn să asimileze, în totul cu 
ceilalţi cetăţeni unguri persoanele care pe baza acestei sentinţe de arbitraj 
dobândesc cetăţenia ungară, dar aparţin naţionalităţii române. Guvernul regal 
român îşi ia acelaşi angajament solemn în ceea ce îi priveste pe cetăţenii 
români de naţionalitate ungară care ramân pe teritoriul românesc; 
6.Reglementarea celorlalte chestiuni de amănunt care rezultă din transferul de 
suveranitate rămâne în seama tratativelor directe dintre guvernul regal român 
şi cel regal ungar; 7. În cazul când în cursul aplicării acestui Arbitraj se vor 
ivi greutăţi sau dubii, guvernul regal român şi guvernul regal ungar se vor 
înţelege pe cale directă. Dacă asupra unei chestiuni nu se vor putea pune de 
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acord, atunci ele vor supune guvernului Reichu-lui şi guvernului regal italian 
litigiul respectiv în vederea unei hotărâri definitive. 
                         Viena, 30 august 1940 
                         (ss) Joachim von Ribbentrop 
                         (ss) Galezzo Ciano”. 
 
Tratatul de la  Craiova ( 7 septembrie 1940 )3 
 
,,Art. I.  În sectorul cuprins între Dunăre şi Marea Neagră, frontiera între 
Bulgaria şi România va fi pe viitor stabilită astfel încât să urmeze traseul 
arătat în Protocolul anexat articolului de faţă. Acest protocol face parte 
integrantă din prezentul tratat. 

Modalităţile de punere în aplicare ale acestui articol formează 
obiectul unui Acord special între înaltele părţi contractante. 
Art II.  Pe baza tratatului de faţă, înaltele părţi contractante declară în mod 
solemn frontiera stabilită între ele ca fiind definitivă şi perpetuă.  

Fiecare din înaltele părţi contractante declară în mod solemn să nu 
mai formuleze niciodată vreo pretenţiune de ordin teritorial împotriva 
celeilalte părţi contractante. 
Art. III.  Înaltele părţi contractante sunt de acord pentru a proceda întrun 
termen de 3 luni cu începere de la schimbul instrumentelor de ratificare ale 
prezentului tratat, la schimbul obligatoriu dintre supuşii români de origine 
etnica bulgară din judeţele Tulcea şi Constanţa (acestea din urmă în 
delimitarea dinainte de 14 iunie 1925) şi supuşii români de origine etnică 
română din judeţele Durostor şi Caliacra. Întrucât priveşte supuşii români de 
origine etnică bulgară şi supuşii bulgari de origine etnica română din alte 
regiuni ale României şi Bulgariei, imigrarea acestora în ţara lor de afinitate 
etnica ramâne facultativă, întrun termen de un an cu începere de la schimbul 
instrumentelor de ratificare ale tratatului de faţă. 

S-a convenit, totuşi, că guvernul român va putea decreta emigrarea 
obligatorie în Bulgaria a unui număr de supuşi români de origine etnică 
bulgară egal cu acela al supuşilor bulgari de origine etnică română, ce şi-ar fi 
exercitat facultatea de a emigra potrivit aliniatului precedent - guvernul 
bulgar angajându-se a primi pe teritoriul său pe zişii supuşi români de 
origine etnică bulgară. 

În mod reciproc, guvernul bulgar va putea decreta emigrarea 
obligatorie în România a unui numar de supuşi bulgari de origine etnică 
română egal cu acela al supuşilor români de origine etnică bulgară, care şi-ar 

                                                 
3 Al. Vianu, C. Buşe, Z. Zamfir, Gh. Bădescu, op. cit., p. 88-90. 
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fi exercitat facultatea de a emigra în  conformitate cu aliniatul al doilea al 
articolului de faţă guvernul român angajându-se a-i primi pe teritoriul său. 

Chestiunile tehnice referitoare la transferul de populaţiuni fac 
obiectul unui Acord special între înaltele părţi contractante”. 
Art IV.   Chestiunile de ordin financiar derivând din tratatul de faţă formează 
obiectul unui Acord special între înaltele părţi contractante. 
Art.V.  Bunurile rurale, proprietăţi clădite şi neclădite, situate în judeţele 
Durostor şi Caliacra (în delimitarea lor dinainte de 14 iunie 1925), 
dobândite potrivit legilor române şi aparţinând tuturor românilor ce nu sunt 
cuprinşi în transferul de populaţiuni, vor putea fi lichidate liber şi nesilit de 
către proprietarii lor, fără piedici ce ar rezulta din dispoziţiuni legislative sau 
administrative bulgare, într-un termen de 18 luni, cu începere de la schimbul 
instrumentelor de ratificare ale tratatului de faţă. 

Dupa expirarea acestui termen, autorităţile bulgare vor putea 
expropria proprietăţi în schimbul unei juste şi prealabile despăgubiri stabilite 
după evaluările făcute de Comisiunea mixtă pentru schimbul de populaţiuni. 
Art VI.  Se creează o Comisiune mixtă, compusă din 3 membri români şi 3 
membri bulgari, căreia îi vor fi supuse toate chestiunile respective la aplicarea 
tratatului de faţă, chestiuni pentru a căror soluţionare nu s-ar fi prevăzut o 
procedură  specială. 

Zisa comisiune îşi va avea sediul la Giurgiu şi se va întruni întrun 
termen de 3 zile după schimbul instrumentelor de ratificare ale tratatului de 
faţă. 

Dacă Comisiunea mixtă nu ar ajunge să găsească soluţiunea unei 
chestiuni întrun  termen de 10 zile cu începere, din momentul în care ea ar fi 
fost sesizată, zisa chestiune va fi supusă, la cererea uneia dintre delegaţiunile 
la Comisiunea mixtă, celor două guverne, pentru a fi rezolvată pe cale 
diplomatică. 

Dacă într-un nou termen de 2 luni, cu începere din momentul când 
guvernul respectiv ar fi fost sesizat de delegaţiunea sa în Comisiunea mixtă, 
tratativele pe cale diplomatică nu ar fi ajuns la un acord, diferendul va fi 
supus arbitrajului. 

Fiecare din  înaltele părţi contractante va desemna un arbitru. Cei 
doi arbitri se vor pune de acord pentru desemnarea unui supraarbitru.În ca de 
dezacord, alegerea supraarbitrului va fi încredinţată unei terţe puteri, 
desemnată de comun acord de către înaltele părţi contractante. 
ArtVII.  Prezentul tratat va fi ratificat. Schimbul instrumentelor de ratificare 
va avea loc în Bucureşti, cel mai târziu până   la 15 septembrie  1940”. 

Pe de altă parte ultimele două cabinete ale regimului carlist 
(Gheorghe Tătărescu  mai-iulie 1940 şi Ion Gigurtu - iulie-septembrie 1940) 
s-au străduit să evite marile pierderi teritoriale, prin renunţarea la obligaţiile 
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internaţionale anterioare (anularea garanţiilor anglo-franceze din aprilie 1939, 
retragerea din Societatea Naţiunilor etc.) şi, mai cu seamă, prin afirmarea 
ostentativă a dorinţei de a conlucra cu Reichul nazist, care, angajat faţă de 
vecinii României, a indicat cu consecvenţă Bucureştilor să accepte pretenţiile 
formulate de aceştia. Interesul Berlinului, împlinit finalmente, a fost de a 
domina România4. 

Supraveghind şi chiar dirijând schimbarea de atitudine, Regele 
Carol  al II-lea era interesat să asigure supravieţuirea regimului său în 
condiţiile apropierii ţării de Germania. În acelaşi scop şi pentru a fi pe placul 
Berlinului, cu începere din ianuarie-aprilie 1940, regele recomandase 
reconcilierea  forţelor politice interne, context în care s-au început negocieri 
cu legionarii, care, dupa 22 iunie 1940, când locul Frontului Renaşterii 
Naţionale, singura formaţiune politică admisă legal sub regimul carlist, a 
fost luat de Partidul Naţiunii, la 28 iunie şi 4 iulie au fost incluşi pentru 
prima dată legionari în guvern, prin câţiva reprezentanţi, în frunte cu Horia 
Sima însuşi5.  

În ce-i priveşte pe liderii celorlalte grupări şi facţiuni politice 
burgheze şi democratice, trebuie subliniat faptul că mulţi au fost implicaţi în 
deciziile de cedare a regiunilor istorice ale Basarabiei, Nordului Bucovinei, 
Transilvaniei şi Cadrilaterului, motivând cu toţii-dar, în fapt, urmând 
indicaţiile camarilei - că erau preocupaţi de asigurarea dăinuirii cu orice preţ a 
statului şi poporului român, fiind, pe de altă parte, convinşi  că soarta  
razboiului nu fusese nicidecum decisă în vara anului1940. Opţiunile lor au 
fost exprimate deschis în cadrul unor Consilii de Coroană, anume convocate 
de către Carol al II-lea, la 27 iunie şi 30-31august1940, pentru dezbaterea 
notelor ultimative sovietice în privinţa Basarabiei şi Bucovinei şi a 
presiunilor Axei în problema Transilvaniei.În cadrul respectivelor Consilii sau 
în afara lor s-au exprimat categoric împotriva cedărilor teritoriale:  Nicolae 
Iorga,  Iuliu Maniu  şi Gheorghe I. Brătianu6. 

În vara anului 1940, dupa victoria Germaniei în Vest, în 
evenimentele desfăşurate în Europa Est-Centrală rolurile au fost oarecum 
redistribuite comparativ cu perioada crizei din august  1939:  URSS  a luat 
locul Germaniei, iar România - pe cel al Poloniei. Manifestările şi rezultatul 
au fost, se înţelege, acelaşi: agresorii s-au încurajat şi s-au susţinut între ei, iar 
victima, în cele din urmă, a trebuit să cedeze. Desfăşurarea contactelor 
diplomatice a fost cercetată în amănunt, iar documentele-probă editate sunt prea 
bine cunoscute, astfel încât nu mai insistăm asupra tuturor detaliilor7. 
                                                 
4 N. Chiachir, Marile Puteri şi România (1856- 1947), Bucureşti, 1996, pp. 251- 252. 
5 H. Sima, Sfârşitul unei domnii sângeroase, Madrid, 1990, p. 292. 
6 I. Mamina, Consiliile de Coroană, Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 1997, pp. 262- 268. 
7 I. Mamina, op. cit., pp. 268- 269. 
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În acest loc se impune să reţinem momentul ales de Kremlin pentru 
a se adresa oficial României cu cereri ultimative privind cedarea neîntarziată 
şi integrală a Basarabiei şi a Bucovinei. Era a doua zi după capitularea 
Franţei, aliatul continental numărul unu al României, şi în clipa în care 
Reichul nazist îşi avea concentrate forţele principale ale Wehrmachtului în 
Vest, la sfârşitul campaniei declanşate în 10 mai 1940, iar V.M. Molotov, 
liderul guvernului şi al diplomţiei sovietice, a socotit necesar să-1 convoace 
pe ambasadorul german la Moscova, contele Friedrich von der Schulenburg, 
pentru a-i aduce la cunoştinţă că URSS se decisese ca, potrivit paragrafului 
3 din protocolul auxiliar secret al pactului de neagresiune din 23 august 
1939, să se adreseze Bucureştilor pentru a obţine „soluţionarea" problemelor 
Basarabiei şi Bucovinei8. 

În  seara zilei de 26 iunie 1940, la ora 22.00, V.M. Molotov 1-a 
convocat pe ministrul român la Moscova, Gheorghe Davidescu, pentru a-i 
înmâna cea dintâi notă ultimativă privind cedarea Basarabiei şi a Bucovinei 
de Nord catre URSS. Cercetările istoricilor români au surprins desfăşurarea 
generală şi în detaliu a evenimentelor intervenite. Se cunoaste că, în cursul 
noţtii de 26/27 iunie 1940, Gheorghe Davidescu a reuşit să trimită la 
Bucureşti textul notei ultimative şi, concomitent, cu mari dificultăţi legate 
de transmitere, raportul pe marginea întalnirii sale cu V.M. Molotov. Din 
acest ultim document deducem, în chip necondiţionat, că diplomatul român 
a adoptat, în asemenea împrejurări hotărâtoare, o atitudine demnă şi 
curajoasă, că a apărat cu vehemenţă drepturile şi interesele ţării sale şi că a 
combătut deschis, fără menajamente, tentativele lui Molotov de a justifica 
raptul teritorial9. 

În ultimii ani, cercetările în arhivele române şi ex-sovietice au 
condus la descoperirea unor noi documente referitoare la momentele 
esenţiale ale crizei din iunie-iulie 1940. Între acestea, un loc distinct îl ocupă 
cele trei stenograme ale întrevederilor Molotov - Gheorghe Davidescu, din 
26 iunie 1940 (după orele 22), 27 iunie 1940 (după orele 23) şi 28 iunie 
1940 (după ora 1.25) ele fiind integral valorificate şi minuţios examinate. 
Stenogramele sunt extrase din aşa-zisul jurnal de cabinet al fostului ministru 
de Externe sovietic, întocmite de un anume Boris F. Podţerob10. 

După ce a ascultat şi a primit textul notei ultimative sovietice, 
Gheorghe Davidescu a dezvoltat în faţa lui V.M. Molotov o temeinică 
demonstraţie pe tema drepturilor româneşti în Basarabia şi în Bucovina de 

                                                 
8 Ibidem, p. 274. 
9 Gh. Buzatu, România cu şi fără Antonescu, pp. 80- 81. 
10 Gh. Buzatu, România între ultimatum şi dictat( 1940) în Idenţitatea naţională şi spirit 
european- Acad. Dan Berindei la 80 de ani, Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 2003, pp. 441- 
452. 
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Nord, un prilej de a puncta o atitudine energică: „Basarabia a fost de cinci 
secole românească [...]. Bucovina niciodată n-a aparţinut Rusiei... ”. Era - a 
continuat diplomatul român - în interesul URSS ca, la graniţa de Vest, să 
existe „o Românie puternică, unită în frontierele ei etnice şi istorice”11. 

V.M. Molotov a exprimat dezacordul guvernului sovietic, ceea ce 
n-a fost suficient pentru Gheorghe Davidescu, care a lansat acest îndemn: 
„Sa lăsăm istoria să judece”. De asemenea, el a refuzat să preia harta 
pregatită de Molotov, pe care fusese trasată „noua graniţă” pe Prut dintre 
URSS şi România. În final, Molotov i-a reamintit lui Davidescu cum că, în 
ziua de 27 iunie 1940, care tocmai avea să înceapă, URSS aştepta răspunsul 
guvemului de la Bucureşti la nota ultimativă predată12.  

Nordul Bucovinei nu reprezenta decât o reparaţie parţială, totuşi 
„un mijloc de despăgubire” a pierderii suferite, chipurile, de URSS, prin 
„ocuparea" Basarabiei de către România vreme de 22 de ani. 

În sprijinul politicii externe sovietice, prezentarea notei ultimative 
s-a făcut sub ameninţarea cu recurgerea la forţă în cazul neacceptării ei. 
Formula consacrată era cuprinsă în prevederea ce trimitea la situaţia 
existentă, marcată de faptul că slăbiciunea militară a URSS a trecut în 
domeniul trecutului. 

Nu este greu de închipuit care a fost efectul notei lui  Molotov din 
26 iunie 1940 la Bucureşti. Au avut loc consultări între reprezentanţii 
forţelor politice, regele Carol al II-lea, sesizând pericolele, s-a impus în 
poziţia de arbitru al situaţiei, au fost consultaţti - fără rezultate pozitive - 
aliaţii din Înţelegerea Balcanică, s-au pus speranţe zadarnice în reacţia 
Germaniei, al cărei îndemn categoric „Cedaţi!” - exprimat în temeiul 
bunelor raporturi şi chiar al conlucrării sovieto-germane de după 23 august 
1939 - a venit mult prea rapid pentru ca să nu se presupună că Moscova şi 
Berlinul acţionau de conivenţă. Ceea ce, după cum a rezultat din examinarea 
documentelor diplomatice, era pe deplin adevărat şi, concomitent cu starea 
reală de completă izolare internaţională şi cu erorile comise de guvernele 
regimului de dictatură carlistă, va determina România să se încline în faţa 
forţei13. 

În mod concret, la 27 iunie 1940, s-au întrunit două Consilii de 
Coroană, iar, în baza deciziilor de cedare adoptate, guvernul Gheorghe 
Tătărescu a transmis Moscovei - ca răspuns la nota ultimativa sovietică din 
ajun - un prim mesaj care vorbea de „discuţii amicale”. Or, Moscova nu 

                                                 
11  V. Văratic, Preliminarii ale raptului Basarabiei şi Nordului Bucovinei. 1938- 1940. 
Volum de documente din fostele arhive secrete române, Bucureşti, Ed. Libra, 2000, pp. 
199- 200. 
12 V. Varatic, op. cit., p. 202. 
13 Ibidem, p. 205. 
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avea nevoie de aşa ceva. În seara aceleiaşi zile, cu începere de la orele 23.00, 
Molotov 1-a primit din nou pe Davidescu. Cu câteva ceasuri înainte de-a se 
întalni cu Molotov, Davidescu aflase că omologul său german la Moscova, 
contele Schulenburg, intervenise la Kremlin pentru a obţine prelungirea 
termenului stabilit în nota ultimativă sovietică, ceea ce Molotov n-a admis, 
dimpotrivă, a adaugat că, în lipsa unui răspuns pozitiv, „trupele sovietice îşi 
vor începe operaţiunile la miezul nopţii”14. 

În atare situaţie, primindu-1 în seara de 27 iunie 1940 (ora 23.00) pe 
Davidescu, care aducea nota de răspuns a Bucureştiului la primul ultimatum, 
Molotov a respins tentativele Bucureştiului de tergiversare, precizând că 
replica era ambiguă, pe moment, nimic altceva nu era de negociat decât „numai 
asupra evacuării trupelor româneşti din Basarabia şi din nordul Bucovinei". 
Retragerea trupelor române trebuia să înceapă chiar a doua zi, fiind 
simultană cu intrarea trupelor sovietice în teritoriul dintre Prut şi Nistru. 
Pentru aceasta, Molotov urma să se consulte cu liderii Armatei Roşii, iar, 
după aceea, avea să se revadă cu Davidescu, pentru a-i comunica în scris 
răspunsul la nota primită de la Bucureşti15. 

În adevăr, la 28 iunie 1940, cu începere de la ora 1.30, el a revenit la 
Ministerul Afacerilor Externe al URSS pentru a primi din mâinile lui 
Molotov personal textul celui de-al doilea ultimatum sovietic. Predându-i 
documentul, liderul sovietic a încheiat, pe un ton ameninţător, că guvernul său 
nu admitea „nici o amânare”. 

Revenit la Legaţie, Davidescu s-a îngrijit de transmiterea (28 iunie 
1940, ora 2.25) a celei de a doua note ultimative sovietice Bucureştiului, iar 
guvernul român îi va indica trimisului său, prin telegrama cifrată nr. 39 039, ca 
să înştiinţeze în cursul zilei, la ora 11.00, partea sovietică de acceptul 
României de a evacua teritoriul dintre Prut şi Nistru. Decizia se explică prin 
voinţa guvernului român de a evita „gravele urmări pe care le-ar fi avut 
recurgerea la forţă şi deschiderea ostilităţilor în această parte a Europei”, 
acţiuni care, evident, cădeau în responsabilitatea URSS, ceea ce putea 
constitui un blam internaţional ori la judecata istoriei, dar care, totuşi, era un 
lucru insuficient în raport cu răul admis - sfârtecarea parţială a teritoriului 
naţional. Iar evacuarea Basarabiei şi a Bucovinei de Nord a reprezentat, întro 
perspectivă de numai 60-70 de zile pe atunci, începutul prăbuşirii României 
Mari. Responsabilitate care, întreagă, cădea în seama imperialismelor vecine şi, 
nu mai puţin, în aceea a Bucureştiului, unde totuşi se acceptase decizia de 
abandonare a provinciilor istorice din răsărit16. 

                                                 
14 Ibidem, p. 209. 
15 Ibidem, p. 217. 
16 Ibidem, p. 220. 
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La Bucureşti, în dimineaţa de 27 iunie 1940, de îndată ce s-a 
recepţionat şi s-a descifrat integral textul telegramei lui Gheorghe Davidescu, 
cuprinzând relatarea întrevederii sale cu Molotov din seara precedentă, 
cercurile guvemamentale, deja cuprinse de derută în urma semnalelor din 
cursul nopţii, au trecut la acţiune. Carol al II-lea şi oamenii săi, guvernul 
condus de Gheorghe Tătărescu au recurs, pentru dispersarea responsabilităţilor, 
la autoritatea a două Consilii de Coroană, reunite, ambele, în cursul zilei de 
27 iunie 1940: primul, cu începere de la ora 12.20 (pentru dezbaterea 
conţinutului notei ultimative), iar al doilea, dupa ora 21.00 (pentru examinarea 
reacţiilor după prezentarea aceleiaşi note ultimative sovietice din 26 iunie 
1940)17. 

Beneficiind de o sursă fundamentală, precum Jumalul regelui Carol al 
II-lea, este interesant de delimitat cercul răspunderilor. Astfel, la primul 
Consiliu de Coroană au participat 27 de miniştri şi consilieri regali, dintre 
care 11 s-au pronunţat împotriva acceptării notei ultimative sovietice 
( Nicolae Iorga, George G. Mironescu, dr. Constantin Angelescu, Victor 
Iamandi, Victor Antonescu, Ştefan Ciobanu, Silviu Dragomir, Traian Pop, 
H. Hortolomei, Petre Andrei şi Ernest Urdăreanu), 10 pentru, 5 pentru 
discuţii şi 1 rezervat. Surprinzătoare este concluzia memorialistului pe 
marginea bilanţului. Deşi 11 demnitari prezenţi se pronunţaseră contra, 
suveranul conchidea în mod straniu: „De la început [de la începutul şedinţei] 
s-a văzut tendinţa către cedare…”. Mărturiile lui Carol au fost confirmate, 
relativ recent, de către un alt martor de vază: Petre Andrei, cu al său Jurnal18. 

Primul aspect ce se impune a fi relevat priveşte faptul că, în iunie 
1940, factorii politici şi militari de la Bucureşti, opinia publică naţională  n-
au împărtăşit în totalitate punctul de vedere după care admiterea pretenţiilor 
sovietice ar fi fost unica soluţie. Nu insistăm asupra poziţiilor exprimate, 
chiar în Consiliul de Coroană, de către Nicolae Iorga şi de către ceilalţi care 
au votat împotriva evacuarii Basarabiei şi a Nordului Bucovinei. Cu titlu de 
exemplu, menţionăm protestul energic (acoperit cu cateva mii de semnături) 
rostit la 2 iulie 1940 de Ştefan Ciobanu în şedinţa comună a comisiilor de 
politică externă ale Camerei şi Senatului. Cu acelaşi prilej, s-a prezentat un 
memoriu subscris de Nicolae Iorga, Iuliu Maniu, Constantin I.C. Brătianu, 
Virgil Madgearu, Constantin Angelescu, Stelian Popescu ş.a. Generalul Ion 
Antonescu a fost primit la 1 iulie 1940 în audienţă de către regele Carol al 
II-lea, înaintând o scrisoare de protest contra admiterii cedărilor de teritorii, 
ceea ce, după cum se ştie, a provocat reacţia monarhului şi surghiunirea 

                                                 
17  P. Andrei, Jurnal. Memorialistică. Corespondenţă, ediţie V. F. Dobrinescu şi 
colaboratori, Iaşi, 1993, pp. 89- 91. 
18 P Andrei, op. cit., p. 92. 
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semnatarului. Reţinem din scrisoarea adresată Regelui: „Poporul şi armata au 
fost dezarmaţi fără luptă. Demoralizarea lor este fără limită. Lipsa lor de 
încredere în conducător este totală. Ura lor, în contra vinovaţilor, a tuturor 
vinovaţilor de ieri şi de azi creşte... ”. Iar, în concluzie, viitorul şef al statului 
român înţelegea să se dovedească neînduplecat şi să facă recomandari: pe 
plan intern şi extern ţara fusese precipitată în catastrofă; încercarea de 
reparaţii n-o puteau face aceia care erau vinovaţi de pregătirea şi dezlănţuirea 
ei, căci n-ar fi făcut decât să o sporească. Ieşirea era una singură: „Trebuie 
schimbat imediat şi sistemul, [schimbaţi] şi oamenii”19. 

Al doilea aspect ce stăruie în atenţia noastră atunci când ne 
propunem să aflam un raspuns la întrebările formulate este următorul: cât de 
temeinice, cât de exacte au fost datele expuse în şedinţele Consiliilor de 
Coroană din 27 iunie 1940 de către persoanele cele mai autorizate - premierul 
Gheorghe Tătărescu, generalul Florea Ţenescu, şeful Marelui Stat-Major, şi 
generalul loan Ilcuş, ministrul de Razboi? 

Examinând planurile sovietice - fie de trimitere a forţelor armate 
între Nistru şi Prut, fie de invadare a spaţiului respectiv -, se adevereşte că, 
la 27 iunie 1940, în discuţiile purtate în cele două  Consilii de Coroană de la 
Bucureşti a fost dezbătută  ipoteza unui atac armat al URSS dacă s-ar fi respins 
nota ultimativa a lui Molotov. Ceea ce, trebuie să recunoaştem, nu putea să 
constituie numaidecât un argument pentru cedare, ci, dimpotrivă, şi pentru 
respingerea agresivităţii Moscovei.În acest cadru, credem că nu poate fi 
ignorată problema valorii şi a calităţii trupelor sovietice destinate 
operaţiunilor din Basarabia şi Bucovina. Se cunosc, după cercetările de 
arhivă, posibilitaţile României din vara anului 1940: ea nu putea miza pe 
mai mult de 40 de divizii, din care, pentru apărarea frontierelor de nord-est, 
se reţineau aproximativ 20 de mari unităţi (16 divizii de infanterie, 2 divizii 
de cavalerie s.a.), plus cel mult 2-3 divizii de infanterie din rezerva Marelui 
Stat-Major20. 

În şedinţa Consiliului de Coroană din seara de 27 iunie 1940, 
generalul Ţenescu - după cum ne amintim - s-a referit, de asemenea, la 
existenţa în subordinea sa a 40 de divizii. În schimb, el a evaluat (după 
varianta Petre Andrei) la peste 140 de divizii valoarea forţelor reunite ale 
URSS, ale Ungariei şi Bulgariei. Cifrele avansate au fost, desigur, exagerate. 
Mai întâi, pentru că nu se cunoaşte existenţa nici unui plan de acţiune 
comună a celor trei state în cazul în care România ar fi respins notele 
ultimative ale Moscovei. În al doilea rând, generalul Ţenescu, evaluând 
                                                 
19 I. Scurtu, Pe marginea prăpastie. 21- 23 ianuarie 1941, Vol. I, ediţia a II- a, Bucureşti, 
1992, pp. 51- 56. 
20 Gh. Buzatu, Din istoria secretă a celui de al II- lea război mondial, II, Bucureşti, Ed. 
Enciclopedică, 1995, pp. 247- 248. 
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separat forţele sovietice, a identificat: 100 divizii de infanterie, 20 brigăzi de 
cavalerie, 7 divizii motorizate. Îl putem bănui pe generalul român de 
tentativă de dezinformare a participanţilor la şedinţa Consiliului de 
Coroană21. 

Un alt aspect ce se impune a fi elucidat priveşte gradul în care 
autorităţile române au fost la curent în 1940 cu preparativele militare ale 
URSS de acţiune în Basarabia şi Bucovina şi, mai mult, cu riscurile reale ale 
respingerii necondiţionate a notelor ultimative ale lui Molotov. Studiile şi 
monografiile publicate până acum, lucrările cu caracter memorialistic, 
începând, de pildă, cu cunoscutul volum al lui Grigore Gafencu din 1944, s-
au referit la preparativele URSS (pe plan diplomatic, îndeosebi) din 1939-
1940 în vederea ocupării Basarabiei, Moscova acţionând - precum în 
cazurile Finlandei, Ţărilor Baltice şi Poloniei -pentru transpunerea în viaţa a 
prevederilor faimosului protocol secret Ribbentrop-Molotov. Întrun 
asemenea context au fost luate în consideraţie toate declaraţiile lui Molotov, 
liderul diplomaţiei sovietice, preparativele pentru un atac în Basarabia la 6 
decembrie 1939, toate demersurile Kremlinului la Berlin etc. Se înţelege că 
n-au fost neglijate pregătirile militare, sub acest aspect urmărirea sovieticilor 
avansând de partea română odată cu desfăşurarea însăşi a evenimentelor, în 
1939-1940, mai ales prin eforturile Biroului II al Marelui Stat-Major. Spre 
ilustrare, vom apela la informaţiile obţinute şi sintetizate de acest organism, 
dat fiind şi faptul, de semnificaţie istorică majoră, ca ştirile culese de el au 
fost la îndemâna unora dintre factorii implicaţi în deciziile din iunie 1940 ale 
Consiliilor de Coroană de la Bucureşti (Guvern, Rege şi Armată). În baza 
datelor culese de Biroul II român, Bucureştiul a fost la curent în 194022 : 
   -  cu concentrările de trupe sovietice la est de Nistru în prima jumătate a 
anului; 
   - cu faptul că, dupa 1 aprilie 1940 (lucru atestat şi de sursele sovietice), 
concentrările de trupe au fost sistematice, având în vedere intervenţia „în 
eventualitatea unei acţiuni armate a URSS” în desfăşurarea evenimentelor 
din sud-estul european; 
   - cu faptul că agitatorii comunişti şi propagandiştii din Armata Roşie au 
răspândit zvonul că România se pregătea să atace URSS, dar că, în schimb, 
URSS va obliga România să-i cedeze Basarabia şi Bucovina23. 

La 19 iunie 1940, Biroul II a prezentat lucrarea Consideraţiuni 
politico-strategice privind situaţia României după capitularea Franţei, material 
ce relevă înrăutăţirea situaţiei generale a ţării noastre şi evidenţia 

                                                 
21 P. Andrei, op. cit., p. 94. 
22 Gh. Buzatu, Din istoria secretă..., p. 250 
23 Ibidem, p. 253. 
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posibilitatea ca URSS „să-şi îndrepte acţiunea sa şi asupra României, 
propunându-şi să respingă pe români din Basarabia şi Bucovina şi, eventual, 
să ducă frontul pe Carpaţii Răsăriteni". URSS putea beneficia - se sublinia 
de Biroul II român - de situaţia Germaniei (cu grosul trupelor sale angajate 
în Vest) şi „să treacă la atac” fără a mai anunţa Berlinul. Nu a fost, se ştie, 
cazul, dar, oricum, materialul din 19 iunie 1940 avertiza categoric: „Această 
intenţiune [a URSS de-a intra în Basarabia şi Bucovina] trebuie întrevăzută 
ca foarte posibila şi este în perfect acord cu toate informaţiile primite de 
Marele Stat-Major (Secţia 2-a) în ultimul timp”24. 

În atare împrejurări, sugerează Sinteza Biroului II român de la 
finele anului 1940, prezentarea notelor ultimative sovietice nu a survenit ca 
o totală surpriză pentru cercurile conducătoare de la Bucureşti. Ceea ce a 
surprins, adaugăm noi, a fost doar faptul că intervenea o anume realitate, 
confruntarea cu o situaţie necunoscută fiind pentru oricine, se ştie prea bine 
acest lucru, oricum dezagreabilă şi plină de inedit, cu consecinţe imposibil 
de perceput în absenţa impactului25. 

Ceea ce ne surprinde, întro asemenea stare de lucruri, a fost modul 
în care s-a recepţionat la Bucureşti stirea despre prezentarea primei note 
ultimative sovietice şi atmosfera ce s-a creat. Din notele lui Gheorghe 
Tătărescu desprindem detalii atât în această  privinţă, cât şi cu referire la 
demersurile guvernului român de amânare a momentului impactului, ceea ce 
constituie un nou argument în sensul că liderii politici şi militari 
pătrunseseră intenţiile agresive ale Kremlinului26. 

Acţiunile URSS din iunie - iulie 1940 au avut, în ansamblu, un 
efect catastrofal asupra României. Notele ultimative din 26-27 iunie 1940 nu 
numai ca au inaugurat, ci, pur şi simplu, au declanşat procesul dezintegrării 
teritoriale a României Mari. Căci, în adevar, odată satisfăcute revendicările 
Moscovei, cine mai putea stăvili pretenţiile revizioniste ale Ungariei şi 
Bulgariei, ambele încurajate de Germania, Italia şi URSS? Guvernul de la 
Bucureşti avea să fie silit, în consecinţă, să inţieze tratative cu Sofia şi 
Budapesta, după ce, la 1 iulie 1940, a renunţat la garanţiile anglo-franceze 
din aprilie 1939, iar la 11 iulie 1940 s-a retras oficial din Liga Naţiunilor27.  

 La 2 iulie 1940, regele Carol al II-lea s-a adresat direct lui Adolf 
Hitler, insistând pentru „o colaborare mai intimă cu Germania", care ar fi 

                                                 
24 Ocuparea Basarabiei şi Bucovinei de Nord de către trupele sovietice( Sinteză, 1940), p. 
10. 
25 Ibidem, p. 11. 
26 Ibidem, pp. 11- 12. 
27 C. Grad, Al II- lea Arbitraj de la Viena( 30 august 1940). Poziţia armatei române, ediţia 
a II- a, Zalău, 2000, pp. 60- 61. 
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putut fi „întărită” de o alianţă şi de trimiterea unei misiuni militare germane 
în România.  

Replica Fuhrerului, din 3 iulie 1940, a fost prezentată regelui Carol 
al II-lea a doua zi, având - la numai câteva ceasuri după sfârşitul evacuării 
dezastruoase din Basarabia şi Bucovina de Nord - efectul unui trăsnet la 
Bucureşti: în mod amical, Carol al II-lea era avertizat că România „nu va 
putea evita cedarea unor teritorii care sunt populate de unguri sau bulgari şi 
nu de români”. Soluţionarea problemei era considerată ca reprezentând 
„condiţia primordială pentru o pacificare reală a Balcanilor”28.  

Asistat de Mihail Manoilescu, liderul diplomaţiei române în noul 
cabinet condus de Ion Gigurtu de la 4 iulie 1940, Carol al II-lea a acceptat 
de îndată, în principiu, ideea de a negocia direct cu Budapesta şi Sofia, dar 
voia asigurări că Ungaria şi Bulgaria nu vor emite pretenţii „dincolo" de 
raţiunile politice existente şi de realităţile etnice. În mod concret, suveranul 
nu respingea „vaste şi reciproce schimburi de populaţie”, după cum 
menţiona noul mesaj, din 6 iulie 1940, adresat Fiihrerului, care era implorat 
să acorde României „sprijin moral" în negocierile ce urmau a fi angajate cu 
Ungaria şi Bulgaria29.  

Răspunsul din 15 iulie 1940 al lui Hitler trimitea Bucureştiul să se 
înţeleagă direct cu Budapesta şi Sofia, fiind recomandabil ca raţiunea să 
prevaleze asupra pasiunilor şi emoţiilor. Evoluţia evenimentelor, în 
concepţia Fiihrerului, dovedise că revizuirea frontierelor devenise 
inevitabilă şi, mai mult, cu cât ea „se producea mai devreme, cu atât  mai 
mari vor fi foloasele ei”. 

Nu lipseau asigurările că Germania şi Italia ar fi fost dispuse să 
joace rolul de arbitri, în cazul în care negociatorii ar fi cooperat. 

S-a ajuns, în acest fel, după o serie întreagă de alte diligenţe, 
marcate îndeosebi de întâlnirile la nivel înalt ale premierilor şi miniştrilor de 
Externe ai Ungariei (9 iulie 1940), României (26-27 iulie) şi Bulgariei (26 
iulie 1940) cu Hitler sau Mussolini şi colaboratorii acestora, la tratativele de 
la Craiova în problema Cadrilaterului (Dobrogea de Sud) şi de la Turnu 
Severin, relativ la Transilvania30. 

Negocierile de la Craiova (19-26 august 1940), stimulate de 
încurajările lui Hitler faţă de revendicările in extenso ale Bulgariei, s-au 
finalizat la 7 septembrie 1940, prin semnarea unui tratat privind cedarea 
integrală de către România a judeţelor Durostor şi Caliacra (Cadrilater) şi un 
schimb corespunzător de populaţie. Aproximativ în acelaşi timp, negocierile 

                                                 
28 C. Grad, op. cit., p. 61. 
29 Ibidem, p. 163. 
30 Ibidem, p. 167. 
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româno-ungare de la Turnu Severin (16-24 august 1940) s-au desfăşurat 
extrem de anevoios, ele eşuând în faţa revendicărilor exacerbate ale Ungariei 
horthyste31. 

Astfel, delegaţii Budapestei au emis pretenţii asupra unei suprafeţe 
însumând aproximativ 68.000 km2 şi 3,9 milioane locuitori, din care 2,2 
milioane români şi 1,2 milioane maghiari. Despre un schimb de populaţie în 
acest context, nici vorba nu putea fi. Propunerea Ungariei - a declarat Valer Pop 
în şedinţa finală - era una „exclusiv teritorială”, excluzând putinţa schimbului 
de populaţie. Or, a specificat delegatul Bucureştiului, „nu putem lua în 
considerare nici astăzi, nici în viitor, propuneri care trec sub stăpânire străină 
chiar numai un singur român”. Cu de la sine putere, nesolicitate de nici una 
dintre părţile contractante, Germania şi Italia, prin Joachim von Ribbentrop 
şi Galeazzo Ciano, şi-au asumat funcţia de arbitru, convocându-i separat, pe 
reprezentanţii Bucureştiului şi Budapestei la Viena, unde, la 30 august 1940, le-
au impus semnarea unui document denumit oficial arbitraj, dar, în fond, un 
dictat32. 

 În virtutea dictatului, România era silită să cedeze Ungariei partea de 
nord-vest a Transilvaniei, reprezentând 43.492 km2, cu 2,6 milioane de 
locuitori, din care 50,2% români, 37,1% maghiari, 5,7% evrei, 2,8% germani, 
1,9% ţigani, ruteni, cehi, slovaci (2,3%). 

La Bucureşti, regele Carol al II-lea, la fel ca în cazul primirii notelor 
ultimative sovietice din 26-27 iunie 1940, a convocat două Consilii de Coroană. 
Cel dintâi, din 30 august 1940 (cu începere de la ora 3), a dezbătut - aşa cum 
au impus delegaţii Axei reprezentanţilor români la Viena, în frunte cu Mihail 
Manoilescu şi Valer Pop - acordarea anticipată a deplinelor puteri diplomaţilor 
noştri pentru a semna „arbitrajul” imediat de Joachim Ribbentrop şi G. Ciano. 
Era, după cum a observat Nichifor Crainic, prezent la dezbateri, „acceptarea 
arbitrajului fără să bănuiască măcar sentinţa de la Viena”33. 

Dintre cei prezenţi, 21 s-au pronunţat pentru „arbitraj”, iar 10 contra 
(C.I.C. Brătianu, Ion Mihalache, Arthur Văitoianu, Victor Iamandi, Silviu 
Dragomir, Mihail Popovici, A.C. Cuza, dr. C. Angelescu, Victor Antonescu), 
fiind şi o abţinere. Cel de-al doilea Consiliu de Coroană a avut loc în noaptea de 
30-31 august 1940, în prezenţa lui Alexandru Romalo, venit special de la Viena, 
cu documentele semnate dupa ora prânzului acolo, ceea ce a îngăduit analiza 
concretă a dictatului şi, de asemenea, a declaraţiei de garanţie a graniţelor 
rămase („actuale”) ale României acordată de Germania şi Italia. Iuliu Maniu, 

                                                 
31  A. Preda- Mătăsaru, Tratatul între România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 
septembrie 1940. Trecut şi prezent, Bucureşti, Ed. Lumina Lex, 2004, p. 91. 
32 M. Muşat, 1940. Drama României  Mari, Ed. Fundaţiei România Mare, Bucurşti, 1992, p. 
137. 
33 N. Crainic, Zile albe, zile negre. Memorii, I, Bucureşti, 1991, p. 319. 
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care, deopotrivă cu Nicolae lorga, Gh. Brătianu şi mitropolitul unit 
Alexandru Niculescu, nu participase la reuniunea precedentă, a declarat: „Cei 
care au semnat o astfel de învoială [„arbitrajul"] n-au fost reprezentanţii 
poporului românesc şi, în orice caz, n-au fost reprezentanţii poporului românesc 
din Ardeal, deşi nu vreau să fac nici un fel de deosebire între românii din 
Vechiul Regat şi românii din Ardeal”34. 

 În perioada care a precedat semnarea Dictatului de la Viena ori a 
tratatului de la Craiova, statele revizioniste au beneficiat nu numai de sprijinul 
Germaniei şi al Italiei, ci şi de asistenţa URSS. După 15 august 1940, 
autorităţile de la Moscova au inventat conflicte la graniţa temporară de pe Prut, 
iar V.M. Molotov, la 31 august 1940, a reproşat contelui Schulenburg că, prin 
„arbitrajul" de la Viena, semnat în absenţa delegaţiei URSS, Reichul 
încălcase prevederile pactului de neagresiune din 23 august 193935.  

Îngrijorarea Moscovei a sporit, mai cu seamă în urma declaraţiei 
comune germano-italiene de „garantare" a graniţelor României după dictatul 
vienez. La 17 septembrie 1940, A.I. Lavrentiev, reprezentantul URSS la 
Bucureşti, îl asigura pe V.M. Molotov că, în urma evenimentelor inaugurate 
de „arbitraj” şi care au condus la prăbuşirea regimului regelui Carol al II-lea, 
România se transformase practic întro „provincie a Germaniei”. În mod curios, 
diplomatul sovietic, mai mult decât sigur, nu deplângea soarta României, la 
care ajunsese în bună măsură cu „ajutorul” Kremlinului, ci faptul că avansul 
dincoace de Prut al Armatei Roşii nu mai putea avea loc fără riscul unei 
coliziuni cu Wehrmachtul. Peste două luni, în noiembrie 1940, aflat în vizită la 
Berlin, V.M. Molotov avea să afle acest lucru de la Hitler în persoană36. 

Unul dintre exegeţii problemei, istoricul Cornel Grad, a relevat 
rolul decisiv şi semnificaţia profundă a celor doi „gropari ai Europei”, Adolf 
Hitler şi I.V. Stalin, în crucificarea teritorială a Romaniei la 1940: 
„Concluzionând, se poate afirma că Dictatul de la Viena, că şi ultimatumul 
sovietic semnifică transpunerea în practică a Pactului Ribbentrop-Molotov, 
semnat cu un an înainte. Modalitatea formală de realizare a obiectivelor 
acestei politici depinde, evident, de o serie de factori aleatorii, dar esenţa 
ramâne aceeaşi. Pentru îmbucătăţirea României, sovieticii au ales calea 
directă, brutală, a ultimatumului din 26 iunie 1940, privind retrocedarea 
imediată a Basarabiei şi a părţii de nord a Bucovinei, în timp ce Germania a 
preferat calea mai «onorabilă» a arbitrajului, impus în favoarea Ungariei - 

                                                 
34 Alesandru Duţu, Maria Ignat, 1940, Drama României. Rapt şi umilinţă, Bucureşti, ed. 
Universal Dalsi, 2000, p. 240. 
35 Alesandru Duţu, Maria Ignat, op. cit., p. 243. 
36 G. Ion, 1940. Drama României Mari, Bucureşti, Ed. Pro Transilvania, 2000, pp. 114- 115. 
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aliatul ei minor. Ambele soluţii aparţin arsenalului cinismului fără scrupule 
în domeniul relaţiilor internaţionale. Ambele, se pare, cu eficienţă maximă”37.       

Deopotrivă, în cadrul precizat, intră, şi „tratatul de la Craiova” din 7 
septembrie 1940. Nu a fost trecut cu vederea faptul că, din punctul de 
vedere al Germaniei, fuseseră preconizate măsuri speciale pentru securitatea 
regiunii petrolifere Ploieşti, care căpătase în context „o importanţă vitală” pentru 
Reich.  

Chiar în după-amiaza zilei de 30 august 1940, la Berlin, 
Comandamentul Suprem al Wehrmachtului (OKW) a analizat situaţia, iar, 
după câteva zile, s-a întocmit o „Directivă pentru ocuparea regiunii 
petrolifere române”, care însă n-a mai fost pusă în aplicare. 

Dar, nu mai târziu decât la 20 septembrie 1940, Hitler era deja 
preocupat să trimită o Misiune Militară în Romania. Unde, între timp, 
situaţia se modificase radical. După noile cedări teritoriale, la Viena şi, în 
perspectivă, la Craiova, evenimentele survenite au contribuit nemijlocit, prin 
valul de proteste stârnite de arbitrajele, tratatele şi notele ultimative de tot 
felul,  patronate ori semnate de Germania, URSS şi Italia ori ca urmare a 
admiterii rapturilor teritoriale de către guvernul I. Gigurtu, la subminarea 
regimului regelui Carol al II-lea, pregătind, aproape fulgerator, ascensiunea 
la putere a generalului Ion Antonescu38. 

Şi, mai mult decât atât, faptul că, după Dictat, miniştrii de Externe 
ai Germaniei şi ltaliei, Joachim von Ribbentrop si, respectiv, Galeazzo 
Ciano, au semnat la 30 august 1940 un document prin care se oferea 
garanţia fermă a Berlinului şi Romei pentru asigurarea integrităţii teritoriale 
a României ,deşi, se ştia, urma să intervină cedarea Cadrilaterului.  

Dupa opinia unui foarte bun cunoscător al dosarului relaţiilor 
româno-germane în perioada 1918-1941, documentul semnat de Joachim 
von Ribbentrop şi Galeazzo Ciano înaintat lui M. Manoilescu, care a 
certificat primirea, a reprezentat, în chip fundamental, o „garanţie a 
graniţelor” României de către Puterile Axei. Că aşa stăteau lucrurile, în 
adevăr, desprindem din demersurile, separate ori comune, ale Berlinului şi 
Romei, pentru a linişti Moscova, nemulţumită atât de arbitrajul vienez, cât şi, 
mai cu seamă, de garanţia acordată teritoriilor rămase românesti. Astfel, 
chiar la 1 septembrie 1940 Molotov i-a reproşat lui Schullenburg că 
Kremlinul fusese pus în faţa unui „fapt implinit”, ceea ce va stârni replica 
lui Ribbentrop, la 3 septembrie 1940, cum că Pactul din 23 august 1939 nu 
fusese violat. Apoi, s-a produs demersul comun al Germaniei şi ltaliei, din 
10 septembrie 1940, pe lângă V.M. Molotov în sensul că ele aveau să 

                                                 
37 C. Grad, op. cit., p. 55  
38 I. Scurtu, Gh. Buzatu, Istoria Românilor în secolul XX, pp. 384- 385. 
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acţioneze pe viitor drept garanţi ai frontierelor României, ceea ce, la 21 
septembrie 1940, a provocat protestul oficial al URSS, care se declara 
dispusă să amendeze ori chiar să anuleze articolul III al Pactului Hitler-
Stalin39.  

„Garanţia” germano-italiană acordată României la 30 august 1940 
n-a reprezentat nicidecum un cec în alb, dar a predeterminat, cu o precizie - 
am putea spune - matematică, orientarea alianţelor Bucureştiului, cel puţin 
pentru perioada imediat următoare. Şi aceasta în mod categoric, fără absolut 
nicio şansă, întro singură direcţie, mai precis: către Germania şi, în subsidiar, 
către Italia şi Japonia; în nici un caz către URSS; cât priveşte Franţa, după 
capitularea din 22 iunie 1940, ea fusese exclusă din joc, iar Marea Britanie 
şi SUA se aflau, cel puţin pentru moment, mult prea departe. Şi în 
imposibilitate de-a purta un razboi ofensiv contra Germaniei40. 

Ca urmare a ultimatelor sovietice, a Diktatului de la Viena şi a 
tratatului româno- bulgar, România a suferit pierderi importante. 

Suprafaţa României s-a redus la 195.123 km2, iar populaţia la 
13.535.757 locuitori. A apărut o problema nouă, aceea a refugiaţilor şi a 
coloniştilor. Potrivit datelor oficiale, până în decembrie 1940 s-au refugiat 
din Basarabia şi nordul Bucovinei în România 51.738 persoane, dar numărul 
lor a fost mult mai mare deoarece mulţi au trecut frontiera clandestin. 
Comisariatul Basarabiei şi Bucovinei aprecia, la 21 ianuarie 1941, că a 
identificat, ajutat şi controlat circa 320.000 de refugiaţi din cele două 
provincii. Pe de altă parte, unele surse indică un numar de 165.089 de 
persoane care au plecat din România în URSS41. 

Din nord-estul Transilvaniei s-au refugiat în România 221.697 
persoane înregistrate, dar numarul total se ridică la circa 290.000. Numărul 
ungurilor plecaţi definitiv din România a fost de 104.473. Importante 
mişcări de populaţie s-au înregistrat în Dobrogea. Au fost evacuate din 
judeţele Tulcea şi Constanţa un număr de 62.278 de persoane de origine 
bulgară, iar din Cadrilater au fost strămutaţi 103.711 români. Din punctul de 
vedere al potenţialului de apărare, România a fost lipsită de un mare numar 
de tineri capabili să poarte arme. Pe de altă parte, linia de demarcaţie trasată 
în Transilvania crea mari probleme pentru apărarea lanţului munţilor Carpaţi, 
care a devenit extrem de vulnerabil în cazul unui atac inamic42. 

                                                 
39 V. F. Dobrinescu, România şi Basarabia. De la Trianon la Paris. 1920- 1947, Bucureşti, 
Editura Viitorul Românesc, 1996, p. 124. 
40 V. F. Dobrinescu, op. cit, p. 126. 
41 I. Scurtu( coordonator), Istoria Românilor, vol. VIII- România Întregită( 1918- 1940), 
Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2003, p. 589. 
42 I. Scurtu, Istoria Românilor..., p. 591. 



229 
 

Economia românească a suferit pierderi grele: 38,5% din resursele 
de aur, 87,6% din cele de argint, 64,7% din producţia de cupru, 97,6% din 
cea de plumb şi întreaga rezervă de zinc etc. Suprafaţa arabilă s-a diminuat 
cu 5 milioane ha, fapt ce a avut un impact major asupra producţiei de 
cereale, struguri, fructe, precum şi a şeptelului, a industriei uşoare şi 
alimentare. 

Consecinţele pierderilor teritoriale din vara anului 1940 au fost 
multiple. În primul rând, s-a prabuşit România întregită, opera cea mai 
preţioasa înfaptuită de români de-a lungul întregii lor istorii. De aceea, 
rapturile teritoriale au fost resimţite în primul rând ca o lovitură morală: s-a 
prabuşit un ideal care animase generaţii de români şi care s-a înfăptuit în 
1918. Întregul edificiu al statului naţional unitar s-a năruit după numai 22 de 
ani, în vara anului 1940. Era o pierdere ireparabilă, resimţită de toţi românii. 
Aproape şapte milioane de români au trecut, din nou, sub stăpâniri străine, 
având de suportat politica de răzbunare a celor care dictau la Kremlin, la 
Budapesta şi la Sofia. Mai ales în primele săptămâni de ocupaţie soarta lor a 
fost îngrozitoare: deportări, asasinate în masă, confiscarea averii, schimbarea 
numelui  etc.Cei care s-au refugiat — de ordinul mai multor sute de mii — 
şi-au lăsat averea agonisită o viaţă întreagă şi au pornit în „bejenie” cu ce au 
apucat, grăbindu-se să nu se închidă graniţa, iar ei să rămână sub ocupaţie. 
Pentru aceştia, găsirea unui adapost, a hranei zilnic e, a unui loc de muncă 
au devenit probleme adesea greu de rezolvat43. 

Pentru statul român au aparut noi dificultăţi: să se îngrijească de 
refugiaţi, dar şi să încerce, în limita posibilului, ameliorarea situaţiei celor 
aflaţi sub dominaţie străina. Problema basarabenilor şi bucovinenilor nu a 
putut fi abordată decât în mică măsură, datorită atitudinii brutale a 
guvernului de la Moscova. Situaţia românilor transilvăneni a format obiectul 
tuturor întâlnirilor dintre oamenii politici români cu conducătorii Germaniei 
şi Italiei, care impuseseră dictatul de la Viena. Consecinţe grave s-au 
resimţit şi în viaţa economică, deoarece s-a prabuşit un sistem unitar şi 
funcţional. România a suferit nu numai mari pierderi materiale — terenuri 
arabile, păduri, bogaţii, minerale etc. — dar s-a dereglat funcţionarea multor 
întreprinderi, care aveau legături bine stabilite (procurarea de materii prime, 
recrutarea forţei de muncă, vânzarea produselor etc.). Însuşi  sistemul de 
transport, mai ales cel al căilor ferate, a fost secţionat pe mari porţiuni, astfel 
că circulaţia mărfurilor şi a persoanelor a devenit o adevărată problemă 
pentru mulţi români44. 

                                                 
43 Ibidem, p. 591. 
44 Ibidem. 
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Învăţământul şi cultura au fost, de asemenea, afectate. România a 
pierdut doua Universităţi, de la Cluj şi Cernăuţi, cu institutele respective, în 
care se formaseră şi în care lucrau personalităţi de prim rang ale ştiinţei 
româneşti. Mutarea Universităţii din Cluj la Sibiu şi Alba lulia, a celei de la 
Cernăuţi la laşi nu a refăcut decât parţial mediul intelectual din capitala 
Transilvaniei şi din cea a Bucovinei. Şi celelalte instituţii (teatre, filarmonici, 
muzee etc.) au fost afectate de pierderile teritoriale. Catastrofa naţională din 
vara anului 1940 nu se putea să nu aibă consecinţe imediate pe plan politic. 
La Consiliul de Coroană din noaptea de 30/31 august a fost invitat şi Iuliu 
Maniu, marele adversar al regelui şi camarilei sale. Liderul naţional-ţărănist 
prezidase, în ziua de 30 august, o şedinţă a Biroului Partidului Naţional-
Ţărănesc, în care se făcuse un aspru rechizitoriu la adresa politicii lui Carol. 
„Mi-e penibil să dau ochii cu el, căci trebuie să-i cer neapărat abdicarea”, a 
declarat Maniu amicilor săi politici. Într-adevăr, fiind primit de rege, liderul 
naţional-ţărănist - după un lung expozeu - a conchis: „M[ajestatea] V[oastră] 
trebuie să abdice şi să lase tronul Voievodului Mihai, sub care un guvern 
naţional ar putea relua discuţiile cu Germania şi Italia în vederea unei 
soluţionări acceptabile a diferendului nostru cu ungurii”45. 

Imediat ce a aflat de sentinţa de la Viena, populaţia României -
intelectuali, funcţionari, muncitori, ţărani, ofiţeri şi soldaţi, zeci şi sute de 
mii de români, aparţinând tuturor categoriilor sociale —, a exprimat, în 
cadrul unor mari manifestaţii de stradă, protestul şi indignarea faţă de acest 
act dictatorial impus de puterile totalitare. Încă din seara de 30 august, 
locuitorii oraşului Cluj au ieşit în stradă cu steaguri tricolore, scandând 
lozinci ca: „Nici un petec de pământ”, „Vrem să murim apărându-ne 
fruntariile”, „Ardealul să nu fie ciuntit!”. Ei au expediat guvernului o 
telegrama în care declarau că resping cu hotărâre dictatul de la Viena şi erau 
gata să apere cu viaţa pământul strămoşesc. În Bucureşti, mii de cetăţeni 
adunaţi în faţa statuii lui Mihai Viteazul — simbol al unităţii naţionale a 
tuturor românilor — au demonstrat sub lozinca „Nu dăm Ardealul” şi au 
intonat cântecele patriotice „Deşteaptă-te, române” şi „Pe-al nostru steag e 
scris Unire”. La Braşov manifestaţiile de protest au îmbrăcat atât forma unor 
manifestaţii de stradă, cât şi a grevelor, participanţii cerând rezistenţă armată 
împotriva dictatului. La Oradea manifestaţiile de stradă au avut un puternic 
caracter antirevizionist şi antihitlerist; împreuna cu soldaţii şi ofiţerii care 
erau siliţi să părăsească oraşul fără luptă, cetăţenii români au protestat în 
faţa Consulatului german. Mari manifestaţii au avut loc la Timişoara, Sibiu, 
Cugir, Deva, Hunedoara, Alba Iulia, Orăştie, Constanţa, Iaşi ş.a. Populaţia 

                                                 
45 Ibidem, p. 592. 
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condamna în acelaşi timp regimul lui Carol al II-lea, care s-a dovedit 
incapabil de a apăra integritatea teritorială a României46. 

Drama României din tragica vara a anului 1940 nu s-a datorat însă 
doar factorului extern nefavorabil. Extrem de mare a fost şi responsabilitatea 
factorilor interni - statali, politici şi militari -, care nu au fost în stare să 
asigure condiţiile pentru menţinerea unităţii naţional-statale realizată în 
istoricul an 1918, deşi primiseră numeroase semnale privind viitoarele 
agresiuni asupra ţării47.  

Încă de la 13 decembrie 1939 Carl Clodius, expert economic 
german, declarase lui Ernest Urdăreanu că Germania nu va apăra România 
„în momentul când Sovietele vor trece Nistrul". Informat despre aceasta, 
Carol al II-lea avea să noteze: „Aceasta ne arată că există o înţelegere 
germano-rusă”. Prin urmare atitudinea Reich-ului în timpul agresiuni 
sovietice din iunie 1940 nu a constituit o surpriză pentru guvernanţii români. 

Şi mai explicit a fost ambasadorul german la Roma, Hans Georg 
von Mackenssen, care a declarat, la 14 martie 1940, lui Raoul Bossy: „Noi 
vrem pace în sud-estul Europei şi chestiunea Basarabiei trebuie închisă. Să 
ştţti că armata sovietică nu este de dispreţuit. Dacă va atacă ce faceţi?”. La 
răspunsul ministrului român la Roma: „ Vom face ca finlandezii. Daca e să 
murim, vrem să murim frumos. Dar sunt sigur că nu vom pieri. În afară  de 
rezistenţa noastră, cred că am fi ajutaţi de toţi cei potrivnici penetraţiei ruse 
în Balcani, în primul rând Germania, care nu poate avea interes să i se taie 
drumul spre Strâmtori şi Răsărit", Mackensen a replicat: „Nimeni nu vrea ca 
ruşii să ajungă în Balcani, dar în general se socoteşte că Balcanii încep la 
Prut”48.             

Pe aceeaşi linie de atenţionare Wilhelm Fabricius avea să declare 
lui  Grigore Gafencu că „pacea şi liniştea României depind întro mare 
măsură de înţelegerea la care ar ajunge România cu vecinii săi". Întrebat 
cum se va putea realiza acest lucru, minsitrul german a facut cunoscut faptul 
că Moscova invoca mereu faptul că Odessa era prea aproape de frontiera 
vestică a Uniunii Sovietice, după care a adăugat cu subînţeles: ,,Cum nu se 
poate muta Odessa de la locul ei, s-ar putea muta frontiera ceva mai 
departe”49.  

Pe de altă parte ziarul „Universul” era de părere că : „Am atras ani 
de zile atenţia asupra greşelilor ce se făceau în guvernarea ţării, asupra 
risipei nemaipomenite a banului  public, asupra fraudelor fară  pereche şi n-
am tăcut decât atunci când glasul nostru  a fost înăbuşit. Am tăcut fără 
                                                 
46 Ibidem, p. 593. 
47 Al. Duţu, M. Ignat, op. cit., p. 9. 
48 Ibidem, p. 10. 
49 Ibidem. 
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convingere, dar dintr-un sentiment de patriotism, nutrind speranţa că poate 
totuşi acei care ne impuneau tăcerea vor fi ştiind ceva mai mult decât noi, 
vor fi având motive de linişte pe care noi nu le cunoaştem şi vor fi luat toate 
măsurile pentru o repede şi  sigură apărare a ţării. Dar iată  astăzi realitatea: 
Suntem nevoiţi să facem  în faţa istoriei, în faţa lumii, tragica mărturisire că 
nu suntem capabili să ne apărăm pământul şi că nu avem nici măcar curajul 
unei protestări. Aceeaşi oameni care ne-au asigurat în grija lor de căpetenie 
şi apărarea ţării, aceeaşi oameni care au cerut ţării întregi tăcere ca să poată  
întări în linişte această apărare naţională, tot ei se văd nevoiţi ca după două 
ore de consfătuire, ei între ei, să hotărască cedarea, fără murmur, a 
pământului ţării. Oricare ar fi soarta care ne aşteaptă, noi nu mai putem 
impune tăcere glasului nostru.. Tăcerea ar fi o crimă. Cerem tragerea la 
răspundere a tuturor celor vinovaţi de situaţia  de astăzi . Ţara nu mai poate 
fi lăsată pe mâna celor vinovaţi de dezastru. Atunci când spuneam că vor 
veni zile şi mai grele, am fost luaţi în deriziune de profitori şi de nepricepuţi, 
care întrebuinţau puterile statului în folosul lor personal. Ţara îndoliată cere 
stabilirea răspunderilor integrale ale tuturor celor vinovaţi. Nu se 
nenoroceşte un neam întreg, pentru decenii şi poate pentru secole, fără să se 
stabilească răspunderile. Ţara vrea ca această răspundere să fie efectivă 
pentru ca ea să servească ca lecţie pentru viitor acelora care cu inima uşoară 
ar voi să se erijeze - deşi incapabili notoriu - în conducători”50. 
 

                                                 
50 Ibidem, p. 11-12. 
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Documente referitoare la unele persoane concentrate în 
Regimentul 93 Infanterie Arad (1942) 

 
 
Laurențiu-Ștefan SZEMKOVICS, 

Arhivele Naţionale Istorice Centrale, Bucureşti 
 
 
La Arhivele Naționale din București, în fondul „Ministerul de 

Război”, parte structurală „Cabinetul ministrului”, se află un dosar1, din care 
redăm integral, mai jos, în ordinea din această unitate arhivistică, 26 de 
documente emise de Regimentul 93 Infanterie Arad, semnate de lt. Colonel 
Nic. I. Pătru, comandantul regimentului și de lt. Neamțiu Coriolan, ofițer cu 
informațiile și de Compania (Legiunea) Jandarmi Arad, semnate de șefii 
Posturilor de Jandarmi Acința2 (IX), Aradul-Nou3 (XXV, XXVI), Buteni4 
(V, VI, VII, VIII), Chișineu-Criș5 (XIX, XX), Glogovat6 (IV), Hălmagiu7 
(XI, XII), Măderat8 (I, II), Mândruloc9 (III), Păuliș10 (XXIII), Pleșcuța11 
(X), Săvârșin12 (XV, XVI, XXIV), Sâmbăteni13 (XXI), Socodor14 (XVII, 
XVIII), Zădârlac15 (XIII, XIV), referitoare la ducerea la îndeplinire a 
ordinului № 22.567, din 1 septembrie 1942, al Armatei I-a, prin care erau 
suspectați numiții (concentrați în regimentul de mai sus) Ardelean Teodor16 
(V, VI), Bârda Ignat17 (IX, X), Bontan Ilie18 (XVII, XVIII), Chiș Virgil19 

                                           
1 Arhivele Naționale Istorice Centrale, fond Ministerul de Război, Cabinetul ministrului, 
dos. 276/1942 (Suspecți). 
2 Ibidem, f. 107. 
3 Ibidem, f. 150-151. 
4 Ibidem, f. 99a-100, 104-105. 
5 Ibidem, f. 130-131. 
6 Ibidem, f. 95. 
7 Ibidem, f. 108-109. 
8 Ibidem, f. 85-86. 
9 Ibidem, f. 96. 
10 Ibidem, f. 145. 
11 Ibidem, f. 106. 
12 Ibidem, f. 119-120, 144. 
13 Ibidem, f. 137. 
14 Ibidem, f. 125-126. 
15 Ibidem, f. 115-116. 
16 Ibidem, f. 99a-100. 
17 Ibidem, f. 106-107. 
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(XI, XII), Cociotan Pascu20 (III, IV), Comloșan Petru21 (XXI, XXII), 
Cozma Ioan22 (XXIII, XXIV), Eisele Andrei23 (XIII, XIV), Grozda C. 
Mircea24 (VII, VIII), Moț Ioan25 (I, II), Ruja Gheorghe26 (XIX, XX), 
Șerban Nicolae27 (XXV, XXVI), Vărădeanu Crăciun28 (XV, XVI), care 
proveneau de pe teritoriul județului Arad, din comunele Acința29 (IX, X), 
Buteni30 (V, VI, VII), Chișineu-Criș31 (XIX, XX), Hălmagiu32 (XI, XII), 
Mândruloc33 (III, IV), Mâsca34 (I, II), Mureșel35 (XXV, XXVI), Păuliș36 
(XXIII), Săvârșin37 (XV, XVI, XXIV), Sâmbăteni38 (XXI, XXII), 
Socodor39 (XVII, XVIII), Zădârlac40 (XIII, XIV). 

 
I. 

No. 24.854 
1942 luna septembrie, ziua 21 

REGIMENTUL 93 INFANTERIE P.S. 
Către 

Postul de Jandarmi Măderat, jud. Arad 
 

                                                                                                           
18 Ibidem, f. 125-126. 
19 Ibidem, f. 108-109. 
20 Ibidem, f. 95-96. 
21 Ibidem, f. 136-137. 
22 Ibidem, f. 144-145. 
23 Ibidem, f. 115-116. 
24 Ibidem, f. 104-105. 
25 Ibidem, f. 85-86. 
26 Ibidem, f. 130-131. 
27 Ibidem, f. 150-151. 
28 Ibidem, f. 119-120. 
29 Ibidem, f. 106-107. 
30 Ibidem, f. 99a-100, 104-105. 
31 Ibidem, f. 130-131. 
32 Ibidem, f. 108-109. 
33 Ibidem, f. 95-96. 
34 Ibidem, f. 85-86. 
35 Ibidem, f. 150-151. 
36 Ibidem, f. 145. 
37 Ibidem, f. 119-120, 144. 
38 Ibidem, f. 136-137. 
39 Ibidem, f. 125-126. 
40 Ibidem, f. 115-116. 
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În conformitate cu ordinul № 22.567 din 1 septembrie 1942, al 
Armatei I-a, 

Cu onoare vă rugăm să binevoiți a ne comunica de urgență dacă Cap. 
Moț Ioan, ctg. -----, de profesiune agricultor, cu ultimul domiciliu în 
comuna Mâsca, jud. Arad, str. ------------, nr. 243, în prezent concentrat la 
acest regiment, a activat la vreo mișcare subversivă, dacă are cazier și este 
urmărit sau ținut în evidență de către D-voastră ca suspect. 

Totodată, vă rugăm a ne comunica dacă are purtare bună și este om 
de încredere. 

Comandantul Regimentului 93 Infanterie P.S. 
Lt. Colonel, Nic. I. Pătru (ss) 

Ofițer cu Informațiile, 
Lt. Neamțiu Coriolan (ss) 

 
Documentul este validat cu un sigiliul rotund (35 mm), imprimat cu 

tuş, având în emblemă stema mică a României de la 1921, iar în exergă, 
mărginită de un cerc liniar la exterior, legenda : * ROMÂNIA * 
REGIMENTUL 93 INFANTERIE P.S. Biroul Adjutanturei.41 

II. 
Sigiliu dreptunghiular, imprimat cu tuș, în care este scris, pe 3 

rânduri: REG. 93 INFANTERIE P.S. / INTRAREA № 25900 / Ziua 26 
luna sept. Anul 1942. 

 
№ 1689 

1942 luna sept. Ziua 23 
COMPANIA JANDARMI ARAD 

POSTUL MĂDERAT 
CĂTRE 

Regimentul 93 Infanterie 
 

La ord. nr. 24854/1942 aci alăturat. 
Am onoare a raporta că caporalul Moț Ioan, din comuna Mâsca, jud. 

Arad, nu a făcut parte din org. politico-sociale interzise și nici nu are dosar 
în cazierul polițienesc al acestui post până în prezent. 

Șeful Postului Măderat, 
Jand. Plut. Dobou Pavel (ss) 

                                           
41 Ibidem, f. 86. 
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Documentul este validat cu un sigiliu rotund, în mare măsură 
ilizibil.42 

III. 
În frontispiciu, în partea dreaptă, un sigiliu rectangular, aplicat, 

oblic, cu tuș, în care s-a scris, pe 3 rânduri: Șeful garnizoanei Glogovaț / 
Intrare № 1372 / Anul 1942 luna IX ziua 23. 

 
No. 24.854 

1942 luna septembrie, ziua 21 
REGIMENTUL 93 INFANTERIE P.S. 

Către 
Postul de Jandarmi Mândruloc, jud. Arad 

 
În conformitate cu ordinul № 22.567 din 1 septembrie 1942, al 

Armatei I-a, 
Cu onoare vă rugăm să binevoiți a ne comunica de urgență dacă 

Serg. T.R. Cociotan Pascu ctg. 1931, de profesiune învățător, cu ultimul 
domiciliu în comuna Mândruloc, jud. Arad, str. ------------, nr. ------, în 
prezent concentrat la acest regiment, a activat la vreo mișcare subversivă, 
dacă are cazier și este urmărit sau ținut în evidență de către D-voastră ca 
suspect. 

Totodată, vă rugăm a ne comunica dacă are purtare bună și este om 
de încredere. 

Comandantul Regimentului 93 Infanterie P.S. 
Lt. Colonel, Nic. I. Pătru (ss) 

Ofițer cu Informațiile, 
Lt. Neamțiu Coriolan (ss) 

 
Documentul este validat cu un sigiliul rotund (35 mm), imprimat cu 

tuş, având în emblemă stema mică a României de la 1921, iar în exergă, 
mărginită de un cerc liniar la exterior, legenda : * ROMÂNIA * 
REGIMENTUL 93 INFANTERIE P.S. Biroul Adjutanturei.43 

IV. 
În frontispiciu, în partea stângă a documentului, un sigiliu 

dreptunghiular, imprimat cu tuș, în care este scris, pe 3 rânduri: REG. 93 

                                           
42 Ibidem, f. 85. 
43 Ibidem, f. 96. 
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INF. „CLOȘCA” P.S. / INTRAREA № 25780 / Ziua 25 luna sept. Anul 
1942. 

 
№ 1372 

1942 luna IX ziua 23 
COMPANIA JANDARMI ARAD 

POSTUL GLOGOVAT 
CĂTRE 

Reg. 93 Inf. 
 

La ord. nr. 24854/1942. 
Am onoare a raporta că Serg. T.R. Cociotan Petru, contig. 1931, cu 

domiciliul în com. Mândruloc, județul Arad, nu a fost sau simpatizat în nicio 
mișcare sau acțiune subversivă, nu are cazier la acest Post și se bucură de o 
bună reputație în comună. 

Șeful Postului, 
Jand. Plut. URSU GHEORGHE (ss) 
Documentul este validat cu un sigiliu rotund (35 mm), aplicat u tuș 

albastru, având în emblemă stema mică a României de la 1921. În exergă, 
între două cercuri liniare, legenda: * COMPANIA JANDARMI ARAD * 
POSTUL GLOGOVAT.44 

V. 
 

№ 24.854 
1942 luna septembrie, ziua 21 

REGIMENTUL 93 INFANTERIE P.S. 
Către 

Postul de Jandarmi Buteni, jud. Arad 
 
În conformitate cu ordinul № 22.567 din 1 septembrie 1942, al 

Armatei I-a, 
Cu onoare vă rugăm să binevoiți a ne comunica de urgență dacă Cap. 

T.R. Ardelean Teodor, ctg. 1934, de profesiune comerciant, cu ultimul 
domiciliu în comuna Buteni, jud. Arad, str. ------------, nr. ------ în prezent 
concentrat la acest Regiment, a activat la vreo mișcare subversivă, dacă are 
cazier și este urmărit sau ținut în evidență de către D-voastră ca suspect. 

                                           
44 Ibidem, f. 95. 
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Totodată, vă rugăm a ne comunica dacă are purtare bună și este om 
de încredere. 

Comandantul Regimentului 93 Infanterie P.S. 
Lt. Colonel, Nic. I. Pătru (ss) 

Ofițer cu Informațiile, 
Lt. Neamțiu Coriolan (ss) 

 
Documentul este validat cu un sigiliul rotund (35 mm), imprimat cu 

tuş, având în emblemă stema mică a României de la 1921, iar în exergă, 
mărginită de un cerc liniar la exterior, legenda : * ROMÂNIA * 
REGIMENTUL 93 INFANTERIE P.S. Biroul Adjutanturei 

În partea inferioară, pe centru, un sigiliu rectangular, aplicat, oblic, 
cu tuș, în care s-a scris, pe 3 rânduri: Postul Jandarmi Buteni / Intrare 
Nr.1312 / 1942 luna IX ziua 24.45 

VI. 
 

№ 1312 
1942 luna IX ziua 24 
LEG. JAND. ARAD 

Postul Jandarmi Buteni 
CĂTRE 

Regimentul 93 Infanterie 
 

La ordinul Dv. nr. 24854/1942. 
Am onoare a înainta prezenta corespondență privitor pe Cap. T.R. 

Ardeleanu Teodor, contig. 1934, din comuna Buteni, județul Arad, 
raportând că numitul nu a făcut parte din nicio organizație subversivă, nu a 
fost condamnat, însă face parte din membrii sectei baptiste. 

În comună se bucură de bună purtare. 
Șeful Postului Jandarmi Buteni, 
Jand. plut. (ss) 
Documentul este validat cu un sigiliu rotund, aplicat cu tuș, în mare 

parte ilizibil. 
În partea de jos, pe centru, un sigiliu dreptunghiular, imprimat cu tuș 

și dispus puțin oblic, în care este scris, pe 3 rânduri: REG. 93 INF. 

                                           
45 Ibidem, f. 100. 
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„CLOȘCA” P.S. / INTRAREA № 25984 / Ziua 27 luna sept. Anul 
1942.46 

VII. 
 

No. 24.854 
1942 luna septembrie, ziua 21 

REGIMENTUL 93 INFANTERIE P.S. 
Către 

Postul de Jandarmi Buteni, jud. Arad 
 
În conformitate cu ordinul № 22.567 din 1 septembrie 1942, al 

Armatei I-a, 
Cu onoare vă rugăm să binevoiți a ne comunica de urgență dacă Cap. 

T.R. Grozda C. Mircea, ctg. 1935, de profesiune advocat, cu ultimul 
domiciliu în comuna Buteni, jud. Arad, str. I.G. Duca, nr. 1, în prezent 
concentrat la acest Regiment, a activat la vreo mișcare subversivă, dacă are 
cazier și este urmărit sau ținut în evidență de către D-voastră ca suspect. 

Totodată, vă rugăm a ne comunica dacă are purtare bună și este om 
de încredere. 

Comandantul Regimentului 93 Infanterie P.S. 
Lt. Colonel, Nic. I. Pătru (ss) 

Ofițer cu Informațiile, 
Lt. Neamțiu Coriolan (ss) 

 
Documentul este validat cu un sigiliul rotund (35 mm), imprimat cu 

tuş, având în emblemă stema mică a României de la 1921, iar în exergă, 
mărginită de un cerc liniar la exterior, legenda : * ROMÂNIA * 
REGIMENTUL 93 INFANTERIE P.S. Biroul Adjutanturei. 

În partea inferioară, pe dreapta, un sigiliu rectangular, aplicat cu tuș, 
în care s-a scris, pe 3 rânduri: Postul Jandarmi Buteni / Intrare Nr.1311 / 
1942 luna IX ziua 24.47 

VIII. 
 

№ 1311 
1942 luna IX ziua 24 
LEG. JAND. ARAD 

                                           
46 Ibidem, f. 99a. 
47 Ibidem, f. 105. 
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Postul Jandarmi Buteni 
către 

Regimentul 93 Infanterie 
 

La ordinul nr. 24854/1942. 
Am onoare a înainta prezenta corespondență, raportând că Cap. T.R. 

Grozda C. Mircea, contig. 1935, din această comună, nu a făcut parte din 
nicio organizație subversivă și în comună se bucură de o bună purtare. 

Șeful Postului Jandarmi Buteni, 
Jand. plut. (ss) 
Documentul este validat cu un sigiliu rotund, aplicat cu tuș, în mare 

parte ilizibil. 
În partea de jos, pe centru, un sigiliu dreptunghiular, imprimat cu tuș 

și dispus puțin oblic, în care este scris, pe 3 rânduri: REG. 93 INF. 
„CLOȘCA” P.S. / INTRAREA № 25986 / Ziua 27 luna sept. anul 
1942.48 

IX. 
 

No. 24.854 
1942 luna septembrie, ziua 21 

REGIMENTUL 93 INFANTERIE P.S. 
Către 

Postul de Jandarmi Acința, jud. Arad 
 
În conformitate cu ordinul № 22.567 din 1 septembrie 1942, al 

Armatei I-a, 
Cu onoare vă rugăm să binevoiți a ne comunica de urgență dacă 

Serg. T.R. Bârda Ignat, ctg. 1931, de profesiune învățător, cu ultimul 
domiciliu în comuna Acința, jud. Arad, str. ---------, nr. -----, în prezent 
concentrat la acest Regiment, a activat la vreo mișcare subversivă, dacă are 
cazier și este urmărit sau ținut în evidență de către D-voastră ca suspect. 

Totodată, vă rugăm a ne comunica dacă are purtare bună și este om 
de încredere. 

Comandantul Regimentului 93 Infanterie P.S. 
Lt. Colonel, Nic. I. Pătru (ss) 

Ofițer cu Informațiile, 
Lt. Neamțiu Coriolan (ss) 

                                           
48 Ibidem, f. 104. 
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Documentul este validat cu un sigiliul rotund (35 mm), imprimat cu 

tuş, având în emblemă stema mică a României de la 1921, iar în exergă, 
mărginită de un cerc liniar la exterior, legenda : * ROMÂNIA * 
REGIMENTUL 93 INFANTERIE P.S. Biroul Adjutanturei.49 

X. 
 
În frontispiciu, în partea stângă, un sigiliu dreptunghiular, imprimat 

cu tuș și dispus puțin oblic, în care este scris, pe 3 rânduri: REG. 93 INF. 
„CLOȘCA” P.S. / INTRAREA № 25924 / Ziua 26 luna sept. anul 1942 

№ 1209 
1942 luna septembrie ziua 24 
Legiunea Jandarmi ARAD 
Postul Jandarmi Pleșcuța 

către 
Regimentul 93 Infanterie 

 
La ord. D-stră nr. 24854/1942. 

Am onoare a înainta întreaga corespondență, raportând că Serg. T.R. 
Bârda Ignat, din comuna Acința, raza acestui post, actualmente 
deconcentrat, este învățătorul comunei Acința și are purtări foarte bune în 
comună, fiind un exemplu cetățenilor. 

Totodată, raportăm că nu a activat în nicio mișcare cu caracter 
subversiv. 

p. Șeful Postului (ss) 
Documentul este validat cu un sigiliu rotund, aplicat cu tuș, în mare 

parte ilizibil.50 
XI. 

 
No. 24.854 

1942 luna septembrie, ziua 21 
REGIMENTUL 93 INFANTERIE P.S. 

Către 
Postul de Jandarmi Hălmagiu, jud. Arad 

 

                                           
49 Ibidem, f. 107. 
50 Ibidem, f. 106. 
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În conformitate cu ordinul № 22.567 din 1 septembrie 1942, al 
Armatei I-a, 

Cu onoare vă rugăm să binevoiți a ne comunica de urgență dacă sold, 
Chiș Virgil, ctg. ------, de profesiune funcționar la jud., cu ultimul domiciliu 
în comuna Hălmagiu, jud. Arad, str. ----------, nr. ----, în prezent concentrat 
la acest Regiment, a activat la vreo mișcare subversivă, dacă are cazier și 
este urmărit sau ținut în evidență de către D-voastră ca suspect. 

Totodată, vă rugăm a ne comunica dacă are purtare bună și este om 
de încredere. 

Comandantul Regimentului 93 Infanterie P.S. 
Lt. Colonel, Nic. I. Pătru (ss) 

Ofițer cu Informațiile, 
Lt. Neamțiu Coriolan (ss) 

 
Documentul este validat cu un sigiliul rotund (35 mm), imprimat cu 

tuş, având în emblemă stema mică a României de la 1921, iar în exergă, 
mărginită de un cerc liniar la exterior, legenda : * ROMÂNIA * 
REGIMENTUL 93 INFANTERIE P.S. Biroul Adjutanturei.51 

XII. 
 

№ 1898 
24-IX-1942 

Postul Jandarmi Hălmagiu 
către 

Regi. 93 Inf. Arad 
 

La ordinul Dv. nr. 24854/1942. 
Am onoare a raporta că sold. Kis Virgil din com. Halmagiu, jud. 

Arad, nu a făcut parte din nicio organizație subversivă, nu a activat în org. 
legionară și nu are dosar la cazier pentru supraveghere. În comună are bună 
purtare. 

Șeful Postului (ss), 
Documentul este validat cu un sigiliu rotund, aplicat cu tuș, având în 

emblemă stema mică a României de la 1921, iar în exergă, între două 
cercuri liniare, legenda: * COMPANIA JANDARMI ARAD * POSTUL 
HALMAGIU. 

                                           
51 Ibidem, f. 109. 
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În partea stângă, spre mijlocul documentului, un sigiliu 
dreptunghiular, imprimat cu tuș, în care este scris, pe 3 rânduri: REG. 93 
INF. „CLOȘCA” P.S. / INTRAREA № 25922 / Ziua 26 luna sept. anul 
1942.52 

XIII. 
 

№ 24.854 
1942 luna septembrie, ziua 21 

REGIMENTUL 93 INFANTERIE P.S. 
Către 

Postul de Jandarmi Zădârlac, jud. Arad 
 
În conformitate cu ordinul № 22.567 din 1 septembrie 1942, al 

Armatei I-a, 
Cu onoare vă rugăm să binevoiți a ne comunica de urgență dacă 

Serg. T.R. Eisele Andrei, ctg. 1926, de profesiune învățător, cu ultimul 
domiciliu în comuna Zădârlac, jud. Arad, str. ------------, nr. ------ în prezent 
concentrat la acest Regiment, a activat la vreo mișcare subversivă, dacă are 
cazier și este urmărit sau ținut în evidență de către D-voastră ca suspect. 

Totodată, vă rugăm a ne comunica dacă are purtare bună și este om 
de încredere. 

Comandantul Regimentului 93 Infanterie P.S. 
Lt. Colonel, Nic. I. Pătru (ss) 

Ofițer cu Informațiile, 
Lt. Neamțiu Coriolan (ss) 

 
Documentul este validat cu un sigiliul rotund (35 mm), imprimat cu 

tuş, având în emblemă stema mică a României de la 1921, iar în exergă, 
mărginită de un cerc liniar la exterior, legenda : * ROMÂNIA * 
REGIMENTUL 93 INFANTERIE P.S. Biroul Adjutanturei.53 

XIV. 
 
În frontispiciu, pe centru, un sigiliu dreptunghiular, imprimat cu tuș, 

în care este scris, pe 3 rânduri: REG. 93 INF. „CLOȘCA” P.S. / 
INTRAREA № 25926 / Ziua 26 luna sept. Anul 1942 

 

                                           
52 Ibidem, f. 108. 
53 Ibidem, f. 116. 
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№ 973 
Anul 1942 luna Seot. ziua 25 

LEGIUNEA JANDARMI ARAD 
POSTUL JAND. ZĂDÂRLAC 

Către: 
Regimentul 93 Infanterie P.S. 

 
La ord. D-stră nr. 24854/1942. 
Am onoare a raporta că Serg. T.R. Eisele Andrei, din comuna 

Zădârlac, de profesie învățător, nu a activat în nicio mișcare subversivă, nu 
are cazier și nu este urmărit sau ținut în evidență ca suspect. 

Este de origină etnică germană și este înscris în Grupul Etnic 
German ca membru.. 

Șeful Postului Jd. Zădârlac, 
N. Nicolăescu (ss) 
Documentul este validat cu un sigiliu rotund (35 mm), aplicat cu tuș 

albastru, având în emblemă stema mică a României de la 1921. În exergă, 
mărginită de un cerc liniar la exterior, legenda: * Legiunea Jand. Arad * 
Postul Jand. Zădârlac.54 

XV. 
 

No. 24.854 
1942 luna septembrie, ziua 21 

REGIMENTUL 93 INFANTERIE P.S. 
către 

Postul de Jandarmi Săvârșin, jud. Arad 
 
În conformitate cu ordinul № 22.567 din 1 septembrie 1942, al 

Armatei I-a, 
Cu onoare vă rugăm să binevoiți a ne comunica de urgență dacă 

Serg. Vărădeanu Crăciun, ctg. 1939, de profesiune agricultor, cu ultimul 
domiciliu în comuna Săvârșin, jud. Arad, str. ----------, nr. 308, în prezent 
concentrat la acest Regiment, a activat la vreo mișcare subversivă, dacă are 
cazier și este urmărit sau ținut în evidență de către D-voastră ca suspect. 

Totodată, vă rugăm a ne comunica dacă are purtare bună și este om 
de încredere. 

Comandantul Regimentului 93 Infanterie P.S. 

                                           
54 Ibidem, f. 115. 
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Lt. Colonel, Nic. I. Pătru (ss) 
Ofițer cu Informațiile, 

Lt. Neamțiu Coriolan (ss) 
 
Documentul este validat cu un sigiliul rotund (35 mm), imprimat cu 

tuş, având în emblemă stema mică a României de la 1921, iar în exergă, 
mărginită de un cerc liniar la exterior, legenda : * ROMÂNIA * 
REGIMENTUL 93 INFANTERIE P.S. Biroul Adjutanturei.55 

XVI. 
 

În frontispiciu, pe centru, un sigiliu dreptunghiular, imprimat cu tuș, în care 
este scris, pe 3 rânduri: REG. 93 INF. „CLOȘCA” P.S. / INTRAREA № 

25980/ Ziua 27 luna sept. anul 1942 
 

№ 1623 
1942 luna IX ziua 26 

<Compania> Jandarmi Arad 
Postul Săvârșin 

către: 
Regimentul 93 Infant. 

 
La ord. № 24854/1942. 
Am onoare a raporta că Serg. Vărădean Crăciun, ctg. 1939, din 

comuna Săvârșin, nu a activat în nicio mișcare subversivă sau interzisă de 
lege, nu are cazier și nu este urmărit. 

În comună are o purtare bună și poate fi om de încredere. 
ȘEFUL POSTULUI Jand. plut. (ss) 
Documentul este validat cu un sigiliu rotund (35 mm), aplicat cu tuș 

albastru, având în emblemă stema mică a României de la 1921. În exergă, 
mărginită de un cerc liniar la exterior, legenda: * Compania Jandarmi 
Arad * Postul Săvârșin.56 

XVII. 
 

No. 24.854 
1942 luna septembrie, ziua 21 

REGIMENTUL 93 INFANTERIE P.S. 

                                           
55 Ibidem, f. 120. 
56 Ibidem, f. 119. 
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către 
Postul de Jandarmi Socodor, jud. Arad 

 
În conformitate cu ordinul № 22.567 din 1 septembrie 1942, al 

Armatei I-a, 
Cu onoare vă rugăm să binevoiți a ne comunica de urgență dacă Frt. 

T.R. Bontan Ilie, ctg. 1938, de profesiune funcționar, cu ultimul domiciliu în 
comuna Socodor, jud. Arad, str. ----------, nr. 330, în prezent concentrat la 
acest Regiment, a activat la vreo mișcare subversivă, dacă are cazier și este 
urmărit sau ținut în evidență de către D-voastră ca suspect. 

Totodată, vă rugăm a ne comunica dacă are purtare bună și este om 
de încredere. 

Comandantul Regimentului 93 Infanterie P.S. 
Lt. Colonel, Nic. I. Pătru (ss) 

Ofițer cu Informațiile, 
Lt. Neamțiu Coriolan (ss) 

 
Documentul este validat cu un sigiliul rotund (35 mm), imprimat cu 

tuş, având în emblemă stema mică a României de la 1921, iar în exergă, 
mărginită de un cerc liniar la exterior, legenda : * ROMÂNIA * 
REGIMENTUL 93 INFANTERIE P.S. Biroul Adjutanturei.57 

XVIII. 
 
În frontispiciu, în partea stângă, un sigiliu dreptunghiular, imprimat 

cu tuș și dispus puțin oblic, în care este scris, pe 3 rânduri: REG. 93 INF. 
„CLOȘCA” P.S. / INTRAREA № 26148/ Ziua 29 luna sept. anul 1942 

 
№ 1366 

1942 luna Septembrie ziua 27 
Legiunea Jand. Arad 

Postul Socodor 
către: 

Regimentul 93 Infanterie P.S. 
 

La ord. Dv. № 24854/1942. 

                                           
57 Ibidem, f. 126. 
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Am onoare să vă comunicăm că Frt. T.R. Bontan Ilie, din comuna 
Socodor, nu a activat în nicio mișcare subversivă și nici nu are cazier sau să 
fie urmărit de noi. 

A avut o purtare bună în comună și este om de încredere. 
Șeful Postului (ss) 
Documentul este validat cu un sigiliu rotund (35 mm), aplicat cu tuș 

albastru, având în emblemă stema mică a României de la 1921. În exergă, 
mărginită de un cerc liniar la exterior, legenda: * LEGIUNEA ARAD * 
POSTUL JAND. SOCODOR.58 

XIX. 
 

No. 24.854 
1942 luna septembrie, ziua 21 

REGIMENTUL 93 INFANTERIE P.S. 
către 

Postul de Jandarmi Chișineu-Criș, jud. Arad 
 
În conformitate cu ordinul № 22.567 din 1 septembrie 1942, al 

Armatei I-a, 
Cu onoare vă rugăm să binevoiți a ne comunica de urgență dacă 

Serg. T.R. Ruja Gheorghe, ctg. ----, de profesiune învățător, cu ultimul 
domiciliu în comuna Chișineu Criș, jud. Arad, str. ----------, nr. ---, în 
prezent concentrat la acest Regiment, a activat la vreo mișcare subversivă, 
dacă are cazier și este urmărit sau ținut în evidență de către D-voastră ca 
suspect. 

Totodată, vă rugăm a ne comunica dacă are purtare bună și este om 
de încredere. 

Comandantul Regimentului 93 Infanterie P.S. 
Lt. Colonel, Nic. I. Pătru (ss) 

Ofițer cu Informațiile, 
Lt. Neamțiu Coriolan (ss) 

 
Documentul este validat cu un sigiliul rotund (35 mm), imprimat cu 

tuş, având în emblemă stema mică a României de la 1921, iar în exergă, 
mărginită de un cerc liniar la exterior, legenda : * ROMÂNIA * 
REGIMENTUL 93 INFANTERIE P.S. Biroul Adjutanturei.59 

                                           
58 Ibidem, f. 125. 
59 Ibidem, f. 131. 



248 
 

XX. 
 
În frontispiciu, în partea stângă, un sigiliu dreptunghiular, imprimat 

cu tuș și dispus puțin oblic, în care este scris, pe 3 rânduri: REG. 93 INF. 
„CLOȘCA” P.S. / INTRAREA № 26146/ Ziua 29 luna sept. anul 1942. 

 
№ 2078 

1942 luna IX ziua 28 
Legiunea Jandarmi Arad 

POSTUL CHIȘINEU-CRIȘ 
Către: 

Regimentul 93 Infanterie. 
 

La ord. Dv. № 854/1942. 
Am onoare a raporta datele ordonate, privitor pe Serg. T.R. Rujea 

Gheorghe, învățător, domiciliat în comuna Chișine<u-Criș>. 
- Nu a activat și nici nu activează în nicio mișcare subversivă 
- Nu posedă cazier la acest post. 
- Nu este urmărit de noi. 
- Nu este suspect și nici urmărit. 
- Se bucură de o bună purtare în societate, fiind om de încredere. 
ȘEFUL POSTULUI CHIȘINEU CRIȘ 
Plut. (ss) 
Documentul este validat cu un sigiliu rotund (35 mm), aplicat cu tuș 

albastru, având în emblemă stema mică a României de la 1921. În exergă, 
mărginită de două cercuri liniare la exterior, legenda: * LEGIUNEA 
JANDARMI ARAD * POSTUL CHIȘINEU-CRIȘ.60 

XXI. 
 

No. 24.854 
1942 luna septembrie, ziua 21 

REGIMENTUL 93 INFANTERIE P.S. 
către 

Postul de Jandarmi Sâmbăteni, jud. Arad 
 
În conformitate cu ordinul № 22.567 din 1 septembrie 1942, al 

Armatei I-a, 

                                           
60 Ibidem, f. 130. 
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Cu onoare vă rugăm să binevoiți a ne comunica de urgență dacă 
Sold. T.R. Comloșan Petru, ctg. 1939, de profesiune învățător, cu ultimul 
domiciliu în comuna Sâmbăteni, jud. Arad, str. ----------, nr. ----, în prezent 
concentrat la acest Regiment, a activat la vreo mișcare subversivă, dacă are 
cazier și este urmărit sau ținut în evidență de către D-voastră ca suspect. 

Totodată, vă rugăm a ne comunica dacă are purtare bună și este om 
de încredere. 

Comandantul Regimentului 93 Infanterie P.S. 
Lt. Colonel, Nic. I. Pătru (ss) 

Ofițer cu Informațiile, 
Lt. Neamțiu Coriolan (ss) 

 
Documentul este validat cu un sigiliul rotund (35 mm), imprimat cu 

tuş, având în emblemă stema mică a României de la 1921, iar în exergă, 
mărginită de un cerc liniar la exterior, legenda : * ROMÂNIA * 
REGIMENTUL 93 INFANTERIE P.S. Biroul Adjutanturei.61 

XXII. 
 
În frontispiciu, în partea stângă, un sigiliu dreptunghiular, imprimat 

cu tuș, în care este scris, pe 3 rânduri: REG. 93 INF. „CLOȘCA” P.S. / 
INTRAREA № 26498 / Ziua 2 luna X anul 1942. 

 
Regimentul 93 Infanterie Arad 

 
La ord. 24854/1942. 
Am onoare a raporta că Sold. T.R. Comloșan Petru, ctg. 1939, de 

profesie învățător, din comuna Sâmbăteni, jud. Arad, nu a activat în nicio 
mișcare subversivă, nu este suspect în niciun fapt. Are purtare bună și este 
om de absolută încredere. 

Șeful Postului Sâmbăteni 
Plut. (ss)62 

XXIII. 
 

No. 24.854 
1942 luna septembrie, ziua 21 

REGIMENTUL 93 INFANTERIE P.S. 

                                           
61 Ibidem, f. 137. 
62 Ibidem, f. 136. 
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către 
Postul de Jandarmi Păuliș, jud. Arad 

 
În conformitate cu ordinul № 22.567 din 1 septembrie 1942, al 

Armatei I-a, 
Cu onoare vă rugăm să binevoiți a ne comunica de urgență dacă Frt. 

Cosma Ioan, ctg. 1941, de profesiune agricultor, cu ultimul domiciliu în 
comuna Păuliș, jud. Arad, str. ----------, nr. ----, în prezent concentrat la 
acest Regiment, a activat la vreo mișcare subversivă, dacă are cazier și este 
urmărit sau ținut în evidență de către D-voastră ca suspect. 

Totodată, vă rugăm a ne comunica dacă are purtare bună și este om 
de încredere. 

Comandantul Regimentului 93 Infanterie P.S. 
Lt. Colonel, Nic. I. Pătru (ss) 

Ofițer cu Informațiile, 
Lt. Neamțiu Coriolan (ss)63 

 
XXIV. 

 
№ 1793 

1942 Luna X ziua 16 
<Compania> Jandarmi Arad 

Postul Săvârșin 
către 

Reg. 93 Infanterie 
 

La ordinul 24854/1942. 
Am onoare a raporta că Frt. Cozma Ioan, ctg. 1941, din comuna 

Săvârșin, nu a activat în nicio organizație subversivă, nu are cazier și nu este 
urmărit sau ținut în evidență ca suspect. 

Are purtare bună în comună și poate fi om de încredere. 
ȘEFUL POSTULUI (ss), 
Documentul este validat cu un sigiliu rotund, aplicat cu tuș, având în 

emblemă stema mică a României de la 1921, iar în exergă, mărginită de un 
cerc liniar, legenda: * COMPANIA JANDARMI ARAD * POSTUL 
SĂVÂRȘIN. 

                                           
63 Ibidem, f. 145. 
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În partea stângă, spre mijlocul documentului, un sigiliu 
dreptunghiular, imprimat cu tuș, în care este scris, pe 3 rânduri: REG. 93 
INF. „CLOȘCA” P.S. / INTRAREA № 24826 / Ziua 18 luna X anul 
1942.64 

XXV. 
 

No. 24.854 
1942 luna septembrie, ziua 21 

REGIMENTUL 93 INFANTERIE P.S. 
Către 

Postul de Jandarmi Aradul-Nou 
 
În conformitate cu ordinul № 22.567 din 1 septembrie 1942, al 

Armatei I-a, 
Cu onoare vă rugăm să binevoiți a ne comunica de urgență dacă 

Serg. T.R. Șerban Nicolae, ctg. 1931, de profesiune învățător, cu ultimul 
domiciliu în comuna Mureșel, jud. Arad, str. ----------, nr. ----, în prezent 
concentrat la acest Regiment, a activat la vreo mișcare subversivă, dacă are 
cazier și este urmărit sau ținut în evidență de către D-voastră ca suspect. 

Totodată, vă rugăm a ne comunica dacă are purtare bună și este om 
de încredere. 

Comandantul Regimentului 93 Infanterie P.S. 
Lt. Colonel, Nic. I. Pătru (ss) 

Ofițer cu Informațiile, 
Lt. Neamțiu Coriolan (ss) 

 
Documentul este validat cu un sigiliul rotund (35 mm), imprimat cu 

tuş, având în emblemă stema mică a României de la 1921, iar în exergă, 
mărginită de un cerc liniar la exterior, legenda : * ROMÂNIA * 
REGIMENTUL 93 INFANTERIE P.S. Biroul Adjutanturei.65 

XXVI. 
 

№ 1662 
1942 luna IX ziua 25 

LEGIUNEA JANDARMI ARAD 
Postul Jandarmi Aradul-Nou 

                                           
64 Ibidem, f. 144. 
65 Ibidem, f. 151. 
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către 
Regimentul 93 Infanterie Arad 

 
Am onoare a înainta corespondența de față, totodată comunicându-

vă că Serg. T.R. Șerban Nicolae din comuna Mureșel, nu a activat în nicio 
mișcare subversivă și nici <nu> este urmărit sau ținut în evidență ca 
persoană suspectă. 

Șeful Postului Jandarmi 
Jand. Plut. (ss), 
Documentul este validat cu un sigiliu rotund, aplicat cu tuș, având în 

emblemă stema mică a României de la 1921, iar în exergă, mărginită de un 
cerc liniar, legenda: * LEGIUNEA JAND. ARAD * Postul Jand. Aradul-
Nou. 

În partea de jos, spre dreapta documentului, un sigiliu 
dreptunghiular, imprimat cu tuș, în care este scris, pe 3 rânduri: REG. 93 
INF. „CLOȘCA” P.S. / INTRAREA № 26014 / Ziua 28 luna sept. anul 
1942.66 

Stema mică a României de la 1921, care apare, fără cromatică, în 
emblema sigiliilor rotunde amintite mai înainte, se găsește reprodusă color 
la Arhivele Naționale Istorice Centrale67 din București, fiind inclusă și în 
Legea pentru fixarea stemei Regatului României, întregit cu ţările surori 
unite. 

 

                                           
66 Ibidem, f. 150. 
67 Arhivele Naţionale Istorice Centrale, Comisia Consultativă Heraldică, dosar nr. 3. 
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Redăm mai jos stema mare a României de la 192168, așa cum a fost 
descrisă în legea de la acea vreme, menționată și mai sus, precum și 
reproducerea color care se găsește la Arhivele Naționale Istorice Centrale69. 

Art. I. – Stema Regatului României, întregit cu ţările surori unite, se 
compune din trei scuturi puse unul peste altul: scutul mare, scutul mediu şi 
scutul mic (peste totul). 

I. Scutul mare: pe albastru, o acuilă de aur cu ciocul şi ghearele 
roşii, cu coroana regală de aur pe cap, ţinând în cioc o cruce pedată (pattée) 
de aur, ascuţită la extremitatea inferioară, în gheara dreaptă o spadă, în 
gheara stângă un sceptru de aur cu vârful în formă de crin, - acuila 
României, armele Regalităţii române. 

II. Pe pieptul acuilei, scutul mediu, incuartat (ecartelé), cu 
insiţiune70 între cartierele de jos (enté en pointe), cuprinzând armele ţărilor 
surori unite: 

1. Sus în dreapta, armele vechiului Principat al Ţării-Româneşti: pe 
albastru, o acuilă de aur cu ciocul şi ghearele roşii, ţinând în cioc o cruce 
pedată de aur, însoţită de un soare de aur la dreapta, de o lună-nouă de aur la 
stânga. 

2. Sus în stânga, armele vechiului Principat al Moldovei (cu 
Basarabia şi Bucovina): pe roşu, un cap de bour negru cu gura închisă, 
însoţit de o stea de aur (cu cinci raze) între coarne, de o roză de aur (cu cinci 
foi) la dreapta, de o semilună de aur la stânga. 

                                           
68 Promulgată prin Legea pentru fixarea stemei Regatului României, întregit cu ţările surori 
unite, publicată în Monitorul Oficial nr. 92 din 29 iulie 1921, p. 3569-3573.; vezi şi 
Constantin Moisil, Originea şi evoluţia ei istorică şi heraldică, Bucureşti, 1931 (extras din 
„Boabe de grâu”, II, 1931, nr. 2), p. 20-21; idem, Stema României, în Enciclopedia 
României, vol. I, 1938, p. 70-71; Dan Cernovodeanu, Ştiinţa şi arta heraldică în România, 
Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1977, p. 162-163; idem, Evoluţia armeriilor 
Ţărilor Române de la apariţia lor şi până în zilele noastre (sec. XIII-XX), traducere din 
limba franceză Livia Sîrbu, Muzeul Brăilei, Editura Istros, Brăila, 2005, p. 413-416; Maria 
Dogaru, Colecţiile de matrice sigilare ale Arhivelor Statului, Bucureşti, 1984, p. 46-47; 
eadem, Stemele României moderne. De la Cuza la Marea Unire, în „Magazin Istoric”, serie 
nouă, anul XXVII, 1993, nr. 1 (310), p. 3-5; eadem, Arta şi ştiinţa blazonului. Album, 
Bucureşti, 1994, p. 38, poziţia 45; eadem, Din heraldica României. Album, JIF, 1994, p. 88, 
95; eadem, Tipare sigilare provenind de la suveranii României 1866-1947, Edit. Bibliteca 
Centrală Pedagogică, Bucureşti, 2000, p. 14; Cristache Gheorghe, Maria Dogaru, 
Simbolurile naţionale ale României, Editura Sylvi, Bucureşti, 2003, p. 130-131. 
69 Arhivele Naţionale Istorice Centrale, Comisia Consultativă Heraldică, dosar nr. 3. 
70 Claude Wenzler, Le guide de l’héraldique. Histoire, analyse et lecture des blasons, 
Éditions Ouest-France, Édilarge SA, Rennes, 2002, p. 118. 
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3. Jos la dreapta, armele Banatului cu vechiul Banat românesc al 
Severinului (fixate acum): pe roşu, peste valuri naturale, un pod de aur cu 
două deschideri boltite71, construit din piatră cioplită (podul lui Traian), din 
care iese un leu de aur. 

4. Jos la stânga, armele vechiului Mare-Principat al Transilvaniei (cu 
părţile Crişanei şi Maramureşului): albastru şi aur, împărţit prin o fâşie 
îngustă roşie, din care iese o acuilă neagră cu ciocul de aur, însoţită de un 
soare de aur la dreapta, de o semilună de argint la stânga; jos, şapte turnuri 
roşii, câte patru şi trei, cu câte două rânduri de crenele (sus trei, jos patru) şi 
câte două ferestre, cu porţile închise. 

5. În insiţiune (enté), armele Dobrogei: pe albastru, doi delfini de 
aur afrontaţi, cu cozile ridicate în sus. 

III. Peste totul, scutul mic, incuartat de argint şi negru, armele Casei 
domnitoare de Hohenzollern. 

Pe scutul mare, coroana de oţel a României72. 
Scutul e ţinut de doi lei de aur, stând pe arabescuri de aur. 
Colanul ordinului „Regele Carol I”. 
Pe eşarpă albastră cu marginile de aur, de forma cordonului 

ordinului, deviza Casei domnitoare de Hohenzollern, în litere latine de aur: 
„Nihil sine Deo”. 

Pavilionul de purpură, cu marginile de aur, căptuşit cu ermelin, 
timbrat cu o coroană regală de aur ornată cu nestemate. 

Art. II. – Stema va fi întrebuinţată în trei forme: 1-a, stema cea 
mare, cum e descrisă mai sus; a 2-a, stema cea medie, fără pavilion; a 3-a, 
stema cea mică, compusă din cele trei scuturi cu coroana de oţel. 

Stema cea mare se va întrebuinţa în actele Statului emanate de la 
Rege şi în actele oficiale internaţionale, cum şi din Înalt ordin al Regelui în 
cazuri speciale; stema cea medie, de armată şi autorităţile Statului; stema 
cea mică, pe sigile şi ştampile oficiale. Pentru alte cazuri se va prevedea în 
legile şi regulamentele speciale. 

Art. III. – Se înfiinţează pe lângă ministerul de interne o comisie 
consultativă heraldică care va examina cererile de a se întrebuinţa stema în 
alte cazuri decât acelea prevăzute la Art. II şi va lua măsuri pentru ca actele 

                                           
71 Dicționar de istorie a României, de Dan Stoica, Vasile Mărculeț, Vasile Valentin, 
Valentina Bilcea, coordonator: Stan Stoica, cuvânt înainte: Acad. Dinu C. Giurescu, Editura 
Meronia, 2007, p. 348. 
72 Vezi și Constantin Moisil, Însemnele regalităţii române, în Enciclopedia României, vol. 
I, 1938, p. 83. 
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administrative în legătură cu stemele să se facă în conformitate cu regulile 
heraldice. 

Un regulament special va stabili organizarea comisiunii. 
Art. IV. – Art. 1 până la 5 inclusiv din legea pentru modificarea 

armelor ţării, sancţionată cu înaltul decret regal No. 498 din 1872, se abrogă. 
Această lege s-a votat în Senat în şedinţa de la 18 iulie 1921 şi s- 

adoptat cu unanimitate de una sută unu voturi. … 
Această lege s-a votat de Adunarea deputaţilor în şedinţa de la 20 

iulie 1921 şi s-a adoptat cu unanimitate de una sută şapte voturi. … 
Promulgăm această lege şi ordonăm ca ea să fie învestită cu sigiliul 

Statului şi publicată în Monitorul Oficial. 
Dat în Bucureşti, la 23 Iulie 1921. 

FERDINAND73 
 (L. S. St.) 

Ministru de justiţie,                                                Ministru de interne, 
M. Antonescu.                                                           C. Argetoianu. 

 

                                           
73 Ferdinand de Hohenzollern, rege al României între 1914-1927; Nicolae Constantin, 
Dicţionar de personalităţi istorice româneşti, ediţia a III-a revizuită şi adăugită, Editura 
Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2011, p. 109; Petru Demetru Popescu, Vieţile voievozilor, 
domnilor şi regilor poporului român, Editura Vitruviu, Bucureşti, 2008, 394-398. 
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70 de ani de la sfârșitul celui de al Doilea Război Mondial 
 
 

Ioan Tuleu, 
Publicist (Arad)    

 
 

 Mila creştină în vâltoarea războiului 
Al doilea Război mondial a fost cel mai cumplit, cu cele mai 

numeroase victime și cele mai mari atrocități din istoria omenirii. Peste 50 
de milioane de militari și civili au pierit în lupte, uciși pe fronturi sau în 
spatele lor, în bombardamentele aeriene sau lagărele de concentrare. Au 
existat din păcate și cazuri de ucidere în masă pe motive de rasă și 
ideologice, între aceste fapte reprobabile distingându-se holocaustul 
împotriva evreilor, soldat cu circa 6 milioane de victime. Masacrele 
înfăptuite asupra civililor și militarilor au putut avea loc din cauza 
îndoctrinării oamenilor cu teorii rasiste sau ale luptei de clasă, declanșându-
se în felul acesta și acțiuni individuale, dincolo de ordinele primite, și fără 
nici o rațiune militară, doar din ură atroce față de inamicul real sau 
imaginar. În această cumplită încleștare umană din păcate și românii au dat 
un greu tribut de sânge, numărul victimelor, morți, răniți și dispăruți 
ridicându-se la aproape 800 de mii de militari, iar dacă adăugăm și civilii, 
mai ales cei care au pierit în genocidul contra evreilor, numărul victimelor 
se ridică la circa un milion două sute  mii. Au exista însă, din fericire, și 
multe fapte de milă creștinească, de compasiune față de inamicul desemnat 
de autoritatea politică și militară, pentru unele dintre acestea făptuitorii lor 
riscând chiar tribunalul militar. Acestea nu au fost ordonate, planificate ci au 
izvorât pur și simplu din morala care se află însămânțată în inima omului de 
la crearea sa. Imperativul de ordin moral spunea să nu ucizi, poruncă ce se 
află înscrisă între cele 10  primite de Moise după ieșirea din Egipt, la fel 
cum, în Noul Testament, iubirea aproapelui, mila față de cei săraci și 
neajutorați sunt prescrise ca reguli de conduită pentru aceia care cred în 
Hristos și marchează ca un fir roșu Evangheliile.  

Pentru a anihila aceste simțăminte general umane, aparatul de 
propagandă politică și militară a creat cu totul alte reguli și numeroase 
justificări pentru a purta războaie, și prin urmare, de a ucide și atunci când 
nu era necesar pentru propria supraviețuire. Este adevărat că, prin însăşi 
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natura lui, războiul constituie cel mai mare „abator” uman şi scopul 
principal al beligeranţilor este nimicirea reciprocă. Pentru aceasta, militarii 
sunt învăţaţi să mânuiască armele şi să ucidă cu cât mai mare eficienţă, 
răsplata fiind măsurată în medalii şi citări în ordine de zi. Dar, pentru a întări 
și mai mult atitudinile războinice, era necesar ca statele aflate în conflict,  
prin mijloacele de propagandă care le stăteau la dispoziţie, să cultive ura 
faţă de inamicul potenţial sau real.  

Aşa s-a întâmplat şi în ultimul mare război în care a fost implicat şi 
statul român, cel împotriva Uniunii Sovietice, început în 22 iunie 1941. Aşa 
cum era corect, războiul a fost prezentat ca singurul mijloc posibil de 
recuperare a Basarabiei de sub ocupaţia Rusiei bolşevice, numai că, pentru a 
stimula şi mai mult avântul războinic, se exagera prin demonizarea 
inamicului, prin exacerbarea actelor sale de cruzime. Iată doar un exemplu 
de acest fel, indus de „Reportaje de război”, scrise de Virgil Gheorghiu. „Pe 
şosea, din direcţia Soroca-Dumbrăveni şi-a făcut apariţia un convoi de 
câteva mii de evrei, care erau aduşi din zona de luptă. Prezenţa lor în 
preajma frontului era catastrofală. Toţi evreii, de la copii şi până la cei de 
80 de ani făceau spionaj în favoarea inamicului... Prezenţa lor în 
apropierea frontului era mai periculoasă decât dinamita. Iată-i acum pe 
aceşti vrăjmaşi de moarte ai ţării şi ai neamului nostru aduşi în convoi din 
nordul Basarabiei. Coloana lor e nesfârşită. Cum merg între santinele sub 
lumina roşie a soarelui care se revarsă peste ei şi peste oraşul ars (Soroca 
n.n.) par nişte făpturi subterane. În acest convoi alcătuit din câteva mii de 
indivizi, se aflau şi o parte din evreii care au devastat, incendiat şi distrus 
oraşul Bălţi şi alte oraşe din nordul Basarabiei. Mă apropii de convoiul în 
jurul căruia se împrăştie un miros greu. Din când în când jidovoii aruncă 
asupra oraşului ars priviri furişe şi încărcate de bucurie diabolică”. Sau, 
într-un alt reportaj, vorbind despre ostașii sovietici se exprima în felul 
următor: „Soldații aceștia care formează elita tineretului comunist, nu au 
nici un fel de credință. Nu știu nimic despre Dumnezeu, nu știu nimic despre 
celelalte popoare, nu cunosc dragostea, nici mila. Sunt niște mașini, niște 
roboți, fără nici un fel de idee sau sentiment. De la naștere și până acum, ei 
au trăit izolați de restul lumii și al civilizației...Ei nu au suflet. E uluitor 
faptul că, din oameni, s-au putut crea astfel de exemplare” (1). 

Într-o broșură, calendar pe anul 1944, sunt trecute pe pagina întâi 
„Reguli de păstrat de orice ostaș român în lupta contra bolșevicilor”. În total 
sunt formulate 10 reguli după care să se conducă soldatul, prcum cele 10 
porunci, iar prima sună așa: „Fii atent și nu te încrede în nimeni. Bolșevicii 
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toți sunt dușmani șireți, cruzi și lași”. În continuare articolul 2 spune: „Nu 
intra în case  decât cu băgare de seamă. Nu te grăbi să pui mâna pe diferite 
lucruri ce par pierdute sau uitate. La fiecare pas poți da peste o cursă 
mortală. 3. Când ești flămând și însetat nu mânca lacom tot ce găsești și nu 
bea apă de oriunde. Ferește-te de femei și de păduchi dacă nu vrei să te 
alegi cu boli grave și fără leac”.  

Propaganda românească din timpul războiului a avut o puternică 
încărcătură ideologică şi antisemită. Duşmanul fiind numit iudeo-bolşevic, 
considerându-se că formula are o mai mare putere de manipulare  în 
condiţiile în care atmosfera generală era antisemită şi antibolşevică. Desigur 
că şi de cealaltă parte se opera cu aceleaşi lozinci, care îndemnau la ură şi 
răzbunare. Propaganda sovietică înfiera cu mânie proletară burghezo-
moşierimea româneasă, exploatatoare a poporului muncitor, etc. Dușmanul 
trebuia ucis fără milă și în nici o împrejurare nu trebuia iertat. În aceste 
condiţii nu este de mirare că s-au comis numeroase excese „războinice” 
asupra populaţiei civile de ambele părţi. Dar, cu toate acestea, pe front, în 
relațiile cu populația civilă sau în lagăre au existat numeroase manifestări 
care au trecut dincolo de îndoctrinarea oficială, scoțându-se la suprafață 
mila și compasiunea, sentimente general umane, valabile pretutindeni și în 
toate timpurile.    

Este adevărat că și la nivel foarte înalt s-au luat măsuri de protecție 
a populației civile din teritoriile ocupate sau de internare a răniților în 
spitale. Inclusiv prizonierii beneficiau de o minimă protecție din partea 
militarilor, mai ales atunci când aceștia își aduceau aminte de convențiile 
internaționale. În înaintarea ei, armata română a refăcut bisericile distruse în 
cei 20 ani de regim ateu, le-a asigurat civililor servicii bisericești, iar preoții 
militari le-au botezat copiii. Despre aşa ceva a povestit şi veteranul 
Gheorghe Meruţă: „Pe cum avansam în Rusia deschideam bisericile, şi 
ruşii, care erau foarte credincioşi, veneau în fiecare duminică la Biserică, 
se închinau şi îngenuncheau toţi, nu ca la noi” (2). Nu pot fi uitate nici 
ajutoarele în alimente acordate populației civile din Odesa, Simferopol din 
Kuban sau pe frontul de vest de la Budapesta, spre exemplu, acordate de 
armata română civililor, deși chiar armata avea multe lipsuri alimentare.  

Soldații români reacționau însă și spontan, fără ordin, atunci când 
veneau în contact cu mizeria pe care o îndura populația civilă, în special 
copiii. Un asemenea exemplu ni-l dă Constantin Sănătescu, comandantul 
Corpului 4 Armată român, aflat în ziua de 13 septembrie 1942, în drum spre 
Cotul Donului:  
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„Am mers bine toată noaptea, însă ne-a fost frig în vagoane. Spre 
ziuă ajungem la Kazatin, cu gară mare, frumoasă. De aici luăm direcția 
spre Kiev și mergem pânăm la Fastov unde ne înțepenim. 

Întâlnim din ce în ce mai des trenuri cu răniți ce sunt evacuați 
dinspre front spre interior. Cu cât înaintăm vedem cum se schimbă aspectul 
geografic al regiunii dar și aspectul provocat de război: regiuni distruse, 
formațiuni militare din ce în ce mai dese, trenuri cu muniții, spitale, etc 

La ora masei, apar ca din pământ copii ce vin să ceară o coajă de 
pâine. A reușit Germania să întindă mizeria peste tot. Să vedeți acești 
micuți flămânzi cum și-au făcut din câte o cutie de conserve – găsită tot 
prin gări – o gamelă cu care se prezintă și ei la rând cu soldații, acolo unde 
văd că se distribuie mâncarea... Ar avea oare cineva sufletul să-i alunge pe 
acești înfometați ? Mă bucur când văd soldații noștri cum își rup tainul lor 
spre a le da câte ceva de mâncare. Fiecare ostaș îi ajută cu drag – căci 
poate se gândește că și el a lăsat acasă un copilaș sau un frățior ca aceștia 
și că poate și alții vor avea milă de ai lui (3).   

Un caz asemănător de ajutorare a copiilor flămânzi ne prezintă 
părintele Dimitrie Bejan, aflat prizonier de război în lagărul Oranki-
Mănăstârka, de lângă Nijni-Novgorod (Gorki). Era în vara anului 1947, 
când seceta cumplită a cuprins tot estul Europei și cu atât mai mult Rusia 
devastată de război. Desigur că nici prizonierii nu o duceau bine cu 
mâncarea, care era neîndestulătoare, dar aveau asigurată o minimă porție 
pentru supraviețuire, pentru a putea munci. În schimb, populația civilă, 
alcătuită în majoritate din femei, copii și bătrâni, murea la propriu de foame. 
În același timp copiii erau învățați să se  ferească pe prizonieri, povestindu-
se despre ei cele mai înfiorătoare povești. Numai că până la urmă  foamea a 
învins orice reținere: ”Dar a venit vremea aceasta de foamete și copiii și-au 
învins spaima. Cum ne vedeau ieșind din lagăr alergau înaintea noastră pe 
lângă cordonul ceasovoilor (paznici n.n.) și cerșeau: dă-ne nene o bucățică 
de pâine, căci murim de foame”. Ne uitam la ei: mici slabi, gălbejiți, 
neîngrijiți și cu lacrimi în ochi. Mâinile lor mici, slabe, numai oase se 
întindeau tremurând spre noi. Glasurile lor erau ca ale unor pisici aruncate 
la gârlă. „Dați-ne o bucățică de pâine în numele lui Hristos ...”Soldații îi 
fugăreau, înjurându-i. Noi scoteam din buzunar o bucată de pâine – era 
viața noastră - și le-o aruncam pe iarbă. Se repezeau ca uliul asupra 
porumbelului (4). 
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Au existat, din fericire, numeroase astfel de cazuri de solidaritate 
umană, de întrajutorare şi milă creştinescă venite spontan, fără ordine sau 
indicații date de instanțe superioare. Ele s-au manifestat mai ales din partea 
oamenilor simpli, soldaţilor şi civililor, asupra cărora manipularea oficială a 
avut un efect mult mai mic. Am întâlnit numeroase asemenea dovezi de 
bunăvoinţă în relatările a numeroși veterani de război.    

Alexandru Scrob, din Luguzău, artilerist în Regimentul 1 Artilerie 
călăreață, povestește despre o situație în care populația civilă din 
Transnistria, unde unitatea sa se afla în pază și protecție, era folosită spre 
paza bagajelor unității:  „ Noi le dădeam alimente, că era cam criză la ei, 
mai ales că  primeam în plus şi raţia celor care erau plecaţi în concediu şi a 
unora care au murit între timp. Ne deplasam câte 20 de kilometri cu caii, 
după care stăteam o noapte-două la câte un colhoz şi noaptea ruşii din sat 
păzeau căruţele. Şase căruţe am avut, şi n-o dispărut nimic, dar le dădem 
două pâini de familie şi câte o bucată de salam. Odată, după ce ne-a 
încartiruit într-un sat am intrat într-o casă şi am văzut lapte pe sobă şi am 
cerut femeii să-mi dea lapte. O zis niet, că n-are decât o pereche de lapţi, 
adică de papuci, ea o crezut că pe aceeia îi cer. Atunci i-am arătat laptele şi 
ea mi-o zis să-l iau tot” (5).   

Greu de crezut că s-au putut întâmpla asemenea fapte după ce 
soldații români au fost îndoctrinați ani mulți despre cruzimea rușilor 
bolșevici care nu-l au pe Dumnezeu și cu atât mai mult nu pot dezvolta acte 
de bunăvoință. La fel de îndoctrinați fiind și civilii ruși despre fasciștii 
români ai criminalului Antonescu. De asemenea, se știa că acolo, în spatele 
frontului germano-român, rușii duceau o necruțătoare luptă de partizani, un 
exemplu fiind aruncarea în aer a comandamentului militar român din Odesa,  
prin urmare, cu atât mai mult poate să surprindă o astfel de situație în care 
civili ucrainieni să păzească efectele armatei române contra hrană.  

Au existat și cazuri de iniţiativă individuală, manifestate în 
împrejurări extrem de grele, în care, fără ajutorul primit, supravieţuirea ar fi 
fost imposibilă. Soldați animați de sentimente de milă creștinească și-au 
ajutat inamicul să supraviețuiască, riscând chiar sancțiuni care puteau 
conduce  până la curtea marțială. Despre asemenea cazuri vom scrie în 
continuare, ele fiind culese din relatările veteranilor participanți pe 
fronturile de luptă și vom face referire inclusiv la dovezi de umanism 
manifestate de către cei împotriva cărora luptau românii. 

O dovadă de milă, trecând peste toate adversităţile și peste 
pericolele de a suferi represalii ca urmare a ajutorului dat dușmanului, ni se 
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pare a fi cea în care soldatul român Gheorghe Covaci, din Chişineu-Criş, a 
primit îngrijiri din partea unor rusoaice, în urma cărora i-au fost salvate 
picioarele de la amputare. El a fost trimis împreună cu unitatea într-un marş 
în condiţiile extrem de grele ale iernii 1941-1942, pe un ger de minus 38 de 
grade, undeva spre un orăşel de pe malul Mării Negre. Pe drum însă lui, şi 
altora ca el, le-au degerat picioarele şi astfel comandanţii au hotărât să-i 
trimită la cel mai apropiat spital. Dar Gheorghe Covaci nu a rezistat până la 
spital ci a cerut să fie lăsat la marginea oraşului într-o casă. Acolo a întâlnit 
trei rusoaice foarte miloase, care „au adus o găleată în care or băgat apă 
fiartă şi or dezgheţat în felul acesta cizmele. După aceea m-or dezbrăcat, or 
adus o ciupă şi dăi şi freacă picioarele cu zăpadă. Mi s-o făcut pielea ca de 
gâscă. M-or ţinut apoi două săptămâni cu picioarele în varză murată. Un 
camarad, de aici din sat şi el (Chișineu Criș n.n.), o avut deasemenea 
picioarele degerate  dar o mers la spital la Iaşi unde i le-o tăiat”. În cazul 
soldatului Gheorghe Covaci se poate spune că după faptă şi răsplată, pentru 
că tot el ne spune că înainte de această întâmplare nefericită, în timp ce se 
afla în cantonament la Dnepopetrovsk, în casa unor localnici, i s-a făcut milă 
de femeile ce îl găzduiau, care nu aveau ce mânca, bărbaţii fiind pe front, şi 
le-a ajutat cu mâncare. „Noi primeam în acea vreme 200 de grame de pâine 
pe zi, dar ei nu aveau nimic. Furam pentru ele grăunţele de la cai”. Şi, 
parcă în replică, de acelaşi om milos, Gheorghe Covaci, li s-a făcut milă şi 
unor tanchişti din armata roşie care, după ce l-au oprit pe drum în retragerea 
de la Stalingrad, l-au servit cu pâine, votcă şi salam după care l-au lăsat să 
plece acasă, neapărat acasă, dar  să nu-l mai prindă pe front, că altfel nu-l 
mai iartă (6). 

Bătălia Stalingradului a fost poate cea mai cumplită încleştare şi 
răbufnire de violenţă din tot cursul războiului. Era vorba într-adevăr de viaţă 
şi moarte. Şi totuşi s-au înregistrat şi fapte de clemenţă relatate de 
supravieţuitori după foarte mulţi ani. Dumitru Dalman,  fost sergent major 
în Regimentul 2 Călăraşi, Divizia 8 Cavalerie, a supravieţuit datorită unui 
gest surprinzător  al unui soldat roşu: „După parcurgerea  a 5-6 kilometri, 
ne-am pomenit în spate cu alte câteva tancuri sovietice cu militari pe el. 
Observând că se îndreaptă către grupurile de militari în retragere, pentru 
a-i dezarma, le-am strigat acestora să se împrăştie, lucru pe care l-au şi 
făcut. La un moment dat, la distanţă de câteva zeci de metri, un tanc sovietic 
m-a depăşit, iar un militar de pe el a îndreptat arma spre mine pentru a mă 
împuşca. Un altul însă a pus mân pe arma lui îndreptând-o în sus, astfel că 
am scăpat nevătămat”. Ce l-a îndemnat pe sovieticul de pe tanc să facă un 
astfel de gest, riscând întâlnirea cu comisarul politic și să fie acuzat de 
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favorizarea inamicului ? A fost, spunem noi, un gest spontan izvorât din 
sentimente pur umane, care în anumite împrejurări ies la suprafață fără să 
țină cont de ordinele militare și depășind intoxicările cu ură făcute de 
propaganda oficială (7).  

Tiberiu Tălmaciu, pe front sublocotenent în Bateria 1 din 
Regimentul 39 artilerie, Divizia 20 Infanterie, salvează şi el, nu unul, ci mai 
mulţi soldaţi sovietici, într-un gest care ar fi putut fi considerat  pactizare cu 
inamicul: „Din tanc a sărit un locotenent pe care l-am dezarmat şi l-am luat 
prizonier, cu toate ameninţările lui zgomotoase. S-a lăsat înserarea. Prin 
dreapta noastră treceau mereu soldaţi şi camioane. Între timp, într-o 
împrejurare norocoasă am mai luat prizonieri 16 soldaţi sovietici. Cu 
ajutorul lor, am scos cele trei tunuri din poziţie şi le-am deplasat spre nord, 
circa 500 de metri, după care le-am dat drumul ostaşilor sovietici, inclusiv 
locotenentului”. 

Un caz foarte relevant, pentru ceea ce înseamnă mila şi 
compasiunea este cel al adjutantului Ilie Gaiţă, din Arad. S-a întâmplat în 
timp ce se afla în prizonierat în Crimeea şi lucra la o tipografie. Deloc 
întâmplător şi el a fost ajutat tot de femeile rusoaice. Probabil că femeile au 
fost mai puţin atinse de flacăra războiului şi morbul răzbunării. „Ne-a dus 
să lucrăm la tipografie. Acolo am lucrat şapte luni. Dacă spun poate nu mă 
crede nimeni. Puneam mantalele în cuier şi când plecam rusoaicele ne 
puneau în buzunarele mantăilor o bucată de pâine de mărimea palmei şi în 
mijloc un peşte mărunt „râba”, învelită în hârtie. Ne-o ajutat foarte mult 
cele 200 de grame pe zi în plus la porţie. Pentru că noi cei care lucram la 
Tipografie arătam cel mai bine din tot lagărul”. Dar şi în acest caz se pare 
că intervine „revanşa” pentru mila arătată de Ilie Gaiţă cu doi ani înainte 
(noiembrie 1942), când, în retragere fiind din Stepa Kalmâcă, a prins doi 
civili ruşi pe care i-a suspectat că ar încerca să aprovizioneze armata 
rusească ce venea din urmă şi a vrut să îi execute. „Să deschid foc asupra 
lor parcă nu-mi venea. N-am făcut-o şi bine mi-a prins”(8). Tot el a povestit 
cum nevasta unui calmuc i-a împletit o pereche de mănuşi din lână care i-a 
fost deosebit de utilă în timpul iernii.  

Prizonier a fost şi soldatul Gheorghe Butaci, originar din Nadăș, 
care a fost dus la Stalingrad să reconstruiasă oraşul ce a fost distrus de 
armatele germane şi româneşti. Din această perioadă, el îşi aminteşte, 
desigur, de condițiile grele din lagăr, numai că, om cinstit fiind, recunoaște 
că nici rușii civili nu o duc mai bine și că exista solidaritate între civili și 
prizonieri:  „Am lucrat, nu pot să spun că era o muncă prea grea şi nici nu 
pot să spun că ruşii erau oameni răi, dar nici ei nu aveau ce mânca. Ne-am 
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putut cumpăra din când în când pită, care se dădea la o prăvălie pe liber, 
de unde luau şi ruşii care aveau bani. Odată, în noaptea de Crăciun, am 
înfundat coşul la un cazan încât s-o făcut fum şi atunci ne-o dat liber, 
pentru că nu se putea lucra, dar cred că şi ruşii s-or bucurat, dă asta nu or 
cercetat cauza”. Noi spunem însă că dacă cineva ar fi raportat actul de 
sabotaj, făptuitorii ar fi fost executaţi, fără prea multă judecată. Din nou a 
intervenit solidaritatea oamenilor simpli, care în fond aveau acelaşi scop: 
Supravieţuirea! (9).  

Este drept că românii au fost percepuţi şi trataţi  de sovietici cu 
ceva mai multă blândeţe decât nemţii, lucru ce nu a exclus şi fapte de 
cruzime. „Am stat la Odesa mai mult de un an. Dar noi românii am fost 
iubiţi acolo şi ştiu asta pentru că ieşeam des în oraş. În schimb nu era seară 
să nu moară o santinelă germană”, ne relata, spre exemplu, Dumitru 
Zaharia, din Divizia 1 Fortificaţii (10). 

Informaţia oferită de Dumitru Zaharia, președinte al Asociației 
Veteranilor de război din Arad, este confirmată de sergentul Sandu Aurel, 
de la Regimentul 24 Infanterie: „În Odessa erau foarte mulţi germani. În 
fiecare dimineaţă găseai pe drumuri 3-4 cadavre dezbrăcate. Erau nemţi 
care se duceau la bordeluri şi erau prinşi de partizani. Era plină Odesa de 
partizani, nici nu ştiai de cine să te fereşti. Oricum nu prea aveau treabă cu 
românii, pe nemţi îi vânau”. Şi tot el spune mai departe: „Românii dădeau 
uneori mâncare noaptea la populaţie, dar fără să afle nemţii. Aceştia erau 
răi de tot. Când treceau coloane lungi de prizonieri ruşi, amărâţi rău de tot, 
lumea arunca bucăţi de pâine, ţigări şi care se apleca era lovit imediat cu 
patul puştii” (11).  

De ce exista o astfel de atitudine faţă de români ? Poate găsim 
răspunsul şi în următoarea întâmplare, povestită de Marin Gorgan, fost 
sublocotenent în Regimentul 38 Infanterie. „Eram în Odesa. Într-o zi s-a 
înfăţişat bucătarului un bătrân evreu, cu o strachină de lemn. Bucătarul a 
avut o atitudine necuviincioasă faţă de el. Împreună cu locotenentul Andrei 
Nicolescu am observat scena şi mai ales dezamăgirea bătrânului flămând. 
L-am chemat pe bucătar şi i-am pus în vedere ca la fiecare masă bătrânul 
evreu să fie servit primul cu hrană caldă” (12). 

Aceste fapte se întâmplau după ce partizanii ruşi au aruncat în aer 
comandamentul român din Odesa şi armata română s-a  răzbunat pe evrei, 
mulţi dintre ei,  fiind împuşcaţi fără judecată, românii fiind acuzați de 
genocid. Și, totuși, în acele zile de cumplită represiune au existat destule 
fapte de compasiune și solidaritate cu victimele mai ales din partea soldaílor 
simpli. 
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Dovezile de solidaritate umană nu sunt puține şi ele sunt provocate 
de sentimente umane, general valabile, dar sunt semnalate şi dintr-acelea 
care poartă un sentiment naţional care se redeşteaptă atunci când este stârnit 
de împrejurări. Un caz interesant de acest fel s-a înregistrat în timpul 
înaintării vânătorilor de munte români spre Caucaz. Iată ce a relatat în acest 
sens Iancu Băruţia, din Arad, încadrat în Divizia 3 Vânători de Munte: „Am 
ajuns la Moldovanskaia, un sat moldovenesc, în care se vorbea limba 
română. Acolo ne-am aşezat şi ne-am întărit. Am fost cazaţi în casele 
oamenilor. Primarul o bătut toba în sat şi le-o spus oamenilor că suntem 
români, să aibă grijă de noi şi or tăiat 12 viţei în cinstea noastră. O fost 
tare bine acolo”. Pe aceiaşi români îi pomeneşte şi sublocotenentul 
Nicolescu care notează: „Staţionând în Pilencovo, Moldovanskaia şi în alte 
sate am găsit români. Întrebând pe o fetiţă de 10 ani: „Ima malako?”, ea 
mă corectează zicând: „Lapte nu malako”(13). 

Este adevărat că războiul este făcut pentru a ucide oameni, adică 
pentru a-ţi nimici duşmanii pe care ţi i-au numit conducătorii temporali dar, 
acolo pe front, faţă în faţă cu inamicul, nu se putea să nu apară sentimentele 
pur umane, de milă şi compasiune. Un exemplu de sfâşiere tragică a 
conştiinţei sale ne oferă sergentul Manole Zamfir, din Regimentul 36 
Infanterie, care mărturisea în memoriile sale că a rămas profund marcat de 
faptul că a trebuit să străpungă cu baioneta un rus care avea acasă cinci 
copii. El nu avea de ales în acel moment, numai că gestul l-a urmărit toată 
viaţa. Tot aşa un alt veteran îşi amintea cât de mult l-a marcat faptul că a 
împuşcat un soldat rus de numai 17 ani. A aflat asta din actele rusului, după 
ce a l-a  omorât. Tot Manole Zamfir ne oferă un alt exemplu de umanism, 
care contravenea ordinului venit de la germani ca toţi prizonierii ruşi să fie 
executaţi, după cum afirmă el. „Ofiţerii români nu vedeau cu ochi buni 
acest ordin şi le-au sugerat oamenilor să facă pierduţi prizonierii după ce le 
luau armele şi munițiile”. Sergentul îşi aminteşte că şi lui i s-a încredinţat 
misiunea de a executa prizonieri inamici, atunci când plutonul său a capturat 
patru femei ofiţer din trupele de aprovizionare ruseşti. Comandantul 
companiei i-a ordonat să le ducă mai departe puţin, în nişte tufişuri dese, şi 
să le execute fără să fie văzut de ceilalţi. Ajuns în tufişurile cu pricina a 
descoperit că cele patru ştiau româneşte, fiind originare din Basarabia şi 
atunci el le-a spus: „Acu ştiţi unde-s poziţiile noastre. Eu o să trag în 
pământ şi voi să fugiţi cât puteţi de iute la ai voştri şi să-mi promiteţi că nu 
vă mai văd pe aici. Locul femeii e acasă să facă copii şi să gătească, nu 
aicea pe front”. Femeile l-au sărutat şi s-au topit în pădure, iar el a tras o 
rafală în pământ. 
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Un caz aproape incredibil, de manifestare creştină este cel povestit 
tot de preotul căpitan, Dimitrie Bejan, confesorul Regimentului 39 
Infanterie, care se afla, în ianuarie 1947, prizonier în lagărul Oranki. Într-o 
seară este chemat  să boteze pe ascuns copilul de curând născut al uneia 
dintre familiile din conducerea lagărului: „Ajuns în faţa unei case, 
însoţitorul sergent bate încet în uşa de la intrare care se deschide  şi în 
lumină mă trezesc în faţa litenantului Ivanov din NKVD, comisarul 
lagărului şi al Soniei, comisar politic. În braţele ei văd un copil şi-i aud 
scâncetul. Poftiţi domnule părinte, intraţi, nu vă fie teamă, mi se adresează 
ea. Copilul este bolnav şi s-ar putea să moară nebotezat, aşa afirmă 
doctorii, dar noi nu vrem asta. Poftiţi mai aproape şi ajutaţi-ne. În ochii lor 
văd lacrimi. Mă gândesc la Dumnezeu şi le spun încurajator: „Copilul va 
trăi”: Mă pregătesc pentru botezul copilului şi mă gândesc că Ivanov este 
ofiţer de carieră, erou al Uniunii Sovietice, cu fapte de bravură pe front iar 
soţia sa, Sonia, este evreică şi pe deasupra comisar politic. După 
terminarea serviciului botezului, mama  înfăşoară copilul în scutece şi-l 
leagănă ca orice mamă: nani nani puişor! Tatăl mă copleşeşte cu mii de 
mulţumiri. (14). 

Mai putem adăuga faptul că, într-adevăr, copilul a trăit iar 
locotenentul Ivanov de la NKVD a ajuns cu „serviciul” și la București și nu 
a uitat fapta preotului Bejan.  Este un caz care ne relevă că substratul creştin 
a învins mulţi ani de educaţie atee, că sămânţa Dumnezească, ce sălăşluieşte 
în fiecare fiinţă umană învinge și în cazuri extreme, decenii de manipulare, 
de îndoctrinare cu principiile luptei de clasă. 

Poate că şi rusoaica asistentă în spital,  care l-a luat pe braţe, l-a 
spălat şi l-a îngrijit „ca pe un copil”, l-a spălat şi l-a îmbrăcat pe Teodor 
Julean, din Curtici, a fost animată inclusiv de sentimentele creştine ale 
iubirii aproapelui, pe lângă cele profesionale care îi cereau să îngrijească pe 
fiecare, bolnav indiferent de originea sa (15).  

Există alte numeroase exemple care demonstrează că individul 
reacţionează în numeroase cazuri sub imperiul sentimentelor umane, cu care 
a fost înzestrat de la crearea sa, trecând dincolo de manipulările exercitate 
de propaganda oficială care diabolizează inamicul și îndeamna la uciderea 
sa prin orice mijloace.   

Mai ales dragostea, dragostea între un bărbat și femeie poate să 
treacă peste orice vicisitudini, să străpungă orice opreliști și să ducă la acte 
absolut surprinzătoare. Au existat și asemenea manifestări între oameni din 
tabere diferite și una dintre acestea a fost povestită de către general de 
brigadă Grigore Gheba, pe front sublocotenent, comandant de baterie. Se 
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afla și el în lagărul pentru ofițeri Oranki și era grav bolnav, fără nici o 
speranță, întins pe patul spitalului așteptându-și moartea ca pe o eliberare, 
dar s-a ivit pentru el salvarea care a luat chipul unei foarte frumoase 
doctorițe. Din acest moment începe o prea-frumoasă poveste de dragoste: 
„Continuam să privesc în tavanul camerei, în timp ce îmi treceau prin minte 
tot ce am avut mai drag pe lume și după un oftat prelung, pe care îl 
credeam ultimul dintr-o viață chinuită, am tresărit când s-a deschis ușa 
camerei în care îmi trăgeam agonia. În pragul ușii a apărut o fată blondă 
cu ochi albaștri. M-am uitat în ochii ei îndelung, vedeam în frumusețea ei 
farmecul vieții, de care eu trebuia să mă despart din clipă în clipă și 
,îngrozit, am izbucnit în plâns și ca să nu dau impresia că cerșesc milă din 
partea fetei, doctorița lagărului,  mi-am mutat privirea spre peretele 
camerei și am început să fredonez în șoaptă cântecul „Inimă de ce nu vrei 
liniște”, pe care-l învățasem de la un rus în spălătoria lagărului. Doctorița, 
o chema Marusia, s-a așezat pe marginea patului și m-a privit atent, fără să 
scoată vreun cuvânt și, oftând, m-a întrebat: „Pentru ce plângi?” I-am spus 
că sunt tare supărat pe inima mea, care nu vrea să mă asculte și să înceteze 
a prelungi agonia ,și iarăși m-au podidit lacrimile. Doctorița, profund 
mișcată, mi-a pus mâna pe frunte și m-a întrebat de ce sufăr și ce mă doare. 
I-am spus că mă doare dorul de țară și de cei dragi de acasă, mamă, soție 
și fiica drăgălașă care mă aștepta de trei ani și nu știa nimic despre tăticul 
ei, acum un cadavru viu. Marusia s-a apropiat mai mult de mine, m-a 
mângâiat din nou pe frunte și m-a rugat să mă uit în ochii ei. Am ridicat 
capul și am privit-o. Era așa de tânără și de frumoasă, cu obrajii 
îmbujorați, iar în privire avea atâta blândețe și bunătate, nu-mi puteam 
crede ochilor, părea un vis frumos. După câteva clipe de tăcere mi-a spus 
să am încredere în ea fiindcă își va face o datorie de onoare din a-mi salva 
viața. Redau cuvintele ei;„Grișca să știi că eu am să fac din tine un bărbat 
voinic”.  

Dar visul s-a transformat din acea clipă fermecată într-o realitate 
care pare desprinsă dintr-un roman de dragoste. Prizonierul Grigore Gheba 
s-a vindecat, doctorița a reușit chiar să îl scoată pentru scurte perioade din 
lagăr și să-l ducă în propria casă și viața lui s-a îmbunătățit foarte mult. Dar 
povestea de dragoste s-a terminat atunci când, la îndemnul Marusiei, 
sublocotenentul român s-a înrolat în Divizia Tudor Vladimirescu și a plecat 
pe frontul de vest iar după sfârșitul războiului s-a întors acasă la familie. L-a 
urmărit însă toată viața ochii frumoși ai Marusiei (16).  
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Indiferent de împrejurările politice și militare sentimentele de 
umanism s-au manifestat la fel. Chiar dacă întoarcerea armelor, înfăptuită la 
23 august 1944 i-a desemnat românului drept inamic pe fostul tovarăș de 
luptă, adică pe soldatul german, spre deosebire de marii comandanţi militari 
şi conducătorii politici de la Bucureşti, soldatul, adică ţăranul, care avea 
mult bun simţ, şi-a tratat noul „inamic” cu sentimente pur umane. Aşa a 
procedat şi caporalul Nicolae Neag, Regimentul 85 Infanterie Ineu, din Satul 
Avram Iancu.  La 23 august comandantul îi dă ordin să se retragă cu 
oamenii lui la Oteleni; s-au retras atât de rapid şi era o asemenea debandadă 
încât au lăsat pe poziţie tot materialul de luptă. 

În satul Oteleni, caporalul Neag primeşte ordin să rămână pe loc, 
dar din cauza  debandadei din jur este antrenat şi el în retragere, fără să mai 
poată ţine legătura cu unitatea sa, care deja plecase. Înarmat cu un pistol 
Oriţa încearcă să ajungă în zonele din sudul Moldovei, pentru a nu fi ajuns 
din urmă de ruşi. După ce parcurge o bucată de drum pe jos, în opinci, se 
întâlneşte pe şosea cu un unterfuhrer german din Waffen SS, cam pe la 
Târgu Frumos. Ofiţerul german era foarte bine echipat (busolă, hartă) şi ştia 
româneşte. Din discuţia avută îşi dau seama că amândoi au acelaşi scop: să 
scape de ruşi. Într-un şanţ găsesc răsturnat şi abandonat un camion al 
armatei române, plin cu efecte militare. Caporalul Neag, ştiindu-se de pe 
poziţie într-o stare igienică necorespunzătoare îşi schimbă uniforma 
murdară, echipându-se cu alta nou-nouţă şi tot aici armata română îl dotează 
cu prima sa pereche de bocanci, pe care singur şi-a luat-o din camionul 
răsturnat. Îl îndeamnă şi pe neamţ să facă la fel, să se echipeze în uniformă 
românească pentru a nu fi împuşcat de ruşi, ceea ce ofiţerul face. Au mers 
împreună o bucată de vreme până la un punct în care ofițerul SS îi indică 
direcția spre Brașov spunându-i că el o ia pe o rută care să-l ducă în Ungaria 
(17). 

Desigur că asemenea exemple se pot oferi şi de pe frontul de vest,  
din războiul în care românii luptau contra ungurilor și germanilor pentru 
eliberarea Transilvaniei de Nord ocupată de Ungaria lui Horty. Locotenentul 
Ștefan Tureanu lupta  în apărarea Ineului, în 16 septembrie 1944, cu 
unitățile ungare, care încercau să înainteze spre Buteni - Gurahonț, numai că 
a căzut prizonier, fapt ce l-a înspăimântat crezând că ofițerul căruia i-a fost 
predat îl va tortura.  ”În seara zilei de 16 septembrie 1944, în situaţia de 
prizonier, am fost preluat de comandantul unei subunităţi în grad egal cu 
mine. Eram obosit, înfometat, dezarmat, cu gândul la tortură sau execuţie 

Nu s-a întâmplat aşa. Remarc în schimb un gest de omenie în 
momente când oamenii se ucideau fără milă. Acest comandant m-a servit cu 
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mâncare, ţigări şi cu un pahar de vin. Nu ştiu cine a fost, dar prin 
comportarea lui a dat dovadă de înaltă ţinută morală...” (18). 

O întâmplare cu totul și cu totul deosebită, rar întâlnită, pentru că 
s-a desfășurat în timpul luptei, când sentimentele adverse de ură și 
răzbunare ating paroxismul, a descris-o Dumitru Susan, elev sergent în 
Compania 6 din Detașamentul Păuliș. Era în ziua de 15 septembrie când 
atacul ungurilor pe șanțul antitanc din fața Păulișului atinsese nivelul 
maxim, iar un pluton inamic a reușit să pătrundă în spatele Companiei:  „În 
acel moment cu o hotărâre și o rapiditate uluitoare, sublocotenentul Thoma 
a ordonat grupei a treia pregătirea de asalt împotriva inamicului din spate 
iar elevului Ciocan să-și întoarcă mitraliera și să ne susțină asaltul... 
românii au atacat cu grenade au parcurs poziția din spate până la 
marginea porumbiștei. Neștiind ce se petrece în dreapta și stânga, eu care 
nu mai aveam nicio legătură directă am înaintat febril în porumb. M-am 
împiedicat de un cadavru ce încă sângera cumplit, dar pe care nu l-am 
privit decât ca să-mi dau seama că nu mai prezenta nici un pericol. Și-am 
continuat să înaintez trăgând necontenit, cu tâmplele încinse de ritmul 
accelerat al inimii înfierbântate și dezlănțuite. Am văzut alte cadavre și-am 
auzit țipete de spaimă și durere, dar continuam să înaintez, supraveghindu-
mi zona de asalt din față, gata să secer orice mișcare ce mi s-ar fi ivit 
înainte. Când să ies din porumb, în zariștea din marginea lanului am zărit 
silueta mare a unui om descoperit și cu mâinile sus. Am îndreptat arma spre 
pieptul lui, dar degetul mi s-a oprit pe trăgaci, căci omul din față, cu părul 
zburlit, livid și desfigurat de spaimă, a început să tremure groaznic și să 
bâiguie vorbe-nlăcrimate de rugă. M-am oprit și m-am asigurat că nu mai 
sunt și alții în preajmă. Cu pușca întinsă asupra lui l-am somat energic să 
iasă din porumb pe trifoiștea din spate. A ieșit mașinal, mergând de-a-
ndărătelea cu ochii pironiți asupra armei cu care-l urmăream. De-abia 
când l-am scos din porumb am observat că avea un pistolet agățat de o 
curea petrecută peste umăr. Am țipat la el  și amenințându-l cu arma i-am 
făcut semn cu arma s-arunce pistolul. El bâiguia, ezita, nu-i venea să lase 
mâinile jos și să-l scoată de sub centură. Atunci mi-am dat seama de 
greșeala mea și de șansa ce i-o puteam oferi.  

Am strâns arma cu toată forța brațelor și am scrâșnit din dinți 
pentru a stăpâni vibrația nervilor ajunși la cea mai înaltă tensiune 
cunoscută vreodată. Apoi cu rapiditatea impusă de asemenea momente 
absolute am vârât baioneta sub cureaua pistolului și am tras cu toată 
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puterea. Cureaua a cedat și pistolul a căzut la pământ. L-am tras repede cu 
piciorul, l-am ridicat și l-am vârât în sânul salopetei. Prizonierul meu era 
acum dezarmat și nu mai putea prezenta nici un pericol” (19). 

Vânătorul de munte Rădac Teodor, din Dezna descrie și el un 
episod în care  și-a dovedit omenia în condiții în care se afla într-o situație 
în care ar fi trebuit să se gândească mai mult la propriile nevoi decât la cele 
ale inamicului său:  „Acum terenul de luptă li se potrivea foarte bine 
vânătorilor de munte. Aici în jurul Cysegorului am avut mai multe hărțuieli 
și schimburi de focuri cu inamicul făcând numeroși prizonieri unguri. 
Plutonul nostru, într-o mică incursiune, a prins peste 50 de militari unguri, 
dintre care doi ofițeri. Ungurii erau bine echipați. Aveau un fel de bocanci 
foarte buni, de piele iuft, cu tureacul mai lung. Eu mă gândii să-mi schimb 
bocancii cu unul dintre prizonierii noștri. Îi făcui semn să dea bocancii din 
picioare și să-i încalțe pe ai mei, care erau sparți și intra apa în ei. Soldatul 
ungur începu să se descalțe. Când să dea bocancul jos din picior îi făcui 
semn să nu se mai descalțe că nu mai fac schimbul 

Ungurul se tot uita la mine și văzu că am bocancii răi. Mă tot 
îndemna să-i schimb că el este de acord. Eu m-am răzgândit, pentru că era 
zăpadă și eram în pregătire de iarnă. Dacă-i dau bocancii mei răi, sigur el 
nu va avea posibilitatea să fie echipat cu bocanci buni, cum îi are acum. Eu 
voi primi de la căruța cu efecte, sau poate nu voi mai avea nevoie de nici un 
fel d echipament, că mortul nu-i pretențios și poate fi îngropat și desculț. În 
cel mai rău caz pot lua de la un mort. Așa gândii eu și nu luai bocancii de la 
tânărul prizonier. Mă uitai la el. Avea un neg pe față, aproape cât o 
cireașă, negru. În rest se prezenta băiat voinic și frumos. Mă gândii ce 
norocoși sunt acești soldați care au ocazia să scape de iadul în care ne 
găseam noi. Erau mulți prizonieri din localitățile care erau ocupate deja de 
armata română” (20).  

S-au desfășurat acolo pe linia întâi de multe ori activități care 
sfidau ordinele și necesitățile militare, dar care au fost desfășurate pentru că 
doar în felul acela se putea asigura supraviețuirea reciprocă. Viața 
oamenilor conta mult mai mult decât nimicirea reciprocă în numele nu știu 
căror rațiuni de tactică. Un caz de acest gen s-a întâmplat pe frontul de vest  
în timpul luptelor pentru muntele Javorina, cota 725, din Cehoslovacia, în 
iarna anului 1945. Întâmplarea, povestită de Victor Atanasiu, în acel 
moment locotenent, comandant de baterie în Regimentul 3 Artilerie: “În 
luna februarie a anului 1945, trupele române se aflau în masivii muntoşi ai 
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Slovaciei, nu departe de Hron. Pe una din catenele Javorinei, în apropierea 
mamelonului cu cota 725, instalasem observatorul bateriei (…) În stânga 
noastră se aflau unităţi sovietice, iar în faţă, dincolo de vale, pe un glacis în 
bună parte neacoperit de pădure, unităţi germane şi ungare.  

Noaptea cu scânteierile de lună plină trecuse. Către ora 11 
sergentul de serviciu m-a solicitat să-mi arate ceva de neînţeles! Am putut 
observa cu ochii liberi doi ostaşi adverşi, care, lăsându-şi armele la o 
oarecare distanţă, au coborât până la firul văii dintre cele două linii ale 
frontului şi au luat apă de la un izvor într-o gamelă şi un bidon. Apoi s-au 
întors fiecare pe drumul pe care venise, luând armele la spate şi dispărând 
în meterezele tranşeelor. Fenomen ciudat pe linia frontului unde stăteau la 
pândă atâţia ochi. Nimeni însă nu a tras, parcă era o înţelegere tacită.  

În ziua următoare, în jurul aceleiaşi ore, fenomenul s-a repetat, 
deosebit însă ca aspect şi proporţie. Am răsucit obiectivul lunetei 
panoramice la maximum, pentru a-mi apropia cât mai mult imaginea…. 
Ostaşi din cele patru armate ce se aflau pe poziţie coborau pantele 
neînarmaţi, până la izvorul din vale. Ajunşi acolo se salutau şi aşteptau în 
ordine pentru a lua apă, după care plecau pierzându-se în ascunzătorile 
pământului…” Şi toţi aceştia erau oameni, în pieptul cărora, sub culoarea 
diferită a ţinutei ostăşeşti, pulsa o inimă, se conturau sentimente şi se lupta 
mai ales pentru supraviețuire (21).  

Încheiem demonstrația noastră despre ceea ce poate să ofere omul 
ca bunătate și sacrificiu de sine  pentru cel apropiat cu un exemplu suprem 
făcut de data aceasta de un slujitor al Domnului, aflat și el în confruntarea 
cu moartea la Auschwits. Celulele în care se stătea în picioare, din Baraca 
11, ce puteau adăposti patru oameni deodată, într-un spațiu de 1,5 m patrați, 
timp de zece zile la rând, erau folosite pentru înfometare, sufocare și 
zdrobirea rezistenței psihice, dar și în aceste condiții în care fiecare deținut 
se gândea la propria salvare iată că părintele Maksimilian Kolbe, un preot 
romano-catolic din Varșovia, se va oferi voluntar pentru a lua locul, într-o 
celulă a înfometării, unui alt prizonier polonez, Franciszek Gajowvnieczek, 
care avea soție și un copil. La capătul a două săptămâni dintre cei 10 
deținuți câți se aflau în celulă, Kolbe se afla printre cei care trăiau încă, prin 
urmare a fost omorât cu o injecție letală. Afost canonizat în 1982 (22).  

Au existat desigur şi decizii şi ordine de la cel mai înalt nivel care 
presupuneau un comportament civilizat şi corect, mai ales cu civilii. Astfel 
un ordin al şefului Marelui Cartier General, generalul Alexandru Ioaniţiu, 
din 5 septembrie 1941 preciza: „Prin măsurile administrative luate se 
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urmăreşte a se asigura populaţiei un tratament bun şi drept...Se va pune în 
vedere ofiţerilor şi trupei să trateze cu bunăvoinţă populaţia civilă. Mai 
târziu, cu prilejul începerii operaţiunilor în perimetrul Budapestei, generalul 
Nicolae Şova transmitea printr-un ordin: „Populaţia civilă care nu ia parte la 
rezistenţă va fi cruţată şi luată sub protecţie, asigurându-i-se viaţa şi avutul. 
Se vor evita actele abuzive, arbitrare, inutile şi arbitrare”. Despre faptele de 
omenie ale românilor pe frontul de vest s-a scris de multe ori, dar nu trebuie 
să trecem cu vederea şi dovezile de bunăvoinţă manifestate faţă de români 
de populația civilă, care în unele cazuri a oferit mâncare prizonierilor chiar 
dacă gardienii manifestau ostilitate față de asemenea gesturi.  

Este adevărat că războiul a fost caracterizat mai ales de violenţă 
extremă, de acte de teroare şi chiar de genocid. Există mărturii despre 
tratamentul îngrozitor de care au avut parte românii pe frontul de est,  în 
special prizonierii dar şi despre abuzurile făcute de români şi germani în 
Rusia. Dar despre acestea s-a vorbit poate prea mult, în special pentru a 
întreţine atmosfera de adversitate. În cazul de faţă noi am ales exemplele 
care vorbesc despre sentimentele creştine, de milă şi dragoste faţă de 
semeni, de apropiere între oameni, indiferent de cetăţenie, naţionalitate sau 
atitudine ideologică. Asta pentru că omenirea nu poate subzista fără 
toleranţă, iertare, iubire !  

O lecție importantă din ceea ce am prezentat este aceea că trebuie 
evitată orice generalizare privind comportamentul indivizilor. Condițiile 
extreme ale suferinței și chiar ale degradării umane pot scoate la iveală ce 
este mai rău în om dar și ceea ce este mai bun. Comportamentul uman 
oglindește în mare măsură caracterul  abslut imprevizibil al vieții și al 
morții. Într-o lume de cruzime și groază, în care orice noțiune de umanitate 
fusese aproape distrusă de ideologie, au existat numeroase acte de bunătate 
și sacrificiu pentru semeni care au dus o rază de lumină în ceea ce ar fi fost 
altfel o poveste de nesuportat.  
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Abstract 
The present research entitled Memories on the Front about Battle of 

Paulis 11/14- 20 September 1944 propose to recover history of those days 
of tensions and social changes in that military students from Radna did 
wrote history by facts of arms and dedication where with they fought for 
release of Northern Transylvania. As we can see in this paper we will 
address a subject of military history from during the Second World War 
which is in same time an subject for local and family history. By the present 
article  we tried a reconstitution of military events from the battle of Paulis  
turning point for those who fought in the trenches against the German army 
and Hortist. The first segment of the present research will stop on the 
description of  the Battle of Paulis because in a second sequential phase of 
our research for oral history to turn our attention on memories from the 
front, narrated by Gregory Savulescu, my grandfather. 
 
Keywords: army, military students, memories on the front, oral history.    
 

 
                                                 
1 Localitatea Păuliș este cunoscută în istoria noastră prin eroismul de care au dat dovadă 
elevii militari constituiți în Detașamentul Păuliș, care în toamna anului 1944 au apărat 
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274 

I. Bătălia de la Păuliș: 11/14 – 20 Septembrie 1944 
Descrierea evenimentelor 

 
I. Contextul declanșării bătăliei 
Una din cauzele declanșării Celui De-al Doilea Război Mondial în 

Europa de Răsărit a fost constituită de pactul de neagresiune Molotov- 
Ribbentrop (23 august 1939), în urma acestui tratat situația geo- politică a 
României se schimba, astfel această reconfigurare geografică a spațiului 
românesc a culminat cu momentul din vara anului 1940 prin care România 
era obligată la o serie de cedări teritoriale: în iunie 1940, Basarabia, 
Bucovina de Nord și ținutul Hertza erau cedate Uniunii Sovietice, prin 
Dictatul de la Viena din 30 august 1940, Nord- Vestul Transilvaniei a fost 
cedat Ungariei, iar Cadrilaterul a fost cedat Bulgariei3. În întreg județul 
Arad au fost manifestații împotriva Dictatului de la Viena. În data de 6 
septembrie 1940, Mareșalul Ion Antonescu preia puterea de stat, 
transformând România în stat național legionar, iar rebeliunea legionară 
izbucnită pe teritoriul Județului Arad la 21- 23 ianuarie 1941, a fost 
înăbușită de intervenția armatei române. România intră în război în 22 iunie 
1941 de partea Germaniei împotriva URSS-ului, (Planul Barbarossa), având 
ca principal obiectiv recuperarea teritoriilor pierdute în vara anului 19404.  

 
II. Constituirea Detașamentului Păuliș: dotare, efective militare și 

dispunerea trupelor    
Sunt momente în viețile noastre când trebuie să ne aducem aminte 

de înaintașii nostri, cei care au scris istorie pe câmpul de luptă, în tranșee, 
având datoria, noi cei de azi, de a nu lăsa uitării faptele lor de arme. Astfel, 
într-un exercițiu retrospectiv încercăm să reconstituim evenimentele luptei 
de la Păuliș, bătălie în care s-au remarcat elevii militari formați în Școala 
Militară de Subofițeri de la Radna și în același timp să aducem un omagiu 
eroilor de la Păuliș5. Episodul Bătăliei de la Păuliș a rămas înscris în 
istoriografia noastră ca fiind unul din cele mai sângeroase lupte din timpul 
celei de-a doua conflagrații mondiale în care armata română a fost antrenată 
după întoarcerea armelor împotriva Germaniei naziste, din 23 august 19446. 

                                                 
3 Explicația aparține autorului 
4 Petru Nicoară, Tatiana Tudor, Cornelia Foster, Monografia Comunei Păuliș, Editura 
Mirador, Arad, 2010, p. 103- 104. 
5 Selectiv: Ioan S. Mureșan, Defileul: destin dramatic, Editura Helicon, Timișoara, 1994; 
Idem, Patriotism și cultură: studii și evocări, Editura Helicon, Timișoara, 1992; Dumitru 
Susan, Cel mai greu examen: Păuliș- 1944, Editura Dacia, Cluj- Napoca, 1989.    
6 Explicația aparține autorului. 
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După momentul din 23 august 1944, zona de apărare a Ardealului era pusă 
în pericol, iar granița de vest a țării trebuia recucerită de armata română 
pentru ca România să revină la granițele impuse de Tratatul de la Trianon 
din anul 1920, românii dorind în același timp o actualizare a hotărârilor 
stabilite prin Tratatul de la Trianon din 4 iunie 1920, o aducere în prezent a 
Trianonului7.  

 Elevii Școlii Militare de Subofițeri de la Radna, (având între 18- 
20 de ani), instruiți de consilieri germani, au reușit să oprească trupele aliate 
germane și maghiare, cu o experiență mult mai vastă și mult mai bine 
echipate, fiind într-o proporție de aproximativ opt soldați hortyști la un 
soldat român. În timpul luptelor din septembrie 1944, sub comanda 
colonelului Alexandru Petrescu au luptat 1.500 de elevi militari, adevărați 
ostași care s-au remarcat pe câmpul de onoare prin faptele lor de arme8.  

Comuna Păuliș din Județul Arad este cunoscută în istorie datorită 
eroismului manifestat de elevii Școlii Militare de Subofițeri, care în 
septembrie 1944 au scris o filă de istorie care nu trebuie uitată9.  

La 23 august 1944, la Radna în Județul Arad, după întoarcerea 
armelor, eveniment anunțat de regele Mihai printr-un comunicat către țară, 
putem spune că a început un moment de confuzie în rândul elevilor militari, 
la orele 24, noaptea, ofițerul de gardă a anunțat că România a încetat 
războiul, nimeni neștiind ce s-a întâmplat cu adevărat. Elevii militari au 
primit ordin să se echipeze, să-și ia armele și să iasă în câmp, în fața școlii. 
Aceștia au așteptat până seara ordin, iar în acest răstimp, mare le-a fost 
uimirea când pe deasupra lor zbura un avion care arunca manifeste și afișe 
semnate de conducătorul Gărzii de Fier, Horia Sima, pe care scria să nu 
lupte împotriva Germaniei naziste. Putem spune că viitorii ostași care vor 
primi botezul focului la Păuliș au trăit în acest interval de timp un moment 
de confuzie și incertitudine. În aceste momente, colonelul Alexandru 
Petrescu, comandantul Școlii Militare, ulterior ajungând general, a ținut în 
fața elevilor un discurs militar, hotărând în același timp soarta elevilor 
militari. Iată ce spune Alexandru Petrescu, comandantul Școlii Militare în 
fața a 1.500 de elevi militari: Până acum, ați cântat mereu că vrem 

                                                 
7 Petru Nicoară, Tatiana Tudor, Cornelia Foster, op. cit., p.  104. 
8 http://octavianpaul.wordpress.com/2011/12/11/batalia-de-la-paulis-1944/, site consultat în 
data de 13.07. 2014, ora 17:33. 
9 Explicația aparține autorului. Vezi: Gabriela Adina Marco, 70 de ani de la bătălia de la 
Păuliș (septembrie 1944), în  Administrație Românească Arădeană. Studii și comunicări 
din Banat- Crișana, Vol. IX, Coord. Doru Sinaci, Emil Arbonie, Editura ,,Vasile Goldiș" 
University Press, Arad, 2014, p. 241- 247.   

http://octavianpaul.wordpress.com/2011/12/11/batalia-de-la-paulis-1944/
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Ardealul. Acum vă încolonați după mine, 12 companii și înainte marș, spre 
Ardeal, iar elevii au plecat, cântând Treceți batalioane române Carpații10.  

Contraofensiva armatelor aliate germane și hortyste în toamna 
anului 1944 aveau ca obiectiv principal ocuparea nord- vestului țării. În 
această situație grea, misiunea pe care au avut-o Armatele I și a IV- a 
române a fost apărarea părții de vest a României pe direcția Arad- Păuliș- 
Ineu- Beiuș- Cluj. Acest aliniament strategic și geografic trebuia apărat de 
armata română până la venirea trupelor sovietice ale Frontului 2 Ucrainean, 
care realizau jocțiunea cu armata română, trupe sovietice care în acel 
moment acționau în partea de est a țării pentru a opri înaintarea armatei 
germane hitleriste (grupul de Armate Germane F) prin trecătorile Mureșului 
și Crișului, cursuri de apă care trebuiau apărate cu orice preț de armata 
română11. 

Odată ajunși la Păuliș, la 11 septembrie 1944, elevii militari au 
găsit orașul Arad ocupat de trupele germano- hortyste. Armata hortystă se 
îndreaptă spre Defileul Mureșului dorind să se poziționeze în spatele 
frontului românesc, armata română având misiunea de a apăra partea de vest 
a țării. În acest moment de cumpănă, armata română primește informații 
despre dificultățile întâmpinate de un pluton de elevi în satul Barațca. În 
timp ce se deplasau spre bucătăria de campanie, dimineața, un avion german 
de tip Stukas a zburat în spatele lor la o înălțime foarte joasă și a deschis 
focul, elevii militari nemaiputând să facă nimic au căzut secerați de focul 
aviației germane, în această confruntare murind aproximativ 20 de elevi. 
Aceste evenimente cunoscute în istoriografie ca Măcelul de la Barațca au 
umplut sufletele elevilor militari de răzbunare, considerând că cei 20 de 
elevi militari au fost omorâți mișelește12.  Luptele continuă în data de 14 
septembrie 1944 la Păuliș, iar deviza elevilor militari este Nici pe aici nu se 
trece, în amintirea bătăliei de la Mărășești din anul 1917, din timpul 
Primului Război Mondial. Luptele care se duc sunt foarte dure, iar în locul 
unde se află șanțul antitanc, în apropiere de șosea, este un adevărat carnagiu, 
începând și luptele la baionetă. Neavând un spital de campanie în Radna, 
elevii militari, răniți sau morți sunt duși la Mânăstirea Radna, unde în 
această incintă monahală a fost realizat un spital de campanie, evident o 
improvizație făcută în graba evenimentelor. Iată ce își aduce aminte 
profesorul Nicolae Streian, veteran de război: Cred că de la început au căzut 
                                                 
10 http://octavianpaul.wordpress.com/2011/12/11/batalia-de-la-paulis-1944/, site consultat 
în data de 13.07. 2014, ora 17:53. 
11 Petru Nicoară, Tatiana Tudor, Cornelia Foster, op. cit., p. 104. 
12 http://octavianpaul.wordpress.com/2011/12/11/batalia-de-la-paulis-1944/, site consultat 
în data de 13.07. 2014, ora 18:12. 

http://octavianpaul.wordpress.com/2011/12/11/batalia-de-la-paulis-1944/
http://octavianpaul.wordpress.com/2011/12/11/batalia-de-la-paulis-1944/
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vreo 150 de elevi, dar și ofițeri, dintre care îmi amintesc de un căpitan, 
Fătu. Eram mereu în tranșee, doar cu mitraliere și arme ușoare, fără suport 
de artilerie, fără tancuri, fără antiaeriană, nimic, nimic. Așa le-am ținut 
piept honvezilor unguri. Era frig și brumă, dormeam pe iarbă, pe foi de 
cort, ne mâncau păduchii cât eram de nespălați și de murdari. Au murit 
atunci mulți elevi militari. Frontul era greu de apărat, erau acolo numai 
câmpie și dealuri domoale, fără copaci. Erau plantații cu viță de vie, cu 
floarea soarelui și mai ales cu porumb, care foșneau și ascundeau vederii 
inamicul. Apăreau ca din senin din lanul de porumb, elevii se trezeau cu 
ungurii lângă ei. Nemții veneau până aproape de tranșee, cu avioane care 
aveau tricolorul românesc vopsit pe aripi și mitraliau fără milă13. Tot 
profesorul Nicolae Streian (veteran de război din Lugoj) susține că: 
Patriotismul nu e o valoare învechită. Până la urmă, au sosit întăririle 
românești și apoi cele sovietice, care au adus victoria. Când au apărut 
sovieticii, am văzut pentru prima dată femei- soldat, îmbrăcate în pufoaice, 
pe tancuri. Apariția întăririlor a fost salutară, pentru că altfel, oricât eram 
noi de curajoși, ne-ar fi decimat pe toți14. Profesorul mai spune în interviul 
luat de Octavian Paul cu ocazia comemorării evenimentelor de la Păuliș din 
anul 2011, că oștașii români au luat mulți prizonieri unguri, pe care i-au dus 
sub escortă până la Radna. Iată cum descrie Nicolae Streian evenimentele de 
atunci: orice le comandam, executau imediat, pentru că erau destui care 
știau românește15. 

Pentru apărarea graniței de vest pe linia Mureșului, în zona 
constituită din localitățile Păuliș- Cuvin- Ghioroc- Barațca, prin Ordinul 
Corpului VII Teritorial Nr. 025090 din data de 13 septembrie 1944, a luat 
naștere Detașamentul Păuliș, acestui detașament i s-au mai adăugat 
Divizionul 61 de artilerie grea și Batalionul 1 din Regimentul 96 
infanterie16. După data de 23 august 1944, o parte a elevilor militari au 
revenit în garnizoana din Radna, pentru ca ulterior să fie cantonați la 
Ususău, pe când o altă parte sunt înregimentați pentru apărarea garnizoanei 
Ceala și a Aeroportului din Arad. Detașamentul Păuliș avea ca misiune să 
apere defileul Mureșului, pe direcția Pãuliș - Ghioroc - Miniș - Cuvin. 

                                                 
13 http://octavianpaul.wordpress.com/2011/12/11/batalia-de-la-paulis-1944/, site consultat 
în data de 13.07. 2014, ora 18:35. 
14 http://octavianpaul.wordpress.com/2011/12/11/batalia-de-la-paulis-1944/, site consultat 
în data de 13.07. 2014, ora 18: 49. 
15 http://octavianpaul.wordpress.com/2011/12/11/batalia-de-la-paulis-1944/, site consultat 
în data de 13.07. 2014, ora 18: 55. 
16 http://octavianpaul.wordpress.com/2011/12/11/batalia-de-la-paulis-1944/, site consultat 
în data de 13.07. 2014, ora 19: 08. 

http://octavianpaul.wordpress.com/2011/12/11/batalia-de-la-paulis-1944/
http://octavianpaul.wordpress.com/2011/12/11/batalia-de-la-paulis-1944/
http://octavianpaul.wordpress.com/2011/12/11/batalia-de-la-paulis-1944/
http://octavianpaul.wordpress.com/2011/12/11/batalia-de-la-paulis-1944/
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Pentru îndeplinirea misiunii de apărare a defileului Mureșului, 
Detașamentul Păuliș era constituit din următoarele forțe armate: 
Batalioanele I și II de elevi sergenți, la care se adăugau un pluton din 
Regimentul 93 Infanterie, un pluton de Infanterie aparținând Regimentului 
38 Artilerie, plus Divizionul 61 Artilerie Grea. La toate acestea se mai 
adaugă, din 15 septembrie, un batalion din Regimentul 96 Infanterie17. 
Tactica militară prevedea ca dispozitivul de apărare să aibă următoarea 
dispunere a trupelor în teren: Batalionul II, care era dotat cu mitraliere și 
aruncătoare de 81, 4 mm, plus tunuri antitanc să se plaseze în aliniamentul 
de apărare din sectorul Comunei Păuliș, având ca obiectiv principal oprirea 
trupelor germano- hortyste de-a lungul șoselei DN7, pe direcția Arad- 
Sâmbăteni- Păuliș. Celălalt Batalion al Detașamentului Păuliș avea 
misiunea de a opri înaintarea trupelor germano- hortyste pe o direcție 
secundară, constituită din localitățile Sâmbăteni- Ghioroc. Maiorul Emil 
Pârcălabu, cel care comanda Batalionul II, și-a poziționat trupele de elevi 
militari în sectorul Păuliș. Dispunerea tactică a trupelor române în terenul de 
luptă era următoarea: Compania a 6- a avea misiunea de a ocupa poziția de 
tragere chiar în linia întâi, la vest de comuna Păuliș, de-a lungul șoselei 
dinspre Arad, înaintând spre defileul Mureșului, traversând podul peste 
Canalul Matca, acest canal era dispus în așa fel încât era asemănător unui 
șanț antitanc. Trupele hortyste aveau ca unică posibilitate de a sparge 
aliniamentul apărat de români prin trecerea acestui pod care era apărat de 
elevii militari. În linia a II-a, pe liziera Păulișului, a fost repartizată 
Compania a 7- a a Batalionului II, iar a 5- a companie a fost staționată în 
localitatea Barațca18. 

Detașamentul Păuliș avea următoarea dotare militară: Personal 
militar: 58 ofițeri, 96 subofițeri, un efectiv de 1684 elevi de trupă; 
Armament: 1465 puști, 62 pistoale mitralieră, 82 de puști mitralieră, 16 
mitraliere, 4 tunuri antitanc, 2 tunuri antiaeriene, 8 tunuri de artilerie, plus 
33 de aruncătoare19. După cum putem observa, Detașamentul Păuliș, 
dispunând de o dotare net inferioară dușmanului, a trebuit să facă față unei 
forțe cu mult superioare, atât ca tehnică, cât și ca număr, care ataca pe 
direcția Arad- Sâmbăteni- Păuliș. Efectivul militar al trupelor hortyste era 
format din: Corpul 6 Armată Ungar și Divizia 1 Blindată Armată Budapesta. 
Confruntându-se cu lipsa dotării militare și a efectivelor de război, trupele 
române manifestau dăruire, spirit de sacrificiu, toate acestea fiind relaționate 

                                                 
17 Petru Nicoară, Tatiana Tudor, Cornelia Foster, op. cit., p.  104- 105. 
18 Ibidem, p. 105. 
19 Ibidem. 
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cu patriotismul specific vârstei lor tinere și experiența de luptă a unor 
conducători precum: căpitanul Ioan Fătu și sublocotenenții Gheorghe 
Cismaru și Nicolae Thoma. Distincția care îi deosebea pe elevii militari de 
restul trupei era panglica galbenă aplicată pe bordura capelei, iar pe epoleți 
aveau o tresă de culoare albastră peste care se observa un zig- zag de culoare 
albă. Compania a 6-a comandată de căpitanul Ioan Fătu a primit dispoziția 
de a apăra podul care traversa Canalul Matcă. Efectivul militar al acestei 
companii era format din două plutoane constituite numeric din 80 de elevi 
sergenți, un pluton de mitraliere Z. B., la care se adăugau o grupă de tunuri 
antitanc. Existau două puncte de comandă: unul al companiei care era dispus 
la nord de pod, iar al doilea, al Batalionului 2 era poziționat la Halta 
Păuliș20. 

  Membrii viitorului Detașament Păuliș fuseseră înregimentați în 
școala de subofițeri, nu de ofițeri, deoarece majoritatea aveau liceul 
terminat, sau aveau școlile de arte și meserii. Acest lucru i-a deranjat pe 
ofițerii școlii, deoarece consideau că aveau în subordine oameni de mâna a 
doua, proveniți din familii de țărani, fără liceu terminat sau cu școala de arte 
și meserii21. Numeric Detașamentul Păuliș era constituit dintr-un număr de 
755 elevi ai Școlii Militare de Subofițeri, plus un efectiv de 569 soldați din 
Regimentul 96 Infanterie, 360 soldați aparținând Diviziei 61 artilerie grea și 
un număr de 124 de cadre constituite din ofițeri și subofițeri, Detașamentul 
Păuliș ajungând la un efectiv de 1808 militari. Misiunea de a apăra granița 
de vest a țării pe defileul Mureșului a fost îndeplinită, cu toate că în această 
bătălie au murit foarte mulți elevi militari. În pofida faptului că linia de 
apărare a șanțului antitanc era foarte mare, de 8 km, având în vedere dotarea 
redusă a armatei române, iar flancul drept, de la Cuvin la Pâncota era 
descoperit, manevrele militare realizate de ostașii români, deruta inamicului, 
lupta în încercuire, contraatacurile de tip element surpriză în punctele slabe 
ale inamicului, au fost elementele cheie uzitate de membrii Detașamentului 
Păuliș pentru îndeplinirea misiunii pe care o primiseră pe front22.   

                                                 
20 Ibidem p. 105-107. 
21 http://octavianpaul.wordpress.com/2011/12/11/batalia-de-la-paulis-1944/, site consultat 
în data de 13.07. 2014, ora 19: 17. 
22 http://octavianpaul.wordpress.com/2011/12/11/batalia-de-la-paulis-1944/, site consultat 
în data de 13.07. 2014, ora 19: 32. Pentru realizarea acestui demers istoric am consultat mai 
multe articole și lucrări de specialitate: Vezi și Articolul, Eroul de la Păuliș, unul dintre 
puținii veterani de război gorjeni în viață pe site-ul  http://adevarul.ro/locale/targu-
jiu/eroul-paulis-unul-putinii-veterani-razboi-gorjeni-viata-
1_50fa49c551543977a97abb89/index.html , site consultat în data 13.07.2014, ora 19.47; 
Soldat Cucu Nicolae- Amintiri din lupta de la Păuliș, interviul luat de Briscu Bogdan și 
Suciu Cătălin, în data de 26 iunie 2010 lui Cucu Nicolae, în anul 2010, în vârstă de 85 de 

http://octavianpaul.wordpress.com/2011/12/11/batalia-de-la-paulis-1944/
http://octavianpaul.wordpress.com/2011/12/11/batalia-de-la-paulis-1944/
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III. Desfășurarea efectivă a luptei 
Atacul trupelor aliate germano- hortyste începe în data de 13 

septembrie 1944, pe direcția Arad- Păuliș, iar a doua zi, în 14 septembrie 
1944, terenul de luptă al forțelor beligerante era deja ajuns în fața șanțului 
antitanc, pe direcția aliniamentului format din localitățile Păuliș- Miniș- 
Ghioroc- Cuvin. Un rol stratregic- militar pentru oprirea ofensivei hortyste 
l-a avut aviația de bombardament în picaj din Grupul 6/3 Stukas, grup al 
aviației române23. Luptele din 14 și 15 septembrie 1944 au fost crâncene, la 
care se adaugă un dramatism ieșit din comun. Elevii militari din 
Detașamentul Păuliș, în data de 14 septembrie 1944, de-a lungul întregii 
zile au susținut un foc continuu de trageri contra hortyștilor, producând 
numeroase distrugeri care au constat în: 8 tancuri inamice distruse, iar alte 6 
tancuri au fost avariate. Având în vedere pierderile de muniție din primele 
zile de luptă, primarul Comunei Păuliș, Dumitru Stoian, aflat în acele zile 
grele de război în fruntea localnicilor, a mobilizat populația comunei și a 
ajutat personal la descărcarea unui tren militar cu muniție, muniția 
descărcată fiind transportată până la linia I a frontului. A doua zi de luptă, în 
15 septembrie 1944, s-a dat cea mai grea confruntare între trupele aflate în 
opoziție, trupele germano- maghiare au deschis focul la ora 5: 45, iar 
direcțiile de atac erau dispuse în trei puncte: spre Păuliș, spre Miniș și spre 
localitățile Ghioroc- Cuvin. Lupta se dă în zona ocupată de Compania a 6-a, 
trupele hortyste au reușit să pătrundă între cele două batalioane. În această 
situație de cumpănă, trupele române avându-l în frunte pe maiorul Emil 
Pârcălabu, dă ordin ca rezerva batalionului să contraatace, eliberând din 
prizonierat 67 de militari, inamicul având în urma acțiunii 29 de morți și 
pierderi în armament. În urma acestei acțiuni maiorul Pârcălabu este decorat 
cu Ordinul Militar Mihai Viteazul cu Spadă, clasa a III- a. S-a luptat chiar și 
cu grenada, asta arătând faptul că beligeranții au fost foarte aproape unii de 

                                                                                                                            
ani, veteran de război, în municipiul Oradea, Jud. Bihor, la sediul Asociației Naționale a 
Veteranilor de Război, Filiala Oradea, informații consultate pe site-ul  
http://www.worldwar2.ro/arr/?language=ro&article=796, în data 13.07.2014, ora 19.57; 
Gelu Diaconu, Nici pe aici nu se trece, articol publicat pe site-ul 
http://www.ziarulring.ro/stiri/7343/nici-pe-aici-nu-se-trece, site consultat în data 
13.07.2014, ora 20.00; Anca Mureșan, File de istorie la comemorarea eroilor de la Păuliș, 
articol publicat pe site-ul http://www.vestic.ro/articol_13797/file-de-istorie-la-
comemorarea-eroilor-de-la-paulis.html, site consultat în data 13.07. 2014, ora 20. 05. Vezi: 
http://www.infoazi.ro/evenimente/in-timpul-celui-de-la-doilea-razboi-mondial-incepe-
batalia-de-la-paulis-dintre-armata-romana-si-fortele-axei/, site consultat în data 13 07. 
2014, ora 20.10. 
23 Petru Nicoară, Tatiana Tudor, Cornelia Foster, op. cit., p. 107. 

http://www.worldwar2.ro/arr/?language=ro&article=796
http://www.ziarulring.ro/stiri/7343/nici-pe-aici-nu-se-trece
http://www.vestic.ro/articol_13797/file-de-istorie-la-comemorarea-eroilor-de-la-paulis.html
http://www.vestic.ro/articol_13797/file-de-istorie-la-comemorarea-eroilor-de-la-paulis.html
http://www.infoazi.ro/evenimente/in-timpul-celui-de-la-doilea-razboi-mondial-incepe-batalia-de-la-paulis-dintre-armata-romana-si-fortele-axei/
http://www.infoazi.ro/evenimente/in-timpul-celui-de-la-doilea-razboi-mondial-incepe-batalia-de-la-paulis-dintre-armata-romana-si-fortele-axei/
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alții. A căzut la datorie căpitanul Ioan Fătu și comandantul plutonului 1 din 
Compania a 6- a, sublocotenentul Gheorghe Cismaru, precum și elevii 
sergenți Lera Slobodan, Mechenici și Cașotă Grigore. Datorită faptului că 
inamicul era superior numeric, forțează elevii sergenți să se replieze pe 
aliniamentul căii ferate. Maiorul Pârcălabu preia comanda companiei a 6- a 
și împreună cu plutonul de rezervă reface linia I a batalionului24, inamicul 
nereușind să o străpungă, podul neputând fi cucerit, inamicul pierzând 12 
tancuri, 5 tunuri și armament automat, având 302 morți, 84 fiind luați 
prizonieri. 

Zilele de 16- 17 septembrie 1944 fiind cele mai critice deoarece s-
au duse lupte crâncene pe aliniamentele Ghioroc- Miniș și Ghioroc- Cuvin, 
aliniamentul de apărare al Batalionului 1. De multe ori a existat posibilitatea 
străpungerii acestui front, dar datorită focului executat de elevii Batalionului 
1, inamicul nu a reușit. În următoarele două zile s-a luptat doar pentru 
menținerea liniei frontului. În 20 septembrie 1944 s-a pornit contraofensiva, 
elevii Școlii Militare intră în subordinea Corpului 57 Armată Sovietică, 
având misiunea de a se deplasa la Ineu, având dispoziția de a apăra  și 
asigura poziția flancului drept al ofensivei aliate româno- sovietice spre 
vest. Aici se termină cea mai dură luptă de la granița de vest a României. 
Tot în această dată colonelul Alexandru Petrescu raportează comandantului 
Corpului 57 Sovietic: Detașamentul Păuliș a îndeplinit misiunea. Pierderile 
Școlii Militare de Subofițeri în Rezervă Radna au fost următoarele: 3 ofițeri, 
2 subofițeri și 22 de elevi sergenți, răniți au fost 3 ofițeri, 1 subofițer, 83 de 
elevi sergenți. Deducem faptul, analizând aceste pierderi, comparându-le cu 
efectivele Școlii, că nivelul de instruire era foarte ridicat. Datorită faptelor 
de eroism în luptele duse pentru apărarea defileului râului Mureș, Școala 
Militară de Subofițeri în Rezervă Radna a fost citată prin Ordinul de Zi Nr. 
2 din 23.09. 1944 pe Armata I (AI), ulterior pe întreaga armată română, prin 
Ordinul de Zi Nr. 15 din 14.11. 1944 al Ministerului de Război. Datorită 
faptelor de vitejie ale elevilor militari, Păulișul a fost trecut pe harta luptelor 
celebre din timpul războiului25.  

Ca omagiu adus elevilor militari a fost ridicat un monument în 
această localitate, iar din anul 1974, anual, la acest monument, cât și la 
troițele din localitățile Cladova, Miniș, Ghioroc și Cuvin, se aduc omagii și 
întâlniri comemorative în amintirea celor căzuți în luptă. Relatările eroilor 
sunt adevărate mărturii vii, povestiri de istorie trăită, scoțându-se în evidență 

                                                 
24 Ibidem, p. 107- 108. 
25 Ibidem, p. 109. 
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faptele de vitejie ale Companiei a 6- a. Această companie a pierdut 10 elevi, 
1 comandant de pluton și comandantul companiei26.   

Astfel, putem susține că elevii Școlii de Subofițeri de la Radna, 
aflați sub comanda locotenentului Petrescu Alexandru și Ioan Fătu au reușit 
să apere granița de vest a țării pe linia defileului Mureșului, de armata aliată 
germano- hortystă. Prin acest demers istoric am încercat o rememorare a 
evenimentelor din timpul Celui De-al Doilea Război Mondial, să nu cadă în 
desuetudine faptele de arme ale înaintașilor noștri.  

În memoria colectivă a generațiilor vor rămâne vii faptele de arme 
ale eroilor de la Păuliș care în septembrie 1944 au apărat Ardealul de Nord, 
de armata hortystă. Iată cum sunt omagiați elevii militari ai Detașamentului 
Păuliș în revista Gând tineresc: Avem un Păuliș pe care/ L-am ridicat pe 
trupuri de eroi/ E martor monumentul din Câmpia arădeană/ Și macii roșii 
ce au crescut din noi!(Eroilor) și Noi suntem stânca ce rămâne vie/ Cu 
inima înfiptă-n Păuliș/ Din fereastra lui privim în veșnicie/ Când urcăm 
spre noul vis (Veteranilor)27.    

 
Monumentul eroilor de la Păuliș28 

 

 
 

Versuri scrise în memoria Eroilor de la Păuliș 
 

La Păuliș sub glie ne zace o comoară, 
De sânge și de oase, când treci te - nfioară! 

                                                 
26 Ibidem, p. 109-111. 
27 Ibidem, p. 6.   
28 Ibidem, p. 112. 
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În numele victoriei, un simbol străjuiește 
Ce peste veacuri încă, pământul ni-l păzește 

 
Autor: Pavel Galea (profesor- veteran), 

elev 
sergent în Compania  a VI- a, Detașamentul Păuliș 

 
La Păuliș, sub poala viei, 

Dorm eroii României, 
Alintați de-o șoaptă sfântă 

Ce Mureșul o cuvântă. 
 

La Păuliș, când toamna vine, 
Vin feciorii să se- nchine, 

Nu la frumusețea viei 
La eroii României. 

Autor: George Ciudan 
 

II. Amintiri de pe front relatate de Grigore Săvulescu 
 (25 ianuarie 1923- 1993) 

 
Momente de istorie orală 

 
 

Grigore Săvulescu a fost elev al Școlii Militare de Subofițeri care a 
luptat pe front în Detașamentul Păuliș. În acea perioadă în școlile militare 
de subofițeri se încorporau numai cei care aveau terminat liceul și Școlile de 
Arte și Meserii. Grigore Săvulescu s-a născut pe 25 ianuarie 1923, în orașul 
Târgu Jiu, a absolvit primele 7 clase la Drăgoieni, a făcut Școala de Arte și 
Meserii la Târgu Jiu, școală unde în acea perioadă se învăța limba germană, 
limbă pe care  dealtfel o vorbea foarte bine. Acest lucru l-a ajutat să se 
înțeleagă cu refugiații polonezi care au fost duși la Târgu Jiu și cărora le 
cumpăra mâncare. De asemenea pentru a se întreține în școală a fost nevoit 
să lucreze în primii doi ani la o florărie, livrând flori oamenilor bogați și 
confecționând aranjamente florale la petrecerile acestora, ulterior, în 
următorii doi ani a lucrat la un atelier de fierărie (în acea perioadă Școala de 
Arte și Meserii era de patru ani). După terminarea școlii, la vârsta de 20 de 
ani, a fost încorporat și trimis la Școala Militară de Subofițeri de la Radna 
(Jud. Arad). Din anul 1943 au început pregătirea militară, de la instrucția de 
bază, până la cea cu plutonul, sub directa supraveghere a consilierilor 
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militari germani care erau în acea perioadă în școală. Instrucția de multe ori 
era foarte dură, deoarece pretențiile consilierilor erau foarte mari, un 
exemplu ar fi ca atunci când aceștia se târau pe câmpul de instrucție, la patru 
cartușe de manevră, unul era real, acestea erau trase pe deasupra elevilor. De 
asemenea, în acea perioadă era o mândrie ca la capelă cât și în jurul 
petlițelor29 să porți șnurul galben, simbolul că erai elev militar și nu soldat la 
trupă. Pe timpul când făceau planton, în dormitor, din tot plutonul un singur 
elev avea ceas de mână, și acesta era agățat lângă sobă, pentru a se face 
schimbul la timp. La instrucție, după parcurgerea pregătirii individuale, s-a 
trecut la instrucția cu grupa și plutonul, exersându-se foarte mult atacul de 
pe baza de plecare, deoarece după cum știm, doctrina germană se baza mai 
mult pe ofensivă. Instrucția fiind regulamentară, intensivă, cu multe trageri 
atât dimineața, cât și după-amiaza, deoarece pretențiile consilierilor germani 
la elevi erau ridicate, în concepția acestora formau cadre militare active sau 
viitori comandanți, pentru că în timpul războiului puteai trece din corpul 
subofițerilor în corpul ofițerilor dacă aveai veleități de comandant sau făceai 
fapte de vitejie. În urma fiecărui program de instrucție, atât că o făceau 
dimineața sau seara, când se începea iarăși instrucția, ținuta trebuia să fie 
curată și bocancii lustruiți, chiar dacă la instrucția executată anterior se 
murdărise în urma salturilor executate, asta însemna disciplină și ordine, 
acest lucru era insuflat atât de ofițerii români, cât și de cei germani. Ca 
educație militară, consilierii germani niciodată nu făceau observații 
ofițerilor români în fața elevilor, dar în schimb pe elevi, pentru a-i abiționa 
niciodată nu le spuneau că e bine, chiar dacă de multe ori ieșea foarte bine. 
De aceea și după război, multe din regulamentele germane, mai ales cel al 
tragerii, au fost folosite la instrucția armatei române. În ceea ce privește 
învoirile, se respecta programul ca duminica cei mai merituoși elevi să plece 
în oraș, după ce erau foarte atent verificați la ținută. Elevul Săvulescu 
Grigore nu a cerut învoire niciodată, chiar dacă era un foarte bun trăgător la 
pușca mitralieră și s-a remarcat și la instrucție, acest lucru fiind sesizat și de 
comandantul școlii, vrând să- l recompenseze acesta a refuzat, spunând că 
solda îi ajunge numai pentru a cumpăra ustensile pentru igiena individuală. 
În urma unor activități desfășurate în timpul liber și a rezultatelor de la 
instrucție, comandantul l-a recompensat cu două zile de permisie, realizând 
că nu are timp să plece acasă, și-a petrecut timpul liber în localitate, în prima 

                                                 
29 Petlițe-semn distinctiv, pe care soldații și mai ales ofițerii îl purtau cusut pe gulerul 
mantalei și vestonului care în funcție de culoare arăta din ce armă fac parte. (Roșu- 
Infanterie, Negru- Tehnic, Mov- Intendență, Albastru- Securitate, culorile de mai sus cu 
margine portocalie- Elevi Școală Militară. Cf. Dex. Online. Ro. Consultat la 13.07.2014, 
ora 16. 42.  
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fază a refuzat spunând că nu are bani și a primit o primă de 200 de lei. Într-o 
dimineață a fost chemat la comandant și a fost anunțat că părinții lui au 
murit, primind trei zile de permisie. A ajuns în Târgu Jiu, unde în casă a 
găsit o familie de basarabeni, înțelegându-se cu aceștia să rămână în casă și 
să aibă grijă de gospodărie, apoi și-a înmormântat părinții (care au murit la o 
zi diferență unul de celălalt) și a plecat spre școală. Pe timpul deplasării 
trenul a fost bombardat, linia distrusă, iar acest lucru făcând ca sosirea lui la 
școală să fie cu 48 de ore întârziere. Dar de fiecare dată, în fiecare gară i s-a 
ștampilat ordinul de serviciu și i s-a menționat faptul că au fost bombardate 
trenurile cu care se deplasa. 

Când a ajuns la poarta școlii a aflat că e dat dezertor și a fost dus la 
corpul de gardă, nefiind lăsat să-și ducă bagajul în dormitor, în serviciu fiind 
chiar colegii lui. A doua zi a fost dus la comandantul școlii și justificându-și 
întârzierea, i s-a permis reluarea activității. După parcurgerea etapelor de 
instrucție colectivă, instrucție pe care s-a pus un mai mare accent, în 
preajma datei de 23 august 1944, când armata română a întors armele, 
consilierii germani au fost nevoiți să plece, elevii i-au însoțit până în afara 
pozițiilor, s-au salutat și consilierii germani au spus că sunt foarte bine 
instruiți și nu ar vrea să se întâlnească pe câmpul de luptă. Din escortă a 
făcut parte și elevul Săvulescu Grigore ca vorbitor de limbă germană. Când 
li s-au percheziționat birourile consilierilor germani, s-a găsit foarte mult 
armament și muniție.   

Au primit ca misiune să oprească înaintarea trupelor hortyste în 
zona Ghioroc- Păuliș, iar plutonul a fost trimis în poziție înaintată, într-un 
sat de țigani unguri. Era o noapte ploioasă, iar aceștia nu i-au lăsat să se 
adăpostească în casele lor, de ploaie, au urmat niște replici dure, iar țiganii 
în timpul nopții au fugit la hortyști spunându-le unde sunt pozițiile 
românești, în cele din urmă trupele hortyste au atacat în forță satul, elevii 
fiind nevoiți să se retragă sub ploaia de gloanțe și de schije. La un moment 
dat, elevul Săvulescu vede cum cade colegul lui de origine sârbă care avea 
înălțimea 1, 90 m și aproximativ 90 Kg, dar străbunicul meu realizează că 
poalele mantalei sale sunt ciuruite de gloanțe, dar niciun glonț nu l-a rănit, 
chiar dacă el avea doar 70 de Kg și 1, 65m, îl ia pe coleg în spate și fuge cu 
el spre pozițiile proprii, strigând la colegi să-l acopere. Hortyștii sunt opriți, 
iar elevii sunt chemați și primesc o nouă misiune de a ocupa un punct de 
sprijin în flancul drept al școlii, luptele încep, la un moment dat se încearcă 
o contraofensivă pentru a respinge atacul hotyst, în momentul în care 
comandantul lui de pluton se ridică pentru a pleca la atac, este lovit în cap 
de o grenadă și moare, se ordonă menținerea pozițiilor, hortyștii fiind  încă o 
dată respinși. Hortyștii au încercat de multe ori să cucerească pozițiile 
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românești. Plutonul din care făcea parte elevul Săvulescu, având muniție, a 
executat foc până când lanul de porumb din față a fost pus la pământ, 
nemairămânând nici un porumb în picioare, realizează că au rămas dintr-un 
pluton doar 7 elevi, ceilalți fiind morți, gărzile patriotice trimise ca întărire 
au fugit. Cei 7 elevi și-au adunat muniția și armamentul, au încărcat toate 
încărcătoarele și au răspuns cu foc, tinând pe loc trupele hortyiste care 
atunci au crezut că au în față o subunitate mult mai mare, acest lucru fiind 
aflat ulterior. Pentru a nu-și da seama că dintr-un pluton au mai rămas doar 
7 elevi, Săvulescu Grigore trage cu pușca mitralieră de pe poziția fiecărei 
grupe, schimbând locul la fiecare trei încărcătoare, deoarece asupra puștii 
mitralieră, fiind o armă puternică, se trăgea uneori chiar și cu tunul anticar. 
Lăsându-se seara și în urma unor recunoașteri făcute de colegii săi, 
realizează cu sunt înconjurați de armata germano- hortystă. Seara își încarcă 
toți elevii încărcătoarele, își iau muniție și grenade, știind unde se află 
pozițiile românești, încearcă ieșirea din încercuire, profitând și de 
întunericul nopții. Trecând printr-un teren cu dovleci, aceștia taie dovlecii în 
două, camuflându-se, punând în cap și pe corp. Datorită nivelului de 
instruire ridicat și a unei foarte bune pregătiri fizice, au parcurs distanța de 4 
Km mergând târâș pe burtă, o deplasare foarte grea, fiind foarte atenți la 
teren. Acest lucru i-a salvat, la un moment dat o patrulă hortystă a trecut la o 
jumătate de metru de ei, nedescoperindu-i. Spre dimineață au ajuns la albia 
unui râu, continuând deplasarea s-au pomenit cu o rafală de armă automată 
spre ei și o somație românească. Spunându-și numele și ridicând mâinile s-
au apropiat și au fost luați și duși pentru interogatoriu, bineînțeles pentru a fi 
recunoscuți a trebuit să se bărbierească deoarece într-o săptămână le 
crescuse barba foarte mare, datorită stresului și nesomnului. 

Astfel la interogatoriu au spus cum au rezistat pe poziții, cum 
comandantul lor a fost omorât, cum au primit ca întăriri gărzi patriotice și 
aceștia au plecat, și modul cum s-au retras fiind felicitați pentru 
ingeniozitate. Fiind verificați și recunoscuți, au fost repartizați la alte 
subunități din școală și au continuat luptele până la graniță, unde au primit 
ordin să se retragă în școală. Odată ajunși în școală, de pe front, li s-au 
schimbat ținutele și au trecut la refacere, iar comunitatea locală, în semn de 
prețuire a dat un bal în cinstea elevilor, unde aceștia au trebuit să arate 
impecabil. Tot prin Radna au trecut trupele sovietice, elevii școlii militare 
executând serviciu de patrulă în localitate, de multe ori predând soldați ruși, 
beți la comenduire. În timpul unei patrulări, un soldat rus care consumase 
prea multă pălincă, fiind soldat eliberator, i-a ordonat elevului sergent 
Săvulescu Grigore să-i dea mantaua (davai manta), acesta a început să se 
dezbrace și să ascundă automatul pe partea unde avea însemnele de patrulă. 
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În momentul în care rusul a realizat că are de a face cu o patrulă 
românească, a încercat să fugă, străbunicul meu a pus mâna pe el și în 
încăierare l-a aruncat în apă, soldatul rus fiind prins și predat șefilor săi. 
După terminarea războiului a primit repartiție la Batalionul de Vânători de 
Munte de la Petroșani, ca subofițer, cu opțiunea de a pleca din armată dacă 
dorește. A ales viața civilă. Mulți dintre colegii săi au ajuns colonei și 
generali, probabil datorită experienței acumulate pe câmpul de luptă. La 
trecerea în rezervă s-a angajat la uzinele Sadu unde  și-a cunoscut viitoarea 
soție, Elisabeta, a perfectat actele casei, refugiații basarabeni plecând 
imediat după 23 august 1944. Fiind o fire evlavioasă, când s-a terminat 
războiul s-a dus la mânăstirea Lainici unde a cerut iertarea păcatelor pentru 
faptele comise în război, preotul duhovnic a spus că toate acestea i se iartă 
pentru că au fost săvârșite pentru o cauză nobilă. A lucrat la Sadu până la 
pensie, povestind toate aceste întâmplări tatălui meu, când acesta a ales 
cariera militară și de multe ori realizând că nu e nicio diferență între modul 
de instruire de atunci și cel prezent. Străbunicul meu s-a stins din viață în 
anul 1993, în urma unei lupte cu o boală incurabilă, cancerul, luptă pierdută, 
fiind înmormântat în Târgu Jiu. Cum înaintașii săi au scris la Mărășești Pe 
aici nu se trece, elevii Școlii Militare au subscris la Păuliș, Nici pe aici nu se 
trece30.                                

 
Concluzii 
Prin actuala cercetare de istorie militară am încercat să evidențiem 

și să punem în valoare rolul și contribuția elevilor militari de la Școala 
Militară de Subofițeri de la Radna, care în acele zile de foc ale lunii 
septembrie 1944 au scris istorie pe câmpul de onoare prin faptele de vitejie 
și entuziasmul specific vârstei. Detașamentul Păuliș constituit din elevii 
Școlii Militare de Subofițeri de la Radna a rămas în istorie prin aportul pe 
care l-a adus în timpul luptelor din vestul țării, din timpul Celui De-al 
Doilea Război Mondial. Astfel, în zilele de 11- 20 septembrie 1944, elevii 
militari (niște copii) au apărat defileul Mureșului și al Crișului, de armata 
aliată germano- hortystă. Aliniamentul de apărare era constituit din 
localitățile Ghioroc- Miniș- Cuvin- Păuliș, iar în această zonă de conflict 

                                                 
30 Amintiri de pe front relatate de Săvulescu Grigore, tatălui meu, Rușeț Septimiu Eugen 
când acesta era elev în Școala Militară 1986- 1989. Aceste întâmplări de arme din timpul 
Celui De-al Doilea Război Mondial și redate în prezentul articol, reprezintă povestirile 
străbunicului meu relatate viitorului ofițer, povestiri care fac parte din memoria colectivă a 
combatanților de pe front și care nu trebuie uitate. Memoriile transmise pe cale orală despre 
front, pregătirea de luptă, atac, greutățile luptei, merită amintite și consemnate alături de 
faptele de arme ale camarazilor săi. 
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elevii militari ai Detașamentului Păuliș au scris cu sânge că Nici pe aici nu 
se trece. 

Lucrarea de față este împărțită în două subunități tematice: într-o 
primă parte am abordat contextul internațional al declanșării celui De-al 
Doilea Război Mondial și intrarea României în război de partea Germaniei, 
pregătirea armatei române pentru conflict, constituirea Detașamentului 
Păuliș, pregătirea de luptă, instrucția, elevii militari erau instruiți de 
consilieri germani, momentele importante ale desfășurării Bătăliei de la 
Păuliș, momente când elevii Școlii Militare de la Radna au înfruntat armata 
germană și hortystă. După descrierea bătăliei și a importanței 
Detașamentului Păuliș, a doua parte a acestui studiu reprezintă un demers 
de istorie orală și în același timp un subiect de familie. Străbunicul meu, 
Grigore Săvulescu, a făcut parte din Detașamentul Păuliș, deci și acesta 
merită amintit și consemnat printre alte nume care au luptat în acele zile de 
toamnă, iar povestirile de pe front relatate tatălui meu merită valorificate, 
adevărate mărturii de istorie trăită, aceste amintiri povestite în perioada 
1986- 1989, perioadă când tatăl meu era elev militar la Școala Militară A 
Forțelor Terestre Din Sibiu, reprezintă o adevărată lecție de istorie, în aceste 
mărturii povestite de tatăl meu, sunt descrise trăirile de pe front, 
aliniamentul frontului, descrierea bătăliei, etc. Pentru a concluziona 
demersul nostru putem spune că prin aportul adus pe câmpul de onoare, 
elevii militari au scris o filă de istorie care nu trebuie uitată niciodată.  
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Cercetarea unui incident în care a fost implicată o patrulă de 
grăniceri a Companiei a 6-a Grăniceri Pecica (1944) 

 
 

 Laurențiu-Ștefan Szemkovics, 
Arhivele Naţionale Istorice Centrale, Bucureşti 

 
 

La Arhivele Naționale din București, în fondul „Ministerul de 
Război”, parte structurală „Cabinetul ministrului. Corpul Grănicerilor”, se 
află un dosar1, pe care-l redăm parțial (f. 22-30) mai jos, referitor la 
cercetarea unui incident în care a fost implicată, în 3 decembrie 1944, o 
patrulă de grăniceri  a Pichetului nr. 65 „Sederhat”, din Compania a 6-a 
Grăniceri Pecica, județul Arad. Cercetarea în cauză include raportul, nr. 
6371 din 11.XII. 1944, al Companiei a 6-a Grăniceri Pecica, împreună cu 
procesul verbal, încheiat la 10 decembrie 1944, între căpitanul Neștianu 
Emil, comandantul Companiei a 6-a Grăniceri Pecica, împreună cu plt. 
major Păcuraru Gruia, şeful Secţiei Jandarmi Pecica, din Legiunea Jandarmi 
Arad, în calitate de ofiţer al Poliţiei Judiciare. 

REGIMENTUL 4 GRĂNICERI 
DOSAR 

Cu cercetarea cazului de împuşcare a individului Benko Wendel de către 
patrula de grăniceri a Pichetului № 65 Sederhat, din Compania 6-a Gr. 
Pecica, la data de 3.XII.1944. 
№ 3.170 
1944, luna Decembrie ziua 14 
REGIMENTUL 4 GRĂNICERI 
BATALIONUL 1 GRĂNICERI 

Către 
REGIMENTUL 4 GRĂNICERI 

Biroul Pazei 
Am onoarea a înainta, în original, raportul № 6371 din 11.XII.1944, al 
Comp. 6-a Gr. Pecica, prin care raportează, că în ziua de 3 Decembrie 1944, 
patrula de grăniceri a pichetului № 65, compusă din frt. Blaga Grigorie ctg. 
1928, şef, soldatul Herbei Ignat şi Beoca Nicolae însoţitori, în timpul 

                                                           
1 Arhivele Naționale Istorice Centrale, fond Ministerul de Război, Cabinetul ministrului, 
Corpul Grănicerilor, dos. 222/1944. 
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serviciului de patrulare a împuşcat mortal pe individul Benko Wendel, 
servitor la sălaşul locuitorului Beke Stefan din hotarul comunei Turnu. 
Sălaşul acestui locuitor se găsea chiar pe linia de patrulare a grănicerilor (a 
se schiţa). 
 

 
 

Schița de mai sus este semnată de Neștianu, comandantul 
Companiei a 6-a Grăniceri – Pecica și este validată cu un sigiliul rotund (33 
mm), imprimat cu tuş, având în emblemă stema mică a României de la 
1921, iar în exergă, mărginită de un cerc liniar la exterior, legenda : * 
România * Regimentul IV Grăniceri Compania <6-a>. 
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Redăm mai jos stema mare a României de la 19212, așa cum a fost 

descrisă în legea de la acea vreme, precum și reproducerea color care se 
găsește la Arhivele Naționale Istorice Centrale3. 

                                                           
2 Promulgată prin Legea pentru fixarea stemei Regatului României, întregit cu ţările surori 
unite, publicată în Monitorul Oficial nr. 92 din 29 iulie 1921, p. 3569-3573.; vezi şi 
Constantin Moisil, Originea şi evoluţia ei istorică şi heraldică, Bucureşti, 1931 (extras din 
Boabe de grâu, II, 1931, nr. 2), p. 20-21; idem, Stema României, în Enciclopedia României, 
vol. I, 1938, p. 70-71; Dan Cernovodeanu, Ştiinţa şi arta heraldică în România, Edit. 
Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1977, p. 162-163; idem, Evoluţia armeriilor Ţărilor 
Române de la apariţia lor şi până în zilele noastre (sec. XIII-XX), traducere din limba 
franceză Livia Sîrbu, Muzeul Brăilei, Editura Istros, Brăila, 2005, p. 413-416; Maria 
Dogaru, Colecţiile de matrice sigilare ale Arhivelor Statului, Bucureşti, 1984, p. 46-47; 
eadem, Stemele României moderne. De la Cuza la Marea Unire, în Magazin Istoric, serie 
nouă, anul XXVII, 1993, nr. 1 (310), p. 3-5; eadem, Arta şi ştiinţa blazonului. Album, 
Bucureşti, 1994, p. 38, poziţia 45; eadem, Din heraldica României. Album, JIF, 1994, p. 88, 
95; eadem, Tipare sigilare provenind de la suveranii României 1866-1947, Edit. Bibliteca 
Centrală Pedagogică, Bucureşti, 2000, p. 14; Cristache Gheorghe, Maria Dogaru, 
Simbolurile naţionale ale României, Editura Sylvi, Bucureşti, 2003, p. 130-131. 
3 Arhivele Naţionale Istorice Centrale, Comisia Consultativă Heraldică, dosar nr. 3. 
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Art. I. – Stema Regatului României, întregit cu ţările surori unite, 
se compune din trei scuturi puse unul peste altul: scutul mare, scutul mediu 
şi scutul mic (peste totul). 

I. Scutul mare: pe albastru, o acuilă de aur cu ciocul şi ghearele 
roşii, cu coroana regală de aur pe cap, ţinând în cioc o cruce pedată (pattée) 
de aur, ascuţită la extremitatea inferioară, în gheara dreaptă o spadă, în 
gheara stângă un sceptru de aur cu vârful în formă de crin, - acuila 
României, armele Regalităţii române. 

II. Pe pieptul acuilei, scutul mediu, incuartat (ecartelé), cu insiţiune4 
între cartierele de jos (enté en pointe), cuprinzând armele ţărilor surori unite: 

1. Sus în dreapta, armele vechiului Principat al Ţării-Româneşti: pe 
albastru, o acuilă de aur cu ciocul şi ghearele roşii, ţinând în cioc o cruce 
pedată de aur, însoţită de un soare de aur la dreapta, de o lună-nouă de aur la 
stânga. 

2. Sus în stânga, armele vechiului Principat al Moldovei (cu 
Basarabia şi Bucovina): pe roşu, un cap de bour negru cu gura închisă, 
însoţit de o stea de aur (cu cinci raze) între coarne, de o roză de aur (cu cinci 
foi) la dreapta, de o semilună de aur la stânga. 

3. Jos la dreapta, armele Banatului cu vechiul Banat românesc al 
Severinului (fixate acum): pe roşu, peste valuri naturale, un pod de aur cu 
două deschideri boltite5, construit din piatră cioplită (podul lui Traian), din 
care iese un leu de aur. 

4. Jos la stânga, armele vechiului Mare-Principat al Transilvaniei 
(cu părţile Crişanei şi Maramureşului): albastru şi aur, împărţit prin o fâşie 
îngustă roşie, din care iese o acuilă neagră cu ciocul de aur, însoţită de un 
soare de aur la dreapta, de o semilună de argint la stânga; jos, şapte turnuri 
roşii, câte patru şi trei, cu câte două rânduri de crenele (sus trei, jos patru) şi 
câte două ferestre, cu porţile închise. 

5. În insiţiune (enté), armele Dobrogei: pe albastru, doi delfini de 
aur afrontaţi, cu cozile ridicate în sus. 

III. Peste totul, scutul mic, incuartat de argint şi negru, armele 
Casei domnitoare de Hohenzollern. 

                                                           
4 Claude Wenzler, Le guide de l’héraldique. Histoire, analyse et lecture des blasons, 
Éditions Ouest-France, Édilarge SA, Rennes, 2002, p. 118. 
5 Dicționar de istorie a României, de Dan Stoica, Vasile Mărculeț, Vasile Valentin, 
Valentina Bilcea, coordonator: Stan Stoica, cuvânt înainte: Acad. Dinu C. Giurescu, Editura 
Meronia, 2007, p. 348. 
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Pe scutul mare, coroana de oţel a României6. 
Scutul e ţinut de doi lei de aur, stând pe arabescuri de aur. 
Colanul ordinului „Regele Carol I”. 
Pe eşarpă albastră cu marginile de aur, de forma cordonului 

ordinului, deviza Casei domnitoare de Hohenzollern, în litere latine de aur: 
„Nihil sine Deo”. 

Pavilionul de purpură, cu marginile de aur, căptuşit cu ermelin, 
timbrat cu o coroană regală de aur ornată cu nestemate. 

Art. II. – Stema va fi întrebuinţată în trei forme: 1-a, stema cea 
mare, cum e descrisă mai sus; a 2-a, stema cea medie, fără pavilion; a 3-a, 
stema cea mică, compusă din cele trei scuturi cu coroana de oţel. 

Stema cea mare se va întrebuinţa în actele Statului emanate de la 
Rege şi în actele oficiale internaţionale, cum şi din Înalt ordin al Regelui în 
cazuri speciale; stema cea medie, de armată şi autorităţile Statului; stema 
cea mică, pe sigile şi ştampile oficiale. Pentru alte cazuri se va prevedea în 
legile şi regulamentele speciale. 

Art. III. – Se înfiinţează pe lângă ministerul de interne o comisie 
consultativă heraldică care va examina cererile de a se întrebuinţa stema în 
alte cazuri decât acelea prevăzute la Art. II şi va lua măsuri pentru ca actele 
administrative în legătură cu stemele să se facă în conformitate cu regulile 
heraldice. 

Un regulament special va stabili organizarea comisiunii. 
Art. IV. – Art. 1 până la 5 inclusiv din legea pentru modificarea 

armelor ţării, sancţionată cu înaltul decret regal No. 498 din 1872, se abrogă. 
Această lege s-a votat în Senat în şedinţa de la 18 iulie 1921 şi s- 

adoptat cu unanimitate de una sută unu voturi. … 
Această lege s-a votat de Adunarea deputaţilor în şedinţa de la 20 

iulie 1921 şi s-a adoptat cu unanimitate de una sută şapte voturi. … 
Promulgăm această lege şi ordonăm ca ea să fie învestită cu 

sigiliul Statului şi publicată în Monitorul Oficial. 
Dat în Bucureşti, la 23 Iulie 1921. 
FERDINAND7 
(L. S. St.) 

                                                           
6 Vezi și Constantin Moisil, Însemnele regalităţii române, în Enciclopedia României, vol. I, 
1938, p. 83. 
7 Ferdinand de Hohenzollern, rege al României între 1914-1927; Nicolae Constantin, 
Dicţionar de personalităţi istorice româneşti, ediţia a III-a revizuită şi adăugită, Editura 
Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2011, p. 109; Petru Demetru Popescu, Vieţile voievozilor, 
domnilor şi regilor poporului român, Editura Vitruviu, Bucureşti, 2008, pp. 394-398. 
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Ministru de justiţie,                                                Ministru de interne, 
M. Antonescu                                                          C. Argetoianu 

 

 
 

Stema mică a României de la 1921, care apare, fără cromatică, în 
emblema sigiliului amintit mai înainte, se găsește reprodusă color tot la 
Arhivele Naționale Istorice Centrale8 din București. 

 
Împuşcarea individului s-a produs după ce s-au făcut somaţiunile 

legale cu vocea şi cu arma. 
                                                           
8 Arhivele Naţionale Istorice Centrale, Comisia Consultativă Heraldică, dosar nr. 3. 
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Ostaşii în mod legal au controlat acest sălaş, întrucât î-l ştiau că 
este părăsit şi în câteva rânduri au fost primiţi cu focuri de armă, probabil de 
ceva contrabandişti, iar în ziua de 3 decembrie 1944 au observat ceva 
persoane suspecte în sălaş. 

Cercetarea a fost făcută în unire cu şeful Secţiei Jandarmi Pecica, 
în calitate de ofiţer al Poliţiei Judiciare, iar un exemplar a fost înaintat 
Parchetului Tribunal Arad. 
COMANDANTUL BATAL. II/4 GRĂNICERI 
LT. COLONEL (ss) Florescu Veruţ 
p. Conformitate 
Şeful Biroului Pazei 

Căpitan (ss) V. Pătrăşcoiu 
 

№ 6371 
1944, luna XII, ziua 11. 
REGIMENTUL 4 GRĂNICERI 
COMPANIA 6-a GRĂNICERI PECICA 
Către 
BATALIONUL II/4 GRĂNICERI CHIŞINEU CRIŞ 
Am onoarea a raporta următoarele: 
- Plutonul 1 Gr. Turnu, cu raportul № 1175 a raportat Companiei, că patrula 
de grăniceri a pichetului № 65, compusă din frt. Blaga Grigorie ctg. 1928 ca 
şef, sold. Herbei Ignat şi sold. Beoca Nicolaie ca însoţitori, în timpul 
serviciului de patrulare, au împuşcat pe locuitorul Benko Wendel care era 
servitor la sălaşul locuitorului Beke Stefan din hotarul comunei Turnu. 
- Cercetând acest caz, împreună cu plut. major Păcuraru Gruia, şeful secţiei 
de jandarmi Pecica, am constatat următoarele: 
- În ziua de 3 Decembrie 1944, frt. Blaga Grigorie, ctg. 1928, a plecat în 
patrulă în direcţia pichetului № 64 cu graficul I, ca şef, având ca însoţitori 
pe sold. Herbei Ignat, ctg. 1928 şi sold. Beoca Nicolae, ctg. 1941. 
- Ajungând la pichetul № 64, după repausul regulamentar de 30', au plecat 
în direcţia pichetului № 65. 
- În apropierea sălaşului lui Beke Ştefan, şeful patrulei a spus însoţitorilor că 
este nevoie să facă o mică pândă la circa 100 m de acest sălaş şi să fie foarte 
atenţi, întrucât de acolo s-au tras focuri de armă după patrulele de grăniceri 
în mai multe rânduri. 
- În timpul pândei, patrula a observat în curtea sălaşului mai multe persoane 
care stăteau acolo. 
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- Întrucât acest sălaş fusese locuit de ostaşii sovietici şi cum de la plecarea 
acestora nu fusese locuit de nimeni, prezenţa acestor persoane acolo a părut 
suspectă şefului de patrulă, fapt pentru care a spus însoţitorilor să meargă cu 
toţii acolo pentru a identifica persoanele civile din acel sălaş. 
- Ajungând în curtea sălaşului nu au mai văzut pe nimeni, auzind în schimb 
zgomote în sălaş. Şeful patrulei s-a apropiat de una din camerele sălaşului, şi 
din pragul uşii a strigat că, cine este acolo, la care nu i s-a răspuns nimic. 
- Şeful patrulei văzând că nu răspunde nimeni şi cum auzise gălăgie în sălaş, 
a tras un foc de armă în sus. 
- În acest timp, la geamul din spatele pichetului a apărut un individ care a 
fost somat de şeful patrulei, fără însă ca acesta să se supună. 
Văzând aceasta, şeful de patrulă a spus însoţitorilor să meargă după el, 
pentru a prinde individul care era în spatele pichetului. 
- Somând din nou pe acest individ, acesta nu a vroit să se predea, fapt pentru 
care frt. Blaga Grigorie a tras trei focuri de armă în sus, după repetate 
somaţiuni legale, în scopul de a-l intimida pe acest individ. 
- Văzând că nu se supune, a tras un foc de armă în direcţia unde fugise 
individul, după care a intrat din nou în sălaş, însă nu a mai găsit pe nimeni. 
Patrula de grăniceri a plecat apoi în serviciu şi ajungând la pichet, a raportat 
acest caz şefului de pichet. 
- Nu a raportat că a împuşcat pe individul Benko Wendel, întrucât nu ştia 
acest lucru, deoarece nu văzuse, fiind întuneric. 
- Din cercetările făcute, rezultă că, patrula a făcut uz de armă, numai după 
ce a făcut somaţiunile legale, trăgând mai întâi pentru intimidare trei focuri 
de armă în sus. 
Se anexează procesul verbal dresat între subsemnatul şi plut. major Păcuraru 
Gruia, şeful Secţiei de Jandarmi Pecica, rugându-vă să binevoiţi a dispune. 
COMANDANTUL COMP. 6-A GRĂNICERI PECICA 
CĂPITAN (ss) Emil Neştianu 

p. Conformitate 
Şeful Biroului Pazei 

Căpitan (ss) V. Pătrăşcoiu 
 
PROCES-VERBAL 
Astăzi zece decembrie anul unamienouăsutepatruzecişipatru. 
Noi, căpitan Neştianu Emil, comandantul Companiei a 6-a Gr. Pecica, în 
unire cu plut. major Păcuraru Gruia, şeful Secţiei Jandarmi Pecica, din 
Legiunea de Jandarmi Arad; 
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- Ca urmare a cercetărilor făcute de către postul de jandarmi Turnu în 
legătură cu împuşcarea individului Benko Wendel, din hotarul comunei 
Turnu în noaptea de 3 decembrie 19044, de către o patrulă de grăniceri care 
se găsea în executarea serviciului de patrulare. 
- Pentru cercetarea cazului, azi dat sus indicată la reşedinţa acestei 
Companii, am continuat cercetarea pentru stabilirea adevărului, iar rezultatul 
este după cum urmează: 
- Ca reclamant şi stăpân, mă numesc Beke Stefan, ungur, de ani 63, 
ocupaţiunea econom, născut şi domiciliat în comuna Pecica, judeţul Arad, 
№ 2724, căsătorit cu opt copii, avere am, în judecată nu am fost, asupra 
celor întrebate declar următoarele: 
- Eu am averea mea situată pe frontiera româno-maghiară, sălaşul îmi este 
chiar pe frontieră. În ziua de 3 Decembrie 1944 mă aflam la sălaşul meu 
unde îmi conduceam gospodăria. 
- Între orele 17-18 a venit o patrulă de grăniceri compusă din frt. Blaga 
Grigorie, sold. Ignat Herbei şi Beoca Nicolae, care a intrat în casă şi la 
intrarea lor în casă cu arma la mână a somat că cine este, eu le-am răspuns 
că sunt eu, Beke Stefan, i-am mai întrebat totodată ce doresc, ei nu mi-au 
răspuns nimic, cel puţin eu nu am auzit să spună ceva, eu totuşi i-am 
întrebat că ce mai doresc, în acest timp a apărut servitorul meu Benko 
Wendel la geam. 
- Patrula de grăniceri a întrebat că cine este la geam, eu i-am răspuns că 
servitorul meu. În acest timp, unul dintre soldaţi a tras un foc de armă în sus, 
întrucât era întuneric şi nu se putea vedea că cine este. În acest timp, încât 
îmi amintesc am aprins lumina în casă, însă nu pot preciza care din noi doi 
am aprins-o, eu ştiu că am pus sticla în lampă. 
- În acest timp, încât îmi amintesc, servitorul meu a intrat în casă. La 
intrarea lui am observat că unul dintre soldaţi a dat să lovească, însă cu ce 
nu ştiu, întrucât mă găseam cu faţa invers către soldaţi şi nu am putut vedea 
acest lucru. 
- Am mai observat că încă o dată l-ar fi lovit unul dintre soldaţi pe servitor, 
eu văzând acest lucru şi fiindu-mi teamă să nu se întâmple ceva am fugit 
afară din casă, îndreptându-mă spre Turnu, sosind în comuna Turnu la 
fratele acestui servitor, i-am adus cazul la cunoştinţă şi am rămas peste 
noapte acolo, iar dimineaţa zilei de 4 Decembrie 1944, am plecat să văd ce 
s-a întâmplat la sălaş, unde am găsit servitorul meu mort în grajd. 
- Împrejurările în care a fost împuşcat nu pot să precizez, şi nici nu am nicio 
cunoştinţă, pentru că eu am plecat de la sălaş, după cum am arătat mai sus şi 
nu am putut vedea ce s-a mai întâmplat. 
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Aceasta îmi este declaraţia pe care o semnez după citire. 
(ss) Beke Stefan 
Martor: Mă numesc Totok Stefan, ungur, de ani 33, ocupaţiunea servitor, 
născut şi domiciliat în comuna Rovina, judeţul Arad, № 631, necăsătorit, 
avere nu am, pedepsit nu am fost, asupra celor întrebate declar următoarele:  
- În după masa zilei de 3 decembrie 1944, mă găseam la sălaşul stăpânului 
Haioş Pavel din comuna Rovina, la care sunt ca servitor şi îngrijeam de 
gospodăria stăpânului. 
Pe la orele 17, pe înserate, în acea zi, am văzut o patrulă de grăniceri, 
compusă din trei soldaţi, când a intrat în curtea sălaşului  Beke Stefan, iar 
din curte într-una din camerele sălaşului. 
- După ce au intrat în sălaş, la câteva minute am auzit un foc de armă. 
(ss) Totok Stefan 
- După aceasta am mai auzit încă un foc de armă şi după al doilea foc de 
armă am auzit când unul din grăniceri a pronunţat cuvântul „Stai”, după care 
somaţie încă un foc de armă s-a tras. Acest foc de armă din urmă s-a tras în 
curtea sălaşului, după care am mai auzit câteva focuri de armă că s-au tras 
tot afară, după care soldaţii grăniceri au plecat de la acest sălaş cu direcţia 
pichetului № 65 „Sederhat”, trecând pe lângă sălaşul unde mă găseam eu, 
care sălaş se găseşte tot în frontieră şi distanţă de 4-5 m. de sălaşul lui Beke 
Stefan. 
- Patrula de Grăniceri, sosind în dreptul meu, unde mă găseam afară, am 
întrebat ce s-a întâmplat la sălaşul lui Beke Stefan, patrula mi-a răspuns că 
nimic, şi şi-a continuat drumul cu direcţia Sederhat. 
- După trecerea patrulei din faţa mea, eu am mers la sălaşul lui Beke Stefan 
şi am controlat ce s-a întâmplat acolo, am intrat în grajd şi din grajd în casă 
şi nu am văzut nimic, după care am plecat acasă. 
- În dimineaţa zilei de 4 decembrie 1944, am mers din nou la sălaşul lui 
Beke Stefan şi controlând am aflat în grajd pe servitorul Benko Wendel 
mort cu faţa la pământ. Din cât am văzut eu, era împuşcat, după care am 
văzut că s-a înapoiat şi stăpânul sălaşului Beke Stefan. Eu altceva nu ştiu 
nimic şi nici nu am văzut împrejurările în care s-a întâmplat moartea acelui 
servitor.  
Aceasta îmi este declaraţia pe care o semnez după cetire. 
(ss) Totok Stefan 
- Declaraţia fruntaşului grănicer Blaga Grigore, şeful patrulei. 
- Mă numesc fruntaş Blaga Grigore, de ani 38, originar din comuna Feleac, 
judeţul Cluj-Turda, căsătorit cu 9 copii, avere nu am, pedepsit nu am mai 
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fost pentru nici un fel de faptă, cu serviciul ca concentrat la Compania 6-a 
Grăniceri Pecica, asupra celor întrebate declar următoarele: 
- În ziua de 3 Decembrie 1944, orele 13, am plecat însoţit de soldatul Herbei 
Ignat şi Bleoca Nicolae cu graficul de patrulare în direcţia pichetului № 64 
„Turnu”. 
- Sosind la acest pichet, am luat repausul de 30' prevăzut de graficul de 
patrulare. 
- În acest timp m-am întreţinut cu soldaţii de la pichet, unde am luat ceva de 
mâncare. 
- După expirarea repausului, ne-am înapoiat pe acelaşi grafic în direcţia 
pichetului № 65. 
- În drum, trecând pe la sălaşul lui Beke Stefan, care este situat chiar în 
frontieră şi pe care, conform graficului, trebuia să-l atingem. La sosirea la 
acest sălaş, ne-am oprit la circa 100 m unde am făcut o mică pândă. 
- În acest timp, sălaşul fiind tocmai lângă frontieră, am văzut că ceva 
indivizi, pe care nu i-am putut identifica, se mişcau şi staţionau acolo. 
- Cum timpul era înserat şi părându-mi-se suspect că ar fi indivizi care au 
trecut frontiera fraudulos cu intenţia de a comite vreo infracţiune, am plecat 
însoţit de patrulă, pentru a controla locuinţa acestui sălaş. Intrând în curtea 
sălaşului, am auzit ceva zgomot prin casă, am intrat în pragul primei camere 
de unde am auzit zgomote şi mai mari. 
- Am somat că cine este, însă nu a răspuns nimeni, atunci am tras un foc de 
armă în sus, tot nu a răspuns nimeni, însă auzeam că cineva este acolo. 
- În acest timp, patrula, compusă din doi ostaşi însoţitori, se găseau în 
spatele meu. Tot în acest timp am văzut la spatele casei, la geam, un individ 
suspect cu pălăria în cap, şi pe acel individ l-am somat să stea pentru a 
merge să-l controlăm ca cine este. După somaţiunile făcute, individul de la 
geam a început să fugă. 
- Mie părându-mi-se suspect, cu atât mai mult că la prima somaţie legală nu 
a vroit să stea, am tras un foc de armă sus pentru a-l intimida. Nici la această 
dată nu a stat şi văzând aceasta, am mai tras un foc de armă în sus, iar al 
treilea l-am tras spre el, însă, cu toate acestea, a dispărut. 
Frunt. (ss) Blaga Grigorie 
Noi, văzând că nu mai este nimeni în jurul acestui sălaş, fiind şi noapte, 
timp ploios, am plecat spre pichetul № 65, urmărind pe tot timpul ca să 
prindem pe acel individ, după care trăsesem focuri de armă. 
Mi s-au părut suspecte aceste zgomote la sălaşul lui Beke Stefan, pentru 
faptul că până în acel timp sălaşul a fost ocupat de trupe sovietice, care îl 
părăsise cu 10 zile înainte de întâmplarea acestui caz. 
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- În aceste 10 zile, sălaşul nu era locuit de nimeni, fapt care mi s-a părut 
suspect în seara zilei de 3 decembrie 1944, când am auzit zgomote acolo. 
- Eu în calitate de şef al patrulei pe care am condus-o în ziua de 3 decembrie 
1944, după înapoierea la pichetul № 65, am raportat cazul şefului de pichet, 
fapt care a fost consemnat de mine şi în registrul Md.A., care se găseşte la 
pichet. 
- Nu am raportat că a fost împuşcat Benko Wendel, întrucât fiind noaptea şi 
întuneric nu s-a văzut dacă după somaţiile făcute, l-am împuşcat sau nu, 
pentru că individul după care am tras, a dispărut, iar în sălaş şi în jurul 
sălaşului nu mai era nimeni. 
Aceasta îmi este declaraţia pe care o dau şi o semnez propriu, după ce mi s-a 
cetit. 
Fruntaş (ss) Blaga Grigorie 
Martor: Declaraţia soldatului Herbei Ignat, ctg. 1928. 
- Mă numesc Herbei Ignat, de ani 38, originar din comuna Tomeşti, judeţul 
Hunedoara, căsătorit cu 4 copii, avere am, pedepsit nu am mai fost pentru 
nici un fel de faptă, cu serviciul ca concentrat la Compania de grăniceri 
Pecica, declar următoarele: 
- În ziua de 3 Decembrie 1944, orele 13, am plecat în patrulă în direcţia 
pichetului № 64, având ca şef de patrulă pe d-l frt. Blaga Grigorie, iar 
însoţitor pe Beloca Nicolaie, ctg. 1941. 
- Ajungând la pichetul № 64, am stat în repaus timp 30 minute, în care timp 
am luat masa la acel pichet. 
- Expirând repausul, am plecat înapoi către pichetul № 65, trecând pe la 
sălaşul locuitorului Beke Stefan, care este situat lângă linia de frontieră. 
- La o depărtare de circa 100 m de sălaş, domnul fruntaş a spus să stăm 
acolo puţin în pândă, pentru că din acel sălaş s-au mai tras focuri de armă 
după patrulele de grăniceri. 
- Stând acolo în pândă, am văzut că ceva indivizi, pe care nu i-am putut 
identifica, se mişcau prin curtea sălaşului. 
- Acest lucru părându-mi-se suspect, întrucât ştiam că acel sălaş era nelocuit 
de la data plecării soldaţilor ruşi din el, domnul fruntaş a spus să mergem să 
vedem cine este acolo. 
- Ajungând în curtea sălaşului nu am găsit pe nimeni, după care domnul 
fruntaş s-a apropiat de una din camerele sălaşului şi ajungând în prag a 
strigat că cine este acolo, la care nu am auzit nimic. Văzând că nu răspunde 
nimeni, domnul fruntaş a tras un foc de armă în sus. În acest timp a apărut la 
geamul din spatele pichetului un individ care a fost somat de noi să se 
predea, însă acesta nu a vroit, dispărând în întuneric. 
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- Văzând că nu stă, şeful patrulei a tras un foc de armă în sus, după care altul 
tot în sus şi văzând că nici de această dată nu a stat, a tras al treilea cartuş 
după el, însă nu a mai văzut pe nimeni. 
- După aceasta ne-am dus la sălaş, însă nu mai era nimeni acolo. 
- Văzând acest lucru, am plecat toţi trei către pichetul № 65, unde domnul 
fruntaş a raportat cazul şefului de pichet. 
Aceasta îmi este declaraţia pe care o dau şi o semnez după cetire. 
Soldat (ss) Herbei Ignat. 
Martor: sold. Bleoca Nicolaie, ctg. 1941 
Mă numesc Bleoca Nicolae, ctg. 1941, originar din comuna Slimnic, jud. 
Sibiu, necăsătorit, nu am mai fost pedepsit pentru vreo faptă, asupra celor 
întrebate declar următoarele: 
(ss) Bleoca Nicolaie 
- În ziua de 3 decembrie 1944, orele 13, am plecat în patrulă în direcţia 
pichetului № 64, având ca şef de patrulă pe dl. frt. Blaga Grigorie şi ca 
însoţitor pe sold. Herbei Ignat. 
- Ajungând la pichetul № 64, Turnu, am stat în repaus timp de 30' după care 
am plecat către pichetul № 65. 
- Ajungând la sălaşul locuitorului Beke Stefan, care este lângă linia de 
frontieră, la circa 100 de metri de acesta, dl. fruntaş a spus să stăm în pândă 
puţin acolo, pentru că din acel sălaş s-au mai tras focuri de armă după 
patrulele de grăniceri. 
- Eu nu ştiu dacă s-au mai tras, fiindcă până în acel timp am îndeplinit 
funcţia de bucătar la pichet, însă am auzit acest lucru printre patrulele care 
veneau din direcţia pichetului № 64. 
- După puţin timp am văzut în curtea sălaşului mai mulţi indivizi care se 
mişcau prin curtea sălaşului. 
- În acest timp dl. fruntaş a spus că, ce să fie cu aceşti civili, deoarece de la 
plecarea sold. ruşi nu a mai fost nici un civil în el, după care a spus că 
mergem să controlăm ca să vedem cine este acolo. 
- Am mers în curtea sălaşului, însă nu am mai văzut pe nimeni. Dl. fruntaş 
s-a apropiat de una din camerele sălaşului şi a spus că aude zgomote 
dinăuntru. Eu nu am auzit, întrucât eram mai departe de ei. 
- Stând acolo, am auzit pe dl. fruntaş strigând că cine este acolo la geam, 
spunând să stea că dacă nu, trage foc de armă. Văzând că nu răspunde 
nimeni, dl. fruntaş a tras un foc de armă în sus, după care a ieşit din curtea 
sălaşului, somând în continuu, după care a mai tras un foc în sus. 
Văzând că nu se opreşte, a mai tras un foc de armă în direcţia în care fugise 
individul, după care am intrat în sălaş şi nu am mai găsit pe nimeni. 



302 
 

După aceasta am plecat la pichetul № 65, unde domnul fruntaş a raportat 
şefului de pichet, cazul întâmplat la sălaşul lui Beke Stefan. 
Aceasta îmi este declaraţia pe care o dau şi o semnez propriu. 
Soldat (ss) Bloca Nicolae. 
 
CONCLUZIUNI 
Din cercetările făcute, rezultă că individul Benko Wendel a fost împuşcat de 
fruntaşul Blaga Grigorie, deoarece acesta nu s-a supus somaţiunilor legale 
făcute de patrula de grăniceri, care se găsea în executarea serviciului. 
Drept care am încheiat prezentul proces verbal în patru exemplare, dintre 
care unul se va înainta Regimentului 4 Grăniceri prin Batalionul II 
Grăniceri, unul rămâne în arhiva companiei Gr. Pecica, unul se înaintează 
Parchetului Civil prin Secţia de Jandarmi Pecica, iar al patrulea exemplar 
rămâne în arhiva Secţiei Jandarmi Pecica. 
COMANDANTUL COMP. 6-a GRĂNICERI PECICA 
Căpitan (ss) Emil Neştianu 
Şeful Secţiei Jandarmi Pecica 
Jd. plt. maj. (ss) Păcuraru Gruia 
 

p. Conformitate 
Şeful Biroului Pazei 

Căpitan (ss) V. Pătrăşcoiu 
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Vexilologie. Bibliografie (1999-2014) 
 
 

Augustin Mureşan, 
                                                                    Societatea Română de 

Vexilologie  
(membru fondator) 

 
 
  După Revoluţia Română din Decembrie 1989, studierea steagurilor 
a luat o amploare remarcabilă. Având în vedere faptul că pentru Vexilologie 
– ştiinţă auxiliară a istoriei, nu s-a realizat după anul 1999, decât mici 
bibliografii parţiale care cuprind noi apariţii din acest domeniu, am 
considerat necesară alcătuirea acestei bibliografii vexilologice. Ea are ca 
scop semnalarea celor interesaţi asupra celor mai importante lucrări, studii şi 
articole despre această ramură a cercetării istorice. Această bibliografie nu 
are un caracter exhaustiv, dar el poate deveni posibil într-un interval de timp 
nu prea îndelungat, prin elaborarea unei lucrări de sine stătătoare. 

 Bibliografia de faţă încearcă să răspundă unor cerinţe tot mai 
resimţite, acelea de a informa şi orienta publicul larg iubitor de istorie, 
asupra materialelor publicate în perioada 1999-2014, în legătură cu diferitele 
tipuri de steaguri utilizate de-a lungul vremurilor la noi în ţară.  

Alcătuirea acestei bibliografii vexilologice este motivată de faptul 
că, dezvoltarea fiecărui domeniu de activitate umană este condiţionată 
pretutindeni de cunoaşterea stadiului la care au ajuns cercetările anterioare. 
Bibliografia cuprinde lucrări, studii şi articole ale autorilor preocupaţi de 
acest domeniu, tratează probleme tematice interesante ale vexilologiei de la 
noi.  

La prezentarea materialului bibliografic s-a adoptat principiul cel 
mai simplu acela al ordonării alfabetice a autorilor şi titlurilor, pe capitole. 
Când acelaşi autor apare cu mai multe contribuţii s-a folosit ordonarea 
cronologică de apariţie a acestora. În cazul lucrărilor cu mai mulţi autori, 
clasificarea s-a făcut începând cu numele primului autor, cum sunt trecuţi în 
publicaţie. Titlurile publicate în limbile engleză, germană, franceză şi 
maghiară nu au fost traduse. Bibliografia vexilologică concentrată aici 
include volume de autori, colaborări la volume colective, articole, studii, 
material de popularizare ş. a. 
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I. LUCRĂRI BIBLIOGRAFICE 

*** Bibliografia istorică a României, X, 1999-2004, Bibliografie selectivă, 
autori: Felicia Hristodol, Gheorghe Hristodol, Stelian Mândruţ, Magdalena 
Tampa, Ottomar Traşcă, Lucia Turc, Editura Academiei Române, Bucureşti, 
2005. 
*** Bibliografia istorică a României, XI, 2004-2006, Bibliografie selectivă, 
coordonator: Stelian Mândruţ, autori: Aurora Arion, Mihaela Bedecean, 
Mircea Birţ, Monica Gabriela-Culic, Stelian Mândruţ, Ottomar Traşcă, 
Lucia Turc, Attila Varga, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2007 (la p. 
44. Vexilologie). 
*** Bibliografia istorică a României, XII, 2007-2008, Bibliografie 
selectivă, Partea I, coordonator: Stelian Mândruţ, autori: Mihaela Bedecean, 
Mircea Birtz, Monica Gabriela-Culic, Stelian Mândruţ, Ottomar Traşcă, 
Lucia Turc, Varga Attila Editura Academiei Române, Bucureşti, 2009, Cluj-
Napoca, 2010 (la pp. 72-73 Vexilologie). 
*** Bibliografia istorică a României, XIII, 2009-2010, Bibliografie 
selectivă, Coordonator general: Nicolae Edroiu, Coordonatori: Stelian 
Mândruţ, Lucia Turc, autori: Mihaela Bedecean, Mircea Birtz, Monica 
Gabriela-Culic, Stelian Mândruţ, Vlad Popovici, Ottomar Traşcă, Lucia 
Turc, Varga Attila, Editura Academiei Române, Bucureşti, Editura 
„Argonaut”, Cluj-Napoca, 2011 (la p. 59 vexilologie). 
*** Bibliografia istorică a României, XIV, 2011-2012, Bibliografie 
selectivă, coordonator: Stelian Mândruţ, Editura Academiei Române, 2013. 
DOGARU MARIA, Bibliografia heraldicii româneşti, Editura Ministerului 
Administraţiei şi Internelor, Bucureşti, 2004, 187 p. + XXVI pl. cu 36 fig. 
DOGARU MARIA, AUGUSTIN MUREŞAN, Bibliografia vexilologiei 
româneşti, Complexul Muzeal Arad, Arad, 1999, 69 p. 
GUŢU OLIMPIA, Profesor Doctor Maria Dogaru la 65 de ani, în 
„Hrisovul”, nr. IV-V, 1999, pp. 33-44 (cu lucrări din vexilologie). 
*GUŢU OLIMPIA, Bibliografia operei ştiinţifice a Prof. Univ. Dr. Maria 
Dogaru, în „Hrisovul”, Anuarul Facultăţii de Arhivistică, XII (Serie Nouă), 
Bucureşti, 2006, pp. 56-68 (cuprinde lucrări despre vexilologie). 

 
II. LUCRĂRI GENERALE 

ANDRIEŞ TABAC-SILVIU, Drapelul de stat, în vol. „Simbolurile 
naţionale ale Republicii Moldova”, coordonaror şi redactor ştiinţific dr. 
Silviu Andrieş-Tabac, Chişinău, 2010. 
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BĂLUŢĂ CLOŞCAl L., Tricolorul, simbolul nostru naţional, în 
„Dacoromania”, 2001, nr. 7, pp. 1-2. 
*** BERCIU - DRĂGHICESCU ADINA, Tricolorul României (7), în 
revista „Art-Emis”, din 17 noiembrie 2013. 
CĂTĂNICI AVRAM, Drapelul de luptă - simbolul vitejiei şi gloriei 
militare, în „Document”, 2(52), 2011, pp. 1-3. 
CRISTEA CAMELIA, Pavilioane şi stindarde  regale din colecţia de 
drapele a Muzeului Militar Naţional, în „Buletinul Muzeului Militar 
Naţional”, partea I, nr.1, 2003, pp. 154-158. 
CRISTEA CAMELIA, ANDONIE CORNELIU, Odiseea unor drapele, în 
„Magazin Istoric”, 2002, XXXVI, serie nouă, nr. 9(426), pp. 54-58. 
DABIJA N., „Trei culori”, în „Literatura şi arta”, 22.04. 2010, p. 1. 
DANEŞ ALEXANDRU, Mic dicţionar de vexilologie, Braşov, 2010. 
DOGARU MARIA, Dan Cernovodeanu – strălucit reprezentant al 
heraldicii româneşti, în „Hrisovul”, nr. IV-V, Serie nouă, 1999, pp. 17-30. 
DOGARU MARIA, Ideologia politico-europeană reflectată în 
reprezentările heraldice instituite în perioada revoluţiei române de la 1848-
1849, în vol. „Revoluţia de la 1848-1849 în Europa Centrală. Prespectivă 
istorică şi istoriografie”, coord: Camil Mureşanu, Nicolae Bocşan, Ioan 
Bolovan, Cluj, Edit. Presa Universitară Clujeană, 2000, p. 191-200 + 21 
planşe. 
EDROIU NICOLAE, Introducere în ştiinţele auxiliare ale istoriei, Cluj-
Napoca, 1999. 
FLOREA GELU, Dragonul dacic, în „Studia Archeologica et Historica”, 
Nicolae Gudea dicta, Zalău, 2001, pp. 195-201. 
FURDUIU ILIE, Despre vremurile când românii ardeleni curajoşi sfidau 
interdicţiile privind simbolurile noastre naţionale: „Tricolorul” şi 
„Deşteaptă-te, române !”, în „Dacoromania”, nr. 55, 2011. 
GHEORGHE CRISTACHE, Din istoria Comisiei Europene a Dunării şi a 
însemnelor sale heraldice, în „Hrisovul”, Anuarul Facultăţii de Arhivistică, 
XII (serie nouă), 2006, pp. 163-169  (prezintă  Pavilionul Comisiei 
Europene a Dunării, p. 163, fig. 1). 
GHEORGHE CRISTACHE, Constituirea Societăţii Române de Vexilologie, 
în „Hrisovul”, XII (Serie nouă), 2006, pp. 48-49. 
GHEORGHE CRISTACHE, DOGARU MARIA, Simbolurile naţionale ale 
României, Editura Sylvi, Bucureşti, 2003, 168 p. 
GHEORGHE MIHAI, Oltul sub steagul revoluţiei de la 1848, Slatina, 2003, 
72 p.  
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GRECU ANTIGONA, Simbolul lupului la daci, în „Maramureş - vatră de 
istorie milenară”, vol. VI, Cluj-Napoca, 2007, pp. 295-307 (se referă şi la 
stindardul dacic). 
*** Jelképek a Székelyföldön – cimerek, pecsétek, zászlok, Czikszereda, 
2011. 
KISS M-HEDY, Steagul omagial milenar, 896-1896, în „Anuarul Muzeului 
Satului  Bănăţean Timişoara”, 2007, pp. 261-267. 
KISS M-HEDY, Vexilologie în imagini, Pliant de expoziţie, Muzeul 
Banatului Timişoara, 2008. 
KISS M-HEDY, Textile istorice din Colecţia Muzeului Banatului Timişoara 
secolele XVIII-XX, Editura Brumar, Timişoara, 2009. 
KISS M-HEDY, Plăcuţe personalizate de pe hampa steagurilor din colecţia 
Muzeului Banatului, în „Memoria Satului Românesc”, vol. VII, Timişoara, 
2009, pp. 193-197. 
KISS M-HEDY, Medalioanele steagurilor istorice din judeţul Timiş, Pliant, 
Editat de Asociaţia pentru Patrimoniu, Artă şi Natură, Timişoara, 2014. 
KOSLINSKI NICOLAE, Pavilioane româneşti de marină, în „Herb”, 
revista română de heraldică I(VI), 1-2, 1999, pp. 141-147. 
LAZĂR IOACHIM, Câteva date privind cel mai vechi tricolor românesc 
din Zarand (1869), în „Ţara Bârsei”, 5, nr. 5, 2006, pp. 5-10. 
LAZĂR IOACHIM, Tricolorul din turla bisericii, în „Magazin Istoric”, 
Anul XLI, serie nouă nr. 3(480), martie 2007, pp. 89-91. 
MARIAN OLARU, Lupta pentru tricolor şi afirmarea identităţii naţionale 
româneşti în Bucovina, în „Analele Bucovinei” (Rădăuţi), 1999, 6, nr. 2, pp. 
387-406. 
MĂNESCU NICOLAS -  JEAN, Considération sur les armes de la 
Moldavie aux  XIV-e et XV-e siėcles, în „Herb”, I(VI), 1-2, 1999, pp. 39-50. 
MĂRGHITAN LIVIU, Stindardul dacic flutura la Tapae, în „Revista de 
Istorie militară”, 1(65), 2001, pp. 52-55. 
MĂRGHITAN LIVIU, Din umbră de milenii, Editura Fundaţiei „Moise 
Nicoară”, Arad, 2004 (este prezentat stindardul dacic redat pe un fragment 
ceramic de la Vadu Săpat. După opinia autorului în vârful lancei se află un 
cap de purcel, iar corpul imită un trup de şarpe cu solzi mari,  pp. 53-54). 
MĂRGHITAN LIVIU, MUREŞAN AUGUSTIN, Mărturii arheologice 
referitoare la stindardul geto-dacilor (descoperirile din sec. XX), în 
„Thraco-Dacica”, XXII, nr. 1-2, 2001, pp. 213-221. 
MISCHEVCA VLAD, Tricolorul naţional. Introducere în simbolistica 
vexilologică, în „Akademos”, nr. 2(17), iunie 2010, pp. 3-14. 
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MISCHEVCA VLAD, NEGREI ION, Simbolurile Ţării Moldovei. O istorie 
a steagurilor pe parcursul secolelor XV-XX, Ediţia a II-a, revăzută şi 
completată, Chişinău, 2010. 
MUREŞAN AUGUSTIN, Cu privire la cea mai veche reprezentare a 
stindardului geto-dacilor, în „Adevărul omeneşte posibil pentru rânduirea 
binelui”, Oradea , 2001, pp. 455-459. 
MUREŞAN AUGUSTIN, În legătură cu vexilumul geto-dacilor, în 
“Buletinul Muzeului Militar Naţional, I, nr. 2, 2003, pp. 40-45. 
MUREŞAN ŞTEFAN-LUCIAN, Steagul dacilor, simbol vexilologic şi 
spiritual al unităţii statului, în „Document”, 2(44), 2009, pp. 68-70. 
NIŢU FLORENTINA, Ştiinţe auxiliare, geografie şi demografie istorică, 
numismatică şi arheologie, 2005 (se referă şi la vexilologie). 
OLARU MARIAN, Lupta pentru tricolor şi afirmarea identităţii naţionale 
româneşti în Bucovina, în „Analele Bucovinei” (Rădăuţi), 6, nr. 2, 1999, pp. 
387-406. 
PRUNĂ-COTAN OLIMPIA, Stindardul geto-dacilor invocator cultic de 
sacre energii cosmice, în „Lohanul”, Magazin cultural-ştiinţific, Anul VII, 
nr. 2(26), iunie 2013. 
ROCA GEORGE, Însemnele statului român contemporan, în „Aletheia”, 
1999, 10, pp. 65-69. 
ROTARU GEORGE, Însemnele României şi Naţiunilor Europei, Râmnicu 
Vâlcea, Edit. Rottarymond, 2004, 94 p. 
RUS ANA, Expoziţia de steaguri, în „Hrisovul”, XII (Serie nouă), 2006, pp. 
50-52. 
STRACHINĂ TULBURE-OLIVIA, Simbolistica reconstituirilor scito-dace 
prin „meşteşug, ştiinţă şi artă”, în „Dacia” - magazin,  nr. 53, iunie 2008, 
pp. 59-61(se referă sumar şi la stindardul dac). 
STRĂJAN IOAN, Simbolul naţional. Drapelul tricolor românesc în date şi 
mărturii, în „Dacoromania”, nr. 51, 2010. 
SZEMKOVICS ŞTEFAN-LAURENŢIU, Pagini din istoria Tricolorului 
românesc, de pe www. cultura.mai.gov.ro/traditii/drapel.pdf. 
TELEOACĂ LIVIU-GEORGE, Stindardul dacic sau heraldica strămoşului 
Vârcolac, în „Revista Paideia”, nr. 2/2002. 
TELEOACĂ LIVIU-GEORGE, Zeus şi dragonul dacic pe Columna lui 
Traian, în „Dacia”-magazin,  nr. 53, iunie 2008, pp. 56-58. 
TELEOACĂ LIVIU-GEORGE, Zeus şi dragonul dacic pe Columna lui 
Traian, în „Revista Nouă” Anul V, 7(40), 2008, pp. 17-18. 
TELEOACĂ LIVIU-GEORGE, Stindardul dacic şi falera de la Surcea, în 
revista „Rădăcini” , nr. 11/2011.  
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TELEOACĂ LIVIU-GEORGE Dragonul sau falera, importanţa teoretică a 
stindardului lui Decebal din perspectiva falerei de la Surcea, judeţul 
Covasna, în www. agero-Stuttgart.de/REVISTA-AGERO/ISTORIE. 
TEODORESCU Z. Virgiliu, Tricolorul, , în „Hrisovul”, Anuarul Facultăţii 
de Arhivistică, XII (serie nouă), 2006, pp. 212-223. 
TOFAN EUGENIA, Drapelul demnităţii noastre, în „Akademos”, nr. 2(17), 
iunie 2010, p. 1. 
ŢEICU DUMITRU, Vexilologia - o ramură a cercetării istorice, în „Din 
istoria vexilologiei bănăţene”, Catalog, Muzeul Banatului Montan, Muzeul 
Banatului, Complexul Muzeal Arad, Reşiţa, 2007. pp.2-3. 
ŢEICU DUMITRU, TABAN MIRCEA, MUREŞAN AUGUSTIN, KISS 
M-HEDY, Din istoria vexilologiei, Catalog,  Muzeul Banatului Montan, 
Muzeul Banatului, Complexul Muzeal Arad, Reşiţa, 2007. 
ZAMFIR MIHAI, Capul de lup - steagul dacilor, în „Dacia” (Magazin), nr. 
33 (iunie), 2006, pp. 21-22. 
 

III. LUCRĂRI DESPRE STEAGURI DOMNEŞTI 
ANDONIE M. CORNELIU, Steagurile lui Ştefan cel Mare de la Muntele 
Athos, în „Revista Muzeelor”, Anul XXX, nr. 3, 2004, pp. 42-44. 
*DOBRE CARMEN ANGHEL, Steagul lui Ştefan cel Mare, în „Jurnalul 
Naţional”, 15 iulie 2011. 
DOGARU MARIA, Steagurile lui Ştefan cel Mare, lucrare mss. 
MUREŞAN AUGUSTIN, Cu privire la stindardul lui Constantin 
Brâncoveanu (1698), în „Administraţie românească arădeană. Studii şi 
comunicări din Banat - Crişana” (coordonatori: Doru Sinaci, Emil Arbonie), 
vol. IX, Vasile Goldiş University Press, Arad, 2014, pp. 79-83. 
NĂSTUREL Ş. PETRE, Steagul „de luptă” al lui Ştefan cel Mare: prapur 
bisericesc ori poală de icoană ?, în „Analele Putnei”, I, 2005, 1, pp. 47-52. 
REZACHEVICI CONSTANTIN, Un steag domnesc necunoscut al lui 
Constantin Brâncoveanu, în „Revista istorică”, 11, nr. 1-2, 2000, pp. 107-
113. 
*** Steagul lui Ştefan cel Mare, în „Istorie şi civilizaţie”, Anul III, nr. 23, 
august 2011, p. 63 (despre readucera steagului în ţară şi restaurarea lui). 
ŞINCA FLORIN, Steagul lui Ştefan cel Mare de la Muntele Athos, în 
„Magazin istoric”, Anul XLVIII - serie nouă - nr. 1(562) ianuarie 2014, pp. 
15-18 (prezintă epopeea recuperării steagului lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, 
din anul 1500). 
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TIRON TUDOR-RADU, Steagurile heraldice ale lui Ştefan cel Mare. 
Certitudini şi ipoteze în lumina informaţiilor mai vechi sau mai noi, în 
„Analele Putnei”, VIII, 1, 2012, pp. 71-92. 

 
 

IV. LUCRĂRI DESPRE STEAGURI OSTĂŞEŞTI 
ANDONIE CORNELIU, Drapelele şi stindardele md. 1872 înmânate în 
1902 cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la proclamarea independenţei 
României, în „Buletinul Muzeului Militar Naţional”, Serie Nouă, nr. 1,  
Partea I, Bucureşti, 2003, pp. 144-153. 
ANDONIE M. CORNELIU, Atelaje şi harnaşamente; Drapele; Machete, în 
„Istoricul Muzeului Militar Naţional 1923-2003”, Editura Total Publishing, 
Bucureşti, 2003. 
ANDONIE M. CORNELIU, CRISTEA CAMELIA, The Fastening of Flags 
a Forgatten Ceremony, în „Cetatea Biharei”, History Review, Seria a II-a, 
nr. 2/2008. 
ANDONIE M. CORNELIU, CRISTEA CAMELIA, Însemnele armatei 
române. Drapele, stindarde, fanioane, jaloane, pavilioane, flamuri, la 1877, 
în „Magazin istoric”, Anul XLII - Serie Nouă - nr. 5(494), 2008, pp. 13-17. 
ANDONIE M. CORNELIU, CRISTEA CAMELIA, Însemnele vexilologice 
folosite de armata română în războiul pentru independenţă 1877 (drapele, 
stindarde, pavilioane, jaloane, fanioane, flamuri), în “Buletinul Muzeului 
Militar Naţional „Regele Ferdinand I”, Serie Nouă, nr. 7-8, 2009-2010.  
ANDONIE M. CORNELIU, CRISTEA CAMELIA, Drapelele 
regulamentare premergătoare Unirii, aflate în colecţia Muzeului Militar 
Naţional, în “Buletinul Muzeului Militar Naţional „Regele Ferdinand I”, 
Serie Nouă, nr. 9, Bucureşti, 2011. 
ANDONIE M. CORNELIU, CRISTEA CAMELIA, Odiseea unor drapele, 
în „Piatră de Hotar”, vol. X, „Muzeul Militar Naţional Regele Ferdinand” - 
filiala Oradea, 20 de ani în slujba cetăţii, Editată de Asociaţia naţională a 
cavalerilor de Clio, Editura Tipo MC, Oradea, 2012. 
BOŢOGHINĂ CRISTINA, BOŢOGHINĂ IULIAN STELIAN, Despre o 
iniţiativă regală-imprimeria drapelelor de luptă, în „Buletinul Muzeului 
Militar Naţional”, 2003, partea I, nr. 1, pp. 159-164.  
CĂZAN ILEANA, STAN VALERIU, Simboluri heraldice arborate de 
pavilioanele navelor militare şi comerciale până în secolul al XIX-lea, în 
“Revista Arhivelor”, 60, nr. 1-2, pp. 189-197. 
CRISTEA CAMELIA, ANDONIE M. CORNELIU, Stindardul de 
comandament Md. 1941(cunoscut şi ca stindardul Ordinului Mihai 
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Viteazul), în „Buletinul Muzeului Militar Naţional”, nr. 2 (Serie nouă), 
2004, pp. 172-187. 
CRISTEA CAMELIA, ANDONIE M. CORNELIU, Simbolistică şi tradiţii 
militare. Drapele, în “Enciclopedia Armatei Române”, Editura CTEA, 
Bucureşti, 2009. 
GIURGIU LUMINIŢA, Drapelul de luptă. Ceremonialul din 1902, în 
“Document”, Buletinul Arhivelor Militare, anul I,  
ILIE AURORA FLORENTINA, Restaurarea stindardului Regimentului 4 
Roşiori „Regina Maria”, în „Buletinul Muzeului Militar Naţional “Regele 
Ferdinand”, I, Bucureşti, 2007, pp. 277-291. 
 

V. LUCRĂRI DESPRE STEAGURI DE LOCALITĂŢI  
ANDRIEŞ TABAC-SILVIU, Noua stemă şi noul drapel al oraşului Rezina, 
în „Tyragetia”, Chişinău, 1999, 8, pp.123-126. 
ANDRIEŞ TABAC-SILVIU, Stema şi drapelul satului Lăpuşna, în 
„Simpozion de numismatică”, Chişinău, 28-30 mai 2000, Bucureşti, 2001, 
pp. 237-243. 
ANDRIEŞ TABAC-SILVIU, Stemele şi drapelele oraşelor Codru, Floreşti 
şi Otaci, în „Tyragetia”, 2002, 11, pp. 255-262. 
ANDRIEŞ TABAC-SILVIU, Stema şi drapelul oraşului Sângerei, jud. 
Bălţi, în „Buletinul Societăţii Numismatice Române”, 1998-2003, 12-17, pp. 
279-287. 
ANDRIEŞ TABAC-SILVIU, Stemele şi drapelele satelor Varniţa şi Zaim, 
în „Simpozion de numismatică dedicat centenarului Societăţii Numismatice 
Române (1903-2003)”, Bucureşti, 2005, pp. 205-211.  
IFTIMI SORIN, Un steag al oraşului Iaşi din secolul al XIX-lea, în „Herb”, 
Revista română de heraldică I(VI), nr. 1-2, 1999, pp. 149-156. 
STĂNCULESCU SIMONA, CRIŞAN CAMELIA, SOTELECAN 
CARMEN, Steagul primăriei oraşului Râmnicu Vâlcea, în „Brukenthal 
Acta Musei,, 2010. 5, nr. 4, pp- 815-821. 
 

VI. LUCRĂRI DESPRE STEAGURI DE BRESLE 
ALBU IOAN, Inschriften der Stadt Hermannstadt aus dem Mittelalter und 
der frūhen Neuzeit, Hermannstadt, Heidelberg, 2002. 
BEŞLIU OLGA, Un steag inedit al Breslei cizmarilor din Muzeul de Istorie 
din Sibiu, în „Corviniana”, 11, 2007, pp. 83-86. 
BEŞLIU OLGA, SOTELECAN CARMEN, STĂNCULESCU SIMONA, 
CRIŞAN CAMELIA, Un steag al Breslei zidarilor şi pietrarilor din 
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colecţia Muzeului de Istorie Sibiu, în „Brukenthal Acta Musei”, II, 1, 2007, 
pp. 325-327. 
KISS M-HEDY, A Kézdivásárhelyi céhtörténeti Múzeum zászlógyűteménye, 
Isis, Erd. Magy. Rest. Fūz.7, Ed. Haáz Rezsö Múzeum, Székelyudvárhely, 
2008, pp. 63-77; 124-135; 146-148. 
KISS M-HEDY, Colecţia de steaguri a Muzeului Breslelor din Târgu 
Secuiesc, Ed. Muzeului Naţional Secuiesc, Sfântu Gheorghe, 2009 (versiune 
apărută şi în limba maghiară). 
KISS M-HEDY, Városi, egyesūleti és céhzászlók Temesvárról, József Attila 
Múzeum, 2009, Makó. 
KISS M-HEDY, Drapelul Breslei pictorilor şi zugravilor din Timişoara, în 
„Anuarul Muzeului Satului Bănăţean Timişoara,” vol. VIII, 2010, p. 279-
281. 
KISS M-HEDY, Drapelul Breslei frânghierilor, curelarilor şi şelarilor din 
Timişoara (1830), în „Anuarul Muzeului Satului  Bănăţean Timişoara,” vol. 
VIII,  2010, p. 282-285. 
MUREŞAN AUGUSTIN, Steagul breslei croitorilor din Arad cel mai vechi 
steag de breaslă bănăţean, în „Adevărul” (Arad), marţi17 iulie 2001. 
RUS DORIN-IOAN, Zunftfahnen aus Agnetheln/Agnita, în „Forschungen”, 
2006, 49, pp. 33-45. 
 

VII. LUCRĂRI DESPRE STEAGURI DE ASOCIAŢII ŞI 
INSTITUŢII 
DANEŞ MARIANA, BEŞLIU OLGA, Steaguri din colecţia Muzeului de 
Istorie din Sibiu, Editura „Altip”, Alba Iulia, 2007, 71 p. 
DUMITRAN ANA, Praporul de la Runcu Salvei, în „Revista Bistriţei”, 
XXVII/2013, pp. 173-175. 
DUMITRAN ANA, RUSTOIU IOANA, Steagul bisericesc - obiect de cult 
şi exponat muzeal, Catalog, Editura „Altip”, Alba Iulia, 2007. 
IFTIMI  S., O istorie a simbolurilor Universităţii din Iaşi (sigilografie, 
vexilologie, heraldică), în „Universitatea din Iaşi de la modelul francez la 
sistemul Bologna”, Iaşi, 2007, pp. 503-537. 
ILIESCU MARINA RUXANDRA, Biserica cu tuiuri, în „Revista 
Bibliotecii Naţionale”, 2001, 7, nr. 1, pp. 55-56. 
KISS M-HEDY, Steagul Formaţiunii de pompieri voluntari din Tormac, 
judeţul Timiş, în „Analele Banatului”, Serie Nouă, Arheologie-Istorie, XII-
XIII, 2004-2005, pp. 547-564. 
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KISS M-HEDY, Steagul Societăţii morarilor timişoreni, 1881-1925, 
dedicat Sfântului Ioan de Nepomuk,  în „Anuarul Muzeului Satului  
Bănăţean Timişoara”, 2007, 5, pp. 251-260. 
KISS M-HEDY, Steagul “Reuniunii de Cântări” (1882) şi steagul 
Asociaţiei iubitorilor de Muzică” (1871-1891), două mărturii deosebite ale 
vieţii muzicale din Timişoara, în „Analele Banatului”, Serie Nouă, 
Arheologie-Istorie, Ed. Mirton Timişoara, XV, 2007, pp. 321-335. 
KISS M-HEDY, Studiul hampei steagului Societăţii Morarilor din 
Timişoara 1881-1925, în „Memoria Satului Românesc”, IX, 2008, pp. 157-
160. 
KISS M-HEDY, Drapelul Pompierilor Voluntari Timişoara-Cetate, 
inaugurat la 20 august 1898, în „Memoria Satului Românesc”, IX, 2008, 
pp. 161-168. 
KISS M-HEDY, Steagul Reuniunii de Înmormântări Humanitas din 
Timişoara, în „Memoria Satului Românesc”, IX, 2008, pp. 155-156. 
KISS M-HEDY, Hampă şi vârful steagului coral al minerilor din Anina-
Steierdorf, în „Anuarul Muzeului Satului  Bănăţean Timişoara,”, VII, 2009, 
p. 189-192. 
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Târgurile tradiționale ale satului Chisindia 
      

 
Vasile Faur, 
Ineu (Arad) 

 
 

Comuna Chisindia este situată în partea de N E a județuui Arad și 
se învecinează la E cu comuna Almaș, la V cu comuna Tauț, la N cu 
comuna Buteni, iar la S cu comuna Bârzava. 

Administrativ-teritorial, comuna cuprinde trei sate, Chisindia, 
Păiușeni și Văsoaia și două cătune, Ciolt și Hurez. 

 Ca tip de așezare, satul Chisindia se încadrează în categoria 
satelor de deal fiind străjuit la S de Munții Zărandului, la V de dealurile 
Cuiedului, la E de Dealul Măgura (637 m), iar la N de Crișul Alb. 

Satul Chisindia este așezat la S de Crișul Alb, în locul unde se 
întâlnesc cele trei văi, Găurani, Hurez și Păiușeni, care-și culeg apele din 
Munții Zărandului coborând printre dealuri și intrând în sat prin partea 
sudică, de unde, reunite într-o singură matcă, ies prin partea nordică sub 
numele de Valea Chisindiei. 

Hotarul satului Chisindia, risipit pe trei văi și pe dealurile cuprinse 
între ele, are ca teritoriu suprafețe deluroase acoperite cu păduri imense și 
câmpuri întinse, ce-i dau caracterul unei așezări de codreni cu un farmec 
rural deosebit. 

Fără fapte istorice deosebite legate de existența sa, atestarea sa 
istorică în anul 1271 prin cătunul Ciolt1 și exploatarea aurului consemnată în 
anul 1350 prin documente2, dar poate anterioară acestui an, ne dau dreptul 
de a lega de istoria veche și alte câteva evenimente deosebite dar poate 
unice și uitate. 

Facem precizarea că ne vom referi la două târguri vechi, în care 
tradiționalul vieții pădurenilor s-a împletit cu necesitățile lor economice, 
sociale și de comunicare. Aceste târguri organizate in arealul deluros al 
comunei au fost locuri de întâlnire pentru oamenii din valea Crișului Alb, 
din valea Mureșului și din întinsa Țara a Zărandului. 
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Cele două târguri adunau oameni din locuri diferite, cu stări sociale 
și materiale diferite, și aveau ca scop nevoia de schimb sau achiziție a 
produselor care lipseau sau prisoseau celor ce vizitau târgurile. 

Informațiile despre aceste târguri vechi sunt lacunare privind unele 
aspecte ale istoriei și desfașurării lor, dar tocmai aceste motive ne-au 
determinat să scriem despre ele, pentru a nu se pierde unicitatea și 
tradiționalismul lor, păstrat încă în memoria oamenilor vârstnici ai locului. 

Târgurile s-au ținut în locuri diferite și luni diferite, legate de 
munca țăranului, de produsele muncii lui și mai ales de ofertele târgoveților. 

Amândouă târgurile au fost legate de așezarea geografică a satului 
și hotarele lui, cu posibilități de acces pe cursul văilor, atât din valea 
Mureșului cât și a Crișului Alb. 

Târgul de slugi se organiza în fiecare an în vremea primăverii în 
ziua de Sf. Gheorghe (a doua parte a lunii aprilie) lângă Biserica din Deal a 
satului Chisindia, luna aprilie fiind considerată luna de începere ,,în forță” a 
lucrărilor în agricultură, când se simțea nevoia unor forțe de muncă 
suplimentare în gospodăriile țăranilor avuți, mai ales din zonele de câmpie. 

Târgul de la Bustaceu, se organiza pe timp de vară, în luna august, 
în poiana Vârfului Bustaceu din Munții Zărandului, ținea două zile, sâmbăta 
și duminica, cele mai apropiate zile de Sf. Maria, zi de mare sărbătoare 
creștinească. Târgul se organiza în luna august, plecând de la considerentul 
că zilele acestei luni sunt în general călduroase și uscate, cei ce veneau la 
târg fiind obligați sa doarmă sub cerul liber, în căruțe cu coviltir sau colibe 
improvizate. 

Vârful Bustaceu este un vârf din Munții Zărandului cu o înălțime 
mai mică de 836 m, pe care o are Vârful Drocea, cel mai înalt vârf din 
Munții Zărandului.     

 
1. Târgul de slugi 
 În satul Chisindia lângă Biserica din Deal, din timpurile vechi, se 

organiza în fiecare primăvară la Sf. Gheorghe (a doua parte a luni aprilie) un 
târg de slugi, unde se întâlneau cei care căutau slugi și cei care doreau să se 
angajeze ca slugi pentru o perioadă de un an. 

În satele zărăndene de deal, nu întotdeauna tinerii (mai mulți în 
familie) aveau de lucru în gospodăria părinților sau găseau de lucru 
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permanent în comună, iar pentru lucrul la pădure, o muncă grea, se angajau 
doar  tinerii mai viguroși și vârstnici. 

  La târgul slugilor din Chisindia, renumit pentru oferta forței de 
muncă tânără și în general ieftină, veneau tineri din satele zărăndene din jur 
și unele sate din valea Mureșului, ca și din alte părți mai depărtate ale 
Zărandului.        

La acest târg unic în județul Arad (și probabil și în Ardeal) veneau 
pentru căutarea forței de muncă tânără, bogații zonei de câmpie, gazdele din 
Zăbrani, Nădlac, Frumușeni, Pecica, Sântana, Pâncota, Curtici, Șimand, etc. 
unde era pământ mai mult și se simțea lipsa forței de muncă.  

Tineri erau prețuiți după statura fizică, robustețea brațelor având 
cel mai mare preț. Tinerii țărani care veneau să se ofere ca slugi, singuri sau 
însoțiți de cei din familie, veneau în ziua târgului pe locul din fața Bisericii 
din Deal, așezându-se în rând și așteptând să fie recrutați. 

Fiecare parte își spunea condițiile, tinerii cerând informații despre 
suprafețele de pământ și numărul de animale, iar gazdele își alegeau tinerii 
cei mai arătoși, promițându-le cele mai bune condiții de lucru și haine și în 
final cea mai bună plată. 

Tocmeala se făcea pentru un an de zile fără un act scris, un anume 
contract, se bătea palma între slugă și stăpân, cei ce mergeau slugi 
cunoscând îndatoririle ce le au la gospodăria bogatului din povestirile altor 
tineri care au fost la rândul lor slugi. 

 Programul slugii începea la ora 4 dimineața și se termina la ora 
23, începând și terminând cu lucrul în grajdul vitelor, iar ziua lucrând alături 
de gazdă la muncile câmpului. 

Sluga se adresa stăpânului și stăpânei numindu-i jupân și 
jupâneasă (în Banat) sau bace și nană (în Zărand). 

Pe timpul cât era slugă, tânărul lucra în hainele date de gazdă iar 
pentru zilele de sărbătoare cerea un rând de haine din material țesut în 
gospodărie (cânepă, lână, bumbac, in) dar cusute după moda satului de unde 
se trăgea el, haine cu care se întorcea și acasă după terminarea perioadei de 
slugărit, ținându-le ca ținută de sărbători. 

  Hainele de sărbătoare după croiala satului de origine constau în 2-
3 cămăși din pânză de cânepă sau bumbac, șubă (suman) și cioareci, cizme 
sau  bocanci (pentru lucru opinci), căciulă de miel și colop (pălărie) de paie, 
cojoc sau laibăr.  
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 Banii de simbrie și uneori produsele cerealiere pentru slugărit 
difereau de la sat la sat, de la gazdă la gazdă, uneori sluga înapoindu-se în 
satul de baștină după terminarea anului de slugărit doar cu hainele de pe el, 
bogatul căutând diverse motive de a nu mai plăti simbria în bani și cereale. 

 Au fost și cazuri, rare ce-i drept, când sluga a rămas mai mulți ani 
să lucreze la același stăpân, întorcându-se acasă cu o vacă sau un cal sau 
chiar o mica turmă de oi sau capre, sau să îşi găsească soție în sat sau chiar 
pe fata stăpânului. 

  Nu se cunoaște vechimea acestui târg nici cauzele care au dus la 
ținerea lui în satul Chisindia. 

  Hărnicia chisindanilor și priceperea lor la lucrul lemnului, la 
lucrul greu din pădure și existența unei herghelii de cai stăpânite de turci (în 
vremea ocupației turcești a zonei) în hotarul Chisindiei, pot fi considerate 
printre cauzele care au dus la înrădăcinarea acestui obicei în satul Chisindia 
până în jurul anilor 1950.      

În tradiția orală a chisindanilor se spune că turcii care stăpăneau 
zona Chisindiei, având nevoie de mână de lucru ieftină și bună, apelau la 
rezerva brațelor de muncă din crângurile și satele zărăndene. 

 Pentru a-și găsi zilierii de muncă, turcii, coborau în sat căutând 
oameni pricepuți la lucrul cu lemnul pentru a-i ajuta la ridicarea 
adăposturilor pentru cai și oameni .Când localnicii lucrau la ridicarea 
adăposturilor pe timpul verii, caii erau la păscut prin păduri și poiene, 
neavând voie să lucreze în preajma cailor. 

 Obiceiul durând mulți ani pe timpul turcilor, a rămas în tradiția 
locului ca aceia ce își ofereau forța de muncă să se adune într-un anumit loc, 
într-o zi de sărbătoare, pentru a putea fi tocmiți  pentru muncă prin învoială 
verbală.  

Plecănd turcii, obiceiul ofertei a rămas, s-a transmis și în alte părți 
ajungând să fie cunoscut ca loc de tocmeală a forței de muncă, ca târg de 
unde se poate cumpăra pentru un an o forța de muncă, o slugă3. 

   
2. Târgul de la Bustaceu 
 Târgul care s-a ținut în poiana Vârfului Bustaceu are o vechime 

necunoscută, rămânând în memoria oamenilor din zona ca primul (și 
ultimul) și cel mai mare târg din Munții Zărandului, organizat pe un vârf de 
munte. 
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    Putem afirma deci că târgul nu era numai al satului Chisindia în al 
cărui hotar se ținea, ci era al întregului ținut Zărand, un târg vechi și 
cunoscut al pădurenilor. 

 Originea chisindanilor trebuie căutată în crângurile care s-au 
format în poienile codrilor şi în luminişurile dealurilor care flancau pârâurile 
ce formează apoi văile Găurani (Ciolt), Hurez şi Prundu (Păiuşeni). 

 Locuitorii crângurilor, buni meşteri în prelucrarea lemnului, 
meserie pe care o învățau din fragedă pruncie, produceau o gamă mare de 
unelte şi obiecte din lemn pe care le foloseau în gospodăria proprie, le 
schimbau pe alte obiecte sau unelte sau le vindeau. 

Chisindanii produceau roţi de lemn pentru căruţe şi care, greble, 
juguri, loitre, cozi de unelte şi alte obiecte din lemn pentru care (căruțe) sau 
trebuitoare în gospodărie. Locuitorii fiecărui sat de munte, ca și chisindanii 
se ocupau pe timp de iarnă cu producerea unor obiecte şi unelte pentru uzul 
propriu, pentru schimb sau pentru vânzare  la târgul de la Bustaceu sau alte 
târguri din Țara Zărandului. 

Vârful Bustaceu a găzduit zeci de ani poate chiar sute, un târg 
renumit unde se comercializau vite de toate felurile şi diferite articole 
produse în gospodăriile ţărăneşti. Târgul se ţinea sâmbăta şi duminica pe 
timp de vară (de Sf. Mărie) şi ţăranii mergeau cu carul sau căruțele  pline de 
obiecte pentru vânzare sau legate de ele (de căruţe) animalele pentru 
vânzare4.  

Târgul era un prilej de întâlnire a tinerilor şi bătrânilor, unde tinerii 
îşi găseau uneori perechea în vederea căsătoriei, iar cei vârstnici îşi târguiau 
cele necesare, bucurându-se că întâlnesc vechi cunoştinţe. La târgul din 
Vârful Bustaceu chisindanii îşi vindeau şi renumita „ţuică de Chisindia" iar 
femeile locului duceau spre vânzare întorsura cu brânză, mere şi varză5.  

  Seara şi noaptea sâmbetei spre duminică, la focurile aprinse în 
marginea câmpului din Vârful Bustaceu se frigea clisă şi pui la jar, se 
povesteau diferite întâmplări şi, uneori, în ritmul unei viori  sau clarinet se 
încingeau şi mici jocuri ţărăneşti  unde cei tineri se cunoşteau. 

La târgul din Bustaceu veneau târgoveţi din toata Țara Zărandului, 
vârful fiind la capătul Văii Hurezului (zona Chisindia) cu acces dinspre 
Almaş, Rădeşti (zona Gurahonţ) ca și dinspre lunca Mureșului prin văile din 
Groșii Noi și Slatina de Mureș. Vârful Bustaceu se ridică falnic  între 
celelalte vârfuri ale codrilor Chisindiei, alături de vârful Drocea și vârful 
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Ciciora, atrăgând prin faima târgului pe lângă târgoveţi şi jandarmii 
stăpânirii în căutarea unor indivizi certaţi cu legea sau pentru a urmări 
păstrarea ordinii pe timpul târgului6. 

După răscoala lui Horea (1784), jandarmii împărăţiei au început să 
pună piedici târgului, pentru a nu lăsa să se adune zărăndenii la un loc de 
frica reizbucnirii unor noi revolte ţărăneşti. Târgoveţii erau îndrumaţi spre 
târgurile din localităţile Beiuş şi Pâncota, unde păzitorii ordinii din 
împărăţie puteau ţine sub control mai uşor târgurile, comparativ cu cel din 
Vârful Bustaceu7. 

Pentru ţărănii din zona Bârzavei (râul Mureș), din zona 
Gurahonţului (râul Crişul Alb) şi din zona Sebiș-Buteni, era mai uşor să 
ajungă la târgul de la Bustaceu cu căruţele decât să meargă la Pâncota sau 
Beiuş pe distanţe mai mari. 

Dar, de voie de nevoie, porunca împăratului trebuia respectată şi, 
în timp, târgul s-a desfiinţat rămând doar în memoria localnicilor. 

La târg, atunci când i se dusese faima în Zărand, se vindeau  de 
toate: basmale, ştergare, opinci, cojoace, căciuli de miel, laibere moţeşti, 
cizme sau bocanci, sumane (şube), oale de pământ, ciubere, butoaie pentru 
ţuică, piese din lemn pentru căruţe, furci şi greble, juguri pentru care, unelte 
din fier (sape, coase, foarfeci) şi alte obiecte. 

   Erau cunoscuţi meşterii cizmari din Beliu şi Ineu, tăbăcarii din 
Buteni şi Pâncota, sumănarii din Sârbi (Bihor), Pâncota şi Chisindia, olarii 
din Târnăviţa şi Bârsa, ciubărarii din Vidra, jugarii din Ciolt (Chisindia), 
furcarii din Zimbru şi ţăranii din Vărăzari de Bihor care produceau unelte 
din fier8.  

 Dar faima târgului au dus-o vitele de toate felurile, acestea 
constituind o marfă bună pentru zărăndenii care îşi aveau gospodăriile în 
crângurile codrilor Chisindiei, Bârzavei, Păiuşeniului, Văsoaiei, Minişului 
sau alte sate și crânguri din zona Gurahonţului (Mădrigești, Mustești). 

   În gospodăriile proprii, femeile produceau țesături de lână, pe 
care apoi le duceau la ,,dubile lu Hepu şi Ciurhan" din Păiuşeni, unde aceste 
ţesături se îndesau (se dubeau) fiind apoi folosite pentru confecţionarea 
cioarecilor (pantaloni țărănești tradiționali) şi șubelor (sumanelor). 

  La dubele (pivele) din Păiuşeni veneau cu ţesături din lână 
localnici din tot Zărandul. La Chisindia, Cornea Ioan zis Ciortoi şi fratele 
său (din ulița Subeşti), vecini cu familiile zise Toia şi Nioanea, se ocupau şi 
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ei cu cusutul cioarecilor şi șubelor în modelul chisindan. Aceştia, la 
comanda clientului care aducea pănura dubită numită ,,postav sau aba” făcut 
la dubele lui Hepu sau Ciurhan din Păiuşeni coseau manual frumoasele 
sumane (șube), ,,paltonul” ţăranului chisindan sau zărăndan9.     

 Meşteri pricepuţi în prelucrarea lemnului, ţăranii din Cioltul de 
Chisindia confecţionau juguri din lemn ales, frumos încrustate. Jugurile din 
lemn afumat le încrustau cu dalta, de ieşeau în evidență împletiturile de 
culoarea deschisă a lemnului natural. Pe cele din lemn alb le încrustau cu 
fier înroşit. Din liniile trasate reieşea o împletitură de figuri geometrice 
plăcută la vedere, care îţi atrăgea luarea aminte10. 

O familie din Chisindia care a avut o tradiţie din generaţie în 
generaţie la făcutul jugurilor și a fost cunoscută după ocupație şi-a păstrat 
porecla zisă ,,Jugariu” până în zilele noastre, familia cu numele Lazăr 
Oprea, cu origini în zona Cioltului, mutată pe uliţa Mercească a 
Chisindiei11.           

Numărul meşterilor din sate a crescut de la an la an, păstrând 
tradiţia satelor şi famililor, meşterii producând  pentru nevoile proprii 
gospodăresti  sau pentru târguri. 

 Potrivit Conscripţiei de la 1828 numărul meşterilor în comunele 
zărăndene era diferit, dar Chisindia, deşi sat mic (625 locuitori) avea un 
număr mare de meşteri comparativ cu alte sate din zonă: Chisindia 18 
meşteri, Buteni 10 meşteri, Almaş 1 meşter, Tauţ şi Şilindia 2 meşteri, iar 
Sebiş 7 meşteri12. 

   Cu timpul locul târgului de la Bustaceu a fost luat de alte târguri 
care au devenit cu faimă, cele de la Buteni, Sebiş, Pâncota, Hălmagiu și 
Beiuş, târguri care prin aspectul, bogăţia şi diversitatea bunurilor expuse 
erau şi sunt mândria şi bucuria zărăndenilor. Vizitarea unui astfel de târg  
crea în sufletul unui om sentimentul de încântare și veşnică mişcare. 

 
 
 

Note 
1 Fejer Giorgius, Codex Diplomaticus Hungariae Ecclesiasticus ac Civilis, 
Budae, tom. V, vol. 1, p. 153-159. 
2 Nagy Imre, Codex Diplomaticus Hungaricus Andegavensis, Anjoukori-
Okmanytar, vol. V, (1347-1352), Budapest, 1887, p. 361-364; Documente 
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privind istoria României, seria C. Transilvania, veacul XIV, vol. 4 (1341-
1350), București, 1955, p. 529-531.   
3 Informator Păiușan Vasile zis Surdu (Hurezanu), născut în anul 1889 în 
satul Păiușeni și decedat în 18 noiembrie 1985 în satul Chisindia. Facem 
importanta precizare că Păiușan Vasile, bunicul meu (autorul materialului) 
din ramura mamei a fost tocmit ca slugă pentru doi ani, la vârsta de 15-16 
ani în localitatea Pecica. Informațiile despre târg mi-au fost date de el și de 
alți bătrâni ai satului. 
4 Simion Moț, Cronica de la Buteni, p. 142, manuscris în posesia domnului 
Călin Nistor, Buteni. 
5 Ibidem, p. 142-143. 
6 Ibidem, p. 143. 
7 Ibidem, p. 143. 
8 Ibidem, p. 142, 146. 
9 Informator Păiușan Vasile zis Surdu (Hurezanu).   
10 Simion Moț, op. cit. p. 146. 
11 Informator Păiușan Vasile zis Surdu (Hurezanu).  
12 Kovach Geza, Conscripția satelor arădene din 1828, [în] Ziridava, vol. 
15-16, Arad 1987, p. 121-122. 
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I. Câteva consideraţii generale cu privire la Evhologhion sau 
Molitfelnic 

Cărţile de cult folosite de Biserica Ortodoxă se împart în două 
categorii: cele de strană ale serviciului divin public, cum ar fi: Mineele, 
Apostolul, Acatistierul. Antologhionul, Panihida, Octoihul, Triodul, 
Pnticostarul etc. şi cărţile liturgice, folosite de preot, atât în serviciul divin 
public, cât şi în cel particular, acestea fiind: Liturghierul, Evanghelia, 
Molitfelnicul, Tipicul, Aghiasmatarul, Arhieradiconul, etc. 

Molitfelnicul, atât în serviciul divin public, cât şi în cel particular, 
are o mare importanţă datorită complexităţii cuprinsului, care răspunde 
cerinţelor şi nevoilor credincioşilor. Această carte cuprinde: Sfintele Taine, 
rugăciuni, ierurgii, molifte, de care creştinul are nevoie pe întreaga perioadă 
a vieţii sale pământeşti. 

Denumirea de Molitfelnic (Molitvelnic) provine din slavonescul 
molitvinikủ, însemnând rugăciune, cuvânt1, iar în limba greacă avem 
denumirea de Evhologhiul εύχολογίου τό έυχη λόγος, (Evhologhion, evhi 
logos) însemnând rugăciune, cuvânt de la εύλογώ (evlogo) însemnând 
binecuvântare2. În general numele acestei cărţi de cult s-a păstrat cu unele 
diferenţe de zonă cum ar fi: Molitvenic – ediţia slavă de la Târgovişte din 
1545; diaconul Coresi tipăreşte o carte de cult în 1564 la Braşov pe care o 
numeşte Molitevnic; Dosoftei la Iaşi, în 1681, numeşte această carte 
Mltvnic=Moltănic; în ediţia de la Bălgrad din 1688 apare denumirea de 

                                                           
1 Ioan M. Stoian, Dicţionar Religios, Bucureşti, 1994, p. 175. 
2 Ene Branişte, Ecaterina Branişte, Dicţionar Enciclopedic de cunoştinţe religioase, 
Caransebeş, 2001, p. 309. 
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Molit к-vnic; ediţiile de la Râmnic apar sub denumirea de Molitvenic-к3; tot 
Molitvenic-к poartă ediţiile de la Bucureşti din 1794 şi Sibiu 18744. 

O altă denumire a acestei cărţi de slujbă este, după cum am 
menţionat mai sus, şi denumirea cea greacă de Evhologhion ce să zice şi 
Molitкvnic, cum ar fi ediţia de Bălgrad 1689 sau Rîmnic, 1730. Alte ediţii 
intitulate Evhologhion sunt şi cele de la Buzău (1699, 1701, 1747), Râmnic 
(1706), Târgovişte (1713), Bucureşti (1729, 1741, 1747), Iaşi (1749, 1754), 
Blaj (1815, 1913)5. 

Denumirea de Evhologhion o poartă puţine ediţii, menţionând aici: 
Bucureşti 1808, Evhologhionul sau Carte de rugăciuni, Bucureşti, 1888 şi 
Evhologhionul Bogat (1896, 1910, 1920, 1926). 

O altă denumire a acestei cărţi de cult, dar care este rar întâlnită, 
folosită mai mult în părţile Moldovei, provenind la noi în ţară din Rusia 
ortodoxă, este aşa numitul Trebnic, tipărit în trei ediţii: Trebnicul slav de la 
Câmpulung din 1635 şi două ediţii ale Trebnicului român de la Chişinău din 
1920 respectiv 19266. 

Variaţia titlului de la Molitfelnic la Evhologhion sau Trebnic pe 
teritoriul ţării noastre se datorează influenţelor culturii bisericeşti, fie cea 
slavă, fie cea greacă. Denumirea slavă apare datorită influenţelor slave de pe 
teritoriul ţării noastre, iar influenţa rusească apare sub Matei Basarab (1632-
1654), când cartea se numea ca şi în Biserica Rusă, Trebnic, iar în vremea 
lui Constantin Brâncoveanu (1688-1714) se folosea denumirea greacă a 
cărţii, Evhologhion7. 

În zilele noastre denumirea acestei cărţi liturgice este de 
Molitfelnic – cuprinzând slujbe, rânduieli şi rugăciuni săvârşite de preot la 
diferite trebuinţe din viaţa creştinilor8, denumire folosită şi neschimbată, 

                                                           
3 Ediţiile de Rîmnic sunt cele din anii: 1730, 1758, 1768, 1782, 1793, toate purtând aceeaşi 
denumire. 
4 Niculae M. Popescu, Diortosind Molitfelnicul – Ediţia Sfântului Sinod, Bucureşti, 1937, în 
„Biserica Ortodoxă Română”, An LV, 1937, nr. 11-12, p. 696. 
5 Aceste ediţii de Blaj sunt ediţii uniate, pentru propagarea Bisericii Greco-Catolice în 
Transilvania. Ediţia din 1913 este a III-a de acest gen, fiind tipărită de Arhiepiscopul şi 
Mitropolitul de Alba Iulia şi Făgăraş, Victor Mihály de Apşa. Această ediţie are la bază 
Evhologhionul ortodox grec, având ca deosebire înlocuirea termenii Sfântul Duh cu Sfântul 
Spirit, rob – serv, miluieşte-ne cu îndură-te. 
6 N. M. Popescu, op. cit., p. 696. 
7 Ibidem, p. 697. 
8 Molitfelnic, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 
Bucureşti, 2002. 
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încă de la ediţiile din 1854, respectiv 1859, apărute la Bucureşti9 sub 
Mitropolitul Nifon10. 

 
II. Taina Botezului în evoluţia Evhologhionului sau 

Molitfelnicului 
Taina Botezului, numită şi a iniţierii, este taina prin care cel ce se 

botează devine membru al Bisericii, devine mădular al Trupului lui Hristos, 
iar la Botez primeşte iertarea păcatului strămoşesc, prin care acel penitent 
renaşte pentru viaţa spirituală11. Săvârşitorul acestui sacrament este 
arhiereul şi preotul, iar în cazuri extreme, săvârşitor poate fi orice creştin 
ortodox. Această taină se săvârşeşte de regulă după 40 de zile de la naşterea 
pruncului, astfel că, până atunci, sunt copiii consideraţi păgâni, dar Biserica 
se îngrijeşte de ei prin diferite rugăciuni, atât pentru cel născut, cât şi pentru 
mamă şi moaşă. 

În primele veacuri creştine această taină se săvârşea de regulă 
înaintea Sfintei Liturghii12. Din punct de vedere al rânduielii Tainei 
Botezului săvârşită azi, nu sunt mari diferenţe tipiconale faţă de cea din 
primele veacuri13, având în considerare că înainte de primirea botezului 
candidaţii sau catehumenii trebuiau să treacă printr-o perioadă de pregătire 
sau de iniţiere şi aveau drept învăţători fie pe preoţi, fie pe episcopi, 
ajungând să primească acest sfânt sacrament chiar şi la maturitate. 
Rânduiala din zilele noastre cuprinde şi „facerea de catehumeni”, care 
practic este o reminiscenţă din solemnitatea slujbei primelor veacuri. 

În cadrul ritualului de sfinţire a catehumenului sunt cuprinse 
rugăciuni de exorcizare şi de lepădare de diavol practicate încă din cele mai 
vechi timpuri. Aceste rugăciuni se citeau în a opta zi de la naştere, având 
dreptul să le citească doar clericii hirotesiţi cu darul duhovniciei, spre a 
alunga duhurile rele şi care purtau denumirea de exorcişti. Aceste rugăciuni 

                                                           
9 A se vedea Paul Krizner, Evhologhionul sau Molitfelnicul ortodox – un modest aport la 
explicarea denumirii acestei cărţi de cult, în „Calea Mântuirii”, Arad, An IX, Serie nouă, 
nr. 5 (404), 27 ianuarie 2008, p. 2. 
10 N. M. Popescu, op. cit., p. 698. 
11 E. Branişte, Liturgica specială, p. 276. 
12 Acest sacrament era săvârşit de regulă la marile praznice, când catehumenii erau botezaţi 
şi primiţi în rândul credincioşilor. Reminiscenţe din acest ritual se mai păstrează şi astăzi la 
praznice împărăteşti, când, în loc de trisaghionul liturgic, se cântă „Câţi în Hristos v-aţi 
botezat, în Hristos v-aţi şi îmbrăcat. Aliluia”. 
13 E. Branişte, op. cit., p. 282. 



330 
 

erau citite şapte zile consecutiv, iar în ziua a opta zi le citea arhiereul sau 
preotul care săvârşea Taina Botezului14. 

Despre existenţa acestor exorcisme, care trebuiau citite chiar şi de 
opt sau zece ori, în Evhologhioanele şi Molitfelnicele Patristice sunt 
menţionate învăţături cu privire la această rânduială, ca de exemplu cea a 
arhiepiscopului Simeon al Tesalonicului (+1430)15. Astăzi nu se mai rostesc 
decât patru rugăciuni de exorcizare, două spre apus şi două spre răsărit, iar 
după aceste rugăciuni urmează aşa numitele molifte sau rugăciuni de 
lepădare, abjurările sau renunţările care au aceeaşi vechime ca şi 
exorcismele, fiind de o frumuseţe şi de o complexitate întâlnită doar în 
cultul ortodox16. Acest dialog, dintre preot şi naş sau penitent (în cazul în 
care e matur), are ca scop lepădarea de diavol şi îmbrăţişarea vieţii în 
Hristos, urmând ca cel ce vine la Botez să facă mărturisirea publică, prin 
rostirea Simbolului de credinţă, practică introdusă încă din secolul al IV-
lea17, după sinodul Niceo-Constantinopolitan. 

Rânduiala Botezului propriu-zis era săvârşită în vechime separat 
de rânduiala catehumenatului. Prima parte a Botezului se axează pe sfinţirea 
apei, element indispensabil în cadrul acestei taine, având o mare vechime, 
pe care o menţionează inclusiv Serapion episcopul de Tums în 
Evhologhionul său. Şi la această sfinţire existau mai multe rugăciuni de 
exorcizare a apei şi de invocare a Duhului Sfânt18. Cel mai important 
moment al tainei este Botezul prin întreita afundare, cu rostirea formulei: 
„Se Botează robul lui Dumnezeu (X) în numele Tatălui. Amin. Şi al Fiului. 
Amin. Şi al Sfântului Duh. Amin.” După aceasta pruncul este înfăşat în 
pânză albă, care în vechime era sfinţită de episcop, iar cel nou botezat o 
purta timp de opt zile. 

O altă practică veche, şi care se păstrează şi în rânduiala de azi, 
este momentul aprinderii lumânării care se dă naşului să o poarte după ce 
pruncul a fost afundat de trei ori, lumânare pe care în vechime o purtau 
neofiţii19 timp de opt zile în timpul serviciului divin public. Tot în vechime 
candidaţii la Botez se mai numeau Illuminanti, adică cei către luminare20. 
                                                           
14 Ibidem, p. 284. 
15 Evhologhiu, Bucureşti, 1937, p. 24. 
16 E. Branişte, op. cit., p. 284. 
17 Ibidem, p. 285. 
18 Ibidem, p. 288. 
19 Neofit = Nou Botezat. 
20 A se vedea ectenia specială rostită în timpul Postului Mare şi care se păstrează până azi în 
rânduiala Liturghiei Darurilor mai înainte Sfinţite: „Rugaţi-vă cei pentru luminare 
Domnului”. Vezi Liturghier, Bucureşti, 1967, p. 257. 
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După rostirea formulei de îmbrăcare pe care o zice preotul, 
urmează Psalmul 31, psalm care este folosit atât în ritul botezului de Răsărit 
cât şi cel de Apus21. 

Ungerea cu Sfântul şi marele mir este practic a doua taină, dar care 
se face în cadrul Tainei Botezului, separându-se de ortodoxie Biserica 
Romano-Catolică, care face această taină la 7-12 ani de la Botez. Această 
formulă – „pecetea Darului Duhului Sfânt” – este la fel de veche ca şi Taina 
Botezului22. 

Urmează apoi înconjurarea cristelniţei sau a colinvitrei de către 
slujitor şi cel nou botezat. Această practică datează din secolul IV, făcând 
parte din dansul ritual şi este amintită şi de Iacob Goar în Evhologhionul 
grecesc, cântându-se: „Câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi şi 
îmbrăcat. Aliluia”, reminiscenţe se găsesc şi în liturghiile baptismale23. 

Unii liturghişti, ca Petre Vintilescu, Ene Branişte, susţin că această 
cântare este specifică mai ales aşa numitelor liturghii baptismale, decât 
Tainei Botezului în sine şi că în descrierile vechi ale ritului botezului nu se 
întâlnea menţiunea înconjurării. De-abia în secolele XIV-XV această 
cântare era executată de cei care-i aduceau acasă pe cei nou botezaţi24. Un 
alt vechi element, chiar paulin (vezi I Corinteni VI, 11) este şi rugăciunea 
din cadrul ritualului spălării pruncului „îndreptatu-te-ai, luminatu-te-ai, 
sfinţitu-te-ai, spălatu-te-ai…”25, urmată de o altă formulă unde sunt cuprinse 
cele cinci motive ale Tainei Botezului: botezarea, luminarea, miruirea, 
sfinţirea, spălarea26. 

Pericopele Apostolice şi Evanghelice în Taina Botezului, după unii 
liturghişti, apar în manuscris undeva în secolul al XVII-lea, până atunci 
fiind inclusă în cadrul liturghiei şi nu era nevoie de alte pericope. După 
introducerea şi generalizarea pedobaptismului, în secolul VI apare ritualul 
spălării şi al tunderii, care, practic, sunt nişte reminiscenţe ale tunderii şi 
spălării complete a neofitului şi care, după secolul VI, se făcea în a opta zi 
după Botez, păstrându-se multă vreme, până spre sfârşitul secolului al XIX-
lea, dar în unele părţi se păstra alături de rânduiala cea nouă inclusă în Taina 
Botezului. Păstrarea ritului spălării şi tunderea neofitului în a opta zi este 

                                                           
21 E. Branişte, op. cit., p. 289. 
22 Vezi Molitfelnic, 2002, p. 64. 
23 E. Branişte, op. cit., p. 291. 
24 Ibidem. 
25 Molitfelnic, Bucureşti, 2002, p. 46. 
26 „Botezatu-te-ai, Luminatu-te-ai, Miruitu-te-ai, Sfinţitu-te-ai, Spălatu-te-ai, în numele 
Tatălui…” vezi Molitfelnic, p. 46. 
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menţionată şi în Molitfelnicul de la Sibiu din 1874 (pp. 42-47), 
Evhologhionul sau Molitfelnicul Mare, îndreptat, Bucureşti, 1858 (pp. 31-
32), dar şi în Trebnicul editat la Belgrad, (adică Molitfelnic Slav) în 1956 (p. 
59)27. 

Urmează împărtăşania neofitului, aceasta fiind a treia Taină, alături 
de Botez şi Mirungere, care încununează intrarea în viaţa creştină. În trecut, 
ca de altfel şi astăzi, Împărtăşania se făcea după Botez, cu menţiunea că 
Taina Botezului era înainte de săvârşirea Sfintei Liturghii, la care lua parte 
neofitul. Între timp au existat şi alte adaosuri la Taina Botezului, astfel că 
rânduiala din Evhologhioane şi Molitfelnice este relativ asemănătoare, dar 
existau şi unele influenţe şi practici neortodoxe. 

În cele ce urmează vom prezenta câteva rânduieli ale Tainei 
Botezului din diferite Molitfelnice slave şi româneşti, care au fost practicate 
în Biserica Ortodoxă de pe teritoriul ţării noastre. 

În prima ediţie a Molitfelnicului slavon, de la Târgovişte, din 1545, 
comparând cu rânduiala Tainei Botezului din ediţiile Evhologhionului 
grecesc şi cu cea din Molitfelnicele româneşti, folosite în decursul istoriei 
bisericeşti, se pot observa diferite modificări de rânduială, astfel că, în unele 
Molitfelnice în Taina Botezului sunt cuprinse trei serii de rânduieli: 
rugăciunea premergătoare botezului (facerea de catehumeni), rânduiala 
propriu-zisă şi rânduiala ce se săvârşeşte după botez. 

Ediţia din 1545 începe cu rugăciunea la însemnarea pruncului şi 
punerea numelui după 8 zile de la naştere. Ediţia din 1635 a Molitfelnicului 
introduce rânduiala în ziua întâi la femeia lăuză, toate ediţiile următoare 
cuprinzând această rânduială de dinaintea botezului. Înaintea acestei 
rânduieli, slujba sfinţirii apei în ziua întâi este prezentă în Molitfelnicul din 
1833 editat la Sibiu şi până la ediţia din 1937 şi 1950 de la Bucureşti, 
păstrată şi în ediţiile mai noi (1976, 1992, 1998, 2002). 

Evhologhioanele greceşti nu prevăd o rânduială precisă pentru ziua 
întâi, ci doar Rugăciuni la naşterea copilului, care sunt în număr de trei28. 
Rugăciunile sunt aceleaşi începând cu ediţiile din 163529 şi până azi. După 
aceste rugăciuni, în marea majoritate a Molitfelnicelor, urmează otpustul sau 
apolisul, excepţie făcând Molitfelnicele din 1635, 1699 şi 1701, care prevăd 

                                                           
27 E. Branişte, op. cit., p. 292. 
28 1. Stăpâne Doamne Atotţiitorule cel ce vindeci toată neputinţa…2. Stăpâne Doamne 
Dumnezeul nostru cel ce te-ai născut din Preacesta Stăpână…3. Doamne Dumnezeul 
nostrum care bine ai voit a te pogorî din cer. 
29 C. Cornescu, Rânduiala Botezului în diferite Molitfelnice slave şi româneşti folosite în 
biserica românească, în „Studii Teologice”, An XIII, Seria II, nr. 9-10, p. 573. 
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Molitva a însemna cuconul şi numele anume. Mergând mai departe, în 
secolul al XIX-lea, în Evhologhionul bogat de la Sibiu, din 1833, rânduiala 
prevede ca după cele trei rugăciuni din ziua întâi să se citească: Molitva 
naşii Care ridică cuconul: Doamne Dumnezeul nostru, cel ce te-ai născut 
din Tată mai înainte de veci...30, urmând apoi o altă rugăciune pentru 
femeile în ajutor: Doamne Dumnezeul nostru care ai zis lui Petru despre 
vietăţile din vasul cel ca o aramă...31. Rânduiala menţionată mai sus este 
reprodusă şi de Evhologhioanele din 1910 şi 1937, şi Molitfelnicele din 
1950, 1976, 1992, 1998 şi 2002, dar care au în plus însemnarea cum trebuie 
să stropească preotul toată casa cu apă sfinţită, însemnând pruncul la frunte, 
la gură şi la inimă, zicând formula: Mâinile Domnului te-au făcut şi te-au 
zidit32. 

În ediţia din 1545 rânduiala din a opta zi, când se duce pruncul de 
către moaşă la biserică, este următoarea: ajungând moaşa cu pruncul la 
Biserică rămâne cu el afară din Biserică în faţa uşilor, iar după ce preotul 
face începutul obişnuit: Binecuvântat este Dumnezeul nostru..., Sfinte 
Dumnezeule..., Preasfântă Treime..., Tatăl nostru..., Că a Ta este 
împărăţia..., urmează ca preotul să citească rugăciunea pentru moaşa care a 
ajutat la naşterea copilului: Dumnezeule cela ce cunoşti neputinţele 
noastre...33, urmată de o altă rugăciune care nu se mai găseşte în cultul de 
azi: Doamne Dumnezeul nostru..., urmând rugăciunea: Hristoase 
Dumnezeul nostru...34, după care preotul rosteşte rugăciunea: Doamne 

                                                           
30 În cazurile în care rugăciunile se regăsesc şi în ediţiile Molitfelnicelor de azi (ex. 
rugăciuni care se găsesc în ediţiile din 1992, 1998, şi 2002) nu redăm rugăciunea în 
întregime, ci doar începutul fiecăreia din ele, iar în cazul în care sunt rugăciuni scoase din 
uzul liturgic de azi, ele vor fi redate integral pentru a putea avea o privire în ansamblu 
asupra acestor rugăciuni dispărute şi pentru un posibil studiu liturgic al rugăciunilor care nu 
mai există în cultul de azi. 
31 C. Cornescu, op. cit., p. 573. 
32 Trebuie menţionat că această rânduială în Evhologhionul din 1910 şi 1937 este prevăzută 
în ziua întâi, iar în Molitfelnicele ulterioare, din 1950, 1976, 1992, 1998 şi 2002, se prevede 
această rânduială în ziua a opta după naşterea pruncului. 
33 Dumnezeule cela ce cunoşti neputinţele noastre, cela ce te-ai asemănat neamului 
omenesc, cugetele noastre înţelepţeşte-le, fă gândurile noastre lipsite de răutate, caută spre 
cei ce cad în îndoială. Tu care cunoşti taina inimilor (noastre) celor ce se ating de tine. Ţie 
ne rugăm dă darul binecuvăntării tale, căci bine eşti cuvântat cu Prea sfântul şi bunul de 
viaţă făcătorul Tău Duh, acum ş pururea... Această rugăciune se găseşte în ediţiile de 
Molitfelnic cuprinse între anii 1545-1635, după care este scoasă din uzul liturgic. 
34 Doamne Dumnezeul nostru, care te-ai născut mai înainte de veci din Tatăl, şi întru anii 
cei din urmă din Maria Fecioara, dăruit ai fost de filozofi şi de păstori pentru mântuirea 

noastră, şi în ieslea dobitoacelor ai fost pus. Acum binecuvintează moaşa care a ridicat 
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Dumnezeul nostru Ţie ne rugăm şi pe tine te chemăm să se însemneze 
lumina feţei Tale…35. 

Urmează o învăţătură care prezintă Botezul de necesitate, în cazul 
în care pruncul este bolnav şi nu suge. Astfel, este prevăzut ca pruncul să 
primească această taină îndată după naştere36. Molitfelnicul tipărit din 
secolul al XVI-lea prezintă această rânduială exact ca ediţia din 1545, iar 
Molitfelnicul editat în 1635 prezintă ca rugăciuni de început în Rânduiala 
Botezului cele trei rugăciuni pentru ziua întâi37, urmând două rugăciuni 
pentru moaşa care ridica pruncul: Dumnezeule cel ce cunoşti neputinţele 
noastre…, aceasta fiind prima rugăciune din Molitfelnicul din 1545 şi 
Doamne Dumnezeul nostru care te-ai născut mai înainte de veci din 
Tatăl…38, rugăciune care şi azi se rosteşte în ziua a opta, numită: Rugăciune 
pentru moaşa care ridică pruncul39. 

Molitfelnicul editat în 1689 păstrează rânduiala identică cu ediţia 
Molitfelnicului din 1635, cu menţiunea că din cele două rugăciuni ale 
moaşei este folosită doar a doua: Doamne Dumnezeul nostru care te-ai 
născut mai înainte de veci din Tatăl…; mai departe ediţia Molitfelnicului din 
1689 indică Molitva când se dă nume pruncului a opta zi den naştere40, 
urmând ca preotul să citească rugăciunea: Doamne Dumnezeul nostru Ţie ne 
rugăm…41. 

Molitfelnicul lui Dosoftei din 1681 numeşte această rânduială 
Molitva de pecetluit cuconul luând nume a opta zi den naşterea sa 42, dar 
acest Molitfelnic prezintă o rânduială care începe, spre deosebire de 

                                                                                                                                                    

pruncul acesta, ca şi Elisabeta care l-a născut pe Ioan. Aşa şi Tu Doamne primeşte durerea 
ei şi rugăciunea ei ca să trăiască în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi 
pururea ... urmând rugăciunea: Hristoase Dumnezeul nostru, care ai pus pruncul în patul 
roabei tale şi ai scos viaţă din pântecele ei, ca să nu fie asemenea prorocului şi desfrânatei 
ca şi ea păcătoasă, treimite Doamne îngerul tău ca să acopere pruncul acesta. Ascultă 
necazul ei cel mare, uşureaz-o şi fără povară fă-i viaţa. Ca să se bucure ceea ce a născut 
pe pruncul acesta. Ca şi Elisabeta care l-a născut pe Ioan. Aşa şi Tu Doamne, primeşte 
durerea ei şi rugăciunea ei ca să trăiască în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, 
acum şi pururea... 
35 Această rugăciune se găseşte şi în ediţiile Molitfelnicului de azi. 
36 C. Cornescu, op. cit., p. 574. 
37 Stăpâne Doamne Atotţiitorule cel ce vindeci toată neputinţa… 
38 C. Cornescu, op. cit., p. 574. 
39 Vezi Molitfelnic, 1992, p. 11. 
40 C. Cornescu, op. cit., p. 574. 
41 Rugăciune care se găseşte şi în ediţiile de azi ale Molitfelnicului, exemplu ediţia 1992, 
pp. 12-13. 
42 C. Cornescu, op. cit., p. 575. 
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Molitfelnicul din 1545, cu Binecuvântat este Dumnezeul nostru…, urmând 
troparul sfântului din ziua respectivă sau a hramului bisericii, iar după 
aceasta urmează troparul Întâmpinării Domnului: Bucură-te cea plină de 
dar, Născătoare de Dumnezeu…, rânduiala sfârşindu-se cu aceiaşi 
învăţătură pe care o găsim în rânduiala din ziua a opta a Molitfelnicului din 
154543, învăţătură cu privire la botezul grabnic, când copilul este pe moarte. 
Această rânduială se păstrează şi azi. Mai trebuie menţionat faptul că ediţiile 
de Molitfelnic din 1699 şi 1701 au rânduiala identică cu cea din 
Molitfelnicul editat la 1689. 

Molitfelnicele editate de Antim Ivireanu din 1706 şi 1713 sunt, 
pentru această rânduială44, baza tuturor ediţiilor ulterioare, până în zilele 
noastre, cu menţiunea că în plus faţă de ediţia lui Dosoftei din 1681, după 
troparul: Bucură-te cea plină de dar Născătoare de Dumnezeu se adaugă şi 
cântarea Condacului pe glas 1: Cela ce ai sfinţit pântecele Fecioarei… 45, 
cum se poate observa şi în rânduiala diferitelor ediţii ale Molitfelnicului sau 
Evhologhionului46 care ne-au fost accesibile spre studiu. 

O astfel de rânduială se găseşte şi în Molitfelnicul manuscris 
slavon, nedatat, cu menţiunea că rânduiala însemnării pruncului este 
separată de rânduiala din a opta zi la femeia lăuză47. C. Cornescu susţinea 
că, atât Molitfelnicele slave, cât şi cele româneşti dinaintea Molitfelnicelor 
editate de Antim Ivireanu şi Dosoftei, nu au avut două rânduieli separate, 
una pentru ziua întâi şi cealaltă pentru ziua a opta de la naşterea pruncului, 
ci ele erau rostite împreună, în aceeaşi zi, astfel că ediţiile din secolul al 
XVI-lea prezentau rânduiala în ziua a opta de la naşterea copilului, iar 
ediţiile Molitfelnicului din 1635, 1699 şi 1701 în ziua întâi. Separarea 
rânduielii în ziua întâi, respectiv ziua a opta de la naşterea copilului, are loc 
odată cu apariţia ediţiei Molitfelnicului din 1681 a lui Dosoftei şi cu cea a 
lui Antim Ivireanu de la 1706, astfel această separare se păstrează în toate 
celelalte ediţii până azi48. 

De-a lungul vremii se întâlneşte atât creşterea numărului de 
rugăciuni din cadrul Tainei Botezului şi a rânduielilor legate de acest sfânt 
sacrament, cât şi scoaterea unora din uzul liturgic. Din cele patru rugăciuni 

                                                           
43 Ibidem. 
44 Rânduiala care se găseşte în ediţia lui Dosoftei din 1681. 
45 C. Cornescu, op. cit., p. 575. 
46 Evhologiu, 1888, p. 12, Euhologhiu, 1910, p. 11, Euhologhiu, 1937, p. 11, Molitfelnic, 
1976, p. 13, Molitfelnic, 1992, p. 13, Molitfelnic, 2002, p. 17. 
47 C. Cornescu, op. cit., p. 575. 
48 Ibidem. 
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existente în ediţiile Molitfelnicului de secol XVI, la Rânduiala din a opta zi, 
rugăciunea întâi: Dumnezeule cel ce ştii neputinţele noastre… nu se mai 
găseşte decât în ediţia din 1635, pusă ca prima rugăciune din cele ce se 
citesc moaşei, urmând cele trei rugăciuni care se citesc la femeia lăuză în 
prima zi. 

Se poate observa faptul că numărul rugăciunilor a crescut de la 
patru la şase, astfel că, din cele patru rugăciuni49 în perioada anilor 1545-
1635 este eliminată o rugăciune50, iar între anii 1635-1689 este eliminată din 
rânduială o altă rugăciune51, astfel că, pe lângă cele două rugăciuni pe care 
le găsim şi în Molitfelnicul editat în 1545 la rânduiala din ziua întâi se mai 
adăugă încă trei rugăciuni, începând cu Molitfelnicul editat în 163552, 
urmând introducerea celei de a patra rugăciuni53, care se găseşte şi în 
Evhologhionul lui Iacob Goar din 1645 (pp. 319-320)54. Trebuie menţionat 
faptul că a patra rugăciune se află numai în ediţiile din 1833 de la Sibiu, 
Evhologhiu din 1910, Evhologhiu din 1937 şi în toate ediţiile ulterioare până 
azi. 

Se întâlnesc diferenţe liturgice şi la rânduiala sau la rugăciunile ce 
se citesc după 40 de zile de la naştere la femeia care a născut sau femeia 
lăuză. Molitfelnicele din 1635, 1689, 1784, 1888, 1910, 1937, 1950, 1976, 
1992, 1998 şi 2002 pun rugăciunile care se rostesc la 40 de zile după 
rânduiala botezului, iar celelalte ediţii, atât slave, cât şi româneşti, precum şi 
Evhologhioanele greceşti pun rânduiala aceasta înaintea rânduielii Tainei 
Botezului. Trebuie menţionat faptul că numărul rugăciunilor şi indicaţiile 
tipiconale care sunt cuprinse în rânduiala ce se face la 40 de zile – conform 
C. Cornescu – sunt identice, atât în Trebnicul lui Petru Movilă, cât şi în 
Evhologhionul lui Iacob Goar, dar şi în Molitfelnicul lui Dosoftei55. 

În Tâlcul Evangheliilor şi Molitfelnicul românesc de la Braşov din 
1564, de altfel primul Molitfelnic românesc, atribuit diaconului Coresi, 
prezintă rânduiala botezului începând cu o predică, astfel că, după 
Rugăciunea Domnească urmează o altă predică, iar formula de Botez este 
cea folosită în ritualul botezului romano-catolic „botezându-l zică aşa: eu 
                                                           
49 Dumnezeule cel ce cunoşti neputinţa…, Doamne Dumnezeul nostrum care te-ai născut…, 
Hristoase Dumnezeul noastru…, şi Doamne Dumnezeul nostrum ţie ne rugăm… 
50 Dumnezeule cel ce cunoşti neputinţa… 
51 Este vorba de rugăciunea: Hristoase Dumnezeul noastru… 
52 Stăpâne Doamne Atotţiitorule…, Stăpâne Doamne Dumnezeul nostru…,si Doamne 
Dumnezeul nostrum cel ce bine ai voit… 
53  Doamne Dumnezeul nostrum care ai zis lui Petru… 
54 C. Cornescu, op. cit., p. 576. 
55 C. Cornescu, op. cit., p. 576. 
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sluga lui Dumnezeu, eu te botez pe tine în numele Tatălui şi Fiului şi 
Duhului Sfânt Amin”, urmând ca rânduiala să se încheie cu rugăciunea: 
„Dumnezeul lui Avraam şi al lui Iacov…”56. Această rânduială are foarte 
multe influenţe catolice, motiv pentru care s-a considerat de unii istorici că 
diaconul Coresi avea o oarecare simpatie faţă de catolicism sau calvinism. 

În cele ce urmează vom prezenta trei tipuri de rânduieli cu privire 
la slujba ce se face la patruzeci de zile, rânduieli diferite în funcţie de 
ediţiile Molitfelnicelor ortodoxe. 

Primul tip de rânduială ce se face la patruzeci de zile se găseşte în 
ediţiile Molitfelnicelor din anii 1545, 1637, 1689, 1699 şi 170157, având 
următoarea rânduială tipiconală: Binecuvântat este Dumnezeul nostru…, 
Tatăl nostru…, Că a Ta este Împărăţia…, urmând troparul zilei sau al 
hramului şi troparul Întâmpinării Domnului, după care urmează: Mărire… 
Şi acum… Doamne cu rugăciunile Sfinţilor…58; îndată după acestea preotul 
citeşte trei rugăciuni: 1. Doamne Dumnezeul nostru Atotţiitorule, Tatăl 
Domnului Nostru Iisus Hristos…59; 2. Doamne Dumnezeul nostru care ai 
venit în lume pentru mântuirea neamului omenesc…; 3. Doamne Dumnezeul 
nostru care la patruzeci de zile prunc în Biserica legii Te-ai adus... 60, astfel 
încheindu-se această rânduială. 

A doua rânduială este cuprinsă în ediţiile Molitfelnicelor din 1681, 
1706, 1713, care prezintă acelaşi început, adăugându-se, însă, o altă 
rugăciune: Dumnezeule Părinte Atotţiitorule care prin marele glăsuitor 
proroc Isaia…61, urmând apoi rostirea formulelor: Se îmbisericeşte robul lui 
Dumnezeu (N)…, Acum slobozeşte...62, încheindu-se cu îndrumările 
respective, ca în ediţiile molitfelnicelor de azi. 

A treia rânduială, pe care o prezintă C. Cornescu, este cea din 
manuscrisul românesc cu numărul 167 păstrat în Biblioteca Academiei 

                                                           
56 Ioan Floca, Molitfelnicul ortodox-studiu istorico-liturgic cu privire specială asupra 
Molitfelnicului românesc până la sfârşitul secolului XVIII-lea, în „Mitropolia Ardealului”, 
An VII, 1962, nr. 1-2, p. 101. 
57 Ibidem. 
58 Pentru a se vedea textul complet facem trimitere la Molitfelnic, Bucureşti, 2002, p. 52. 
59 Ediţia Molitfelnicului din 1545 începe rugăciunea astfel: Doamne Dumnezeul nostru Ţie 
ne rugăm şi către Tine ne milostivim cel ce Eşti Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos…, vezi 
C. Cornescu, op. cit., p. 577. 
60 Ibidem. 
61 Aceste rugăciuni se găsesc şi în ediţia Molitfelnicului din 1910 cu menţiunea că celor 
patru piese se mai adaugă o rugăciune pentru copil: Ci pe acest prunc, născut dintr-însa…a 
se vedea şi Molitfelnicul Bucureşti, 2002, p. 53. 
62 C. Cornescu, op. cit., p. 577. 
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Române (gr. III) al cărui început cuprinde cele patru rugăciuni ca şi la 
rânduiala a doua prezentată mai sus, urmând o a cincea rugăciune, care nu 
se mai găseşte în nicio altă ediţie de Molitfelnic, rugăciune numită: a Babei 
sau a Moaşei care a ridicat pruncul63. Pentru că această rugăciune a fost 
scoasă din uzul liturgic o vom reda integral în cele ce urmează: 

Slavă Ţie Împăratul păcii, Doamne care ai făcut totul în iubirea 
Ta de oameni. Binevoieşte, prea milostive ca acest prunc să fie la sfânta Ta 
venire, ca să Te iubească pe Tine şi să proslăvească pe maica cea sfântă 
care Te-a născut. Binecuvântat-ai pe Salomea, moaşa care te-a primit pe 
tine la sfânta naştere, precum mai dinainte ai binecuvântat pe moaşa 
egipteancă, care a păzit pe pruncul Moise. De asemenea binecuvintează pe 
roaba ta aceasta ce a primit copilul în numele tău şi curăţ-o de toate relele 
trupului şi sufletului şi învredniceşte-o cu împărtăşirea sfintelor Tale Taine, 
ca să ajungă în Împărăţia Ta, cu toţi sfinţii care ţi-au plăcut ţie din veac. 
Ţie-ţi înălţăm slava Tatălui, Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururi şi-n 
vecii vecilor64. 

Concluzionând cele prezentate până acum, putem spune că în 
secolele XVI-XVII, în ediţiile slave, rânduiala cuprinde trei rugăciuni, cum 
am văzut în Molitfelnicul lui Dosoftei din 1545 şi care se vor păstra în cultul 
liturgic bisericesc până în zilele noastre. Molitfelnicele traduse în secolul al 
XVIII-lea după Evhologhioanele greceşti prezintă o rânduială cu patru 
rugăciuni începătoare şi ritul îmbisericirii copilului, practică păstrată în toate 
ediţiile secolelor XIX-XXI. 

După această rânduială ce se face la patruzeci de zile, începând cu 
Molitfelnicul românesc din 1681 este prevăzută rugăciunea sau molitva 
femeii care se întâmplă să scapătă pruncul65. 

Următoarea rânduială din cadrul Tainei Botezului este cea a facerii 
de catehumeni, care, în ediţiile din 1545, a doua ediţie a Molitfelnicului de 
secol XVI şi manuscrisul de care am menţionat mai sus cu numărul 167, 
încep rânduiala cu unele explicaţii tipiconale, cum trebuie preotul să 
dezbrace pruncul de faşă, întorcându-l cu faţa spre răsărit, suflând de trei ori 
                                                           
63 A nu se confunda această rugăciune cu cea din ziua întâi sau a opta numită tot: 
Rugăciune pentru moaşa care a ridicat pruncul. 
64 C. Cornescu, op. cit., p. 577. 
65 Excepţie făcând Evhologhionul lui Iacob Goar, Trebnicul lui Petru Movilă, care prevăd o 
rânduială pentru preotul care trebuie să spovedească femeia, iar în ediţiile din secolele XIX-
XX (1888, 1910, 1937, 1950, 1976, 1992, 1998, 2002) prevăd această rugăciune, a femeii 
care leapădă pruncul, înainte de Taina Botezului propriu-zis şi înainte de Canoanele 
Sfinţilor Apostoli şi ale Sfinţilor Părinţi privitoare la Sfântul Botez. A se vedea Molitfelnic, 
2002, p. 18. 
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asupra lui, însemnându-l la frunte, la piept şi la gură66, zicând rugăciunea: În 
numele Tău Doamne Dumnezeul adevărului…67. În ediţiile mai noi, înainte 
de această rugăciune preotul zice în momentul însemnării pruncului 
formula: Mâinile Tale m-au făcut şi m-au zidit (de trei ori)68. Rugăciunile 
următoare apar în toate ediţiile Molitfelnicului având structura la fel ca azi, 
după cum urmează: Ceartă-te Domnul, diavole…, Dumnezeule cel Sfânt şi 
puternic…, Doamne Savaot, Dumnezeul lui Israel…69, acestea fiind practic 
rugăciuni de exorcizare70. 

Urmează îndată rugăciunea: Stăpâne Doamne, cel ce eşti, cel ce ai 
făcut pe om după chipul…, iar după aceasta urmează lepădările. După 
acestea preotul zice de trei ori rugăciunea: Depărtează de la dânsul pe tot 
vicleanul şi necuratul duh…, iar după această rugăciune întoarce pruncul 
spre apus începând lepădările propriu-zise: „Te lepezi de satana şi de toate 
lucrurile lui…”, urmând după acest dialog dintre naş şi preot, şi după 
mărturisirea de credinţă, citirea rugăciunii: Stăpâne Doamne Dumnezeul 
nostru, cheamă pe robul Tău (N)… după care preotul zice: Binecuvântat 
este Dumnezeu care voieşte ca toţi oamenii să se mântuiască… După 
acestea, în ediţiile mai noi, urmează o învăţătură despre botez a Sfântului 
Simeon Arhiepiscopul Tesalonicului. Ediţiile Molitfelnicului din 1545, 1635 
şi manuscrisul 167 continuă această rânduială cu Taina Botezului propriu-
zis, iar restul ediţiilor anunţă Taina Botezului prin denumiri cum ar fi: 
paslodovanie, creşcenii (limba slavă) sau în româneşte rânduiala Sfântului 
Botez71. 

Rânduiala Botezului în ediţiile Molitfelnicului din 1545, 1637 şi 
manuscrisul 167 nu au un început propriu-zis, ci se trece direct de la 
rânduiala catehumenilor în rânduiala Botezului, astfel lipsind rostirea 
binecuvântării celei mari, iar în restul ediţiilor după ce preotul rosteşte: 
Binecuvântată este Împărăţia Tatălui… şi urmează ectenia mare: Cu pace 
Domnului să ne rugăm…72. 

                                                           
66 În ediţiile vechi ale Molitfelnicului este menţionată însemnarea doar la frunte şi piept, iar 
ulterior, în ediţiile din secolul XX, apare menţiunea şi la gură. 
67 C. Cornescu, op. cit., p. 578. 
68 Vezi ediţiile Molitfelnicului din anii: 1888, 1910, 1937, 1950, 1976, 1992, 1998 şi 2002. 
69 Vezi textul integral al rugăciunii în Molitfelnic, Bucureşti, 2002, p. 26. 
70 În zilele noastre unii liturghişti şi preoţi le numesc impropriu lepădări, dar dacă am 
analiza textul rugăciunii din punct de vedere mistico-simbolic vom observa că este vorba de 
rugăciuni de exorcizare, de alungare a demonului. 
71 C. Cornescu, op. cit., p. 578, 579. 
72 A se vedea Molitfelnic, Bucureşti, 2002, p. 33, 34. 
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Trebuie menţionat faptul că, datorită dezvoltării şi evoluţiei 
cultului şi ectenia mare a suferit unele modificări în sensul că cererile diferă. 
În Molitfelnicele de secol XVI şi în manuscrisul 167 ectenia cuprinde 12 
cereri, iar în ediţiile din 1635 şi 1689 ectenia cuprinde 23 de cereri73, iar 
unele ediţii de Molitfelnic care au 19 cereri. Evhologhionul din 1910, ca şi 
cel din 1937, cuprinde 20 de cereri, iar cele din 1950 până azi cuprind 21 de 
cereri74. Încheierea ecteniei mari este, de altfel, ca şi în toate ediţiile 
următoarea: Apără mântuieşte…, Pe Prea Sfânta Curata…, încheindu-se cu 
ecfonisul respectiv. 

După această ectenie urmează rugăciunea: Bun îndurate şi mult 
milostive Dumnezeule… şi îndată preotul zice în taină: Amin, conform 
prescripţiilor tipiconale75. Mai departe preotul rosteşte rugăciunea: Mare eşti 
Doamne şi minunate sunt lucrurile Tale…, care se repetă de trei ori. C. 
Cornescu susţine că în Molitfelnicele de secol XVI lipseşte această 
îndrumare tipiconală, de a se rosti de trei ori, iar indicaţiile liturgice ale 
molitfelnicelor din această perioadă prevăd o ectenie care nu se mai găseşte 
în rânduiala de azi76, continuându-se rugăciunea: căci cu a ta voie dintru ce 
nu era întru ce să fie ai dus…77. Când se ajunge la formula Tu însuţi, dar, 
iubitorule de oameni…78, preotul binecuvântează apa zicând şi dă ei harul 
izbăvirii…, iar după aceasta urmează o altă formulă, care apare în ediţiile 
mai noi, şi anume: să se zdrobească sub semnul chipului Crucii Tale…, 
suflând preotul asupra apei de trei ori79. Urmează rugăciunea sfinţirii 
untdelemnului: Stăpâne Doamne Dumnezeul Părinţilor noştri…, care se 
găseşte în toate ediţiile. După aceasta se trece la ungerea pruncului cu 
untdelemn sfinţit, la frunte, urechi, spate, mâini şi picioare. Ediţiile din 
secolul al XVI-lea spun că preotul, luând un fir de busuioc, îl unge pe copil 
zicând: Pomăzluiască-se robul lui Dumnezeu (N) cu untdelemnul bucuriei în 
numele Tatălui…, fără celelalte adaosuri pe care le găsim astăzi80, care 

                                                           
73 C. Cornescu, op. cit., p.579, 580. 
74 Având în plus faţă de ediţiile anterioare cererea pentru cârmuirea ţării, după îndrumările 
Sfântului Sinod. 
75 Molitfelnic, Bucureşti, 2002, p. 36. 
76 C. Cornescu, op. cit., p. 580. 
77 Ediţiile mai noi prezintă rugăciunea astfel: că Tu de bunăvoie, toate aducându-le dintru 
nefiinţă întru fiinţă…, Molitfelnic, Bucureşti, 2002, p. 87. 
78 În ediţiile mai noi se menţionează repetarea formulei de trei ori. 
79 Formulă existentă în toate ediţiile de secol XX şi XXI. 
80 Practica de azi prevede următoarea formulă: preotul ungându-l la piept zice spre 
Tămăduirea sufletului, la spate şi a trupului la urechi spre ascultarea credinţei, la mâini 
Mâinile Tale m-au făcut şi m-au zidit, la picioare ca să umble pe căile Tale. 
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prevăd, la fel ca ediţiile din 1699 şi 1701, formule la fiecare ungere, fiind 
luate din Trebnicul lui Petru Movilă81. 

Toate ediţiile prevăd ca după ungere să urmeze botezul prin 
afundare, rostindu-se cunoscuta formulă: Se botează robul lui Dumnezeu 
(N),în numele Tatălui, Amin, îl afundă o dată, al Fiului, Amin, a doua 
afundare, şi al Duhului Sfânt, Amin, a treia afundare, acum şi pururea şi în 
vecii vecilor Amin. Interesant de observat sunt modurile diferite ale acestei 
formule din diferitele Molitfelnice tipărite în decursul veacurilor. De 
exemplu ediţia din 1545 manuscrisul 167 şi ediţia din 1635, prezintă o 
formulă care nu se mai găseşte în nicio altă ediţie a Molitfelnicului: Se 
botează robul lui Dumnezeu (N),în numele Tatălui, Amin, al Fiului, Amin, şi 
al Duhului Sfânt, Amin, acum şi pururea şi în vecii vecilor Amin să se 
rostească integral la fiecare afundare, astfel dacă pruncul este de trei ori 
afundat, de trei ori trebuie să se zică această formulă integral82. 

O altă diferenţă tipiconală este şi cea din Evhologhionul grecesc83, 
unde după botezul pruncului se face spălarea preotului cântându-se: Ps 31: 
Fericiţi sunt cărora li s-au iertat fărădelegile, după care se rosteşte formula: 
Îmbracă-se robul lui Dumnezeu (N) în haina dreptăţii..., iar ediţiile slave 
prevăd ca îndată după botez să se zică formula îmbrăcării, continuând cu 
troparul glas 8, Dă-mi mie haină luminată....84. 

După Ps. 31 şi formula de îmbrăcare, Molitfelnicele se separă în 
două, astfel că o parte (ediţia din 1545) prevăd următoarea rânduială 
tipiconală: după citirea Evangheliei se încheie cu ectenia întreită şi se face 
otpustul85. O altă parte (ediţiile de secol XVI) prevede următoarea rânduială: 
după Ps. 31 urmează rugăciunea Binecuvântat eşti Doamne Dumnezeul 
Atotţiitorul...86, iar după vosglas sau ecfonis urmează: Câţi în Hristos v-aţi 
botezat în Hristos v-aţi şi îmbrăcat. Aliluia, urmând miruirea pruncului, 
rostindu-se formula: Pecetea darului Duhului Sfânt..., urmând să se cânte 
încă odată, Ps. 31 şi repetându-se: Câţi în Hristos v-aţi botezat..., de trei ori, 

                                                           
81 C. Cornescu op. cit., p. 581. 
82 Ibidem. 
83 C. Cornescu susţine că ediţia din 1937 urmează tipicul Molitfelnicelor slave; practic este 
o afirmaţie greşită, pentru că această ediţie îngrijită de Niculae M. Popescu, cuprinde 
rânduielile Evhologhioanelor greceşti. 
84 C. Cornescu, op, cit., p. 582. 
85 Aceeaşi rânduială o prevede şi Euhologhiu de la Bălgrad din 1913, în care, după 
Evanghelie, urmează ectenia întreită şi otpustul, menţionând şi: după 7 zile iară-l duc în 
biserică, pentru ca să se spele şi preotul îl dezleagă de scutec şi de faşe. A se vedea 
Euhologhiu de la Bălgrad, 1913, p. 31. 
86 Această rugăciune se găseşte în toate ediţiile până azi. 
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urmat de apolis, concediere sau otpust87. Celelalte ediţii, începând cu cea din 
1635, prevăd ca după rugăciunea: Binecuvântat eşti Doamne Dumnezeul 
Atotţiitorul..., să se facă ungerea cu Sfântul şi Marele Mir la frunte, ochii, 
nări, gură, urechi, piept, spate, mâini şi picioare88, urmând ocolirea mesei în 
timpul cântării: Câţi în Hristos v-aţi botezat..., după care urmează citirea 
Apostolului (de la Romani XI, 3-11), şi a Evangheliei (de la Matei 
XXXVIII, 16-20), după care, în Molitfelnicele din 1635, 1689, 1699 şi 1701, 
urmează direct Molitva sau rugăciunea la tunderea părului pruncului, iar in 
ediţiile din 1681, 1784 de la Blaj, 1888, 1910, 1937, 1950, 1976, 1992, 1998 
şi 2002, continuă rânduiala după Evanghelie cu rugăciune la spălarea 
pruncului, Cel ce ai dăruit robului tău..., urmată de rugăciunea: Stăpâne, 
Doamne Dumnezeul nostru, care prin spălarea botezului... urmând: Cel ce 
s-a îmbrăcat întru Tine..., cu ecfonisul Că Ţie se cuvine..., iar cu prosopul 
sau cu faşa înmuiată în apa botezului, preotul stropeşte copilul ca în 
rânduiala de azi, iar după toate acestea urmează rugăciunea tunderii părului 
celui nou botezat: Stăpâne, Doamne Dumnezeul nostru, Care cu chipul 
Tău..., urmată de rugăciunea: Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce, prin 
săvârşirea Tainei Botezului..., urmând tunderea propriu-zisă, rostindu-se 
formula: Se tunde robul lui Dumnezeu (N) în numele Tatălui...89 zicându-se 
apoi ectenia întreită şi otpustul90. 

În unele ediţii ungerea cu Sfântul Mir este menţionată astfel: 
Pecetea şi Darul Duhului Sfânt să fie spre el. Amin., urmând: Capetele 
voastre Domnului... şi preotul zice în taină rugăciunea care nu se găseşte în 
celelalte ediţii: Data-i mântuire robului tău (N) înoire dă lui tot 
Despouitorule Doamne. Luminează-l cu lumina feţei Tale, voieşte să 
lumineze el pururea cu scutul de credinţă, fără de sfatul vrăjmaşului să-l 
fereşti, şi-l îmbracă în veşmânt neputred şi de toate spurcăciunile fereşte el 
şi nu zdrobi el. Milostiv amu fi lui şi nouă, mulţimea eftinişugului tău. Ca să 
blagoslovi(m) şi să proslăvi(m) prea cinstitul şi mare înfrămuseţat numele 
tău, Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, acum şi pururea...91. După această rugăciune 
se face menţiunea de tundere a părului la opt zile după botez, pe care popa 

                                                           
87 C. Cornescu, op, cit., 582. 
88 Vezi Molitfelnic, Bucureşti, 2002, p. 43. 
89 Sunt prezentate diferite practici cu privire la părul ce s-a tuns, fie se pune în cristelniţă, 
fie se arde la lumânare după practicile mai noi, fie, după cum se întâmplă în Transilvania 
secolului XVII, se lipeşte cu ceară pe pereţii interiori ai bisericii, astfel se explică petele de 
negreală de pe pereţii interiori ai lăcaşurilor de cult. 
90 Vezi Molitfelnic, Bucureşti, 2002, p. 49. 
91 C. Cornescu, op, cit., p. 583. 
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Ursu, în Molitfelnicul său românesc aflat în manuscris şi copiat în anul 
1688, o numeşte datină sârbească, astfel că rânduielii botezului, în acest 
caz, îi urmează direct otpustul. Dar, există o menţiune, în cazul în care se va 
face acest ritual al tunderii imediat după botez, dându-se următoarea 
rânduială: Blagoslovit este Dumnezeul nostru...92, urmată de rugăciunea: Cel 
ce izbăvire păcatelor ai dăruit robului tău..., apoi zicându-se direct 
rugăciunea: Doamne Dumnezeul nostru cel ce dedeşi lui Petru botegiune..., 
urmând îndată rânduiala spălării pruncului, care este mai dezvoltată decât în 
ediţiile anterioare: Îndreptatu-te-ai, Botezatu-te-ai, cu Mir unusu-te-ai, 
Sfinţitu-te-ai, Spălatu-te-ai, Luminatu-te-ai, în numele Tatălui..., urmând 
rugăciunea sau Molitva la tunderea părului cu care se încheie rânduiala 
Sfântului Botez93. 

Molitfelnicele secolului al XVI-lea prevăd următoarea rânduială 
pentru ziua a opta de la botezul pruncului: intrând preotul în biserică, cântă 
Ps. 50: Miluieşte-mă Dumnezeule după mare mila Ta..., desfăşând copilul 
zice molitva: Izbăvire de păcate prin Sfântul Botez..., apoi preotul luând un 
burete şterge pruncul peste toate locurile unde a fost uns cu Sfânt Mir, 
zicând: Botezatu-te-ai, Sfinţitu-te-ai, Miruitu-te-ai, Luminatu-te-ai, Spălatu-
te-ai, în numele Tatălui..., urmând ca preotul, după aceasta, să citească 
rugăciunea: Stăpâne, Doamne Dumnezeul nostru...94, şi rugăciunea: Ţie ne 
rugăm, Doamne Dumnezeul nostru întru plinirea scăldării...95. În 
manuscrisul 167 rânduiala botezului se încheie fără Apostol şi Evanghelie, 
iar la rânduiala din ziua a opta nu se prevede citirea sau cântarea Ps. 50 şi 
nici rugăciunile introductive, începând direct cu rugăciunea: Izbăvire de 
păcate..., urmând formula spălării: Binecuvântat, Luminat, Sfinţit pentru tot 
omul, te-ai îndreptat în lume acum şi pururea..., făcându-se otpustul şi 
citindu-se rugăciunea la tunderea părului, aceeaşi ca în ediţiile secolului al 
XVI-lea. 

Inscripţiile tipiconale pe care le face Antim Ivireanu în 
Molitfelnicul editat de el în 1706, prevăd că preotul poate face tunderea 
părului copilului, fie în cadrul Tainei Botezului, fie la opt zile de la botez, 
după cum e obiceiul locului96. 

                                                           
92 Începutul la fel ca cel prezentat de Molitfelnicul din 1689 de la Bălgrad. 
93 C. Cornescu, op, cit., p. 583-584. 
94 Această rugăciune este cea de la tunderea părului copilului din cadrul Tainei Botezului. 
95 C. Cornescu, op, cit., p. 584, 
96 Ibidem. 
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Manuscrisul lui popa Ursu97 cuprinde practici care nu se găsesc în 
alte ediţii, chiar şi rugăciunile au o altă formă, astfel că el pune întâi botezul 
pruncilor şi apoi ungerea cu undelemn, de asemenea – spune C. Cornescu –
în textul Tainei se găsesc şi expresii cu caracter catolic, dar pe care nu le 
prezintă în studiul său98. 

Rânduiala Botezului pe scurt se săvârşeşte în cazul în care copilul 
se află pe moarte, astfel că, în Evhologhionul de Râmnic din 1793, la sfârşit, 
sunt cuprinse câteva rânduieli pe care le prezintă Dionisie, Exarhul 
Mitropoliei din Bucureşti, precum şi rânduiala Botezului pe scurt, care este 
identică cu cea de azi99, cu menţiunea că ediţiile noi nu prevăd ectenia mică, 
pe care o găsim în Evhologhionul lui Dionisie Exarhul100. 

Am observat în cele relatate despre Taina Botezului, că în decursul 
istoriei cultului Bisericii Ortodoxe, aceasta a suferit diferite modificări, fie i 
s-au adăugat rugăciuni, fie au fost scoase, fie au avut influenţe catolice. 
Dovadă sau mărturie a celor afirmate ne stau documentele şi ediţiile de 
Molitfelnice păstrate până în zilele noastre. 
 

                                                           
97 Manuscris care se află în Arhiva Bibliotecii Academiei Române, nr. 4216. 
98 C. Cornescu, op, cit., p. 585. 
99 Binecuvântat..., Împărate Ceresc..., Sfinte Dumnezeule..., Prea Sfântă Treime ..., (Prea 
Sfântă Troiţă – cum o numeşte ediţia Evhologhionului din 1793), Tatăl nostru..., 
Rugăciunea: Doamne Dumnezeule Atotţiitorule, Făcătorule a toată zidirea..., după care 
toarnă undelemn în cristelniţă, botezând pruncul, după care îl unge cu Sfânt Mir rostind 
formula aferentă, înconjurând cu el masa şi cristelniţa, cântând: Câţi în Hristos v-aţi 
botezat..., mai departe a se vedea Molitfelnic, Bucureşti, 2002, pp. 50-56. 
100 Dumitru Bălaşa, Contribuţia cronicarului Dionisie Eclesiarhul Mitropoliei din 
Bucureşti la îmbogăţirea Molitfelnicului românesc – un alt manuscris inedit, în „Mitropolia 
Ardealului”, An XCIX, 1981, nr. 5-6, p. 673. 
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Activitatea misionar-spirituală şi educaţională a fraţilor 
franciscani la Vinga – epilog dramatic sub imperiul 

blestemelor 
 
 

Ioan Rancov, 
Vinga (Arad) 

 
 

Motto: „Doamne, dă-mi seninătatea de a accepta lucrurile pe care nu le pot 
schimba, curajul de a le schimba pe cele pe care le pot schimba şi 
înţelepciunea de a face diferenţa dintre ele”. 

Sf. Francisc din Assisi (1182-1226) 
 
 

După înnăbuşirea răscoalei de eliberare de sub jugul turcesc din 
anul 1688 din Ciprovţi – orăşel situat în nord-vestul Bulgariei, populaţia 
care a supravieţuit urgiei iataganelor turceşti a fost nevoită să-şi părăsească 
definitiv vetrele străbune şi să ia drumul pribegiei. Avându-l în frunte pe 
episcopul Štefan Kneževič, acesta şi-a purtat „turma” peste învolburata 
Dunăre, trecând în Ţara Românească unde a fost primită de bunul voievod 
creştin, Constantin Brâncoveanu. Datorită bunăvoinţei şi atitudinii sale, el 
a hotărât să le acorde bulgarilor locuri de aşezare în câteva centre ale 
Olteniei şi Munteniei, totodată le-a acordat mari privilegii în anul 1691 – 
înlesnindu-le astfel traiul pe aceste noi meleaguri. De aceea, pe drept cuvânt, 
acesta este considerat „tatăl bulgarilor”. 

Cele mai mari colonii de bulgari ciprovcieni catolici au fost la 
Câmpulung, Craiova, Râmnic şi Brădiceni. Pe lângă episcopul Kneževič 
împreună cu populaţia i-au însoţit preoţi şi călugări franciscani veniţi din 
Provincia Franciscană Bulgară „Immaculatae Conceptionis, Beatae 
Virginis MARIAE” (Imaculata Concepţiune, Fericita Fecioară Maria). O 
parte din grupa de bulgari ciprovcieni de la Câmpulung a trecut în 
Transilvania – aflată atunci sub ocupaţie austriacă şi au întemeiat alte două 
colonii bulgare puternice la Vinţu de Jos şi Deva, primind şi privilegii 
sporite din partea împăratului Leopold I. Chiar şi grupuri răzleţe de 
populaţie din celelalte trei colonii bulgare din provincia Mica Valahie 
(Oltenia) i-au însoţit în această nouă încercare de aşezare pe aceste 
meleaguri transilvane. Acest lucru se poate observa după inventarierea 
statistică a familiilor bulgare care se regăsesc în registrele de evidenţă 
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fiscală a locuitorilor (populaţiei) ale acestor două localităţi din acea 
perioadă. (Karol Telbizov, Colonii bulgare negustoreşti în Transilvania în 
secolul al XVIII-lea, Sofia, 1984, pp. 136-139 şi 149-150). Dezvoltarea 
comerţului a favorizat pătrunderea negustorilor bulgari care se ocupau cu 
creşterea animalelor cornute spre noile ţinuturi bănăţene. Bulgari înstăriţi au 
înfiinţat câteva fundaţii cu resurse financiare considerabile pentru ridicarea 
nivelului de cultură şi consolidarea sentimentului religios la populaţia 
bulgară. 

După ce episcopul bulgar Nikola Stanislavič a fost numit 
administrator apostolic în provincia Oltenia – devenită după anul 1718 sub 
administraţie austriacă, împăratul Carol al VI-lea prin Diploma de 
privilegii din anul 1727 a acordat pe lângă drepturile de autoconducere 
proprii şi dreptul de a-şi emite steme (blazoane) pentru aceste trei 
comunităţi – ca semn al stării privilegiate (P. Fr. Eusebius Fermendžin, Acta 
Bulgariae ecclesiastica ab a. 1565 usque ad a. 1799, Zagrabiae, 1887, pp. 
340-341). Pretutindeni părinţii franciscani au fost alături de credincioşii lor 
în toate momentele importante ale vieţii lor, săvârşind serviciile religioase 
care se impuneau. În acest sens, presupun că şi autorităţile religioase şi-au 
confecţionat sigilii sau tipare sigilare pentru a le folosi la emiterea unor 
documente cu caracter oficial. 

Colonizarea masivă a bulgarilor la Vinga a avut loc în anul 1737. 
Pentru deservirea enoriaşilor a fost alcătuită o conducere administrativă din 
trei persoane: un administrator şef = gvardian şi doi capelani din rândul 
franciscanilor. În acea perioadă, zona Banatului, incluzând Vinga, făcea 
parte din Provincia Franciscană „Sf. Ioan Capistran”, cu sediul la 
Buda(pesta). Din colecţia de documente aflate la Serviciul Judeţean Arad al 
Arhivelor Naţionale am extras lista completă a administratorilor şi preoţilor 
care au deservit comunitatea bulgară din Vinga începând cu anul 1740 şi 
până la anul 1881 – odată cu părăsirea definitivă a franciscanilor a acestui 
loc mirific de spiritualitate şi cultură bulgară pe aceste meleaguri bănăţene 
(Serviciul Judeţean Arad al Arhivelor Naţionale, Colecţia Ioan Fermendjin, 
Vinga, Fond personal, Inv. 242, dosar 6, f. 309). Lista superiorilor 
mănăstirii din Vinga începe cu anul 1740 – P. Gjuricsin Seraphinus şi se 
termină în anul 1881 cu P. Lipovcsevics Laurus, lista este precedată de 
„Historia Domus patrum franciscanorum Vingae”, f. 297-308, care 
cuprinde istoria parohiei romano-catolice doar în perioada 1852-1881. 

După primirea privilegiilor de la împărăteasa Maria Thereza, la 
data de 1 august 1744 s-a emis un sigiliu din vremea franciscanilor care s-a 
folosit la Vinga. Acest tipar sigilar al franciscanilor din anul 1745 are 
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următoarea descriere: SIG. RESI. THERESIOPOL. FF. MM. PROV. 
BULGA. În cadrul simpozionului organizat la 01.08.2006 cu ocazia 
sărbătoririi zilelor localităţii Vinga, dl. Ioan Popovici de la Serviciul 
Judeţean Arad al Arhivelor Naţionale şi dl. Augustin Mureşan de la 
Complexul Muzeal Arad au prezentat în cadrul referatului susţinut acest 
sigiliu. 

Totodată, în Colecţia Registrelor de Stare Civilă la Oficiul Parohial 
Romano-Catolic Vinga, în matricola decedaţilor se regăsesc persoane din 
rândul franciscanilor care au fost înmormântate la Vinga. Aceşti preoţi, unii 
îndeplinind chiar diferite funcţii în cadrul Ordinului din Provincie, erau 
originari din Provincia Franciscana Bulgară şi din noile locuri de aşezare ale 
bulgarilor în Ţara Românească, Transilvania sau Vinga. 

Nu se poate trece cu vederea peste nobila misiune şi greutăţile 
întâmpinate în activitatea lor, meritele enorme ale franciscanilor de păstorire 
spirituală de aproape trei secole a acestei comunităţi începând din ţara de 
obârşie şi până la Vinga. Nu întotdeauna aceste drumuri pe care trebuia să le 
străbată fraţii franciscani au fost line şi lipsite de greutăţi. În acest sens, este 
necesită o retrospectivă a activităţii acestora, în special la Vinga, pentru a 
înţelege mai bine cauza părăsirii definitive a acesteia de către aceşti 
misionari slujitori ai lui Dumnezeu. 

Imediat după stabilirea bulgarilor catolici la Vinga şi primirea 
privilegiilor prin Diploma împărătesei Maria Thereza din 1 august 1744 se 
conferă localităţii titlul de oraş liber regesc care va purta numele de 
Theresiopolis – în semn de înaltă preţuire pentru nobila şi milostiva 
împărăteasă. Conducerea oraşului prin Magistratul Său – care exercita şi 
rolul de Patronat al bisericii, a perfectat un contract de slujire a 
credincioşilor şi de educaţie a copiilor cu Ministrul Provinciei Franciscane – 
având şi girul Episcopiei de Cenad. Acest contract s-a derulat în condiţii 
foarte bune din anul 1744 şi până în anul 1816, când datorită unor 
neînţelegeri şi orgolii s-a iscat un prim conflict: conducerea oraşului şi 
conducerea ordinului au hotărât sistarea săvârşirii serviciilor bisericeşti de 
către franciscani. Atunci, episcopul de Cenad, Ladislau III Köszeghy von 
Remete, a hotărât ca parohia catolică să fie deservită de preoţi laici. Însă 
această stare de lucruri nu a durat mult: credincioşii bulgari, în anul 1818, 
nemulţumiţi de serviciile prestate de preoţii laici, s-au întrunit şi şi-au 
constituit o delegaţie care a plecat la Viena în audienţă la împăratul austriac 
(care era şi rege al Ungariei) Francisc I (1792-1835). După ce le-au fost 
ascultate nemulţumirile, împăratul le-a acceptat doleanţele de reîntoarcere a 
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părinţilor spirituali franciscani şi, totodată, a reconfirmat printr-un decret 
privilegiile acordate încă din anul 1744. 

Al doilea conflict (şi ultimul), mocnit încă din anul 1880, a 
izbucnit în anul 1881 când aşa zişii „virilişti” – cei mai bogaţi consilieri din 
conducerea oraşului Vinga (printre aceştia mulţi erau bulgari), au acuzat 
familia franciscană conducătoare a mănăstirii de comportament (conduită) 
necorespunzător în oraş. În acea perioadă administraţia mănăstirii din Vinga 
era alcătuită din trei persoane: P. Demetrius Tomcsany – gvardian,  P. Lucas 
Dupcza – capelan, originar din Vinga şi P. Thomas Kulišics – capelan. 
Aceşti trei părinţi franciscani au „trăit” puţin mai larg, în petreceri şi 
distracţii zgomotoase – câteodată până în zori, le-a plăcut puţin vinul şi „apa 
sfinţită” din Vinga, slăbind hăţurile în conducerea treburilor mănăstireşti şi 
având o prestanţă ştirbită în procesul educaţional religios al copiilor – fapte 
care au ajuns şi la cunoştinţa superiorilor Provinciei. În acest sens au fost 
trimişi inspectori vizitatori şi comisari ai Provinciei care să investigheze 
situaţia şi să întocmească un raport. Ca rezultat al acestor vizite s-a decis ca 
ambii capelani să fie retraşi – P. Thomas Kulišics la Radna şi P. Lucas 
Dupcza la Mohacs, iar P. Demetrius Tomcsany – la care ţinea cu 
încăpăţânare Magistratul să rămână la Vinga, în final a fost mutat disciplinar 
în alte locaţii ale provinciei (Mohacs). 

Astfel, conducerea Provinciei, prin persoana ministrului Ivo Rodič 
l-a împuternicit pe P. Laurus Lipovcsevics, venit de la Bačka, să rezilieze 
contractul de administrare a parohiei din Vinga şi, astfel, episcopul 
Alexandre Bonnaz a confirmat ruptura creată. Primăria Vinga a plătit 
franciscanilor datoria de 8.000 de florini renani pentru serviciile prestate. 
Finalmente, episcopul Alexandre Bonnaz a numit un preot şi doi capelani 
din rândul clerului diecezan, lucru greu de acceptat de comunitate, care s-a 
răzvrătit împotriva acestei decizii. Pentru calmarea spiritelor şi a respectării 
ordinii publice, Magistratul a apelat la o unitate de husari, care tocmai era 
staţionată la Orţişoara şi care a rămas patru săptămâni la Vinga (dr. h. c. 
Martin Roos, Vechea Dieceză de Cenad. Între Fondare şi Scindare de la 
1030 până la 1923. Partea a 3-a: De la epoca Absolutismului până la 
Scindare 1851-1923, Partea de volum a / 1851-1889, În editură proprie a 
celor trei Dieceze Szeged-Csanád, Becicherecul Mare, Timişoara precum şi 
în Editura Edition Musik Südost München, 2014, pp. 260-261 şi 539-540). 

Încercarea de a menţine, o perioadă, o altă conducere a parohiei 
catolice, prin administrarea de către P. Laurus Lipovcsevics, P. Severinus 
Meszicsek şi P. Gaudentius Bartulov (originar din Vinga) a eşuat şi astfel 
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ruptura creată a dus la părăsirea definitivă a Vingăi de către fraţii 
franciscani. 

La părăsirea definitivă a mănăstirii în anul 1883, când s-au ivit 
deja primele semne ale fundaţiei noii biserici ce dăinuie falnic şi grandios şi 
astăzi, călugării franciscani înveşmântaţi cu rasa şi caucele pe cap, mergând 
pe jos în urma căruţei cu ultimele lucruri şi obiecte de la mănăstire – 
neuitând de arhiva şi biblioteca bogată, s-au rugat pentru iertarea păcatelor 
lor săvârşite la Vinga, s-au oprit la marginea oraşului, s-au aşezat în 
genunchi cu mâinile împreunate şi cu faţa spre biserica în care au slujit fraţii 
franciscani atâţia ani de la stabilirea bulgarilor pe acest meleag şi care abia 
se întrezărea, apoi au îngăimat blesteme împotriva viriliştilor şi a urmaşilor 
bulgari astfel ca ei să piară până la a şasea generaţie de-acum încolo – adică 
din anul 1883 !!! Şi cum o generaţie se consideră a fi 30 de ani, se pare că 
blestemul se va înfăptui (împlini) curând ! E jalnic şi cutremurător să aştepţi 
şi să vezi împlinirea blestemului !!! 

Călugării franciscani au luat din Vinga întreaga arhivă care 
cuprindea cărţi şi documente bisericeşti, obiecte mănăstireşti – unele din 
vremea peregrinărilor din Bulgaria, Ţara Românească şi Transilvania, 
registrele de stare canonică din aceste peregrinări şi cele din perioada 
stabilirii primilor bulgari pe acest meleag până la primirea noilor registre de 
la autorităţile camerale timişene la începutul lunii octombrie 1741. O parte 
de arhivă au lăsat-o, în primă fază, la mănăstirea din Radna, dar cea mai 
mare parte a fost dusă la Baja (Ungaria) şi de aici la Buda(pesta). Unul din 
dulapurile din sufrageria mănăstirii a fost achiziţionat de Muzeul de Arte 
Frumoase din Cluj-Napoca. 

Părăsirea Vingăi de către franciscani a produs o mare durere 
sufletească în rândul populaţiei. Deja se profila noua siluetă a bisericii aflată 
în construcţie, dar o mare parte dintre credincioşi – peste 2.175 din totalul 
de 4.444 romano-catolici, au semnat şi trimis o petiţie ministrului Cultelor şi 
al Instrucţiunii Publice la Budapesta, Albin Csáky, prin care au solicitat să 
fie reprimiţi părinţii duhovnici franciscani. Acest document este datat 18 
ianuarie 1892 şi a fost tipărit la tipografia lui Ernest Steger din Timişoara. 
Documentul a fost adus la cunoştinţă şi împăratului Francisc Iosif I. Însuşi 
ministrul Albin Csáky, cu atât mai mult episcopul Sándor Dessewffy au 
rămas impasibili la cererea credincioşilor catolici din Vinga, iar petiţia 
înaintată nu a avut nici un efect. Deja se profila silueta zveltă şi grandioasă a 
noii „catedrale” care va fi sfinţită cu fast religios foarte curând. 

Aportul şi meritele fraţilor franciscani aflaţi în mijlocul actualilor 
urmaşi ai bulgarilor ciprovcieni sunt incomensurabile: pentru bulgari ei au 
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trudit, au transpirat, au suferit şi s-au jertfit pentru păstrarea limbii şi 
identităţii lor spirituale, au muncit cu abnegaţie şi s-au îngrijit pentru 
păstrarea şi propovăduirea credinţei catolice în această zonă a Banatului şi 
merită veşnică recunoştinţă. În ciuda acelui blestem, oral exprimat, aruncat 
pe nedrept asupra întregii comunităţi bulgare de aici, călugării franciscani 
trebuie respectaţi pentru întreaga muncă asiduă pusă în slujba credinţei în 
Atotputernicul. Viaţa şi activitatea lor, în ciuda unor mici sincope, merită să 
fie înscrisă într-o pagină mare în istoria acestui tărâm de cultură şi frumuseţe 
sufletească a acestei comunităţi unice componente din judeţul Arad. 
 
 
 
 

 
 



Bisericile istorice ortodoxe din cartierul Fabric al Timişoarei

Cosmin Panţuru

Universitatea de Vest, Timişoara

Cartierul Fabric este unul dintre cele mai vechi aşezări româneşti
din  Timişoara,  situându-se în  partea  de  răsărit  a  municipiului.  El  a  fost
numit  de  către  sârbii imigranţi „Vlaşca Mare (Mehala Românească).
Numirea de „Fabric” o primeşte oficial în anul 1744, din cauza numărului
mare de fabrici ridicate aici”1. În anul 1717 denumirea de Fabrică apare pe
o inscripţie latină: „Fabrica alias Palanca Major”2. 

Românii  stabiliţi  anterior  în  vechea  aşezare  Palanca  Mare  au
cunoscut şi o organizare religioasă. Dovadă sunt bisericile consemnate în
cronicile vremurilor (istoricul Barany spune, că în anul 1397 ortodocşii din

Timişoara au dat laudă în biserica lor proprie, fiind zidită înainte de anul
1490”3, probabil de către Ioan Corvin, dar care a ars la asedierea ei de către
turci în 15524).

Mai târziu, „în epoca dominaţiei turceşti, sunt consemnate două
biserici ortodoxe româneşti: una de lemn a cărei existenţă încetează cu anul
1746 când se zideşte biserica cu hramul Sf. Gheorghe din Fabric; şi o alta
de zid,  cu turn foarte înalt,  ridicată  înainte de 1606 cu concursul
negustorilor macedo-români, considerată drept catedrală mitropolitană pe
vremea mitropolitului ortodox român al Timişoarei, Neofit (1606-1612)”5,
dar care a ars în incendiul din 17386. Însuşi Badea Cârţan menţiona că în
acel an biserica de lemn din „Piaţa de Fân” din Timişoara a fost demolată,
pe locul ei fiind aşezată o cruce din piatră7.
Pe teritoriul actualului cartier Fabric, de-a lungul timpului s-au construit

1 Victor Vlăduceanu, Monument de artă al Ortodoxiei bănăţene: biserica din Fabric-

Timişora, în „M. B.”, an XI, nr. 1-4/1961, p. 116.
2 Franz Liebhard, Banatter mosaik, Bucureşti, 1976, p. 51
3 Nicolae Ilieşiu, Timişoara, Monografie istorică, vol. I, ... ; şi  nota 1 a autorului, p. 152.

4 V. Vlăduceanu, Monument de artă ..., p. 115; N. Ilieşiu, op. cit.., p. 152.
5 V. Vlăduceanu, op. cit., p. 116.
6 Ibidem, p. 116.

7 Matei Barbu, Timişoara, Biserici și temple, Editura Artpress, 2012,  p. 40-41.
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trei biserici ortodoxe8.

1. Biserica mixtă Sf. Gheorghe (1745-1755)

În Piaţa Traian din Timişoara se află actuala  biserica ortodoxă sârbă
cu hramul Sf. Gheorghe. Ridicată în jurul anilor 1745-1755 este o construcţie
mononavă cu  absidă  poligonală,  cu  turn  clopotniţă  deasupra  unui  pridvor
deschis pe latura de vest. Pictura murală a fost realizată în mai multe etape,
iar cea de pe iconostas în 17649. Turnul său a fost modificat în 1891 şi apoi
în 189510.  

Iniţial  biserica  a  fost  mixtă  deservind  comunitatea  ortodoxă
româno-sârbă.  În prezent edificiul  aparţine doar comunităţii sârbe din
Timişoara, după procesul de despărţire ierarhică. În urma sentinţei instanţei
judecătoreşti  din  Buda,  biserica  a  revenit  sârbilor,  situaţie  în  care
credincioşii  români  ortodocşi  au  fost  nevoiţi  să  fuzioneze  cu  cei  de  la
Parohia „Sf. Ilie” din Fabric.
Biserica este trecută în lista monumentelor istorice având codul „TM-II-m-
A-06169”.

2. Biserica românească cu hramul Sf. Ilie (1825-1826) 

Spre a ieşi din comuniunea cu sârbii, românii înaintează Curţii din
Viena prin  protopopul  de  atunci  al  Timişoarei,  Vasile Georgevici, o
doleanţă  în  urma  căreia  obţin în anul 1818 aprobarea de a-şi construi
o „biserică proprie românească”11. Amplasamentul a fost ales în Piaţa Crucii
(devenită ulterior Piaţa Şcolii, azi Piaţa Petru Maior).

Lucrările de edificare ale bisericii a u  început în primăvara
anului 1825 şi  au durat până în vara anului următor. S-a folosit  cărămidă
arsă,  iar  acoperişul era din ţiglă.  Biserica avea două uşi laterale  şi  una
principală deasupra căreia se înălţa turnul zvelt, cu linii decorative12. 

8 Amănunte despre cele trei edificii a se vedea la Cosmin Panțuru, Parohia Ortodoxă 

Română Timişoara-Fabric : studiu istoric, canonic şi administrativ-bisericesc, Editura 
Astra Museum, Sibiu/ Editura Partoş, Timișoara, 2013, p. 39-98.

9http://ww  w  .biserici.o  r  g/index.php?
menu=CU&code=17437&criteria=  T  imisoara&quick=&r 
adio=b&order=P.TOWN,C.NAME,P.NAME&nf=2
10 Delesega Gyula, Temesvári Kalauz, Editura Marineasa, Timişoara, 2003, p. 131.

11 V.  Vlăduceanu, op. cit., p. 117.
12 Cf. Aurel Cosma,  Din trecutul românilor timişoreni. Apostolatul protopopului  Vasile

Georgevici  (1764—1826)  -  1938;  Un  mic  istoric  al  bisericei  române  din  Timişoara  –

Fabric, (1938), p. 19-21.
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Tavanul nu  era  boltit,  ci  orizontal.  A fost  pictată  de  George
Petrovici.  Sfinţirea  bisericii  a  avut  loc  în  ziua  de  20  iulie  1826,  la
sărbătoarea Sfântului Ilie13.

Deşi  a  fost  constituită  ca  parohie  separată  de  cea  de  la  Sf.
Gheorghe, ea a fost socotită „filiciornică”14  (filie - n.n.) a Parohiei mixte.  
O primă  reparaţie  a  acoperişului  a  avut  loc  în  1893 când  s-a  „aşternut
preliminarul lui Iosif  Schuffer pentru acoperişulu santei biserici  cu cinci
ferestrii  de  pleu  cu  116  fl. 48  cr.”15.  Comitetul parohial  a încredinţat
lucrarea acestuia cu 100 fl. „ca celui mai bun, mai cu garanta şi celui mai
eftin, cu condiţia: ca se fărbuască şi vălăele de pleu”16. 

În anul 1897, lucrările de reparaţii la turnul bisericii au continuat,
ele atingând suma de 1350 fl. Lucrarea a fost încredinţată aceluiaşi meşter17.
Parohia a alocat un împrumut de 1000 fl., în sprijinul comunităţii venind
independent  mai  multe  persoane,  printre care şi  Ştefan Melcescu care  a
donat 25 fl.18, dar şi episcopul Ioan Meţianu care a contribuit cu 100 fl.19. 
Biserica cu hramul Sf. Ilie a avut şi un rol cultural în viaţa comunităţii
româneşti. Astfel, în 13/25 iunie 1848, în acest edificiu s-a ţinut „conferinţa
publică sub preşedinţia fiscalului primar Mihail Cociuba (...) în care se cere
mai clar asiguranţa limbei şi a naţionalităţii române şi punerea românilor
prin posturi prin ţinuturi pe unde se află aceştia după numărul poporului”20.

13 Ibidem, p.  19-21;  Virgil  Popovici,  Biserica  naţională românească din Timişoara,
Timişoara, 1935, p. 65.
14 Conscripţia norodului de drept credincioasa lege a răsăritului carea se află în Fabric

pe anul Domnului 1834, Timişoara,  Arhivele Statului. Registre de stare civilă, parohia
Beregsău Mare, u. a 5, f. 80, v. 81, la I. D. Suciu, R. Constantinescu, Documente privitoare

la istoria Mitropoliei Banatului, vol. II, Editura Mitropoliei Banatului, Timişoara, 1980, p.
642-643.

15 P.  V. al şedinţei Comitetului Parohial ţinut la 10/25 martie 1893, Şedinţa a II-a,
Conclusul nr. 15, în  Protocolul şedinţelor Comitetului Parohial Sf. Ilie şi Sf. Gheorghe

(1892-1908), în Arhiva Parohiei Ortodoxe Române Timişoara-Fabric (în continuare: APTF).
16 P. V. al şedinţei Comitetului Parohial ţinut la 17 aprilie 1893, Şedinţa a III-a, Conclusul

nr. 17, în Protocolul ... (1892-1908), în  APTF.
17 P. V. al şedinţei a V-a a Sinodului Parohial din 15/27 septembrie 1897, în Protocolul …

(1892-1908), f. nn., în APTF.
18 P.  V. al şedinţei a VII-a a Sinodului Parohial din 21 octombrie 1897, Conclusul

nr.19, în Protocolul … (1892-1908), în  APTF.
19 V.  Popovici, op. cit., p. 77.
20 Document din 13/25 iunie 1848,  Timişoara. Dare de seamă despre întrunirea

delegaţilor  români la Congresul bisericesc de la Timişoara, „Gazeta de  Transilvania”,
1848, (XI), nr. 55 (5 iulie),  p. 225-226, la I. D. Suciu, R. Constantinescu, Documente ...,
vol. II, p. 710.
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Tot în această biserică se oficiau şi slujbe pentru soldaţii  ortodocşi de
către preotul militar, în pr ima ş i  a  t reia  duminică din f iecare lună.  

O  cotitură  se  decide  în vara anului 1909 când  se hotărăşte
demolarea  ei  ca  urmare  a  sistematizării  oraşului  şi  a  Râului  Bega.
Operaţiunea are loc în anul 191321. Bunurile sacre au fost transferate în
biserica nouă cu acelaşi hram, iar „iconostasul se înstrăinează cu 2000 cor.”22

bisericii din Beregsău. 
Prin urmare scurta istorie de doar 87 de ani a acestui monument

de arhitectură bisericească clasic bănăţeană se încheie. Ceea ce aminteşte
de ceea  ce  a  fost  odinioară este o cruce monumentală cu inscripţia:
„Această sfântă cruce s-a aşezat aci în anul 1928, în locul Sfântului Altar al
bisericii ortodoxe române demolată în anul 1912”. „Strămutarea şi aşezarea
Sfintei Cruci s-a făcut în zilele Regelui Mihai  I al României (...) prin
inginerul S. Bălosu”23. Sfinţirea crucii a avut loc la 20 iulie 1928 de către
ptotopopul Dr. Patrichie Ţiucra împreună cu preoţii locului24. 

3. Biserica „Sf. Ilie” din Strada Andrei Şaguna

Actuala biserică cu hramul „Sf. Ilie”, situată în Str. Andrei
Şaguna, nr. 12, se află înscrisă în lista monumentelor istorice de categorie
„B” şi este consemnată cu indicativul „TM-II-M-B-06166”.

În vederea ducerii la îndeplinire a urbanizării oraşului, în şedinţa
Consiliului comunal al Timişoarei din 30 iunie 1909 s-a hotărât că Primăria
să ia în proprietatea sa edificiul vechi al bisericii „Sf.  Ilie”  şi terenul,
urmând a demola construcţia pe spesele sale, iar în schimb dădea parohiei
româneşti un lot de 456,4 stj.2, gratuit din lotul Haller, iar pe baza unui plan
stabilit de comun acord între primărie şi parohie,  „Primăria zideşte o
biserică nouă pe seama românilor ortodocşi din Fabric, până la concurenţa
sumei de 60.000 cor.”25.

Cu toate că mai mulţi autori invocă că planurile noii biserici au
fost executate de arhitectul Ladislau Székely26, în procesele - verbale ale

21 Rezoluţia oraşului Timişoara nr. 18797/1913 şi P. V. al şedinţei a VIII-a din 14/27 mai
1913, în Protocolul şedinţelor Comitetului Parohial Sf. Ilie (1908-1913), f. nn., în APTF.
22 P. V. al şedinţei a X-a din 23 iulie/5 august 1913, în Protocolul … (1908-1913), f.
nn., în APTF.
23 Act comemorativ din 27 iunie 1928, semnat Melentie Şora, în APTF, f. nn.

24 V.  Popovici, op. cit., p. 103.

25 Nicolae Ilieşiu, Timişoara, Monografie istorică, vol. I,  p.154.
26 Binder Franz, Alt Temeswar, Timişoara, 1904, p.54; Janos Szekernyes, Székely László,
Cluj, 2002, p. 55-56; Josef Geml, Alt-Temesvar. Im Letzen Halbjahrhundert 1870-1920,
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şedinţelor comitetului parohial se arată că noua biserică a fost proiectată
de către arhitectul Ioan Niga din Seghedin.  Asupra  arhitecturii  a
intervenit Episcopia din Arad prin Paul Rozvan în 16 februarie 190927, care
a  modificat  planul  iniţial  „coborând”  cupola  centrală  şi  înălţând  în
compensare cele două turnuri de pe latura vestică.

„Zidirea bisericii ortodoxe române din Fabric s-a început în luna
mai 1911 şi a fost finalizată în  1912”28. Pictura murală a fost realizată de
Ioan Zaicu care este rezumată la doar 18 icoane reprezentând chipuri de
sfinţi şi scene biblice. În timp s-a constatat că Zaicu nu a pictat singur. Ion
Frunzetti susţine că „pentru lucrările secundare, motive decorative, chenare
şi unele din draperiile  personajelor, Zaicu îşi luase  drept ajutor pe un
oarecare Putnic, zugrav din Timişoara”29. De asemenea, Petru  Iucrea -
Pribeagul este de părere că la pictarea bisericii din Fabric „datorită sănătăţii
sale precare, Zaicu se vede silit să apeleze la un ajutor pe care, greşit unii îl
credeau un anonim zugrav timişorean şi care, în realitate a fost fostul coleg
de ucenicie de la Bocşa, pictorul Antonie Ştef aflat în ţară între două
călătorii  în străinătate”30. Rodica  Vârtaciu Medeleţ arată că la execuţia
acestei biserici e posibil să fi fost ajutat şi de „pictorul Gheorghe Putnic
din Biserica Albă pe care  l-a  cunoscut  încă  în  perioada  uceniciei”31. În
susţinerea acesora vine şi restauratorul Irina Ignat-Mardare32.

Timişoara, 1927, p. 56.
27 Zidirea bisericii s-a făcut în conformitate cu hotărârile Sinodului parohial din 15/28 iulie
1907; 13/26 iulie 1908; cu decizia Comunei Municipale a Timişorii nr. 2041/25 ianuarie
1909; Rezoluţiunea Consistoriului din Arad nr. 671 din 13/26 februarie 1909, respectiv nr.
815/1909, consemnate în  P.  V. al şedinţei a III-a din 12/25 martie 1909, în  Protocolul…

(1908-1913), f. nn., în APTF.
28 N. Ilieşiu, op. cit., p. 154.
29 Ion Frunzetti, Pictorii bănăţeni din secolul al XIX-lea, Editura de Stat pentru Literatură
şi Artă, Bucureşti, 1957, p. 130.
30 Petru  Ţucrea-Pribeagul,  Pietre  rămase,  Bucureşti,  1936,  p.  382,  la  Rodica Vîrtaciu
Medeleţ, Pictorul Ion Zaicu, Editura Facla, Timişoara, 1979, p. 64.
31 Rodica Vîrtaciu Medeleţ,  op. cit., p. 64.
32 În   Documentaţia tehnico-ştiinţifică, restaurare pictură ulei şi ornament zugrăveli

(1981-1982), întocmită şi semnată în 1983 de Irina Ignat (Mardare), p. 1-3, restauratorul
va constata mai multe detalii:  „inscripţia din glaful ferestrei nordice a altarului, partea
inferioară a glafului stâng, demonstrează că biserica avea în anul 1912 şi gletul pus în
altar; etichetele de expediţie a icoanelor - 1904, text în limba maghiară, arătau că icoanele
erau executate la acea dată, deci înaintea zidirii bisericii; inscripţia montată pe piciorul
stranelor din braţul stâng al crucii greceşti peretele de est pe care se poate citi: Lucrările

de zugrăvit, vopsit şi aurit executate de Fa. Stef. Sklenarik; T.şoara str. Romulus, nr. 37 –

1935-1936; semnătura din 1936 pe o profilatură a tamburului turlei, partea nordică ce ne
5



În  vederea predării-primirii  bisericii  din partea magistratului
orăşenesc din Timişoara33 se „cere termen pentru supracolaudare, respectiv
predarea definitivă a bisericii”, stabilindu-se data de 6/19 l.(una) a.(ceasta:
iulie 1913 - n.n.)34.

După intrarea în posesie şi proprietate, protopopul administrator
Ioan Oprea primeşte binecuvântarea episcopului diecezan Ioan Papp de a
sfinţi provizoriu noua biserică la data de 22 septembrie/5 octombrie 191335.
Comitetul parohial  decide ca sfinţirea definitivă a bisericii să se facă cu
cuvenită festivitate în 20 iulie/2 august 1914 la hramul bisericii Sf. Ilie36.

Lucrările nu au fost la standardele prevăzute. Încă din 1913 s-a
încercat  „a  se  demonstra  la  magistratul  oraşului  asupra  defectelor din
acoperişul bisericii unde  ploae  în  partea  de  miazăzi  prin  ce  pictura  se
ruinează”37. Cinci ani mai târziu se constată alte infiltraţii la acoperiş care
puneau în pericol pictura bisericii38.

Doar  după cincisprezece  ani  de  la  recepţia  finală, respectiv  în
1928,  Rudolf  Tillich,  arhitect  şi  constructor,  face  o  ofertă  care  urmărea
executarea lucrărilor de reconstruire şi renovare la biserică constând în mai
multe operaţiuni capitale39.

În ceea ce priveşte interiorul bisericii, în luna iulie 1928 s-au
executat lucrări de aurire de către Engelbert Sklenarik40 precum şi lucrări de

clarifică executarea ornamentului de ucenicii  lui Sklenarik,  deci nu de Zaicu. Din cele
arătate mai sus se deduce că restaurarea şi conservarea operelor de artă este rezultatul mai
multor operaţii ce se succed, fiind srâns legate între ele”.

33 Rezoluţia 7909/1912 a Ven. Consistor, în P.  V. al şedinţei I din 12/25 ianuarie
1913, în Protocolul …(1908-1913), f. nn., în  APTF.
34 P. V. al şedinţei a IX-a extraordinare din 25 iunie/8 iulie 1913, în Protocolul ... (1908-

1913),f. nn., în  APTF.
35 P.  V. al şedinţei a XII-a extraordinare din 13/26 septembrie 1913, în Protocolul ….

(1908-1913), f. nn., în APTF.
36 Dispoziţia episcopului diecezan Ion I. Papp nr. 5741/1913 şi P .V. al şedinţei a
XIII-a extraordinare din 20 septembrie/3 octombrie 1913, în Protocolul … (1908-1913), f.
nn., în  APTF.
37 P. V. al şedinţei a XII-a extraordinare din 13/26 septembrie 1913, în Protocolul …

(1908-1913), f. nn., în  APTF.
38 P.  V.  din  29  aprilie/12  mai  1918,  în  Protocolul  şedinţelor  comitetului  parohial  Sf.

Gheorghe (1899-1925), f. nn., în  APTF.
39 Ofertă emisă în 20 iunie 1928 de Rudolf Tillich, architect şi constructor, f. nn.,  în
APTF.

40 Factura  f. nr. din 18 iulie 1928, în  APTF.
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sticlărie de către Enric Basting41. Acelaşi  Sklenarik va mai efectua lucrări
de aurire şi în 193742.

În  toamna  aceluiaşi  an  1928,  Iosif  Ecker  prezintă  oferta  sa  în
vederea  executării  lucrărilor de tâmplărie şi lăcătuşerie constând din:
repararea radicală a celor trei uşi de intrare numai din afară din lemn de
stejar din partea tâmplarului şi lăcătuşului43.

Întrucât lucrarea trebuia dusă la bun sfârşit, „Comitetul parohial
ortodox  român Timişoara-Fabrică publică licitaţie închisă pe ziua de 4
noiembrie 1928, ora 6 p.m. pentru darea în întreprindere a lucrărilor de
lăcătuşerie, sticlărie, vopsitorie  şi tâmplărie la biserica ort. rom. din
Timişoara-Fabrică”44, lucrare încredinţată în cele din urmă antreprenorului
Iosif Kempf45 în timpul păstoririi preotului Melentie Șora46. 

La doar 16 ani de la realizarea picturii de către Ioan Zaicu,
respectiv în anul 1929, Ioachim Miloia propune Consiliului Parohial mai
multe intervenţii asupra acesteia47. Ele au rămas doar în faza de proiect,
până în anul 1934 când  interiorul bisericii a fost supus unei ample
restaurări. Motivul nu a fost cel al  vechimii ei, ci el subzistă în
izbucnirea unui incendiu48 care a distrus  parţial  iconostasul,  o  parte  din
icoane şi pictura aferentă49. Astfel, biserica este renovată în interior în 1936,
efectuându-se o nouă zugrăveală  şi  se  completează  pictura murală cu 2
panouri  (Samarineanca  şi  Fiul  risipitor)  în  corul  bisericii,  executate  în
acelaşi stil şi cu aceleaşi tonalităţi coloristice de pictorul Ioachim Miloia50. 

41 Factura f. nr. din 19 iulie 1928, în  APTF.

42 Chitanţa f. nr. din 28 octombrie 1937, în  APTF.

43 Ofertă din 19 septembrie 1928, în  APTF.

44 „MMT” nr. 36/1928, p.194; „Temesvarer Zeitung”, Mittwoch, 24 ottober 1928,  geite 
12.
45 Adresa Parohiei Fabric nr. 302/12 decembrie 1928, în  APTF, f. nn. 
46 Ofertă emisă la 4 noiembrie 1928 de Gheorghe Muntean, antreprenor de

construcţii, în APTF, f. nn.
47 Ofertă datată 20 martie 1929 şi semnată de Ioachim Miloia, în APTF.
48 Adresa Eparhiei Aradului destinată Protopopiatului Timişoara din 17 august 1934, în
APTF, f. nn.
49 Expertiza Muzeului Bănăţean făcută asupra daunelor produse în interiorul bisericii

ort. rom. din Timişoara-Fabrică de incendiul din 27 decembrie 1934; P. V. de constatare a
Societăţii anonime de asigurare Generale Cluj din 15 februarie 1935 în APTF.
50 Adresa nr. 136 din 1966 privind Istoricul bisericii din Timişoara-Fabric, în APTF, f.
nn.; Aspecte istorice întocmite de preot dr. Victor Vlăduceanu, din Dosarul Micromonografii

parohiale – mss., litera „T”,  în Arhiva Mitropoliei Banatului, f. nn.; Hrisov din 22 august

1965, în APTF.
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Imediat după această restaurare şi amenajare, în anul 1936 are loc
şi sfinţirea  bisericii de către episcopul Andrei Mager al Aradului  în
Duminica Floriilor, la data de 5 aprilie51, ocazie cu care în Sfânta Masă a
Altarului  s-au  aşezat  sfinte  moaşte52.  Evenimentul  a  fost  consemnat  ca
pisanie pe placa de marmură din partea nordică a bisericii53.

După acest eveniment, pictura murală şi cea  a iconostasului au
fost  spălate54 în anul 1964 „şi s-a refăcut  parţial  zugrăveala  de  către
pictorul bisericesc Viorel Ţigu. Resfinţirea bisericii, în urma renovărilor
interioare, s-a făcut în 22 august  1965 de către Înaltpreasfinţitul  dr.
Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, preoţi fiind Victor Vlăduceanu
şi Arsenie Golumba55.

Irina Ignat Mardare este cea care restaurează radical pictura
56

,

partea decorativă fiind încredinţată lui Viorel Țigu.

Astfel  restaurată, biserica a fost binecuvântată  în ziua de
duminică, 6 februarie 1983 de către Preasfinţitul  Episcop vicar Timotei
Lugojanul, din încredinţarea Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Nicolae
al Banatului. 

Evenimente marcante din viaţa Bisericii „Sf. Ilie Tesvitaenul”

„Considerată  atunci  ca  centru  spiritual  al  ortodoxiei  româneşti

51 Invitaţie-Program şi adresa Oficiului Protopopesc, f. nn.; 120/ 19 martie 1936 în APTF.

52 P. V. de inspecţie din 5 noiembrie 1974, p. 3, în APTF.

53 „Litere comemorative: Această sfântă biserică clădită  în vremea P. Sf. Sale

Episcopului I. I. Papp, fiind protopopii Dr. T. Putici şi Ioan Oprea, s-a târnosit de P.

Sf. Sa Episcopul Andrei Magieru al Aradului, sub domnia M. Sale Regelui Carol al II-

lea, fiind Patriarh al României I. P. S. Sa Miron Cristea, Preşedinte Gheorghe Tătarescu,

prefect de judeţ Dr. D. Nistor, Primarul municipiului Prof. A. Coman, protopop tractual

Dr. P. Ţiucra, ing. Şef al Municipiului A. Suciu. Parohi ai bisericii Pr. Melentie Şora şi

Traian Golumba,  diacon A. Bocşianu, Cântăreţ bisericesc Gh. Ioanovici şi epitrop

Sofronie Gurzeu. Restaurată integral din daniile Municipiului Timişoara de pictorul Dr. I.

Miloia”.
54 Adresa Arhiepiscopiei Timişorii şi Caransebeşului - Serviciul economic, nr. 1305-E din

26 mai 1966, în APTF.
55 Adresa nr. 136 din 1966 privind Istoricul bisericii din Timişoara-Fabric, în APTF, f.
nn.; Aspecte istorice întocmite de V. Vlăduceanu ... , f. nn.; Hrisov din 22 august 1965

în APTF.
56 Proiect privind lucrările de conservare, curăţire, restaurare, vernisare, şi completare cu

pictură nouă de  la  biserica monument  istoric  cu  hramul  Sfântul  Prooroc Ilie,  Parohia

Timişoara II, aprobat de Comisia de pictură bisericească în 19 decembrie 1975,  p.3-6; P. V.
al Consiliului Parohial din 17 octombrie 1980, în APTF.
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majoritatea evenimentelor desfăşurate în Timişoara au avut în centrul lor”
biserica nouă din Fabric, socotită mult timp catedrală. „Ceremonialul de
sfiinţire a armatei române ce a instaurat administraţia română în anul 1919
a avut loc în faţa acestui locaş  cu participarea populaţiei oraşului şi a
reprezentanţilor armatei franceze garante a  libertăţii  românilor  din
Timişoara”57.

Biserica a primit, pe parcursul anilor, vizitele unor ierarhi de
seamă şi clerici: În 1926, în săptămâna a V-a din Postul Sfintelor Paşti a
fost vizitată de  Episcopul Aradului Grigorie Comşa, care  a  săvârşit
Sfânta  Liturghie58. La praznicul  Naşterii Domnului din 1929 la Sfânta
Liturghie a asistat Preafericitul Părinte Patriarh  Miron Cristea; iar în
duminica de după Naşterea Domnului a slujit dr. Grigorie Comşa, asistat
de  arhimandritul  Policarp  Moruşca59.  În 2 mai 1931 se aminteşte că a
participat  la  serviciul  divin  din  biserică  Regele  Carol  al  II-lea60.  În  26
septembrie 1972 s-a primit vizita episcopului ortodox al Franţei, care a fost
însoţit  de  Chiriarhul  locului  Mitropolitul  Nicoale  al  Banatului61.
Preasfinţitul Lucian Mic, Episcop vicar al Eparhiei Timişoarei (2000-2006)
a săvârşit Sfânta Liturghie cu ocazia binecuvântării lucrărilor exterioare de
la  biserică62 în  anul  2002.  Biserica  a  primit  în  22  iulie  2012  vizita
Preasfinţitului Părinte Paisie Lugojanul, Episcop vicar al aceleiaşi Eparhii,
oficiind Sfânta Liturghie.

Din cele de mai sus se poate concluziona că românii ortodocşi din
Fabricul Timişoarei au avut o istorie destul de încărcată, dar şi încercată
deodată cu perioadele de timp pe care le-au străbătut, venite din exteriorul
comunităţii  în  care  au  crescut  şi  s-au  format.  Ea  a  fost  „imortalizată”
inclusiv  în  edificiile  bisericeşti  construite  şi  restaurate  cu  mari  eforturi,
punând  în  practică  şi  parcă  actualizând  şi  împlinind  cuvintele
Mântuitorului Iisus Hristos, care spune: „Dacă vor tăcea aceştia, pietrele
vor striga” (Luca, 19, 40).

57 Dipl. ing. Răzvan Hrenoschi, Biserica Sf. Ilie, Timişoara - Fabric, mms.

58 V. Popovici, op. cit., p. 101.

59 Ibidem, p. 103.

60 Invitaţie-bilet de intrare a Primăriei Municipiului  Timişoara  nr. 16 din 1 mai 1931

adresată preotului Traian Golumba, în APTF.
61 Cronica parohiei Timisoara II, 1971, f.nn., în APTF.

62 P. V. din 24 septembrie 2002, în Registrul ședințelor Consiliului Parohial (2000-2009),

f. nn.
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Criteriul științific în studiile umaniste 
 
 

Adriana Mihaela Macsut,  
consultant, IBN Khaldun Center  For Research & Studies,  

Amman - Jordan  
  

 
Rezumat  

Lucrarea are în vedere stabilirea criteriului științificității în studiul 
social-politic. În acest sens, s-a abordat o structură complexă formată din 
trei parți: Noţiuni introductive, Dezvoltări ştiinţifice și Concluzii. Partea I 
cuprinde: Definirea criteriului ştiinţific în cadrul filosofiei ştiinţifice. Partea 
a   II –a  Dezvoltări ştiinţifice este împărțită în trei capitole: De la ipoteză, 
lege şi model în fizică la filosofia ştiinţei, Fundamentele cercetării filosofice 
sociale și Baza ştiinţelor politice în sens filosofic. Partea a III-a cuprinde 
Filosofia ştiinţei  ca metodologie a cunoaşterii ştiinţifice. Metoda folosită în 
acest studiu este deductivă în sensul că se expun ipoteze care sunt 
demonstrate și apoi se ajunge la formularea de concluzii. 

 
Cuvinte cheie: criteriul științificității, știintă, știinte socio-umane, 
cercetare, filosofie  
 
 
I Definirea criteriul ştiinţific în cadrul filosofiei ştiinţei  

Metoda folosită în acest studiu este deductivă în sensul că se expun 
ipoteze care sunt demonstrate apoi sunt formulate concluzii – metodă 
definită de Mihaela Șt. Rădulescu1. Punctul de pornire este formularea unui 
cadru teoretic. Într-o  abordare  minuţioasă ,,oricare ar fi tipul  de  
interferenţă, descriptiv,  sau  cauzal   ales (…)  pentru o  cercetare a 
cauzalului... sarcină  cercetătorului  rezidă în conturarea unui  cadru 
teoretic”2  care, în acest studiu este dat de criteriul ştiinţificităţii.  
  Cuvântul ştiinţă este destul de vechi în  sensul său uzual. Folosirea 
cuvântului ştiinţă în alt context decât al ştiinţelor naturale, este validată din 

                                                 
1 Mihaela Șt. Rădulescu, Metodologia cercetării științice. Elaborarea lucrărilor de licență, 
masterat și doctorat, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2006, p. 33.  
2 Gary  King, Robert  Keohane, Sydney Verba, Fundamentele Cercetării Sociale, traducere 
de Irina Culic si Bogdan Micu, Editura Polirom, Iaşi, 2000, pp. 21, 23. 
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punct de vedere istoric atâta timp cât se referă la cunoştiinţe care pot fi 
descrise în mod obiectiv.  

În  filosofia antică nu era nici o diferenţă între studiul  istoriei, 
poeziei  sau politicii. Numai odată cu dezvoltarea  matematicii a apărut o 
distincţie între disciplinele ştiințifice şi cele socio-umane.  

Faptele umane sunt ancorate în ambientul social şi sunt purtătoare de 
sens, iar atunci se impune elaborarea unui model ştiinţific de cercetare a 
complexităţii  cadrului socio–uman3. De menționat că este nevoie aici de 
dimensiunea normativă definită de Maria Sinaci4. Societatea umană trebuie 
să aibă o dimensiune umanistă care așa cum arată Marius Cucu să 
evidențieze ,,deplina prețuire în valoarea ființei umane”5. În lipsa 
normativității și a umanismului societatea ajunge la dictatură, iar în acest 
sens Ștefan Grosu descrie coșmarul numit guvernarea legionară6. Dureros 
este că Nechifor Crainic care putea fi un mentor în domeniul știinșelor 
umniste s-a lăsat, așa cum arată Gabriel Hasmațuchi, atras de statul 
etnocratic legionar7. Așadar societatea umană fără umanism și normativitate 
ajunge să se autodistrugă. 

Avântul luat de ştiinţele naturii în secolele al XVII-lea și al XVII-lea 
au generat un  model  exemplar  al ştiinţei caracterizat prin patru 
presupoziţii fundamentale: 
•1) obiectul  ştiinţei  îl constituie  fenomenele  reale dintr-un  domeniu  de 
referinţă oarecare; 

                                                 
3  R. John Searle, Realitatea ca proiect social, traducere de Andreea Deciu, prefață de 
Monica Spiridon, Editura Polirom, Iaşi, 2000,  p. 109. 
,,Eterogenitatea faptelor socio-umane purtătoare de sens, independenţa obiectului  şi 
subiectului cunoaşterii şi acţiunii, cunoaşterea prin intuiţie sintetică şi experienţă trăită, 
atitudinea empatică şi responsabilitatea subiectului, sensibilitatea faţă de contextele  
ecologice şi istorice, analiza contradicţiilor şi asumarea paradoxurilor  complexităţii socio-
umane, premisa analizelor calitative au făcut din paradigma compresivă un model analitic 
adecvat al cercetării  socio-umane şi ca rezultat câştigă  tot mai mult teren factura 
compresivă a relității ca proiect social.” 
4 Maria Sinaci, Normativitate și bioetică. Aspecte filosofice contemporane, referenți 
științifici Ioan Biriș și Ioan Bolovan Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca, 
2014, p. 15.  
5 Marius Cucu, ,,Cuvânt introductiv”, în Paradigme umaniste. Explorări în tradiție și 
actualitate, Editura Universității Ștefan cel Mare, Suceava, 2013, p. 3. 
6 Ștefan Grosu, ,,Nevoia de adevăr”, în Administrație românească arădeană. Studii și 
comunicări din Banat – Crișana, volumul IX, coordonatori Doru Sinaci și Emil Arbonie, 
Vasile Goldiș University Press, Arad,  2014, p. 213.  
7 Gabriel Hasmațuchi, Structuri filosofice în scrierile lui Nechifor Crainic, coperta Radu 
Stănese, prefață de Ion Dur, Editura Universității Lucian Blaga, Sibiu, 2014, p. 161.  
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•2) principiul determinismului potrivit căruia constituirea şi dinamica 
fenomenelor  din  domeniul  din  referinţă  sunt  guvernate de legi care 
urmează a fi descoperite; 

• 3) funcţia descriptiv-explicativă a ştiinţei în sensul că orice ştiinţă trebuie 
să ofere atât o descriere a fenomenelor reale, cât şi o explicaţie a lor; 
• 4) structura  teoretico - metodologică  a  ştiinţei care arată că orice ştiinţă 
este formată din teorii cu funcţii explicativ- predicative şi o metodologie de 
descriere şi prelucrare a faptelor, de construire, a teoriilor şi de testare a 
acestora. 
 Există un  model de ştiinţificitate, care este valabil în orice ştiinţă, atât în 
științele naturii cât și în cele socio-umane. Dar realitatea socială spre 
deosebire de cea naturală este, de obicei, considerată ca o existenţă derivată, 
care este lipsită de o logică intrinsecă. Pentru a combate această prejudecată 
este nevoie de o abordare a fenomenelor sociale ca fapte, cu statut 
existenţial  autonom, obiectiv, guvernat de legi obiective. Un  asemenea 
proiect a fost formulat de Auguste   Comte care introduce termenul de 
sociologie8, urmârind să reliefeze ansamblul legilor  fundamentale proprii 
științelor sociale care nu pot fi derivate  în  mod  deductiv  din   studiul  
individului uman9. Noua ştiinţă îşi propunea să se fundamenteze pe 
observaţie şi să se bazeze pe teoria ştiinţifică a faptelor (evidenţiată de cele 
patru criterii dezvoltate anterior).  

Cuvântul  ştiinţă îşi are etimologia în latinescul scientia rezultat din 
verbul scire = a ştii şi se referă la abilitatea dintr-o disciplină tehnică, de 
exemplu, ştiinţa armelor. Din greacă se traduce prin episteme şi se referă la 
o cunoaştere teoretică, diferită de măiestria practică.  

Ştiinţa modernă  are la bază criterii experimentale şi teoretice de 
apreciere a rezultatelor. În aest sens, criteriul ştiinţificităţii ce se poate 
structura pe trei niveluri: 
•1) problema demarcaţiei în sensul recunoaşterii dacă o anume ştiinţă este 
ştiinţifică (răspunsul  este dat de posibilitatea executării unui experiment şi 
atunci, filosofia nu este ştiinţă pentru că nu se poate reduce la empiric); 
• 2) unitatea ştiinţei în sensul că există mai multe specialităţi ale ştiinţei; 
• 3) clasificarea ştiinţelor după obiectivele lor.   
 Pe baza ultimului criteriu se ajunge la trei tipologii ştiinţifice: 
•1) ştiinţele experimentale sau empirice care sunt validate prin experimente 
(de exemplu, chimia, fizica, biologia adică ştiinţele naturii);  

                                                 
8 August Comte, Cours de philosophie positive tome 1, quatre tomes, édition  BookSurge 
Publishing, 2001. 
9 Ibidem. 
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•2) ştiinţele formale bazate pe deducţia (de exemplu. matematica şi logica, 
având ca punct de plecare teoreme şi axiome); 
•3) ştiinţele umane (de exemplu, sociologia, politologia, istoria care sunt 
fundamentate pe interpretarea sau hermeneutica intenţiilor umane). 
 Se observă că există ştiinţe experimentale, ştiinţe formale şi ştiinţe 
umaniste care au caracteristici diferite. Ar trebui atunci  să existe o ştiinţă 
totalizatoare - un fel de ştiinţă a ştiinţelor. Această ştiinţă este filosofia 
ştiinţei care studiază cunoaşterea teoretică, structura și fundamentarea 
ştiinţifică. Cadrul acestei ştiinţe apare ca o realitate atotcuprinzătoare în care 
omul de ştiinţă, legat de adevăr, de bine şi frumos.  

Întrebarea fundamentală a filosofiei ştiinţei este: Ce înseamnă a ştii 
sau a cunoaşte? Răspunsul la această întrebare configurează existenţa 
fundamentării ştiinţifice, raţionale, bazate pe adevăr.  În scest sens, se 
conturează patru componente științifice: 
• 1) teoretică, naturală, ştiinţifică şi abstract matematică; 
• 2) istorico- filosofică; 
•3) logico- matematică şi componenta lingvistică; 
• 4) istorico- ştiinţifică.  
La rîndul ei, filosofia  vine cu cu conceptualizări legate de: 
•1) sensul existenţei; 
•2) omul şi rolul său în această existenţă; 
•3) sensul vieţii, libertatea, fericirea; 
•4) co-raportul dintre om şi lumea înconjurătoare.  

Filosofia științei are drept obiectiv să formuleze motivații faţă de 
oricare întrebare pusă în dezbatere şi totodată are ca scop a determina şi a 
motiva existenţa şi non-existenţa (sau) şi inexistenţa lucrurilor, 
fenomenelor, proceselor în cel mai înalt grad de abstractizare cerut de 
specificul filosofiei. Ea este o disciplină care elaborează concepte despre 
lumea înconjurătoare. În acest context, filosofia ştiinţei devine o meditaţie 
cu pronunţat caracter teoretic, riguros şi logic - un efort metodic de a elabora 
o descriere şi explicaţie  a existenţei ca totalitate dinamică în raporturile cu 
existenţa umană atât în dimensiunea sa individuală, cât şi socială10. În 
esență, filosofia științei este un studiu despre cele mai generale şi abstracte 
trăsături ale lumii, iar filosofia oricărei discipline (fizică, biologie, chimie, 
psihologie, istorie, limbaj, spirit, drept, religie, estetică, ştiinţa în genere) 

                                                 
10 Ion  Bătlan,  Ştiinţa neştiinţei noastre. Studii şi eseuri filosofice, Editura Didactică şi 
Pedagogică Bucureşti,1996, p. 25. 
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studiază diferite concepte pe care le  structurează, adică  devine o conştiinţă 
de sine a lucrurilor şi a fenomenelor11. 
 
II Dezvoltări ştiinţifice  
II.1 De la ipoteză, model şi teorie şi lege la filosofia ştiinţei.  
 
        În  fizică şi alte discipline (precum chimie, matematică etc) cuvintele 
ipoteză, model, teorie şi lege au diferire sensuri în concordanţă cu stadiul de 
percepere al cunoştinţelor despre un anumit fenomen. Fizica este o ştiinţă 
despre materie, spaţiu  şi timp – o ştiinţă care  dezvoltă concepte precum 
forţă, energie, transformare. Ca ştiinţă experimentală, ţelul ei  este să  
înţeleagă lumea naturală12. Provine din grec. physics = natură şi este una 
dintre cele mai vechi discipline ale lumii. În trecut se studia în cadrul 
filosofiei şi abia din secocolul al XVII-lea se defineşte ca ştiinţă şi 
delimitează de chimie, biologie şi matematică. Progresul în fizică se observă 
în sectorul tehnologic, dar uneori influenţează şi alte ştiinţe, chiar 
matematica şi filosofia. Fizica statistică are aplicaţii în matematică, iar 
fizicieni sunt specializaţi în: 
• cercetarea teoretică (se ocupă cu calcule teoretice, elaborarea de modele, 
caută teorii de unificare a interacţiunilor);  
• cercetarea experimentală (care testează noile teorii şi descoperă noi 
fenomene).  
Ipoteză în fizică este limitată doar la cauza sau efectul dintr-o situaţie 
specifică şi se referă la statutul cunoştinţelor prin care fenomenul este 
cercetat (de exemplu, se observă în două momente diferite, o pisică venind 
din diferite locuri ale casei şi ipoteza este că pisica s-a deplasat pe o anumită 
traiectorie în cameră şi a avut diverse poziţii intermediare care nu au fost 
văzute de observator). Acest studiu  ipotetic se aplică şi în cazul vieţii 
cotidiene: de  exemplu, se observă că nu porneşte maşina şi o primă ipoteză  
ar fi  că este slaba bateria.  
  Cuvântul model caracterizează, de obicei, o situaţie ideală (de 
exemplu, în realitate nu există un corp perfect elastic). Modelul ideal cel mai 
des evocat este modelul atomic al lui Bohr potrivit căruia electronii se mişcă 
pe o traiectorie eliptică împrejurul nucleului aşa cum Pământul se  roteşte  în 
jurul Soarelui. Totuși modelul cuantic este însă  mai apropiat de  realitate, 

                                                 
11 Dicţionar de filozofie şi logică, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1999.  
12 Michael Gottlieb, ”The Feyman Lectures in Physics”, în motionmountain.net, web-site, 
copyright © 2000-2011. 
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dar mult  mai complicat (este legat de momentul de spin şi energia cinetică a 
electronilor).  

O teorie ştiinţifică sau o lege reprezintă un grup de ipoteze deja 
confirmate prin testări  experimentale repetate (de exemplu, s-a dovedit prin 
cercetări experimentale că în transformarea izotermă, temperatură constantă, 
acţionează Legea  Boyle - Mariotte: pv = constant). Teoriile din fizică sunt 
precizate sub formă de concepte şi ecuaţii identificate ca legi ale naturii care 
arată aplicare lor universală. Numai după experimente repetate o lege în 
fizică este confirmată.  

O importantă problemă în  fizică este percepţia: cum se construiesc 
imaginile mentale, cum se distinge esenţialul de ne-esenţial pentru a ajunge 
la miezul unei probleme13. Studiul trebuie să urmărească structura 
cantitativă și baza ei calitativă. Rezultă atunci că trebuie să existe o supra-
ştiinţă a fizicii care să studieze în mod cumulativ cantitativ și calitativ, iar 
această esenţa este tocmai filosofia fizicii.  

Această ştiinţă numită filosofia fizicii este un studiu despre 
problemele fundamentale şi filosofice ale fizicii (adică, despre materie şi 
energie precum şi modul lor de interacţiune. Problemele principale din 
filosofia fizicii sunt legate den probleme precum natura spaţiului şi timpului, 
atomi şi atomism, previziuni cosmologice ca rezultat al interpretărilor din 
mecanica cuantică, fundamentele mecanicii statistice. Pe scurt sunt întrebări 
studiate şi în metafizică: cauzalitate, determinare; spaţiu şi timp. De fapt, 
filosofia fizicii devine tot mai apropiată de filosofia ştiinţei, iar în acest sens, 
Albert Einstein consideră că munca sa în fizică este o consecinţă a aplicării 
metodologiei filosofiei ştiinţei14.  

Filosofia ştiinţei este acea ştiinţă totalizatoare care încearcă sa 
clarifice ce înseamnă a şti şi a cunoaşte pe baza conceptualizării din fizică și 
se  poate  structura pe mai multe direcţii: 
•1) teoretică, naturală, ştiinţifică şi abstractă; 
• 2) istorico- filosofică; 
• 3) logico-filosofică; 
• 4) lingvistică; 
• 5) istorico-ştiinţifică. 
Din punct de vedere sintetic, filosofia știinţei studiază cunoaşterea teoretică, 
structura, fundamentarea şi funcţiile realităţii în care există însăşi omul de 
ştiinţă. 
                                                 
13 Epstein Caroll Lewis, Gândiţi fizica, traducere de Anca Tureanu şi Iulian Leahu, ediţie 
îngrijită de Cristopher Clark, Editura All, Bucureşti,1995, p. XI.  
9Albert  Einstein, Letter to Robert A. Thornton, Einstein Archive, Hebrew University, 
Jerusalem, 1944. 
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O abordare filosofico-științifică poate fi făcută în orice știință. Când 
se vorbeşte de filosofie în orice disciplină (științele naturii și știinţă socio-
umane) se urmărește studiul conceptelor structurale şi clasificarea 
fundamentelor acestor ştiinţe şi astfel, filosofia devine un fel de conştiinţă 
de sine a disciplinelor respective.  
 
II.2 Fundamentarea cercetării filosofice – sociale   

 Ştiinţele umaniste sunt un grup de discipline academice care 
studiază aspectele omul în ambiectul social, economic și politic. Ele se 
ocupă de studiul obiectivelor subiective, inter-subiective sau structurale ale 
societăţii sunt numite, în general, ştiinţe soft, în contradicţie cu ştiinţele hard 
care studiază ştiinţele naturale concentrate exclusiv pe obiectivele aspectelor 
naturale. Teoreticienii contemporani nu mai fac însă o asemenea distincție şi 
se concentrează pe studiul interdisciplinar şi intra-disciplinar al naturii 
ştiinţifice, răspunzătoare comportamentul uman şi factorii ambientali aşa că 
se sunge la o îmbinare între științe hard și științe soft (de exemplu, biofizica, 
tehnoetica, istoria şi sociologia ştiinţei)15.  

Scopul ştiinţelor umaniste este înţelegerea aspectelor societăţii 
umane prin explicaţii ştiinţifice. Rezultă că este nevoie de explicaţii 
profunde ale fenomenelor sociale şi apare necesitatea  filosofiei sociale care 
se ocupă natura cunoştinţelor sociale, natura realităţii sociale şi locul 
acţiunii umane în acest context16. 

Se pot evidenţia patru reguli ale discursului metodologic din ştiinţele 
sociale:   
• 1) clarificarea unor concepte fundamentale; 
• 2) reprezentarea unor reguli despre cercetarea socială; 
• 3) reprezentarea unor soluţii  referitoare la problemele care apar atunci 
când nu se respectă regulile;  
• 4) analiza critică a studiilor de referinţă pentru unele discipline sociale. 

Se insistă mai mult pe analiza aspectelor practice şi mai puţin pe 
elementele hermeneutice de filosofia ştiinţei. Totuşi sunt abordate probleme 
teoretice fundamentale referitoare la definirea unor concepte de bază ale 
metodelor de cercetare în ştiinţele sociale şi acest fapt impune raportarea la 
un cadru legat de teoria şi filosofia ştiinţei în care se formulează criteriul 
științificității în studiul umanist.  

                                                 
15Gary King; Keohane  Robert, Verba Sydney, Fundamentele cercetării sociale, op. cit., 
pp. 21 - 23.   
16 Daniel Little, Varieties of  Social Explanation : An Introduction to the Philosophy of 
Social Science, Westview Press, 1991. 
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În mod definitoriu, conceptului cauzalităţii fenomenelor trebuie să 
ocupe poziţia centrală  în cadrul oricărui discurs despre fenomenele 
umaniste Definiţia porneşte de la afirmaţia că ştiinţele umaniste impun, prin 
raportarea la criteriul științificității, împărţirea lumii în componente 
sistematice și predictibile care sunt fundamentale prin componente non-
sistematice17. În acest sens, se face un studiu statistic pe baza diferenţei 
dintre diferitele valori ale componentelor sistematică a observaţiilor obţinute 
când variabila explicativă ia diferite valori18.  

Structurarea cercetării sociale este conturată în opt reguli de bază de 
Gerardo  Munk: 
• 1) definirea problemei de cercetare; 
• 2) specificarea modelului şi construcţia teoretică; 
• 3) definirea populaţiei sau a universului de cazuri de analiză; 
• 4) specificarea modelului şi construcţia teoretică; 
• 5) selectarea cazurilor care urmează a fi studiate; 
• 6) colectarea datelor; 
• 7) analiza datelor; 
• 8) reformularea  şi  resetarea teoriei19.     

 
II.3 Baza ştiinţelor umaniste din punct de vedere filosofic  

Printre ştiinţele umaniste un  loc important îl ocupă politica. De fapt, 
viaţa umană  este coordonată de contextul social-politic, iar criteriul 
științificității evidenţiat anterior  se poate aplica  pentru conturarea unui 
design ştiinţific în ştiinţele social-politice. Întrebarea care se pune este în  ce 
măsură se poate aplica, în politică, un criteriu al ştiinţificităţii, adică dacă 
are politica un fundament ştiinţific? Teoria realităţii politice pe baze 
ştiinţifice este fundamentată de filosoful renascentist Niccolo Machiavelli. 
Este considerat descoperitorul şi fondatorul tiinţei politice văzută ca o forţă 
autonomă a raţiunii. Teza sa esenţială, în acest sens, este carte Principele (Il 
Principe)20. Identitatea Principelui se manifestă în realitatea conjuncturii 
vieţii politice, căutând, în mod educativ, ca pasiunile umane să fie 
transformate în virtuţi cetăţeneşti21. Armonia este legea acestei demnităţii 

                                                 
17 Ibidem . 
18  Ibidem. 
19  Gerardo L. Munk,  ”Canons  of Research Design in Qualitativ Analysis”, in Studies 
comparative International Development, Fall 98, Vol. 33, Issue 3, 1998. 
20 A se vedea Machiavelli Niccolo, Principele, Editura Mondero, Bucureşti,1997. 
21 Ibidem, p. 5. 
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morale la care aspiră Principele macchiavellian, simbolul întregii sale 
opere”22.  

Autorul renascentist arată că este necesară o cercetare ştiinţifică a 
fenomenelor istorice şi sociale depăşind, astfel, înţelegerea aprioristă a 
vremii sale. El separă biserica de politică în sensul laicizării fenomenului 
politic. Face distincţia între morală şi politică şi arată că primează 
imperativul categoric când se pune problema păstrării integrităţii statului, iar 
în acest sens scopul scuză mijloacele: ,,Principele  trebuie să îşi propună, 
deci să învingă în luptă şi să îşi păstreze statul, iar  mijloacele lui vor fi 
socotite onorabile şi fiecare le va lauda”23. 

Politica îşi are morala ei şi un politician bun trebuie să înţeleagă că 
există o morală a politicii bazată pe responsabilitatea în faţa istoriei. Un 
conducător va răspunde în faţa istoriei dacă nu ia toate măsurile să păstreze 
independenţa ţării sale şi dacă îi asureşte pe cetăţenii săi24.  

Machiavelli analizează marile figuri ale antichităţii, încercând să 
sistematizeze în mod ştiinţific legile de mişcare ale vieţii şi ale societăţii în 
scopul găsirii unei modalităţi  de a păstra integritatea statală. Concluzia este 
că realitatea politică nu constituie deloc o ştiinţă divină, ci una pământeană.  

Principele care guvernează  un  stat  trebuie să ţină cont de morala 
politică şi nu de cea religioasă. Criteriul de  guvernare este cel al binelui 
comun: ,,este necesar ca, atunci când fapta merită a fi învinuită, scopul să o 
scuze”25.  

Prin operele sale importante (Prinicipele şi Istoriile Florentine), 
Machiavelli arată că există un criteriu ştiinţific în istorie, politică şi 
probleme statale, iar atunci este nevoie de filosofia ştiinţei ca principiu 
structural. 

 Principiul machiavellic al raţiunii politice este aplicat şi în lucrarea 
Fundamentele  politicii elaborată de Adrian Miroiu. Autorul are ca punct de 
plecare formele interioare ale cooperării sociale şi  analizează: 
•1) mecanismele alegerilor şi acţiunilor individuale şi colective; 
•2) rolul instituţiilor sociale; 
•3) întemeierea principalelor instrumente ale acţiunii politice.  
Lucrarea pornește de problema  prizonierului apoi  abordează: 
•1)  problema  bunurilor comune,  
•2) acţiunea colectivă,  
•3) autocraţiile de tip sovietic, 
                                                 
22 Alexandru Balaci, ,,Prefaţă”, în  Machiavelli Niccolo, Principele, op. cit.,  pp. I, II. 
23 Niccolo Machiavelli, Principele, op. cit., p. 64. 
24 Ibidem,  pp. 13, 14, 38. 
25 Idem, Discursuri, Istoriile Florentine, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1968, p. 116, II,6. 
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•4) creşterea economică, 
•5) mecanismele votului şi puterii politice26. 
Se urmăreşte analiza ştiinţei politice din punctul de vedere al teoriei 
normativ al filosofiei politice27. 

 În ansamblu, teoria normativă ca abordare ştiinţifică arată că nu 
există nicio contradicţie între teoriile ştiinţelor umaniste şi analiza 
descriptivă. Criteriul ştiinţificităţii, în acest caz, are două ipoteze: 
•1) definirea conceptuală a termenilor utilizaţi; 
•2) definirea operaţională care urmăreşte testarea ipotezelor prin observaţii 
măsurabile şi se ajunge la abordare politică validă şi fidelă28.   
 Aplicarea teoriei normative asupra validităţii comportamentului uman arată 
că datele umaniste sunr o bază de studiu pentru explicarea şi evenimentelor 
individuale şi colective din societate29.  
 

III. Concluzii  despre importanţa  filozofiei ştiinţei în ştiinţe umaniste   
 

Încă de  la începutul istoriei omenirii s-au stabilit în activitatea 
practică două tendinţe cognitive: 
•1) în vederea valorificării lumii  înconjurătoare este necesară evidenţierea 
cunoştinţelor  practice despre ea şi astfel, s-a conturat  dezvoltării ştiinţei; 
•2)  pe  măsură ce oamenii aprofundează relaţiile stabilite între ei şi  între 
obiecte se reliefează ce este important în aceste trăiri şi astfel, a apărut  
filosofia. 
Studiul filosofic al dimensiunii umaniste s-a intensificat după anii ”70 . Este 
vorba de studiu normativ  se referă la  efectele unei cercetări ştiinţifice 
asupra  comportamentului  uman ancorat în contextul economic, social şi 
politic.  

Filosofia şi ştiinţa nu se diferenţiază prin obiectele de cercetat care 
legate de lumea înconjurătoare, ci prin metodologia cercetării. Cunoştinţele 
acumulate în diferitele ştiinţe  contribuie la acumularea de cunoştinţe pentru 
îmbunătăţirea vieţii şi activităţii umane, iar filosofia caută sensul vital al 
existenţei umane şi  importanţa respectivelor cercetări  în viaţa  umană.  

De evidenţiat că doar filosofia ştiinţei poate reflecta asupra 
importanţei unor descoperiri ştiinţifice în societate (de exemplu, dezvoltarea  
armelor nucleare; numai trei bombe nucleare pot distruge Pământul)30.    

                                                 
26 Ibidem. 
27 Ibidem, p. 26. 
28 Ibidem. 
29 Davin Juran, ”Distribution and Portofio Analyzes”, în Managerial Statics The Powermutt 
Project, http://www.columbia.edu/~dj114/part3.doc, 04.01.2011 18:36:52. 

http://www.columbia.edu/~dj114/part3.doc
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Filosofia ştiinţei este necesară tocmai pentru valorificarea normativă 
a lumii. Ştiinţa pătrunde în toate domeniile şi este nevoie de  interpretări 
etico-filosofice. Se poate chiar constitui metodologia filosofiei ştiinţifice  
care se structurează pe mai multe paliere: 
•1) obiectele de cercetare ale disciplinei ştiinţifice de studiu; 
•2)  elucidarea scopului  ştiinţific al investigaţiei; 
•3) elaborarea problemelor gnoseologice ale disciplinei selectate; 
•4) valorizarea  morală a descoperirilor din disciplina abordată. 

Lucian Blaga arată că în timp ce filosoful îşi pune problema 
existenţei, omul de ştiinţă se limitează doar la aria sa de studiu.31  Este atunci 
nevoie de o sinteză între filosofie și știință care este realizată de filosofia 
ştiinţei care urmăreşte o cercetare aprofundată asupra realităţilor trecute, 
prezente şi viitoare ale societăţii umane şi reflectează asupra valorizării 
morale a criteriilor ştiinţifice din ştiinţele naturale şi sociale. Filosofia şi 
ştiinţa sunt două moduri diferite de a percepe problemele umane, dar 
coexistenţa şi reciproca lor determinare a condus la această sinteza realizată 
de filosofia ştiinţei.                                
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I. Cadrul General 
Localitatea Gherța Mică este situată într-o zonă puțin cunoscută 

din județul Satu-Mare, zonă numită Țara Oașului  „Ce păcat că această 
regiune este aproape cu desăvârșire necunoscută de către turiștii noștrii, 
căci de mare public nu îndrăznim să vorbim”, constata Ion Mușlea în 19321. 
Desigur că de-alungul timpului s-au făcut diferite studii cu privire la această 
„țară” ,cu totul specială prin obiceiuri tradiții și porturi, dar din punct de 
vedere demografic cercetările sunt foarte puține. 

Situată în nord-vestul Transilvaniei, între județele Satu-Mare și 
Maramureș, Țara Oașului pare să fie cea mai mică „țară” din cele ce se 
găsesc în Ardeal. Se întinde pe o suprafață de 563 de km2 , cu un total de 
28.306 locuitori. Prima numire oficială a Țării Oașului o găsim în diploma 
de donație a lui Leopold I din 1668,  prin care acesta dăruiește contelui 
Ștefan Csaky  „Districtus Avassagh”2. 

Prima atestare documentară a localității Gherța Mică datează din 
anul 1393, de-alungul anilor întâlnim în paginile documentelor și alte 
menționări despre această comună, astfel că în 1723 găsim în Gherța Mică 
un voievod pe nume Teodor Turteanu (Theodorus Turczy). Începând cu 
anul 1831 avem la Gherța Mică sigiliul greco-catolic, care pe lângă 
inscripție reda pe Sfânta Paraschiva cu o cruce în mâna dreaptă. Într-un 
document din 21 ianuarie 1865 se face referire la cererea invățătorului 
Constantin Dragoș din Gherța Mică de a fi înscris în rândurile asociației 
Astra din Sibiu. Locuitorii din zonă au participat în număr mare la Marea 
Adunare de la Alba Iulia, plecarea s-a făcut cu trenul din Baia-Mare. In 
urma Dictatului de la Viena pentru a nu răspunde chemării din 1944 mulți 
locuitori s-au ascuns în munți, find protejați de pădurile bogate. 

                                                           
1 Ion Mușlea, Cercetări Folklorice în Țara Oașului, în: „Anuarul Arhivei de Folclor”, vol. 
I, Editura Carte Românească, Cluj, 1932, p. 119. 
2 Ioan I. Mușlea,  Cercetări Etnologice în Țara Oașului și la minerii din Nordul 
Transilvaniei, Editura Dacia XXI, Cluj-Napoca, 2011, pp. 113-115. 
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Folosind metoda propusă de Louis Henry și Michel Fleury pentru 
despuierea și valorificarea informaților cuprinse în registrele parohiale de 
stare civilă, am analizat comportamentul demografic al sătenilor din parohia 
Gherța-Mică, o localitate situată la poalele munților Oașului și la o distanță 
de circa 39 de km nord-est de Satu-Mare. Perioada studiată 1858-1907 este 
reflectată în registrele parohiale de stare civilă păstrate la Arhivele 
Naționale, Direcția Județeană Satu-Mare. Prezentul studiu este rezultatul 
interpretării nenominative a registrelor. 

Conform Recensământului din 1869 în localitatea Gherța Mică 
locuiau 1450 oameni în 340 de case, din acest total de 1450 locuitori, 1437 
erau greco-catolici iar  13 erau izraeliți. Din punct de vedere al etniei, 1437 
erau români. Observăm o medie de 3 locuitori/ casă, si totodată ni se 
prezintă o comunitate de români greco-catolici3. 

Chart nr. 1 

Structura confesionala in Gherta Mica in anul 1869

99%

1%

Greco catolici izraeliti

 
Observăm o situație specifică întregii Transilvanii, și anume, 

asocierea între naționalitate și religie. Din totalul de 1450 de locuitori, din 
punct de vedere al sexului, populația de sex feminin domină,întâlnim un 
număr de 712 femei și un număr de doar 532 de bărbați4.   

Situația se schimbă timp de 11 ani, conform recensământului din 
1880 în localitate întâlnim pe lângă izraeliți și români, maghiari, ruteni și 
chiar alte naționalități5. Datele din acest recensământ ne aduc informații 
prețioase referitoare la această localitate, avem un număr de 329 de case, cu 

                                                           
3   Recensământul din 1869 Transilvania, coord. Traian Rotariu, Editura Presa Universitară 
Clujeană, Cluj-Napoca, 2008.  
4 Ibidem.  
5 Recensământul din 1880, coord. Traian Rotariu,  Editura Staff, București, 1997, pp. 280-
281. 
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o populație totală de 1509 locuitori. Conform confesiunii în Gherța Mică 
domină confesiunea greco-catolică, cu un număr de 1480 de enoriași, avem 
1 romano-catolic, 2 reformați si 26 de izraeliți6. 

 
Chart nr.2  

Structura confesională in Gherta Mica. 1880

Greco-catolici

98%
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Pe baza informaților oferite de recensămintele reeditate de 
colectivul condus de  profesorul Traian Rotariu, constatăm o următoare 
evoluție în localitatea Gherța Mică: 

 
Tabelul nr. 1 Evoluția și structura populației din Gherța Mică (1869-

1910) 
 

An Nr.  
case 

    Nr.  Loc.    Rom. Mag. Gr        
gcoatolici 

reform
ati 

izraeliti barbati Fem
ei 

Din 
e casat. 

1869 340 1450 1437  1437  13 532 712  

1880 329 1509 1436 17 1480 2 26    

1900 398 1638 1581 43 1579 2 55 827 811 726 

1910 415 1739 1673 65 1675  61 874 865 765 

 
Analizând acest tabel care conține date referitoare la numărul 

populației intre anii 1869-1910, putem observa o creștere de la 1450 de 
locuitori în 18697 la 1739 în 19108. Această creștere poate fi observată mai 
bine în graficul de mai jos :  

 

                                                           
6 Ibidem, pp. 280-281. 
7 Idem, Recensământul din 1869. 
8 Recensământul din 1910, coord. Traian Rotariu, vol I, Editura Staff, București, 1996-
2006, pp. 465-466. 
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Chart. nr 3. Evoluția populației  in Gherța Mică 1869-
19101450 1509 1638 1739

1869 1880 1900 1910

 
De-alungul a 41 de ani, populația crește cu 289 de locuitori, 

constatăm o creștere cu 19 procente, principalul boom demografic este 
incadram in perioada 1900-19109, unde timp de 10 ani întâlnim o creștere cu 
6 procente10. Principala ocupație este agricultura, dintr-un total de 702 
muncitori, 659 lucrează pământul. O altă indeletnicirea a oșenilor este 
creștere de pomi fructiferi, prunul rămâne favoritul acestora astfel că în 
conținutul recensământului agricol din 1895 numârul prunilor se ridică la 
14010. Desigur nu sunt singurii pomi fructiferi pe care ii cultivau, mai avem 
meri intr-un număr destul de ridicat 820, piersici (1026) dar și nuci (536) și 
peri (489)11.  

Casele erau majoritatea construite din lemn, acoperite cu paie, 
pădurea fiind o bună sursă de trai și oferea lemn din belșug. In proprietatea 
localității se aflau 1065 de iugăre de pădure care se localizau foarte aproape 
de sat12. Recensământul din 1900 ne oferă cifre interesante referitoare la 
construcția caselor, 389 de case erau construite din lemn, 1 din piatră sau 
cărămidă, 8 din chirpici sau pământ. 377 erau acoperite cu paie sau trestie 
pe când doar 21 cu șindrilă. Aceste cifre ne prezintă o dovadă a modului de 
viață al românului transilvănean de la munte, unde lemnul reprezintă o sursă 
vitală pentru a supraviețuii13. 

Din punct de vedere ocupațional, la 1900 în sat erau 2 calfe, 1 
cizmar, 1 morar, 2 fierari, 1 slugă, 4 zilieri, 6 liber profesioniști, 10 casnice. 
Populația izraelită reprezenta o puternică comunitate implicată profund in 
activitatea economică a satului.14 Dacă în 1869 populația de sex feminin 
domina populația de sex masculin, în 1900 situația se inversează dar nu 
considerabil, constatăm un echilibru între sexe (827 bărbați, 811 femei)15. 

                                                           
9 Idem, Recensământul din 1900, București, 1999, pp. 482-483.  
10 Idem, Recensământul din 1910, Bucureșți, pp. 464-465. 
11 Recensământul agricol din 1895, pp. 244-245. 
12 Ibidem, p. 245. 
13 Recensământul din 1900, Traian Rotariu, Editura Staff, Cluj-Napoca, 1999, pp. 484-485. 
14 Ibidem, p. 486-487. 
15 Ibidem, p. 485-487. 
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II. Evoluția și structura căsătoriilor in Gherța Mică (1858-1907)  
Căsătoria reprezintă un eveniment demografic major în viața oricărui 

individ, dar și a comunității din care face parte. Este principala modalitate 
de a forma o familie ceea ce presupune și un anumit control social, fie el din 
partea statului a bisericii sau a comunității. Decizia de a forma o familie este 
de o mare importanță mai ales în ceea ce privește cultura bisericii greco-
catolice unde legătura creată de Dumnezeu este sfântă16. Căsătoria a 
reprezentat , până în modernism cel puțin, modalitatea esențială de formare 
a unei familii, prin căsătorie cuplul format dintr-un bărbat și o femeie, 
alături de urmașii lor biologici, intră în ciclul cosmic al vieții și al 
morții,căsătoria este considerată un act fundamental, sacru, divin, irepetabil, 
o taină asemeni nașterii și morții17. Comunitatea din Gherța Mică reprezintă 
această credință în divinitate astfel că numărul căsătoriilor este unul ridicat. 
Pe baza protocoalelor privind cununații vom incerca să stabilim 
comportamentul marital al comunității din Gherța Mică. 

 
Tabelul nr. 2. Evoluția căsătoriilor în Gherța-Mică (1858-1907) 
 

Luna 1858-
1860 

1861-
1870 

1871-
1880 

1881-
1890 

1891-
1900 

1901-
1907 

Total  

Ianuarie  7     7 

Februarie 11 34 47 37 44 25 198 

Martie 3   5 7 6 21 

April 2 1   3  6 

Mai 3 11 5 4 20 7 50 

Iunie 1 11 7 13 17 3 2 

Iulie 1 3 2 2 1 1 10 

August 1 2 3 5 5 9 25 

Septembrie  2 2 2 4  10 

Octombrie 1 3  7 3 4 18 

                                                           
16 Populație și societate, studii de demografie istorică a Transilvaniei secolele XVIII-XX, 
coord. Ioan Bolovan, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2003, pp. 166-167. 
17 Căsătorii Mixte în Transilvania, coord. Ioan Bolovan, Editura Universității Aurel Vlaicu, 
Arad, 2005, p. 88. 
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Noiembrie 6 42 37 47 51 35 218 

Decembrie        

Total 30 116 103 122 155 90 616 

 
Tabelul de mai sus ne oferă o imagine per ansamblu a modului în 

care a evoluat numărul căsătoriilor în comunitatea Gherța Mică, privind pur 
statistic constatăm un boom al căsătoriilor în intervalul 1880-1900, această 
perioadă reprezintă 44 % din totalul căsătoriilor în perioada studiată. Acest 
număr mare de cununii se poate explica printr-o imbunătățire a vieții 
sociale, și implicit a condiților de trai. Totodată formarea unui echilibru 
financiar permite comunității să prospere, iar nevoie de dezvoltare din punct 
de vedere demografic se observă în numărul căsătoriilor care timp de 50 de 
ani a ajuns la numărul 61618. Dacă facem un calcul simplu observăm un 
număr de 12,3  căsătorii pe an. Care pentru o comunitate din această zonă 
reprezintă un număr mare. 

Anii 1858-1860 nu au fost foarte prosperi din acest punct de 
vedere, acel al căsătoriilor, perioada aceasta reprezintă 4.8% din totalul 
cununiilor, în schimb anii 1861-1870 ne prezintă un număr considerabil de 
mariaje, ținând cont că ne confruntăm cu o instabilitate politică la nivelul 
Transilvaniei, numărul mariajelor in acest deceniu se ridică la 116, cu o 
medie de 11,6 mariaje pe an. Procentual privind această perioadă reprezintă 
18,8 % din totalul cununiilor. Surprinzător întâlnim un ușor recul în 
următorul deceniu (1871-1880), deceniu in care avem parte de 103 cununii. 
Cu o medie de 10,3 căsătorii pe an, și un procentaj de 16,7 % din totalul 
mariajelor anii 1871-1880 sunt pe ultimul loc din punct de vedere al 
nupțialității19.  

Ne oprim acuma asupra anilor 1881-1890, interval în care numărul 
căsătoriilor crește ajungând la un total de 122. Media căsătoriilor pe an este 
foarte apropiată de media mariajelor între 1858-1907 (12,2 mariaje pe an), 
nupțialitatea atingând în această perioadă echilibrul aproape perfect. 
Perioada 1891-1900 repreintă una din cele mai prospere perioade studiate, 
numărul căsătoriilor se ridică la 155, cu o medie de 15,5 căsătorii pe an. 
Procentul deținut de aceast interval de timp este de 25% din totalul 
căsătoriilor, un sfert din mariaje au avut loc în acest interval. Deși nu este un 

                                                           
18 Arhivele Naționale, Direcția Județeană Satu-Mare, fond. Registre Parohiale de Stare 
Civilă Gherța Mică. 
19 Ibidem. 
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deceniu complet, intervalul dintre 1901-1907, este pe locul secund în ceea 
ce privește media căsătoriilor cu un procent de 12,8 căsătorii pe an20. 

Privind cu atenție la această ascensiune a numărului cununiilor in 
perioada 1958-1907 constatăm o creștere de la an la an (cu un ușor recul în 
perioada 1871-1880), a numărului căsătorilor, această prosperitate in timp 
duce la o bună dezvoltare demografică dar și socială. 

 
Chart. nr. 4.  Evoluția căsătoriilor în Gherța Mică (1858-1907) 
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Avem de față o comunitate formată 99 % din greco-catolici, unde 

normele bisericești reprezintă principala lege morală dar și 
comportamentală. Nu se fac nunți în zilele de post miercuri și vineri, si nici 
in posturile mari precum postul Crăciunului, Paștelui. Privind cu atenție 
asupra datelor oferite de tabel observăm ca majoritatea nunților au loc un 
lunile februarie și noiembrie, chiar inainte marilor posturi. Dacă facem un 
calcul simplu observăm ca 67% din totatul mariajelor au loc in aceste două 
luni. Un alt motiv pentru care se preferau aceste perioade și nu cele de vară 
se datorează muncii agricole mult mai pertinente în anotimpurile calde21. 

Luna cu cele mai multe căsătorii este noiembrie în care inregistrăm 
un total de 218 cununii, cu un procentaj de 35% din totalul mariajelor luna 
noiembrie este de departe perioada în care oamenii au intemeiat o familie 
sub binecuvântarea lui Dumnezeu. La polul opus se clasează lunile în care 

                                                           
20 Ibidem. 
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muncile agricole reprezintă principala preocupare din viața țăranilor. Astfel 
că lunile Iunie, Iulie, August, Septembrie, au o pondere de doar 18% din 
totalul mariajelor. Mai puțin decât luna Februarie care singură ocupă 32% 
din totalul căsătoriilor. Recordul de căsătorii într-un deceniu este de 
51 în luna Noiembrie, în perioada 1890-1900. 

De asemenea foarte important de observat este faptul că 
majoritatea căsătoriilor în proporției de 90 % au loc între necăsătoriți, iar 
foarte puțin între un necăsătorit și o văduvă, sau un văduv și o necăsătorită. 
Avem cazuri foarte rare desigur în care se căsătoresc doi văduvi.Vârsta la 
căsătorie în cazul bărbaților este de 24 de ani, avem cazuri extreme de 58 de 
ani, cel mai în vârstă, și cel mai tânăr de 19 ani. La femei media este mult 
mai scăzută, media de căsătorie este de 19 ani, cazul cel mai extrem întâlnit 
este de 43 de ani. 

 
Chart. Nr. 5. Perioada căsătoriilor pe luni. 
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III. Evoluția natalității in Gherța-Mică (1858-1907) 
În familiile tradiționale românești și desigur nu numai un copil este 

considerat o binecuvântare, astfel că încă din prima perioadă a căsătoriei 
primul obiectiv urmărit de tânăra familiei este de a da naștere unui copil. 
Botezul creștin este un act de o importanță vitală în viața Bisericii, 
reprezintă produsul unui proces evolutiv al ritualurilor de curățire din 
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Vechiul Testament și al altor forme de botez. Dogma botezului reprezintă 
poarta de intare în Împărăția Cerurilor, toți cei care se nasc pe pământ se 
cade să primească baia renașterii spre viața veșnică prin unirea cu Iisus 
Hristos pentru a dobândi iertarea păcatului strămoșesc și a celorlalte păcate 
dacă sunt adulți22.  

Un rol însemnat în creșterea duhovnicească a copilului o au nașii, 
aceștia reprezintă părinții spirituali ai copilului, între fin și nănaș se nasc 
puternice legături, dacă un frate botează unui alt frate legătura de sânge 
dispare și aceștia nu își mai zic frate ci cumetre. Dumnezeu iartă păcatele 
celor ce creștinează pe alții, cel ce nu primește să fie naș face un mare păcat. 
Nașii trebuie să se pregătească de cele trebuitoare, un lucru important este 
lumânarea. Aceasta se impodobește cu flori, mai ales cu busuioc, și chiar cu 
cordele de mătasă dacă nașul e mai cu dare de mână23. 

 
Tabelul nr. 3 Evoluția natalității în Gherța Mică ( 1858-1907) 
 

Sfinții părinți consideră că nou-născutul trebuie să aibă un singur 
nume, iar numele acestuia trebuie să fie unul creștin ales din calendar, 

                                                           
22 Ioan Lipei, Botezul Creștin, Ed. Metanoia, Oradea, 2004, p. 159. 
23 Gorovei, op. cit. pp. 58-59. 

Luna 
concepției 

Luna 
nașterii 

1858-
1860 

1861-
1870 

1871-
1880 

1881-
1890 

1891-
1900 

1901-
1907 

Total 

Aprilie ianuarie 11 41 29 39 46 34 200 

Mai februarie 12 38 36 38 60 49 233 

Iunie martie 14 41 59 39 55 40 248 

Iulie aprilie 32 49 62 61 76 29 309 

August Mai 17 34 41 49 71 54 266 

Septembrie Iunie 8 58 37 82 62 50 297 

Octombrie Iulie 13 41 46 57 64 47 268 

Noiembrie August 8 29 34 55 49 41 216 

Decembrie Septembrie 6 42 18 48 42 42 198 

Ianuarie Octombrie 14 27 47 45 59 41 233 

Februarie Noiembrie 10 30 29 41 36 33 179 

Martie Decembrie 7 23 26 24 25 32 137 

Total  152 453 464 578 645 492 2784 

Din care 
nelegitimi 

 17 28 31 31 32 20 159 
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pentru ca acel copil să aibă un protector și un sfânt mijlocitor în viața lui. 
Copilul trebuie botezat la 8 zile după naștere, așa cum a fost dus și pruncul 
Iisus la templu pentru a fi ” tăiat împrejur” care, este tot un botez la evrei, 
deși întâlnim unele cazuri când copilul este botezat mai devreme sau mai 
târziu de 8 zile24. 

Cu un total de 2784 de nașteri în decursul a 50 de ani, 
comunitatea din Gherța Mică se incadrează în media nașterilor din 
Transilvania în ceea ce privește această perioadă. Media de nașteri pe an 
este 55 copii/an25. Principalul boom demografic îl inregistrăm in cuprinsul 
anilor 1891-1900, în acest intervam de timp avem 645 de copii născuți, o 
medie de 64,5 copii pe an. Tabel de mai sus ne permite să observăm un 
ascendent al numărului nașterilor, intervalul 1861-1870 reprezintă 
procentual doar 16% din totalul nașterilor, în schimb ce în ultimul deceniu 
al secolului XIX, procentul este de 23 %. In secolul XX timp de doar 6 ani 
numărul nașterilor depășește două mari perioade din secolul precendent 
(1861-1870 1871-880) cu un total de 492 de copii26.  

Numărul copiilor nelegitimi este unul mare, acestia ocupă un 
procentaj de 5% din totalul nou-născuților, cei mai mulți copii nelegitimi 
inregistrati sunt în intervalul 1890-1900. Principalele luni de concepție a 
copiilor reprezintă lunile de  vară, la polul opus situânduse lunile de iarnă. 

 
 
 

Chart. nr. 6 Evoluția natalității în Gherța Mică ( 1858-1907). 
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24 Ne vorbește părintele Ilarion Argatu, Editura Mila Creștină,  2004, pp. 34-35. 
25 Arhivele Naționale, Direcția județeană a arhivelor Satu-Mare, fond Registre Parohiale de 
stare Civilă Gherța Mică. 
26 Ibidem. 
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Făcând un calcul simplu în lunile Iulie, August, Septembrie, 
reprezintă un procentaj 33 % din totalul concepților. Se pare că munca 
câmpului a ajutat la conceperea multor copii, iar în ceea ce privește mitul 
abstinenței sexuale în timpul postului acesta nu se aplică la comunitatea din 
Gherța Mică deoarece intâlnim un număr mare de  concepții in lunile 
Aprilie, Martie. Aceste două luni se clasează la coada clasamentului dar nu 
putem vorbi de o abstinență totală.  Recordul de nașteri il intâlnim in 
perioada 1891-1900 in luna iunie, copii find concepuți in luna septembrie al 
anului anterior. O concluzie poate fi faptul că strugurii incep să se culeagă în 
acea perioadă al anului, iar bautura lui Bachus duce la creștere numărului 
contactelor sexuale. 
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Chart. nr. 7 Evoluția concepților și a nașterilor

 
 

III. Evoluția mortalității în Gherța Mică (1858-1907)  
Moartea reprezintă un final în toate culturile, in creștinism moartea 

reprezintă o trecere în lumea „celor drepți”, din punct de vedere demografic 
insă este ultimul indicativ pe care il putem analiza pe baza fiselor din 
registrele parohiale. Cauzele morții sunt infinite, de la boli, la epidemii, 
accidente, asasinate iar in comunitatea Gherța Mică nu ducem lipsă de astfel 
de cauze. Epidemia de holeră din 1873 se face simțită și in zona Oașului 
aceasta afectând traiul populaței dar mai ales nou născuții. 
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 Analizând cu atenție registrele în rubrica observații descoperim 
elemente picante din viața decedatului, am întâlnit un caz în care femeie este 
descrisă ca find mizeră, aceasta decedat la 60 de ani și probabil preotul a 
considerato o femeie desfrânată. Un alt element intersant notat de către preot 
este moartea unui țigan in anul 1862, foarte interesant este că în 
recensământul din1869 nu apare o comunitate de țigani în Gherța Mică27. 

În tabelul de mai jos am cautat să analizez evoluția mortalității in 
perioada 1858-1907, unde am urmărit in fiecare lună numărul deceselor. 

 
Tabelul nr. 4. Evoluția mortalității in Gherța Mică (1858-1907) 
 

Luna 1858-
1860 

1861-
1870 

1871-
1880 

1881-
1890 

1891-
1900 

1901-
1907 

Total 

Ianuarie 8 25 31 33 38 26 161 
Februarie 7 28 44 35 33 24 171 
Martie 13 19 44 36 53 23 188 
Aprilie 13 25 30 57 44 25 194 
Mai 7 28 30 48 49 27 189 
Iunie 5 20 24 42 34 26 151 
Iulie 7 19 24 52 38 33 173 
August 3 18 39 37 46 23 166 
Septembrie 4 18 38 25 41 23 149 
Octombrie 6 44 29 37 42 27 185 
Noiembrie 8 22 21 43 43 17 154 
Decembrie 7 10 29 43 36 19 144 
Total 89 309 382 488 533 293 2094 

 
După cum bine se poate observa in tabelul de mai sus lunile cu 

cele mai multe decese sunt in perioada virusilor si a epidemiilor, perioada 
dezghețului reprezintă cel periculos moment al anului când virozele ating 
punctul culminant. Lunile Martie, Aprilie și Mai au ponderea cea mai mare 
în ceea ce privește totalul deceselor cu un procentaj de 27,2 %. La polul 
opus se situează lunile Decembrie și Ianuarie cu un procentaj de 14,5 %. 
Nici in lunile de lucru al câmpului procentajul nu il depășește pe cel din 
lunile in care pericolul virusilor este mare, in lunile August, iulie, 
septembrie, procentajul este de 23,3 %. Majoritatea bărbaților lucrează la 

                                                           
27 Ibidem. 
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pădure unde pericolul este foarte mare, avem cazuri in care au murit datorită 
căderii buștenilor pe ei28.  

 
 

Chart  nr. 8. Mortalitatea pe luni la Gherța Mică. (1858-1907) 
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Perioada cuprinsă între anii 1861-1870 înregistreză un număr 

mediu de decese dacă comparăm cu Transilvania, media de decese pe an 
este de 30 de oameni, următorul deceniu (1871-1873) se confruntă cu un 
boom al mortalității ajungând la o medie de 38,9 morți/ an, situația ni se 
prezintă și mai gravă în intervalul 1871-1880 când media ajunge 48 
morți/an. De departe cea mai neagră perioadă sunt anii 1881-1890 când 
mediat morților ajunge la 53,3/ an. Holera a afectat in primul rând nou 
născuții care nu au avut nici-o șansă impotriva acestei cumplite boli.  

Toxinfecțile alimentare au fost si ele o principala cauza a 
deceselor, fructele nespălate, si necoapte prvocând deseori decese. Moarte 
infantilă deține procentajul major  cu aproximativ 29 %, condițile de trai și 
igiena nu reprezintă unul din punctele forte ale țăranilor români.  Peste 53 % 
din totalul deceselor se inregistrează la copii intre 1-14 ani cauzele find 
mltiple: alimentația nesănătoasă, lipsa de igienă, lipsa de asistență medicală, 
dar și atenția insuficientă acordată copilului de către părinte. 

 
 

                                                           
28 Arhivele Naționale, Direcția Județeană a arhivelor statului Satu Mare, fond Registre 
Parohiale de Stare Civilă. 
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Chart nr. 9. Evoluția mortalității în Gherța-Mică. Pe  decenii.  
(1858-1907) 

0

500

1000
89

309 382 488 533
293

 
Concluzii 
Pe baza datelor înregistrate în registrele parohiale se cuvin trasate 

limitele sporului natural pe decenii inregistrat la Gherța Mică, sporul natural 
per ansamblu este de 690 de persoane. Pe deceniul 1861-1870 este de 144 
persoane, deceniul următor sporul natural scade la 82 persoane pe fondul 
epidemiei de holeră. Deceniul 1881-1890 înregistreză un spor natural de 90 
persoane. Chiar dacă numărul nașterilor este foarte mare în perioada 1890-
1900 (645 ) și cel al deceselor este foarte mare astfel că sporul natural este 
de doar 112 persoane. 

Sporul natural se incadrează în media sporului natural din țara 
Oașului, populația timp de 50 de ani crește cu 690 de persoane. Acest studiu 
ne oferă o perspectivă generală asupra dezvoltării demografice produsă în 
localitatea Gherța Mică, o analiză mai profundă a arhivelor de stare civilă 
ne-ar ofei o imagine mult mai amănunțită a comunității.  

Evoluția demografică a populației din Gherța Mică se incadrează 
în dezvoltarea demografică petrecută în Țara Oașului în a doua jumătate a 
secolului XIX și începutul secolului XX. Numărul mare de căsătorii, nașteri 
și decese ne prezintă o comunitate activă din toate punctele de vedere.  

Cauzalitățile deceselor sunt multiple, intâlnim multe cazuri de 
holeră incepând cu septembrie 1873, preotul notează această boală nu holeră 
ci coleră. Alte cauze notate de către preot în rubrica boală sunt aprinderile 
de plămâni, boala lungă, slabiciune, de friguri,boli in general ale aparatului 
respirator sau digestiv. 



386 
 

Numărul mare de căsătorii ne duce la concluzia că această 
comunitatea, aproape 100% greco-catolică, vede în căsnicie o necesitate în 
crearea  legăturii divine  dintre divinitate și om. Un număr mare de căsătorii 
duce la un număr mare de nașteri caz semnalat in Gherța Mică. 
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PARTICIPAREA  BĂNĂȚENILOR  LA  EXPOZIȚIILE 
ASOCIAȚIUNII TRANSILVANE  PENTRU  LITERATURA  

ROMÂNĂ  ȘI  CULTURA POPORULUI ROMÂN( „ASTRA”)  DIN 
1862  ȘI 1881 

 
 

                                                                                    Dumitru Tomoni, 
Făget (Timiş) 

 
 

Dintre numeroasele societăţi culturale create începând cu a doua 
jumătate a sec. al XIX-lea şi până la Marea Unire, în provinciile româneşti 
aflate sub dominaţie străină, cea mai importantă a fost Asociaţiunea 
transilvană pentru literatura română şi cultura poporului român („ASTRA”), 
ea reprezentând principalul for cultural al românilor din Ardeal cu implicaţii 
deosebite şi în sfera vieţii social-economice şi politice1. Nu întâmplător ea 
va constitui un model de organizare şi acţiune pentru cea mai mare parte a 
societăţilor culturale înfiinţate în această perioadă, unele consfinţind în 
statute că, în cazul încetării activităţii, întreaga avere va reveni Asociaţiunii: 
Societatea Transilvania2 din Bucureşti, Societatea „Carmen-Silva” din 
Graz3, Societatea literară „Petru Maior” din Budapesta4, Societatea „Iulia” a 
studenţilor români din Cluj5 etc. 

Înfiinţată într-o vreme când, aşa cum spunea Andrei Bârseanu la 
jubileul de 50 de ani al Asociaţiunii – „energia naţională îşi caută să-şi afle 
alt câmp de acţiune, un câmp mai neted şi mai mănos, câmpul nesfărşit şi 
veşnic roditor al culturii”6 -, Asociaţiunea întruchipa idealurile generaţiei de 
la 1848, care a înţeles că lupta va continua în primul rând prin mijloace 
culturale, solidaritatea şi unitatea culturală fiind importante pentru realizarea 
unităţii naţionale. 

                                                 
1 Dan Berindei, Cultura naţională română modernă, Bucureşti, Editura Eminescu, 1986, p. 
379. 
2 Pamfil Matei, Asociaţiunea transilvană pentru literatura română şi cultura poporului 
român (ASTRA) şi rolul ei în cultura naţională (1861-1950), Cluj-Napoca, Editura Dacia, 
1986, p. 61.  
3 Ibidem. 
4 Direcţie Judeţeană Sibiu a Arhivelor Naţionale (în continuare D.J.S.A.N.), Fond Astra, 
dosar 627/1897, f. 1. 
5 Eugenia Glodariu, Asociaţiile culturale ale tineretului sudios român din Monarhia 
Habsburgică 1860-1918, Cluj-Napoca, 1998, p. 80. 
6 Transilvania, an. XLII, nr. 4, iulie-august 1911, p. 325. 
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În rândul celor 212 membri, câţi avea Asociaţiunea la înfiinţare, 
Banatul era reprezentat de Andrei Mocioni ca membru fondator şi şase 
membri ordinari: Athanasie M. Marienescu, George Popovici, Iova 
Popovici,, Aloisiu Vlad, Alexandru Lebu şi Grigorie Munteanu7. În 
adunarea de constituire s-a citit conţinutul scrisorii lui Emanuil Gojdu, 
comitele suprem al comitatului Caraş, prin care acesta salută înfiinţarea 
Asociaţiunii şi promite a intra în rândul membrilor fondatori8. În aceeaşi 
adunare vor fi proclamaţi membri onorari şi bănăţenii: Damaschin Bojincă, 
profesor de drept la Academia Mihăileană din Iaşi9, Ştefan Moldovan, 
prepozit capitular în Lugoj şi Liviu Andrei Papp, canonic în Lugoj10. 
Bănăţeanul Pavel Vasici, de profesie medic, stabilit în Sibiu, unde 
îndeplinea din 1850 funcţia de referent la Comisia şcolară din localitate, iar 
din 1855 pe cea de consilier şcolar şi inspector al tuturor şcolilor ortodoxe 
din Transilvania, va fi ales între cei 9 membri fondatori11.  

Până la extinderea organizatorică a Asociaţiunii şi pe teritoriul 
Banatului, numărul bănăţenilor înscrişi ca membri fondatori sau ordinari va 
creşte an de an, mulţi dintre ei remarcându-se prin solicitudinea manifestată 
faţă de numeroasele iniţiative ale Comitetului Central al Asociaţiunii. 
Revista „Transilvania” consemnează numele bănăţenilor: Anton, George, 
Alexandru, Victor, Eugen şi Zeno Mocioni, episcopului Nicolae Popea din 
Caransebeş12, canonicului şcolar Petru Raţiu din Lugoj, avocatului Petru 
Tisu din Panciova şi notarului public în Oraviţa, Aurel Maniu13, care şi-au 
achitat taxa de 200 de fl., fiind înscrişi în rândul membrilor fondatori. 
Episcopul greco-catolic Victor Mihaly din Lugoj, se va înscrie în 1877 
membru pe viaţă14. Mult mai mare era numărul bănăţenilor înscrişi în listele 
membrilor ordinari: Nicolae Tincu Velea din Secaş15 şi Tătucu Nicolae din 
                                                 
7 Actele privitoare la urzirea şi înfiinţarea Asociaţiunii transilvane pentru literatura 
română şi cultura poporului român, Sibiu, 1862, p. 53-54 (în continuare: Actele...). 
8 Ibidem, vezi şi Octavian Goga, Mijloace de propagandă literară şi culturală ale 
Asociaţiunii şi dezvoltarea lor, „Transilvania”, an. XLII, nr. 4, iulie-august 1911, p. 349-
392; Onisifor Ghibu, Evoluţia secţiilor literare şi ştiinţifice ale “Astrei”, Sibiu, Edit. 
Asociaţiunii, 1925, p. 7-10, Mihai Sofronie, Aspecte ale activităţii Asociaţiunii transilvane 
„Astra” până la 1918, Sibiu, Edit. Caleidoscop, 1996, p. 68-91. 
9 Damaschin Bojincă, Scrieri. De la idealul luminării la idealul naţional, studiu introductiv, 
selecţie de texte şi note de Nicolae Bocşan, Timişoara, Edit. Facla, 1978, p. XVI. 
10 Actele..., p. 73-74. 
11 Grigore Ploeşteanu, Un iluminist român în secolul al XIX-lea – Pavel Vasici, “Studii. 
Revistă de istorie”, tomul 24, nr. 1, 1971, p. 112. 
12 “Transilvania”, an. XVIII, nr. 17-18, 1885, p. 152. 
13 Ibidem, nr. 18, 1870, p. 218. 
14Ibidem, nr. 15, 1877, p. 180. 
15 D.J.S.A.N., Fond. Astra, dosar 190/1863, f. 1. 
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Iablaniţa16, menţionaţi în anii 1863/1864, Silvan Matei din Bocşa Română, 
Andrei Dănilă din Coştei, Dumitru Stoica şi Ioan Popovici din Vaidei 
(1869/70), Alexiu Popescu din Bocşa Română, Gregoriu M. Marinescu şi 
Iosif Botto din Lipova (1874), Alexandru Ternoveanu din Orşova (1876), 
Petru Popu şi Simeon Tamaşiu din Lugoj (1877), Gabriel Popdanu din 
Sânandrei şi George Dobrin din Lugoj (1880), Teodor Păcăţianu, notar în 
Jadani, Andrei Ghidiu din Oraviţa, Fabiu Rezin, George Martinescu şi Titu 
Haţieg din Lugoj (1883), Petru Tisu din Panciova (1884), Ludwig Meheş, 
medic în Mehadia, Ioan Russu-Micu, Dimitrie Bălănescu şi Andrei 
Boboroni din Biserica Albă (1885), Emanuil Ungureanu din Timişoara 
(1887), Ioan Pinciu din Caransebeş şi George Sima din Cărpiniş (1889), 
Alexandru Lemenyi din Bocşa, Ianculescu Simeon şi Moise Micu din 
Poiana Mărului (1890), Ioan Bunea din Cacova (1894), Ilie Trăilă din 
Oraviţa, Alexandru Crenian din Reşiţa, Ioan Linţiu din Caransebeş, Lazăr 
Roşculeţ din Satu Nou şi Lazăr Şimon din Ciacova (1895)17. 

Bănăţenii vor participa la expoziţiile organizate de Asociaţiune în 
1862 şi 1881 cu exponate reprezentative pentru bunăstarea şi frumuseţea 
zonei, pentru a reliefa elementele comune de cultură şi viaţă economică. Cu 
prilejul Adunării Generale din 1862, la Braşov se organizează o expoziţie cu 
obiecte şi produse agricole, industriale, de artă, cusături şi ţesături, adunate 
din toate provinciile româneşti aflate în cadrul Imperiului Habsburgic. „Era 
cea dintâi expoziţiune curat românească”18, ce trebuia să demonstreze 
capacitatea de creaţie industrială şi artistică a românilor de pretutindeni şi să 
confirme unitatea vieţii materiale şi spirituale. În acelaşi timp, creşterea 
bunăstării materiale nu se putea face fără cunoaşterea nivelului de 
dezvoltare economică a provinciilor româneşti şi a potenţialului de muncă şi 
creaţie reflectat în produsele activităţii românilor. Or, acest lucru se putea 
realiza şi prin organizarea unor expoziţii cu produse ale industriei casnice, 
ale ocupaţiilor tradiţionale, cu obiecte de artă populară şi mărturii ale 
istoriei, culturii şi civilizaţiei româneşti19. Pentru organizarea în bune 
condiţii a expoziţiei, s-a constituit la 27 ianuarie/8 februarie 1862 o comisie 
formată din Ioan Popasu (preşedinte), Gavril Munteanu şi George Bariţiu, 
care a întocmit un program al expoziţiei, făcut cunoscut prin intermediul 

                                                 
16 Ibidem, dosar 216/1864, f. 1. 
17 Elena Borugă, Legăturile Asociaţiunii “Astra” cu Banatul în perioada 1861-1895, „Acta 
Musei Napocensis”, XX, Cluj-Napoca, 1983, p. 579-580. 
18 Al. Odobescu, Opere complete, vol. II, Bucureşti, 1908, p. 277. 
19 Cornel Petroman, Contribuţii bănăţene la expoziţiile Astrei, „Analele Banatului”, serie 
nouă, arheologie-istorie, X-XI, vol. II, Timişoara, Edit. Mirton, 2004, p. 486. 
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presei20. Comisia trebuia să supravegheze inventarierea, expunerea, 
păstrarea, vânzarea sau expedierea obiectelor către proprietar. În acelaşi 
timp, pentru a se ţine o evidenţă riguroasă şi o informare corectă a 
vizitatorilor, s-a realizat un catalog în care erau înregistrate toate exponatele. 
Conform programului stabilit, expoziţia deschisă la 16/28 iulie 1862 era 
organizată în 5 secţiuni: obiecte de arte frumoase (secţiunea I), produse 
manufacturiere pentru femei (secţiunea II), produse manufacturiere pentru 
bărbaţi (secţiunea III), produse de agricultură (secţiunea IV) şi produse 
montanistice (secţiunea V)21. Secţiunile erau împărţite pe grupe, în funcţie 
de natura şi calitatea produselor. Expoziţia era deschisă zilnic între orele 14-
18, iar duminica şi în zilele de sărbătoare, între orele 10-18, plătindu-se la 
intrare 20 de creiţari. După a treia zi de la deschidere, exponatele destinate 
vânzării se puteau cumpăra. Cele peste 2000 de exponate puteau fi admirate 
doar până la mijlocul lunii august, pentru că localul Liceului Românesc din 
Braşov, unde era organizată expoziţia, trebuia pregătit pentru începerea 
noului an şcolar. Cele mai apreciate exponate au fost premiate de către un 
juriu format din 7 membri, aleşi de comisie din rândul membrilor 
Asociaţiunii. Premiile acordate reprezentau 10% din veniturile obţinute în 
urma vânzării exponatelor donate Asociaţiunii.  

La această expoziţie au participat şi bănăţenii cu articole de 
cusături şi ţesături, piese de îmbrăcăminte, covoare, lucruri de mână, 
produse de vinificaţie, plante medicinale etc. „Catalogul expoziţie româneşti 
deschise în 16/28 iulie 1862”, publicat ca supliment al „Gazetei 
Transilvaniei”22, menţiona şi 34 de exponate trimise de 16 bănăţeni: 9 din 
Lipova şi câte unul din Vlaicovăţ, Lătunaş, Chizătău, Timişoara, Lugoj, 
Bulci şi Bocşa Montană. Acelaşi catalog consemna numele bănăţenilor şi 
obiectele trimise la expoziţie. Astfel, preotul Iosif Suciu din Lipova, David 
Simon, Iulia Suciu, Anastasie Suciu, Sofia Marinescu şi Elena Demetrescu 
din aceeaşi localitate, au dăruit diferite produse artizanale şi piese de 
îmbrăcăminte. Elena Mocioni din Foeni a trimis două oprege ţesute, iar 
Sabina Rădulescu din Chizătău, Ecaterina Nicolae din Lugoj şi Vasile 
Diaconovici din Bocşa Montană, mai multe obiecte de port popular. 
Consilierul şcolar, Constantin Ioanovici, din Timişoara a oferit în dar şase 
butelii cu vin de Miniş, iar Iosefina Mocioni din Bulci, un sierpar bărbătesc 

                                                 
20 „Telegraful român”, Sibiu, an. X, nr. 49 din 21 iunie 1862 st. n., p. 2; vezi şi „Gazeta 
Transilvaniei”, an. XXV, nr. 49 din 23 iunie 1862 st. n., p. 194-195; „Concordia”, Pesta, an. 
II, nr. 51, din 28 iunie/10 iulie 1862, p. 202. 
21 „Telegraful român”, an. X, nr. 49 din 21 iunie 1862 st. n., p. 2.  
22 „Gazeta Transilvaniei”, an. XXV, nr. 66 din 22 august 1862 st.n. (supliment). 
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cusut cu fir de aur pe catifea roşie23. Printre exponatele ce au reţinut atenţia 
scriitorului Al. I. Odobescu, observator şi cronicar al acestei complexe 
manifestări, au fost şi “preşurile ţesute cu fir alb sau galben, cu ornamente şi 
cu ciucuri lungi de lână colorată, care se lucrează în Banat”24. 

Acelaşi interes l-a stârnit în Banat şi expoziţia organizată de 
Asociaţiune în august 1881, anul unificării mişcării politice prin crearea 
unui singur partid naţional, Partidul Naţional Român. Încă de la sfârşitul 
anului 1880 se observă o intensă preocupare în acest sens, atât prin 
corespondenţa purtată de bănăţeni cu Comitetul Central de la Sibiu, cât şi 
prin desele articole apărute în presa bănăţeană, referitoare la organizarea 
expoziţiei. Gazeta timişoreană „Luminătoriul”, din 6/18 decembrie 1880, 
publică un „Apel către industriaşii, meseriaşii şi economii noştri” semnat de 
de Pavel Vasici. Apelul se adresează bănăţenilor, pentru că „Banatul are tot 
felul de industriaşi, meseriaşi şi economi, şi poate emula cu orice parte 
locuită de români”. Li se cerea ţărăncilor române să prezinte exponate 
etnografice, coloranţi naturali folosiţi pentru vopsit, plante folosite pentru 
prepararea medicamentelor, produse agricole şi artizanale. La 1 ianuarie 
1881, Pavel Rotariu, editorul şi redactorul „Luminătoriului”, răspunde unei 
adrese primite din partea Comitetului de organizare a expoziţiei de la Sibiu, 
cerând 400 de exemplare din apelul lansat pentru a-i îndemna pe români să 
participe la organizarea expoziţiei.25 „Apelul către poporul românesc, în 
cauza expoziţiunei naţionale care se va deschide în 15/27 august 1881, la 
Sibiu”, a fost aprobat în şedinţa plenară a Comitetului Central din 2 
decembrie 1880 şi publicat apoi în revista „Transilvania”, împreună cu 
programul şi regulamentul expoziţiei. Apelul evidenţia convingerea 
conducătorilor Asociaţiunii că „Nici un popor care nu cultivă artele şi 
industria nu are drept a se număra între popoarele civilizate [...] Popoarele 
lipsite de industrie n-au viitor”26.      

Ca răspuns la acest apel, difuzat de Pavel Rotariu, se constituie 
subcomitete de organizare a expoziţiei în cele mai importante centre din 
Banat, remarcându-se cele de la Bocşa şi Timişoara. La Bocşa Montană sunt 
convocaţi, la 12 februarie 1881, intelectualii din cercurile administrative 
Bocşa şi Reşiţa, pentru alegerea unui subcomitet în vederea participării la 
expoziţia de la Sibiu27. La începutul lunii iunie se organizează la Timişoara 

                                                 
23 Ibidem 
24 Al. I. Odobescu, op. cit., p. 285, vezi şi Ioan Lupaş, Din istoria Transilvaniei, ediţie 
îngrijită de Marina Vlasiu, Bucureşti, Editura Eminescu, 1988, p. 188. 
25 D.J.S.A.N., fond Astra, dosar 4/1881, f. 1. 
26 „Transilvania”, an XII, nr. 5-6, 1-15 martie 1881, p. 49-50. 
27 Elena Borugă, op. cit., p. 577. 
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un subcomitet format din 15 persoane: Pavel Rotariu (preşedinte), G. Trăilă 
(vicepreşedinte), M. Barbu şi G. Gataianţiu (notari) şi membri: P. Anca, G. 
Oprişoiu, V. Ignea, I. Popescu, P. Iovin, C. Maniu etc.28. În şedinţa 
subcomitetului din 3/15 iunie 1881 se prezintă tematica expoziţiei care 
cuprindea şase tipuri de exponate: 1) montanistică (cărbune, sare, petrol, 
aur, argint, plumb); 2) agricultură, silvicultură şi horticultură (seminţe, 
produse agricole, produse horticole, viticole, legume, flori etc.); 3) 
industriale (chimicale, conserve, vinuri, sticlărie, ţesături); 4) maşini şi 
unelte; 5) arte grafice şi decorative; 6) literatură. Se puteau trimite numai 
exponate româneşti realizate sau aflate în proprietate. Doritorii trebuiau să 
se adreseze subcomitetului până la 16/28 iunie, sau Comitetului din Sibiu 
până la 1/13 iulie. Subcomitetul lansează un apel către meseriaşi şi artişti 
pentru a trimite lucrări reprezentative: „Deci, la lucru fraţi români! Să 
cugetăm că străinii privesc cu ochii lui Argus la noi, să salvăm dară onoarea 
naţiunei noastre, prin aceea, ce ea întreagă arată naintea lumei...”29. Fiecare 
obiect avea o fişă de însoţire în care erau trecute numele, prenumele şi 
adresa expeditorului, valoarea obiectului şi destinaţia lui: dacă se donează 
Asociaţiunii, se comercializează sau se restituie proprietarului30. Deoarece 
autorităţile maghiare nu aprobă organizarea expoziţiei de către Asociaţiune 
pe motiv că statutele nu prevedeau organizarea de expoziţii, Comitetul 
Central de la Sibiu dizolvă subcomitetele locale31. La Timişoara 
subcomitetul s-a dizolvat, constituindu-se însă un alt comitet din proprie 
iniţiativă, dar în aceeaşi componenţă32. „Luminătoriul” din 8/20 august 
1881, dezminte ştirea răspândită în Banat, referitoare la o posibilă epidemie 
de tifos în Sibiu şi prezintă juriul expoziţiei pentru toate cele 6 secţiuni. 
Juriul era format din personalităţi marcante ale mişcării naţionale din 
Transilvania: David Urs (preşedinte), Demetriu Comşa (secretar), George 
Bariţiu, George Pop de Băseşti, Alexandru Sterca Şuluţiu, Iacob Bologa, 
Eugen Brote, Daniil P. Barcianu, Visarion Roman, Zaharia Boiu etc.33. 
Potrivit regulamentului de jurizare, celor mai apreciate exponate se acordau 
premii în bani, medalii şi diplome de recunoştinţă. Premierea o făcea 
preşedintele Asociaţiunii, într-un cadru festiv, fiind prezenţi membrii 
Comitetului Central, ai Comitetului de organizare a expoziţiei şi ai 

                                                 
28 „Luminătoriul”,Timişoara, an. II, nr. 46, 10/22 iunie 1881, p. 3. 
29 Ibidem. 
30 „Telegraful român”, an. XXIX, nr. 81 din 14 iulie 1881 st. n, p. 323. 
31 D. J. S. A. N.; Fond Astra, Procese verbale, nr. 171/1881, f. 48. 
32 „Luminătoriul”, an. II, nr. 55, 11/23 iulie 1881, p. 4. 
33 „Gazeta Transilvaniei”, an. XLIV, nr. 89 din 6/18 august, p. 3; vezi şi „Telegraful 
român”, an XXIX, nr. 98 din 22 august 1881 şt. n., p. 390.  
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juriului34. Printre cei 30 de membri ai juriului era şi Adolf Diaconovici, 
secretar al Societăţii Căilor Ferate din Reşiţa, dar care nu a putut participa la 
expoziţie fiind înlocuit cu Andrei Cosma din Zalău35. 

Expoziţia, pregătită de Comitetul de organizare, în frunte cu 
Partenie Cosma, directorul Băncii „Albina” şi Eugen Brote, se deschide la 
15/27 august 1881, în clădirile mitropoliei, atrăgând numeroşi participanţi 
din Transilvania, Banat şi Regatul României. Modul de organizare şi 
expunere stârneşte admiraţia vizitatorilor şi prelungeşte vizitarea expoziţiei 
până la 14 septembrie. Impresionează iscusinţa şi măiestria produselor artei 
populare româneşti, talentul, hărnicia şi bunul gust artistic al femeii române, 
manifestat prin cele peste 1000 de exponate din totalul de 6000 de obiecte 
ale expoziţiei36. 

Bănăţenii participă cu numeroase exponate, în special de 
arhitectură, inginerie şi etnografie. Astfel, inginerul şi arhitectul Aureliu 
Diaconu (Diaconovici) din Bocşa Montană trimite 9 proiecte de construcţii 
şi arhitectură – faţada unui hotel din Bocşa Montană, în stilul renaşterii, cu 
balcoane şi diverse ornamente, faţada unui palat cu două etaje, planurile 
bisericilor de la Denta şi Jupani, ale bisericii şi şcolii din Sudriaş, proiectul 
unui monument, al unei căi ferate etc. – acuarele, detalii arhitectonice 
modelate din lut şi o statuetă din ghips37. S-au bucurat de aprecieri deosebite 
exponatele de etnografie din comunele bănăţene, precum şi produsele 
meşteşugăreşti şi cele de vinificaţie. Pentru exponatele lor, bănăţenii au 
primit peste 30 de medalii de argint şi bronz, diplome de onoare şi 
recunoştinţă. Printre cei 18 participanţi premiaţi cu medalie de argint clasa I 
s-au numărat şi Jucu Constantin din Lugoj pentru o masă de salon şi Maniu 
Costai din Timişoara, pentru săpun38. Din cele 68 de medalii de bronz clasa 
a II-a, acordate participanţilor, aproximativ 15 au revenit bănăţenilor. Lui 
Aureliu Diaconovici, unor meşteşugari olari, cojocari, pantofari din Lipova 
şi Bocşa Montană şi unor producători de fructe, vin şi rachiu din Cacova şi 
Oraviţa39. Diplomă de onoare şi recunoştinţă au primit mai multe exponate 
etnografice – piese de îmbrăcăminte, covoare, lucruri de mână şi 

                                                 
34 Ibidem, nr. 66 din 9 iunie 1881, st. n., p. 263.  
35 „Gazeta Transilvaniaie”, an. XLIV, nr. 89 din 6/18 august 1881, p. 3. 
36 „Transilvania”, an. XLII, nr. 4, jubiliar, iulie-august 1911, p. 414-415; vezi şi Cornel 
Petroman, op. cit., p. 488. 
37 „Luminătoriul”, an. II, nr. 74, 16/28 septembrie 1881, p. 2. 
38 „Telegraful român”, an. XXIX, nr. 118 din 8 octombrie 1881 st. n., p. 473; vezi şi 
„Luminătoriul”, an. II, nr. 82 din 14/26 octombrie 1881, p. 3. 
39 „Telegraful român”, an. XXIX, nr. 119 din 10 octombrie 1881 st. n., p. 477; vezi şi 
„Luminătoriul”, an. II, nr. 88 din 4/16 noiembrie 1881, p. 3-4. 
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meşteşugăreşti – provenind din localităţile Belinţ, Bocsig, Giulvez, 
Caransebeş, Bocşa, Oraviţa, Lipova, Timişoara, Reşiţa, Sânmihaiu Român 
etc.40. Printre bănăţenii care au contribuit la fondul de premiere, gazeta 
„Luminătoriul” din 18/30 noiembrie 1881 îi aminteşte pe timişorenii 
Emanuil Ungureanu, Vasile Ighia, Marcu Barbu, Pavel Rotariu, Petru 
Oprişiu şi pe A. Laday din Mehadia.  

Participarea bănăţenilor la expoziţiile „Astrei” v-a contribui la 
stângerea legăturilor cu Banatul şi la pregătirea terenului pentru organizarea 
de despărţăminte şi în această provincie. 
 
 

                                                 
40 “Telegraful român”, an. XXIX, nr. 120 din 13 octombrie 1881, p. 482; vezi şi 
“Luminătoriul”, an. II, nr. 89 din 7/19 noiembrie 1881, p. 4; nr. 90 11/23 noiembrie 1881, 
p. 4; nr. 92 din 14/26 noiembrie 1881, p. 4 
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Situaţia învăţământului primar şi secundar la Arad 
până la Marea Unire  

(Partea a II-a. Continuare din vol. IX, pp. 361-368) 
        
 

   Virgil Valea,  
Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Arad 

 
III. Evoluţii în învăţământul românesc arădean între 1868-

1918 
Învăţământul românesc din teritoriile aflate sub stăpânirea austro-

ungară, a cunoscut modificări importante după aplicarea legii 
învăţământului din 1868. Conform noii legislaţii, sistemul de învăţământ 
era compus din şcoli elementare confesionale, şcoli civile de stat şi din 
preparandii. Dreptul de a înfiinţa instituţii publice pentru instrucţia poporală 
îl aveau confesiunile, societăţile publice, comunităţile şi statul; cel care 
înfiinţa şcoala avea obligaţia materială de a o întreţine. Potrivit legii, 
instrucţia cotidiană dura şase ani iar cea repetitoare trei ani, norma 
învăţătorului fiind de 80 de copii, care puteau fi separaţi în clase de băieţi şi 
fete.  

Legea XXXVIII a introdus termenul de autonomie confesională şi 
implicit de autonomie şcolară, prevederi de care au profitat naţionalităţile 
din Ungaria între care şi românii, care au dezvoltat reţeaua şcolară 
confesională. Ea mai conţinea şi unele prevederi care anticipau viitoarele 
intenţii ale statului în privinţa învăţământului naţionalităţilor în general şi a 
românilor în special, cum ar fi: obligaţia autorităţilor de a înfiinţa şcoli în 
limba maghiară, acolo unde comunitatea nu putea face acest lucru, şi 
posibilitatea ca inspectorii statului să propună, în anumite condiţii, 
transformarea şcolii confesionale în şcoală de stat1. 

Articolul de lege 28 din 1876 lărgea drepturile inspectorilor şcolari 
regali, care puteau verifica manualele, programele şi mijloacele de 
învăţământ ale şcolilor confesionale. Acest moment a constituit începutul 
unui proces legislativ paralel şi contrar cu Legea 38, prin care autorităţile 
maghiare au demolat treptat principiul autonomiei şcolare; astfel, statul 

                                                           
1 V. Popeangă, Şcoala românească din părţile Aradului în perioada 1867-1918, Arad, 
1976, p. 10. 
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maghiar şi-a pus învăţământul în serviciul său fără a întrerupe organizarea 
şcolară confesională2.  

Biserica şi şcoala, foaie săptămânală a consistoriului Arad, 
exprima în unul din primele sale numere, temerea că datorită creşterii 
controlului statului, şcolile confesionale româneşti vor fi transformate în 
şcoli de stat, fapt care „ar duce la pierderea de către români a religiei şi 
naţionalităţii”3.  

Legea din 1879 a fost un atac şi mai viguros contra şcolilor 
poporale nemaghiare garantate prin legea din 1868. Alături de alte 
prevederi, conţinutul său se referea în special la intensificarea predării limbii 
maghiare în preparandiile de stat şi confesionale, astfel ca fiecare viitor 
învăţător să poată preda în limba maghiară. Această prevedere constituia de 
fapt suportul introducerii limbii maghiare ca obiect de studiu în toate şcolile 
confesionale. De asemenea, începând cu anul 1882, fiecare absolvent al 
preparandiilor confesionale nu putea funcţiona dacă nu şi-a însuşit limba 
maghiară. Absolvenţii din seriile mai vechi erau obligaţi ca în decurs de şase 
ani să urmeze cursuri de calificare în maghiară, excepţie făcând învăţătorii 
care depăşeau vârsta de cincizeci de ani4.  

Cele două biserici ale românilor din Transilvania au aflat din presă 
conţinutul proiectului de lege şi au plecat în delegaţie la Viena, unde au 
prezentat un memoriu împăratului, în care protestau contra „atentatului” ce 
se pregătea la adresa şcolilor româneşti şi a tuturor şcolilor cu predare 
nemaghiară. Din delegaţia ortodoxă condusă de mitropolitul Miron 
Romanul a făcut parte şi episcopul Aradului Ion Meţianu cât şi episcopul 
Ion Popea din partea diecezei Caransebeşului5. Cu toate asigurările primite 
de la împărat că legea era departe de a fi pusă în practică, autorităţile 
maghiare au introdus-o în dezbaterea Înaltei Case a Magnaţilor. În 
dezbaterea legii pe fond, episcopul Ioan Meţianu a contestat-o cu 
argumentări pe articolele proiectului de lege cu privire la: limba maghiară ca 
obiect de studiu obligatoriu, atestatele de calificare, inspecţia supremă a 
statului şi obligativitatea însuşirii limbii maghiare de către învăţătorii 

                                                           
2 O. Ghibu, Viaţa şi organizarea bisericească şi şcolară în Transilvania şi Ungaria, 
Bucureşti, 1915, p. 13. 
3 Biserica şi şcoala, an I, nr. II, 12 febr. 1877, p. 9. 
4 Idem, an XIII, nr. 2, din 19 ian 1879, p. 9. 
5 T. V. Păcăţeanu, Cartea de aur sau luptele politice ale românilor de sub coroana ungară, 
vol. 6, Sibiu, 1910, p. 707. 
6 Ibidem, p. 830. 



396 
 

calificaţi înainte de elaborarea legii6. Cu toate apelurile făcute de către 
prelaţii români împăratului, „în numele sângelui vărsat în multele războaie 
pentru tron”, legea a fost votată de către dietă. După votarea legii, episcopia 
Aradului şi-a exprimat din nou punctul de vedere asupra consecinţelor legii, 
care duceau la o slăbire a frecvenţei şcolare cât şi la scăderea contribuţiei 
materiale a părinţilor pentru şcolile confesionale în care limba maghiară era 
obiect de învăţământ7. Legea Trefort a fost contestată în dietă chiar şi de 
către unii deputaţi maghiari, între care s-a remarcat poziţia lui Ludovic 
Mocsary, care arăta consecinţele sale funeste, iar el personal o privea „ca pe 
o măsură greşită”8. 

Cu toate că legea din 1879 a accentuat aservirea şcolii româneşti 
de către statul maghiar, ea a avut şi efectul unui bumerang, determinând 
îndârjirea tot mai mare a românilor, care a luat proporţiile unei adânci 
nemulţumiri generale faţă de situaţia ţării.  

În 1891, statul şi-a continuat politica de anulare a autonomiei 
şcolare, punând în aplicare Legea azilelor de copii. Prin lege, se prevedea că 
toţi copiii de la 3 la 6 ani trebuiau să fie cuprinşi în activitate educativă 
organizată, sub îndrumarea inspectorilor statului; susţinerea materială a 
azilelor se făcea de către părinţi printr-o taxă directă de trei procente din 
avere, limba de educaţie fiind maghiară9.  

La 9 martie 1891, la Arad, s-a desfăşurat o adunare populară de 
protest, convocată de către intelectualii români, la hotelul „Crucea Albă”. 
Cu acel prilej s-au rostit cuvântări împotriva politicii de maghiarizare dusă 
de către stat; memorabilă a fost luarea de poziţie a referentului şcolar G. 
Popa, care a prezentat o moţiune de protest în care era aspru criticată povara 
impunerii alături de limba maternă a limbii maghiare10. Episcopul Ion 
Meţianu, în dezbaterea legii la Casa Magnaţilor, a respins legea, calificând-o 
ca „necorespunzătoare şi agravatoare din punctul de vedere al dreptului 
natural al părinţilor asupra copiilor”11.  

Continuând politica de anulare a autonomiei şcolare, la 26 aprilie 
1893, guvernul maghiar, a pus în aplicare Legea salarizării învăţătorilor de 

                                                           
7 Biserica şi şcoala, an III, nr. 17, din 4 mai 1879, p. 129. 
 

 
8 Ibidem. 
9 T. V. Păcăţeanu, op. cit., vol.7, p. 428. 
10 Gh. Ciuhandu, Dr. Giorgiu Popa-un om de şcoală şi cultură, Arad, 1934, p. 88. 
11 T. V. Păcăţeani, op. cit., vol. 7, p. 448. 
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la şcolile confesionale şi comunale. Ea prevedea o sumă fixă de 300 de 
florini pentru învăţătorii calificaţi şi de 200 de florini pentru învăţătorii 
ajutători. La o primă vedere, legea era absolut necesară în condiţiile în care 
învăţătorii aveau salarii foarte mici şi le încasau neregulat. Pe lângă 
prevederea de bază, legiuitorul a mai introdus şi unele articole cu privire la 
implicarea statului în numirea şi disciplinarea slujitorilor şcolii, în condiţiile 
în care statul contribuia cu cel puţin 60 de florini la completarea salariului. 
Aceste prerogative, care anterior aparţineau doar confesiunilor, au ştirbit 
autonomia şcolară12. Cei mai aprigi contestatari ai legii, dintre toate 
naţionalităţile, au fost românii care prin Ion Meţianu protestau la 29 mai 
1893 contra prevederilor legii, el afirmând că şi această lege, ca şi cele 
anterioare, avea ca obiectiv transformarea şcolilor confesionale în şcoli de 
stat, fără a se urma procedura prevăzută în aceste situaţii de Legea 3813. 

La începutul secolului XX, legislaţia şcolară se profila tot mai 
restrictivă pentru toate naţionalităţile din imperiu. O dovadă indubitabilă a 
acestei situaţii a fost proiectul de lege Berzeviczy, a ministrului instrucţiunii 
şi cultelor în guvernul Tisza Istvan. Proiectul dorea să impună limba 
maghiară ca limbă de instrucţie în şcolile confesionale, comunale şi private, 
în cazul în care în şcoală erau 20% elevi maghiari. De asemenea, în şcoala 
de repetiţie, limba de predare era exclusiv maghiara. Se prevedea ca 
ministrul cultelor şi instrucţiunii să cenzureze planurile de învăţământ, 
manualele şi bibliotecile şcolare. Era evident că scopul proiectului de lege 
era studierea intensivă şi exclusivă a limbii maghiare în şcolile 
naţionalităţilor14. Proiectul de lege Berzeviczy a trezit şi nemulţumirea 
românilor arădeni, care la 13 noiembrie 1904, au organizat la Şiria o acţiune 
de protest, cu participarea a 1000 de persoane. Cu acel prilej,deputaţii 
români în dietă -Vasile Goldiş, Şt. Cicio-Pop, S. Secula şi G. Popa, au ţinut 
scurte alocuţiuni pe marginea proiectului iar în final s-a adoptat o rezoluţie 
în care se menţiona că se punea la cale o gravă încălcare a articolului 38 al 
Legii din 186815. Proiectul de lege Berzeviczy a încercat să uniformizeze 
legile şcolare pentru întreaga ţară, fără să ţină seama de particularităţile 
fiecărei localităţi, viciu pe care îl aveau toate legile şcolare maghiare ale 
timpului.  

                                                           
12 Biserica şi şcoala, an XX, nr. 11, din 31 mai 1896, p. 81. 
13 T. V. Păcăţianu, op.cit., vol. 7, 1913, p. 607-608. 
14 Biserica şi şcoala, an XXVIII, nr. 42, din 30 octombrie, 1904, p. 310. 
15 L. Rotaru, Activitatea lui Vasile Goldiş pentru apărarea caracterului naţional al şcolii 
între 1901-1918, în: „Ziridava”, nr. 14, 1982, p. 368. 
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Liniştea şcolii româneşti după căderea proiectului Berzeviczy nu a 
durat mult, pentru că autorităţile se pregăteau să dea o nouă formulare 
procesului de maghiarizare, exponentul acestei direcţii fiind Albert Appony, 
ministrul instrucţiei şi cultelor în noul guvern maghiar. Legea 27 prezentată 
în dietă la 8 mai 1907, cuprindea o serie de prevederi deosebit de oneroase 
pentru şcolile naţionale: asimilarea învăţătorilor de la şcolile confesionale şi 
comunale cu funcţionarii publici, ajutor de la stat pentru întregirea salariului 
învăţătoresc doar pentru învăţătorii care ştiau să scrie şi să vorbească corect 
maghiara şi depunerea jurământului de credinţă faţă de stat. În articolul 20 
al legii se specifica faptul că toţi “învăţătorii să întărească în sufletul elevilor 
spiritul de alipire la patria maghiară”. Era reluată şi ideea lui Berzeviczy 
privind folosirea exclusivă a limbii maghiare în şcolile unde 20% dintre 
elevi o aveau ca limbă maternă, indiferent de numărul elevilor de altă 
naţionalitate16.  

Biserica ortodoxă română, susţinătoarea a două mii de şcoli 
confesionale, a reacţionat vehement la prevederile legii, congresul naţional 
bisericesc hotărând în 1907 sprijinul total al şcolii, chiar în contextul creat. 
În rezoluţia aprobată se menţiona că „biserica nu mai era stăpână pe şcoală 
ci numai purtătoarea sarcinilor ei”17. Adunarea populară de protest 
organizată la Arad la 1 aprilie 1907, cu participarea a 10000 de oameni, 
arăta adevăratele sentimente ale arădenilor faţă de legea Appony. În 
rezoluţia adoptată se contesta legea, care, în opinia autorilor documentului 
punea şcoala românească la dispoziţia guvernului maghiar18. Episcopul 
arădean Ioan I. Papp, prezent la dezbaterea legii în dietă, şi-a exprimat şi el 
dezacordul faţă de lege arătând că „patriotismul unui popor...şi altfel şi al 
cetăţenilor români......nu au să se judece după atitudinea sau frumuseţea cu 
care vorbeşte limba statului, ci după sentimentele lui de credinţă şi alipire 
către stat, în care privinţă poporul român totdeauna şi-a făcut datoria”19. 

Deputatul arădean, marele om politic Vasile Goldiş, a prezentat 
dietei în 1907 un proiect de lege pentru susţinerea şcolilor confesionale 
româneşti de către stat, el negăsind înţelegerea necesară, guvernul fiind 
preocupat de aprobarea legii Appony la 1 iulie 1907. La apelul aceluiaşi 
fruntaş al românilor arădeni, s-a creat ca un antidot al legii nou-intrate în 
vigoare, „fondul cultural diecezan pentru ajutorarea şcolilor sărace”. În acest 
                                                           
16 V. Popeangă, Ed. Găvănescu, V. Ţârcovnicu, Preparandia din Arad, Bucureşti, 1964, p. 
117. 
17 Biserica şi şcoala, an XXXIII, nr. 43, 7 noiembrie 1909,  p. 2. 
18 Tribuna, an VIII, nr. 13, 1907, p. 3. 
19 T. V. Păcăţianu, op. cit.,vol. 8, 1907, p. 614. 
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fond s-au adunat peste 43327 de coroane, care au salvat practic de la 
desfiinţare multe şcoli confesionale20.  

Directorul preparandiei, Roman Ciorogariu, respingea într-un 
raport înaintat consistoriului Arad, amestecul comisarului regal Iosif 
Siegescu în organizarea examenelor ţinute în iunie 1908. Luarea de poziţie a 
directorului preparandiei exprima elocvent opinia şcolii fanion a Aradului 
faţă de una din consecinţele Legii 2721. Referentul şcolar George Ciuhandu 
arăta în 1908, în raportul înaintat consistoriului, efectele negative ale Legii 
Appony, punând în prim plan analfabetismul rezultat al dezinteresului 
românilor pentru ştiinţa de carte ca urmare a intensificării studiului limbii 
maghiare în şcoli22.  

Noul plan de învăţământ privind predarea limbii maghiare în 
şcolile confesionale a fost publicat în 1908, dar a ajuns în şcolile din Arad 
abia în 1909; neaplicarea planului de învăţământ încă din 1908 a determinat 
retragerea ajutorului acordat de către stat şcolilor româneşti, fapt care a 
constituit o excepţie în raport cu toate celelalte comitate, un abuz al 
autorităţilor comitatense arădene23.  

Aplicarea Legii Appony în judeţul Arad a dus la scăderea 
frecvenţei şi la închiderea de şcoli, s-au cenzurat şi interzis manuale, s-a 
intensificat controlul de stat în şcoli. Pe valea Mureşului şi în ţinutul 
Hălmagiului s-au închis şcolile româneşti din satele care nu puteau asigura 
salariul minim învăţătorului. Numai în anul 1913, inspectorii regali au 
declarat ca necorespunzătoare 53 de şcoli româneşti, iar în anul următor, 59 
de posturi de învăţător au rămas vacante24. Intrarea în vigoare a Legii 16 din 
1913 a dus la o creştere a dării culturale cu 185% mai mult decât impozitul 
direct, sarcina asigurării salariului minim al învăţătorului, de 1200 de 
coroane, rămânând în seama poporului. Izbucnirea războiului şi aplicarea 
legislaţiei specifice acestui flagel, a dus la închiderea nejustificată a 
preparandiei şi a şcolii de fete. Transformarea acestor instituţii de 
învăţământ în spitale militare a fost o măsură abuzivă, luată de către 

                                                           
20 L. Rotaru, op. cit., p. 369. 
21 Arhivele Naţionale. Direcţia Judeţeană Arad, fond Episcopia Ortodoxă Română Arad, 
IV, dosar 78/1908, doc. 4424. 
 

 
22 Ibidem, dos. 45/1908, doc. 234. 
23 Ibidem, dos. 41/1911, doc. 2295. 
24 V. Popeangă, op. cit., p. 27. 
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autorităţi împotriva şcolii româneşti în condiţiile în care spitalele militare 
din Arad nu erau ocupate la capacitate maximă. Cu toate intervenţiile 
episcopului Ioan I. Papp la Budapesta, pe lângă ministrul instrucţiei publice 
şi a cultelor, măsura a rămas în vigoare25.  

Lupta pentru redeschiderea preparandiei a continuat totuşi în vara 
anului 1917, când în condiţiile războiului se simţea o lipsă tot mai acută de 
învăţători în şcolile româneşti. Ministerul cultelor şi instrucţiunii condus de 
Albert Appony motiva amânarea deschiderii cursurilor pe seama “zguduirii 
încrederii guvernului în patriotismul educaţiei ce se făcea în preparandii”, 
aluzie la dezertările masive de pe front a românilor din armata imperială, 
după intrarea României în război26. Spre deosebire de Preparandia, la 
institutul teologic prelegerile au început în 17 septembrie 1917, în condiţiile 
în care cele două instituţii româneşti funcţionau împreună încă din 1876. 
Acest lucru a determinat consistoriul Arad să înainteze un memorandum 
guvernului, în care se arăta deplina loialitate a preoţilor şi învăţătorilor faţă 
de stat şi se cerea renunţarea la intenţia guvernului de a numi profesorii la 
„obiectele singuratice” în cazul redeschiderii şcolii27. Acţiunile intreprinse 
de către senatul şcolar şi profesorii preparandiei au dus la aprobarea de către 
autorităţi a redeschiderii institutului pedagogic la 15 octombrie 1917. 
Prezenţa comisarului guvernamental Ioan Brenndőrfer la reînceperea 
cursurilor cât şi măsurile luate de acesta, au creat din nou o stare de 
profundă nemulţumire28. În memoriul din 7 decembrie 1917, profesorii 
preparandiei cereau sprijinul senatului mitropolitan împotriva inspecţiei 
şcolare a  comisarilor statului, care săvârşeau abuzuri. Ei arătau că aceştia 
depăşeau chiar şi limitele legii din 1907, realizându-se astfel o biconducere 
care era tovarăşul demn al bilingvismului, sugrumându-se educaţia moral-
religioasă. Ei doreau inspecţii corecte şi cinstite, respingându-le hotărât pe 
cele contrare educaţiei29.  

Acţiunile protestatare ale românilor cu deosebire împotriva 
proiectului Legii Berzeviczy şi a Legii Appony au scos în evidenţă 
caracterul naţional al şcolii româneşti din părţile Aradului. Caracterul 
naţional al şcolii arădene şi conceptul de educaţie naţională, conturat în 
aceeaşi perioadă, au contribuit din plin la pregătirea românilor pentru Marea 
Unire.  

                                                           
25 Arhiva Episcopiei Române Arad, IV, doc. 5751/1915. 
26 Biserica şi şcoala, an XLI, nr.31, din 12 august 1917, p.247 
27 Idem, an XLI, nr. 38, din 30 septembrie 1917, p. 240. 
28 Idem, an XLI, nr.39, din 7octombrie 1917, p. 315. 
29 A.N.D.J.A., fond E.O.R.A., IV,dos. 71, doc. 4863/1917. 
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Organizarea activităţii şcolare din Transilvania, Banat şi Ungaria 
s-a realizat în conformitate cu Legea 38, cât şi cu legile publicate ulterior şi 
menţionate mai sus.  

Naţiunea română, stimulată de prevederile legale, a optat pentru 
învăţământul confesional patronat de cele două biserici: greco-orientală şi 
greco-unită. La Sibiu, în toamna anului 1868, Congresul Naţional bisericesc 
a dezbătut şi aprobat „Statutul organic al bisericii ortodoxe române din 
Ungaria şi Transilvania”. La 28 mai 1869, autorităţile au aprobat acest 
statut, care a devenit practic operant din acel moment30. Au trebuit să se 
scurgă încă doi ani, până în 1870, când Congresul Naţional bisericesc a 
elaborat „Normele privind organizarea provizorie a învăţământului naţional-
confesional în mitropolia grco-ortodoxă a românilor din Transilvania şi 
Ungaria”. Până în 1878, acest document a stat la baza organizării 
învăţământului confesional românesc; în acel an, înaltul forum al bisericii 
ortodoxe române a aprobat „Regulamentul pentru organizarea 
învăţământului în şcolile poporale”, care , cu modificările din 1895 şi 1906, 
a rămas valabil până la primul război mondial31. 

Eparhia Aradului, subordonată direct mitropoliei Sibiului, şi-a 
organizat activitatea şcolară conform documentelor enunţate mai sus. Aria 
sa de competenţă se întindea pe un areal geografic destul de întins, cu forme 
de relief variate, începând de pe Crişul Alb şi munţii Apuseni în nord, şi 
până la Timişoara în sud, pe valea Mureşului, de la Săvârşin, în est şi până 
la Nădlac în vest. Administrarea acestui teritoriu întins se făcea de către 
consistoriul Arad, constituit în senat şcolar, după modelul senatului şcolar 
mitropolitan de la Sibiu.  

Senatul şcolar Arad, compus în bună parte din profesori ai 
preparandiei şi ai institutului teologic, a desfăşurat o activitate 
organizatorică entuziastă şi eficientă, încă de la înfiinţare, conform 
„Normelor de organizare provizorie a învăţământului naţional confesional” 
cât şi cu documentele elaborate ulterior. De asemenea, prin oamenii de 
şcoală şi cultură participanţi la actul de conducere, s-au căutat mijloacele de 
reformare a învăţământului arădean, în conformitate cu particularităţile 
zonei geografice a episcopiei Aradului care a fost împărţită în 32 de 
inspectorate şcolare32. În preocupările senatului s-au aflat în primul rând 

                                                           
30 V. Popeangă, Documente referitoare la Episcopia Ortodoxă a Aradului, Arad, 1986, p. 
181. 
31 Biserica şi şcoala, supliment, an XXXI, nr. 3 şi 4, din 27 ianuarie şi 3 februarie 1907, p. 
9 şi 12. 
32 Ed. Găvănescu, Ioan Popovici Desseanu.Viaţa şi activitatea sa, Arad, 1932, p. 24. 
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problemele legate de evidenţa efectivelor de elevi, situaţia învăţătorilor, 
constituirea fondului de salarii, frecvenţa şcolarilor, organizarea conducerii 
şcolare locale, inspecţia şcolară, localurile şcolare şi bibliotecile, grădina de 
pomi, etc. Pentru realizarea acestor obiective s-au elaborat norme şcolare 
specifice eparhiei Aradului: „Proiect de instrucţiuni pentru directorii şcolari 
locali”(1872), „Ordinaţiune pentru umblarea pruncilor la şcoală”(1873), 
„Instrucţiune pentru inspectorii şcolari locali”(1873), „Norme pe baza 
cărora se desfăşoară activitatea directorilor locali”(1873). În vederea 
cunoaşterii şi aplicării lor corecte, în 1876, aceste norme au fost unificate 
într-un document normativ unitar, intitulat „Norme pentru administrarea 
învăţământului naţional-confesional în districtul consistoriului ortodox 
român din Arad”. Prin acest document accentul în administrarea 
învăţământului naţional-confesional cădea mai mult pe comisia şcolară 
locală, inspectorul şcolar şi comisarii consistoriali. Despre activitatea 
curentă desfăşurată de învăţători la catedră se vorbea mai puţin33.  

Senatul şcolar acorda o mare încredere comisarilor consistoriali 
care supravegheau îndeaproape activitatea învăţătorilor, directorilor locali şi 
a inspectorilor cercuali. În 1876 au fost numiţi primii comisari consistoriali 
din învăţământul arădean, trei personalităţi ale vieţii culturale: G. Popa, P. 
Vasici şi I. Botto34. Activitatea zilnică a senatului şcolar era coordonată de 
către referentul şcolar, ajutat de către asesorii şcolari. Primul referent şcolar 
al senatului Arad a fost profesorul de limba şi literatura română de la 
gimnaziul de stat din Timişoara, G. Crăciunescu, care a funcţionat până în 
1872, când în locul său a fost promovat de la consistoriul Oradea G. Popa35. 
Noul referent a venit la Arad prin strădania lui Vincenţiu Babeş, proaspăt 
ales preşedinte al reuniunii învăţătorilor din eparhia Aradului, şi la 
insistenţele familiei Mocioni36. Giorgiu Popa, bihorean de origine, avea 
studii temeinice de drept, filosofie şi pedagogie începute la Oradea şi 
definitivate la Viena. Om cu vederi largi, fire studioasă şi enciclopedică, a 
fost redactorul revistei „Albina” din Viena între anii 1866-1870, iar în anul 
1878, ca o încununare a activităţii sale ştiinţifice, a obţinut doctoratul în 
drept37. La venirea sa la Arad, noul referent a găsit o stare de anarhie la 

                                                           
33 V. Popeangă, op. cit., p. 33. 
34 D. Bogdan, Pavel Vasici în slujba învăţământului românesc(1870-1871), în: „Ziridava”, 
nr. XXI/1980, p. 518. 
35 Gh. Ciuhandu, op. cit., p. 14. 
36 I. Moldovan, Monografia reuniunii învăţătorilor români de la şcoalele confesionale 
greco-orientale române din dieceza Aradului, Timişoara, 1940, p. 8. 
37 T. Mariş, Un pedagog organizator: dr.Giorgiu Popa, Arad, 1934, p. 6. 
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senatul şcolar, pe fondul lipsei de preocupări în domeniul învăţământului a 
episcopului Procopiu Ivaciovici: situaţia materială grea a învăţătorilor, 
scăderea numărului şcolilor româneşti, reducerea numărului locurilor la 
preparandie, neînţelegeri serioase între factorii educativi de la sate-
învăţătorii şi preoţii. La numai un an de la instalarea lui G. Popa ca referent, 
sinodul eparhial aprecia laudativ talentul şi capacitatea sa de muncă, puse în 
slujba prosperării învăţământului arădean.  

În 1873 au fost tipărite şi aplicate în practica şcolară „Proiectele de 
îndrumare a administraţiei şcolare”. Acestea cuprindeau măsuri de 
îmbunătăţire a inspecţiei şcolare cât şi reglementări cu privire la îndatoririle 
directorilor locali şi ale inspectorilor cercuali. Punerea în aplicare a acestor 
instrucţiuni a determinat progrese vizibile ale învăţământului începând cu 
anul 187438.  

Din 1875 a început o colaborare, cu rezultate benefice pentru 
învăţământul Arădean, între referentul senatului şi noul episcop Ion 
Meţianu. Pentru eficientizarea activităţii senatului I. Meţianu a propus 
sinodului eparhial întrunit în 1878, un al doilea post de referent, dar din 
motive materiale propunerea nu s-a realizat, G. Popa rămânând să facă de 
unul singur administraţia şi inspecţiile până la sfârşitul vieţii şi carierei sale 
în 1897.  

„Manuducerea la afacerile învăţământului poporan”, culegere de 
normative privind administrarea şi organizarea şcolii arădene, a constituit o 
dovadă a priceperii şi dăruirii lui G. Popa pentru învăţământul arădean. 
Documentul a fost publicat în 1890 la tipografia “Diecezana” şi cuprindea 
trei părţi:  

a) Partea I-a cu referire la activitatea comisiilor locale şcolare, a 
directorilor şcolari locali, a inspectorilor cercuali şi a comisarilor 
consistoriali 

b) Partea a II-a cuprindea prevederi cu privire la înfiinţarea 
caselor şcolare de păstrare, la reuniunile şi conferinţele 
învăţătoreşti, la crearea bibliotecilor poporale 

c) Partea a III-a conţinea regulamentul pentru organizarea 
învăţământului poporal 

Manuducerea s-a distribuit în toate cele 22 de inspectorate şcolare ale 
eparhiei, fiecare  învăţător şi comisie şcolară primind câte un exemplar spre 
studiu şi punere în aplicare39.  

                                                           
38 A.N.D.J.A., fond E.O.R.A., IV, dos. 163/1873, f. 1. 
39 Ibidem, dos. 128/1890, f. 14. 
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Activitatea legislativă novatoare şi rezultatele practice obţinute de 
către senatul şcolar Arad au fost foarte bine apreciate la Sibiu, experienţa lui 
G. Popa fiind generalizată în toată mitropolia Ardealului. De asemenea, 
priceperea şi dăruirea sa în slujba învăţământului românesc, parte integrantă 
a problemei naţionale, a atras atenţia regelui şi a guvernului României. O 
dovadă a acestui fapt a fost că T. Maiorescu, ministrul cultelor şi 
instrucţiunii, i-a propus referentului să intre în serviciul şcolilor din Regat40. 
G. Popa a declinat propunerea ministrului român şi a rămas pe baricadele 
luptei pentru şcoala poporală arădeană până în 1897, timp de peste 25 de ani 
el dominând cu personalitatea sa contemporanii. 

Funcţia de referent-asesor al senatului Arad a rămas vacantă timp 
de patru ani după decesul lui G. Popa iar activitatea consistoriului a avut de 
suferit deoarece dintre cei şase asesori doar trei au activat efectiv; acest 
lucru a afectat îndeosebi inspecţiile şcolare, pentru anul 1900 neputând fi 
aleşi comisarii consistoriali, conform deciziei senatului din 1899. Abia în 
1900, noul consistoriu în frunte cu episcopul Iosif Goldiş a numit în funcţia 
de referent pe Roman Ciorogariu, profesor la Institutul pedagogico-
teologic41. Funcţia de referent nu a mai avut stabilitatea dinainte, după 
Roman Ciorogariu (1900-1901) perindându-se la conducerea senatului 
şcolar Arad încă trei personalităţi: Sever Secula, Vasile Goldiş şi Caius 
Brediceanu. Discontinuitatea în conducerea şcolii arădene a fost întreruptă 
în 1905 când la conducerea senatului a fost promovat Gh. Ciuhandu, 
personalitate a vieţii cultural-politice, secondat îndeaproape de către Vasile 
Goldiş, secretar al consistoriului încă din 1904; Vasile Goldiş a imprimat 
activităţii senatului Arad un accent politico-naţional. Timp de paisprezece 
ani Gheorghe Ciuhandu a desfăşurat o activitate laborioasă de conservare a 
învăţământului românesc, afectat profund de legea Appony şi de primul 
război mondial. Prin activitatea sa el a încercat să rezolve o serie de 
probleme care contribuiau la închiderea şcolilor româneşti: mobilizarea 
învăţătorilor, anchetele administrative, creşterea aberantă a dării culturale42. 
El s-a preocupat în mod deosebit de problema analfabetismului care a 
devenit un fenomen de masă în rândul românilor arădeni la începutul 
secolului XX. La cererea sinodului eparhial, în 1917, a realizat un studiu 
sociologic pe treizeci de ani din care reieşea faptul că Aradul se afla pe un 
nefericit loc fruntaş între comitate în privinţa sporului analfabeţilor43.  
                                                           
40 T. Mariş, op. cit., p. 6. 
41 Biserica şi şcoala, an XXIV, nr. 22, din 10 iunie 1900, p. 171. 
42 A.N.D.J.A., fond E.O.R.A., IV, dos. 555/1909, f. 27. 
43 Ibidem, IV, doc. 2470/1917. 
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Inspecţia şcolară a constituit o componentă importantă în 
organizarea şi buna funcţionare a învăţământului după aplicarea Legii 38 din 
1868. Problematica inspecţiilor şcolare care a fost dezbătută în „Organizarea 
provizorie a învăţământului” (1870) a fost reluată şi adaptată la condiţiile 
specifice ale eparhiei Aradului. Munca de adaptare şi modernizare a 
legislaţiei şcolare la nivel local s-a obiectivat în instrucţiunile cu uz intern 
care aveau aprobarea consistoriului mitropolitan. În acest mod s-a elaborat 
şi pus în funcţiune „Instrucţiunile cu atribuţiile inspectorilor şcolari” (1870) 
şi mai apoi, în 1873, „Instrucţiuni pentru inspectorii cercuali ai şcolilor 
române confesionale din districtul consistorial Arad”. Acest act şcolar 
cuprindea şapte capitole care defineau domeniile controlului şcolar: 
probleme generale, directorii şcolari, evidenţa şcolară, învăţătorii şi alegerea 
lor, învăţământ şi frecvenţă, examenele şi edificiile şcolare44. Şi acest 
normativ, ca de altfel toate actele elaborate la nivelul diecezan sau 
arhidiecezan, avea avizul ministerului maghiar al cultelor şi instrucţiunii. 
Autonomia şcolară a fost încălcată sistematic încă din 1876, prin legislaţia 
guvernamentală, astfel că şi în domeniul inspecţiei şcolare cuvântul 
hotărâtor îl avea ministerul regal, confesiunile având obligaţia de a susţine 
material şcoala. Această situaţie a avut şi partea ei pozitivă în eparhia 
Aradului, senatul şcolar constituindu-şi un sistem de control bine organizat, 
care avea menirea de a preveni pe cât era posibil amestecul inspectorilor 
regali în învăţământul românesc. De asemenea, factorii de control din 
învăţământul românesc s-au străduit să realizeze o bună colaborare cu 
autorităţile politice comitatense şi comunale care aveau datoria de a ajuta la 
îngrijirea localurilor şcolii, asigurarea salariilor învăţătorilor şi la 
frecventarea şcolilor de către elevi. Chiar din 1872 existau acte oficiale în 
care se cereau comitatelor să dea ajutor organelor şcolare, situaţie care 
trebuia fructificată de către inspectori pentru progresul învăţământului45. 

Atât în organele de conducere cât şi în mediul şcolar sătesc, au 
existat discuţii în privinţa persoanei abilitate să facă inspecţia şcolară. Din 
motive de ordin material, s-a promovat ideea inspectorilor onorifici dar, 
treptat, prin 1875 s-a observat o scădere a frecvenţei elevilor şi a 
randamentului şcolar datorat dezinteresului inspectorilor şcolari46. La 
sinodul eparhial din 1875 s-a vehiculat ideea remunerării inspectorilor 
şcolari, ea întâlnind adversitatea unor personalităţi în frunte cu Ioan 
Popovici-Desseanu. Situaţia s-a perpetuat cu rezultate nefaste pentru şcoala 
                                                           
44 Ibidem, dos. 163/1873, f. 1-14. 
45 Ibidem, f. 14. 
46 Biserica şi şcoala, an VIII, nr. 46, din 23 noiembrie 1884, p. 152. 
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românească arădeană care nu avea mijloacele pentru a întreţine inspectori 
plătiţi. De asemenea, au existat discuţii în legătură cu „competenţele 
pedagogice” ale preotului ca director local şi ale protopopului ca inspector 
tractual, de a urmări şi a îndruma activitatea la clasă; în acest sens, 
învăţătorii cât şi profesorii preparandiei erau de acord că inspecţia 
directorului şi protopopului avea mai mult un caracter administrativ şi că era 
nevoie de inspectori numiţi din corpul didactic. În această idee, în 1882, 
sinodul eparhial Arad a hotărât înfiinţarea unui post de director cercual pe 
lângă persoana inspectorului cercual; directorii cercuali erau aleşi dintre cei 
mai distinşi învăţători, ei fiind subordonaţi direct consistoriului şi se ocupau 
de partea didactico-metodică a învăţământului. Activitatea lor se desfăşura 
pe tot parcursul anului, ei participând în afară de inspecţiile curente din 
şcoli, la conferinţele învăţătoreşti unde examinau învăţătorii şi făceau 
expuneri metodice47. Treptat, ideea recurgerii la învăţători cu rezultate 
deosebite în activitatea de îndrumare şi control câştiga teren, dar mai existau 
încă inerţii din partea senatului şcolar Arad, care în 1890 a instituit  ca organ 
de control, vizitatorii de şcoli. Senatul recomanda în 1890 inspectorilor 
teritoriali (protopopilor) împărţirea inspectoratelor în cercuri şi numirea 
vizitatorilor de şcoli dintre “bărbaţii apţi din inspectorat”-medici, notari, 
agricultori bine situaţi. Se poate observa că învăţătorii şi preoţii care erau 
angajaţi în procesul de învăţământ, nu puteau deţine această calitate. În 
competenţele lor intrau instrucţia şi educaţia copiilor, igiena şcolii, baza 
materială, fondul şcolar, şcoala de pomi, biblioteca poporală, etc. Vizitatorii 
au fost asimilaţi ca un organ al inspecţiei şcolare ce făcea legătura dintre 
inspectorul tractual şi comitetul parohial; cu toate că nu aveau pregătire 
metodică, ei prezentau avantajul că erau permanent în comune pentru a 
controla şi a da sprijinul necesar învăţătorului şi preotului48. Instituirea 
vizitatorilor de şcoli nu a fost posibilă în multe localităţi datorită faptului că 
în afara preotului şi învăţătorului, în comune rar se găseau alte persoane care 
să îndeplinească exigenţele cerute de problemele şcolare. O situaţie concretă 
în acest sens a fost întâlnită în inspectoratul Hălmagiului de unde protopopul 
raporta că nu se găseau notari, medici sau alţi intelectuali pentru a fi 
desemnaţi vizitatori49. După 1894, ideea alegerii unui inspector cu pregătire 
pedagogică a reintrat în actualitate. Învăţătorul Iuliu Grofşoreanu din Galşa 
susţinea la reuniunea învăţătorilor şi în presa şcolară numirea a doi-trei 
                                                           
47 A.N.D.J.A., fond E.O.R.A., IV, dos. 98/1882, f. 20. 
48 Ibidem, dos. 119/1890, f. 12 şi 35. 
49 Ibidem, dos. 117/1890, f. 47. 
50 Biserica şi şcoala, an XXIV, nr. 44, din 11 noiembrie 1900, p. 384. 
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subinspectori şcolari cercuali dintre învăţătorii merituoşi. În aceeaşi idee, 
referentul şcolar Roman Ciorogariu susţinea în 1900 la Sibiu, în cadrul 
Congresului Naţional Bisericesc, ideea inspecţiei şcolare făcută de un 
pedagog50. După 1907, în condiţiile aplicării Legii Appony, inspecţia de 
specialitate era cu atât mai necesară, pentru a stopa declinul şcolii 
confesionale arădene. Din lipsă de fonduri, nu s-a reuşit nici măcar crearea 
unui post de revizor şcolar al senatului decât abia în 1912, cu toate că 
propunerea fusese făcută încă din anul 1909. Numirea lui Romul Frateş ca 
revizor şcolar al senatului Arad, a însemnat, deşi foarte târziu, o victorie a 
corpului didactic, el aducând mari servicii şcolii arădene până la Marea 
Unire51. Frământările şi căutările din domeniul inspecţiei şcolare au avut 
drept scop evitarea pe cât era posibil a imixtiunii inspectorilor şcolari regali 
în procesul de învăţământ românesc din părţile Aradului. Inspectorii regali 
vizitau şcolile din comunele româneşti fără a se anunţa iar scopul lor 
principal consta în a da avertismente şi a face critici cuprinse în rapoarte 
care duceau nu de puţine ori la desfiinţarea şcolilor româneşti. Observaţiile 
cele mai frecvente întâlnite în rapoartele inspectorilor regali se refereau la 
lipsa de progres şcolar, la slaba frecvenţă a copiilor, la starea precară a 
localurilor şcolilor şi mai ales la însuşirea insuficientă a limbii maghiare. 
După 1907, referentul şcolar Gh. Ciuhandu şi revizorul şcolar R. Frateş, 
solicitau inspectorilor şi directorilor locali o atenţie maximă în timpul 
inspecţiei regale. Se atrăgea atenţia să se însoţească întotdeauna inspectorul 
maghiar în şcoli şi de asemenea să fie verificat amănunţit procesul-verbal de 
constatare înainte de a fi semnat; de asemenea se cerea informarea operativă 
a senatului asupra rezultatului inspecţiei şi remedierea în cel mai scurt timp 
a deficienţelor constatate52. Prin aceste măsuri s-a menţinut viabil 
învăţământul românesc, în condiţiile în care autorităţile acuzau slujitorii 
şcolii de lipsă de fidelitate şi patriotism faţă de statul maghiar.  

În judeţul Arad, marea majoritate a localităţilor aveau doar o 
singură şcoală, cu un singur învăţător, excepţie făcând doar oraşul Arad şi 
unele localităţi mai mari ca Lipova, Pecica, Hălmagiu, Şiria, etc., unde 
existau două sau chiar trei şcoli. În fiecare comună activitatea şcolară era 
organizată de către comisia şcolară şi directorul şcolar; de obicei directorul 
era preotul satului iar comisia şcolară locală cuprindea şapte membri: 
                                                           

 

 
51 V. Popeangă, op. cit E.O.R.A.,., p. 42. 
52 A.N.D.J.A. fond IV, dos. 9/1916, f. 115. 
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preotul-preşedinte, învăţătorul-secretar şi cinci membri, de obicei ţărani 
fruntaşi şi ştiutori de carte. Comisia şcolară locală avea atribuţii în ceea ce 
privea asigurarea frecvenţei elevilor, îngrijirea edificiului şcolar, procurarea 
fondurilor şcolare şi a materialului didactic, alegerea învăţătorilor, 
asigurarea salariului învăţătoresc, înfiinţarea bibliotecii şcolare şi a şcolii de 
pomi. Rolul directorilor şi al comisiilor şcolare era deosebit de important, 
atât prin sarcinile pe care le deţineau cât şi prin faptul că reprezentau 
elemente de legătură între instituţia şcolară şi autorităţile politice locale, 
care aveau obligaţii precise în domeniul şcolar. Pe de altă parte, modul de 
organizare al vieţii şcolare la nivelul comunal, sublinia principiul 
autonomiei şcolare, cu implicarea bisericii ortodoxe cât şi cel al 
democratizării vieţii şcolare în şcolile româneşti. Aceeaşi idee este susţinută 
şi de modul în care se realiza fondul şcolar al şcolii confesionale, sursele 
fiind constituite din sumele votate de comitetul parohial pentru întreţinerea 
şcolilor, din amenzile plătite de către părinţii copiilor care nu frecventau 
şcoala, din contribuţii benevole şi taxele de cult, cât şi din veniturile 
grădinilor şcolare53. 

La învăţământul obligatoriu (6-12 ani), cursurile aveau o durată de 
opt luni la sate şi nouă luni la oraş; ele începeau la 1 septembrie şi durau 
până la 30 iunie anul următor, anul şcolar fiind împărţit în două semestre 
(septembrie-februarie şi martie-iunie). Activitatea şcolară se desfăşura 
zilnic, cu o pauză de masă, excepţie făcând în consistoriul Arad ziua de joi, 
care era liberă. Vacanţele (feeriile), erau cele de Crăciun, de Paşti şi vacanţa 
mare (iulie-august). Elevii de la şcoala de repetiţie(12-15 ani) aveau aceeaşi 
structură a anului şcolar, cursurile având loc însă duminica şi în zilele de 
sărbătoare, câte două sau trei ore54.  

Au existat de multe ori situaţii în care, cu acordul forurilor şcolare 
superioare, s-au făcut abateri de la structura anului şcolar; cele mai frecvente 
derogări erau legate de “vacanţele de cucuruz”, când copiii care ajutau 
părinţii la muncă veneau la cursuri abia la 1 noiembrie. Se mai întâlneau 
situaţii în care unele şcoli amânau începerea cursurilor din cauza unor boli 
frecvente în mediile şcolare, ca tusea convulsivă şi dizenteria55.  

                                                           
53 V. Popeangă, op.cit., p. 45. 
54 *** Regulament pentru organizarea învăţământului în şcolile poporale, în: „Biserica şi 
şcoala”, an XXI, nr. 3, 10 ianuarie 1907, p. 2-5.  
55 A.N.D.J.A., fond E.O.R.A., IV, dos. 281/1895, f. 1. 
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Dăruiri consemnate în protocoalele eparhiei Aradului 
(sfârşitul secolului al XIX-lea şi  

prima jumătate a secolului XX, Partea I) 
 
 

 Gheorghe Hodrea, 
Parohia Ortodoxă Română Arad-Centru 

 
 

Protocoalele încheiate în şedinţele sinoadelor eparhiale din dieceza 
română Greco-orientală a Aradului au alocat spaţiu special consemnării 
dăruirilor făcute de către credincioşi Bisericii din Ţinutul Aradului. 
Indiferent de natura lor, dăruirile sunt prezentate ca act de credincioşie şi 
aplecare spre pietate a credincioşilor în cele mai multe cazuri oameni de 
rând, cu o situaţie materială precară, dar care având sentimentul de 
religiozitate puternic şi trăiri spirituale adânci, au dăruit în nădejdea 
menţinerii unor relaţii amiabile cu semenii şi cu Divinitatea, ori pentru 
restabilirea acestor relaţii perturbate fiind din te miri ce cauze, pentru 
mijlocirea acordării îngăduinţei şi iertării păcatelor strămoşilor sau chiar 
pentru pregătirea încă din timpul vieţii a unui locaş în lumea de dincolo, în 
Veşnicia Veşniciilor, în mijlocul membrilor Bisericii Triumfătoare.  

Prezenţa în sine a credinciosului în biserică este una specială prin 
aceea că el se roagă şi dăruieşte mijlocind pentru el şi pentru alţii. 
„Credinciosul ortodox vine la biserică pentru sine şi pentru alţii, pentru 
soţie, pentru copii, pentru părinţi, pentru ogorul pe care îl are, pentru 
grădină, pentru animalele domestice, pentru fiinţe şi pentru lucruri, pentru 
întregul cosmos”1. 

Dăruirile sunt felurite, dăruitorii şi ei la fel. Uneori dăruitorii oferă 
sume de bani mai mici sau mai mari, alteori terenuri, imobile, materiale de 
construcţii, clopote, cărţi bisericeşti, etc. Oameni de rând, oficialităţi sau 
proprietari mari de terenuri, bogaţi sau săraci, domnişoare, credincioşi şi 
credincioase numiţi uneori poporeni, femei cu rang sau văduve năpăstuite de 
încercările vremurilor, toţi aceşti dăruitori umplu paginile protocoalelor 
eparhiei Aradului dovedind încă o dată că dăruirile n-au încetat niciodată să-
şi pună amprenta în viaţa omului, încadrându-l de fiecare dată în acel 

                                                           
1 Vasile Miron, Importanţa locaşului de cult în viaţa comunităţii parohiale, în „Biserica 
Ortodoxă Română”, Bucureşti, anul I (2010), seria a IV-a, nr. 3, septembrie-decembrie 
2010, p. 261-262. 
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„circuit al darurilor”, circuit care animă totul în jurul nostru antrenând în 
mod special acea mişcare a darului între dăruitor, dăruit şi invers. 

Uneori sumele de bani au fost dăruite cu destinaţie specială, alteori 
banii au constituit fonduri destinate misiunilor social-caritative ale Bisericii, 
iar dăruitorii, de neam românesc sau chiar de alt neam şi religie, au 
conştientizat că numai „dăruind vei dobândi”. Unii dăruitori, oameni de 
rând, au dat din puţinul lor, alţii, cu stare materială foarte bună, mari 
proprietari de terenuri agricole sau păduri ori înalţi funcţionari, au dăruit din 
preaplinul lor ajutând bisericile parohiale, credincioşii, copiii nevoiaşi şi 
şcolile rurale, cunoscând că dacă într-un loc există surplus, sunt atâtea alte 
locuri unde lipsurile şi nevoile încearcă vieţile semenilor. Toţi aceşti 
dăruitori rămân însemnaţi pe vecie nu doar în filele actelor şi evidenţelor 
vremii ci şi în memoria colectivă şi mai presus de toate în evidenţele 
Marelui Contabil, în şirul faptelor bune, fapte care din perspectivă teologică 
asigură accesul spre mântuire şi dobândirea Vieţii Veşnice. 

 Cu precizarea că foarte multe dăruiri nu au fost înscrise în 
protocoale, mai ales pentru că au prezentat interes prioritar cele „dela 20 
coroane în sus”, deşi dăruirea în sine are importanţă chiar dacă nu are 
valoare financiară mare, informaţiile scoase din protocoalele anilor 1871–
1940 şi prezentate în paginile următoare vin să arate imaginea de ansamblu 
a actului dăruirii în Ţinutul Aradului, aplecarea credincioşilor spre ajutorare, 
simţământul lor de pietate, credinţa în Dumnezeu şi dragostea faţă de 
biserica strămoşească. Toate acestea au generat atâtea şi atâtea dăruiri, 
mărturii că trăitorii din Ţinutul Aradului sunt darnici şi sunt exemple de 
bunătate pentru generaţiile viitoare. Bunătatea, de altfel, este asociată cu 
generozitatea şi cu însăşi viaţa „căci viaţa fiind una cu Dumnezeu, e una cu 
bunătatea şi generozitatea … Bunătatea nu se teme de nimic, ea e 
generoasă, pentru că se hrăneşte din infinitatea vieţii”2. 

Dacă în general Biserica, prin unităţile sale administrative centrale 
sau din teritoriu, a ţinut evidenţa dăruirilor, au fost şi ani în care datele 
statistice au fost defectuos întocmite sau inexistente. Bunăoară în Protocolul 
din anul 1871 (PROTOCOLULU SIEDINTIELORU TIENUTE DIN 
PARTEA SINODULUI EPARCHIALU ALU DIECESEI ROMANE GRECO-
ORIENTALE ARADANE. ÎN ANULU 1871),preşedintele sinodului, 
„Ilustritatea Sa domnulu episcopu dicesanu Procopiu Ivacicoviciu”, în 
cuvântarea de deschidere a lucrărilor Şedinţei I, care a avut loc în data de 

                                                           
2 Dumitru Stăniloaie, Sfânta Treime sau La început a fost Iubirea, Bucureşti, Ed. 
Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1993, p. 91. 
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4/16 Aprilie, în biserica catedrală din Arad, spunea: „Domniloru! nu potu a 
nu atinge la ocasiunea acest’a starea nostra financiara. 

In urmarea insarcinarii venerabilului Sinodu am indreptatu catra 
preotimea si poporulu credintiosu litere pastorale sub 3. Septemvre 1870. 
Nru 182. pres. Pentru o contribuire directa dela credintiosi, si am 
provocatu comunele de marturisirea nostra la oferte benevole; era pre 
crestinii cei binecuventati de Ddieu – la daruri singuratice. 

In privinti’a acesta mai departe s’a facutu provisiune, ca pe anulu 
solariu 1871. contribuirea eieptata se se incaseze; er’ cu privire la ofertele 
benevole si daruirile singuratice pana acum nu suntemu in stare a refera 
cutare resultatu; deci in meritulu de sub intrebare ve poftesc, si ve rogu 
Domniloru! ca in Sinodulu presinte se ne consultamu si se dispunemu cele 
necesarie si potrivite”3. Aşadar, episcopul Procopiu Ivacicoviciu conştient 
de însemnătatea dăruirilor, pe care le-a numit „oferte benevole” sau 
„dăruiri singuratice”, a prins în dezbaterile şedinţei sinodului şi acest 
aspect din viaţa credincioşilor eparhiei, hotărându-se în Şedinţa IV ţinută în 
7/19 Aprilie 1871 ca pe viitor să fie prezentată sinodului eparhial „una 
statistica mai detaiata si completa”4. Cu toate că s-a luat această hotărâre, 
protocoalele încheiate în şedinţele sinoadelor eparhiale din anii care au 
urmat (1871-1890) nu conţin date statistice privitoare la dăruirile făcute de 
către credincioşii din Ţinutul Aradului deşi cu siguranţă acestea au existat, 
şirul dăruirilor credincioşilor neîncheindu-se niciodată. Atenţia a fost 
îndreptată, aşa după cum reiese din textele publicate în protocoalele tipărite 
pentru perioada menţionată mai sus, către funcţionarea cât mai eficientă a 
instituţiei din punct de vedere administrativ-bisericesc precum şi către 
sectorul administrativ şcolar. În acest sens, pentru sprijinirea şcolilor, fie 
teologice, fie laice, dar şi a învăţătorilor şi a profesorilor deservenţi, s-a 
urmărit o administrare cât mai corectă şi eficientă a sumelor de bani precum 
şi a proprietăţilor deţinute în fondurile şi fundaţiile existente în acea 
perioadă.  

 
Protocolul sinodului eparhial din anul 1883 
Deşi, aşa cum am arătat mai sus, n-au fost menţionate dăruirile 

trăitorilor din localităţile Ţinutului Aradului în actele sinoadelor eparhiale 
                                                           
3 Arhiva Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Aradului (în continuare Arhiva Arhiep. Ar.), 
nr. 172–P, inventar 1983. PROTOCOLULU SIEDINTIELORU TIENUTE DIN PARTEA 
SINODULUI EPARCHIALU ALU DIECESEI ROMANE GRECO-ORIENTALE ARADANE. 
ÎN ANULU 1871, Arad, Tipografia lui Stefanu Gyulai, 1871, p. 5. 
4 Ibidem, p. 25. 
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din anii 1871-1890, nu au fost totuşi omise dăruirile consistente care au 
marcat viaţa Bisericii acelor momente. Bunăoară, iată cum este prezentată în 
Şedinţa IV a Sinodului Eparhial al Diecezei Aradului, ţinută în data de 27 
Aprilie (6 Mai) 1883, sub preşedinţia episcopului Ioan Meţianu, aplecarea 
spre actul dăruiri a baronesei Sina din Arad, căreia i-a fost solicitată cedarea 
sau vinderea a două imobile în locul cărora se intenţiona realizarea unei 
construcţii bisericeşti: „Nr. 99. Prea Sînti’a Sa Dlu Episcopu diecesanu 
areta sinodului, ca dorindu a infiintia unu seminariu diecesanu, in vederea 
multeloru neajunsuri ale diecesei, au recursu la marinimitatea Dnei 
baronese de Sina, rugandu-o să doneze, ori să cedeze diecesei pre langa 
unu pretiu mai moderatu, casele din stradele «Sina» si «Paunu» spre 
scopulu aretate. 

La acea rugare a respunsu directorele consiliului administrative 
alu bunuriloru «Sina» sub 2 maiu a. c. st. n. ca acea casa n’ar fi de 
vindiare, dar in vederea scopului maretiu, si in interesulu santei nostre 
biserici crede, ca Excelenti’a Ei, Dna baronesa de Sina va cede pote chiar 
in daru 1000’ D din proprietatea sa din strada «Sina» deca sinodulu 
nostrum va dechiara la protocol, ca parcel’a donata nu o va intrebuintia 
nici cand spre alte scopuri, decât pentru unu seminariu, seu altu aseminia 
institutu diecesanu”5. 
 

Protocolul sinodului eparhial din anul 1890 
Câteva dăruiri sunt consemnate şi în Protocolul din anul 1890 

(Siedinti’a III. s’a tienut in Arad la 10/22. Aprilie 1890, la 10 ore nainte de 
mediadi): „Nr. 49. Referitoriu la desvoltarea religiosa-morala a poporului 
unde se areta, sub p. X. ca poporenulu nostrum din Nadlacu fericitulu 
Tom’a Nagy a donat pe seam’a bisericei unu otariu de pamentu; ca 
fericitulu nostru poporenu din Seitin Gligor Popoviciu a testatu pe sem’a 
bisericei de acolo, unu patrariu de pamentu; ca fericitulu Vasile Mirea fost 
epitrop in Birchisiu a donat pentru st’a  biserica de acolo 1000 fl. v. a.; ca 
fericitulu preot de pie memorie Mihaiu Suciu din Buteni a testat comunei 
bisericesci de acolo cas’a s’a de casa parochiala; ca poporenulu nostru din 
Dezna Teodor Beldea si soci’a s’a A’na au donatu pe sem’a stei nostre 
biserici de acolo sum’a de 370 fl. v. a. ; si in fine ca credinciosii nostri din 
comun’a Socodor, cu ocasiunea comassarei hotarului lor au dat izlazul 
                                                           
5 Ibidem, nr. 322–P, Inventar 1983, PROTOCOLULU DESPRE SIEDINTIELE 
SINODULUI EPARCHIALE DIN DIECES’A ROMANA  GRECO–ORIENTALA A 
ARADULUI. TIENUTE IN ANULU 1883, Arad, Tipografia Romana Diecesana, 1883, p. 
25. 
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comunalu pe sem’a stei biserici un complex in estensiune de 140 jughere 
spre scopul acoperirei dupa timpu a trebuintielor bisericei si a scolelor, la 
propunerea comissiunei. 

Sinodul cu placere ie acestea date spre scire insarcinandu 
Consistoriulu se aviseze despre acest conclus comun’a bisericesca din 
Socodoru”6. 

Cu toate că în textul prezentat mai sus numărul dăruirilor este 
foarte mic, avem convingerea că aplecarea credincioşilor spre dăruire a fost 
mult mai prezentă în parohiile din Ţinutul Aradului lipsa acestora din 
paginile protocolului din anul 1890 fiind pusă pe seama unei relaţii 
administrative defectuoase dintre unităţile administrative bisericeşti 
(parohii–protopopiate-episcopie), relaţii care   s-au îmbunătăţit în anii care 
au urmat, informaţia circulând mult mai uşor pe linie ierarhic–
administrativă, ceea ce a facilitat centralizarea unor mult mai multe date 
referitoare la actul dăruiri, mai ales al celui din mediul rural.   

 
Protocolul sinodului eparhial din anul 1891 
Abia începând cu anul 1891, actele sinoadelor eparhiale sunt 

bogate în informaţii privind aplecarea spre dăruire a credincioşilor din 
Ţinutul Aradului. Astfel, în Protocolul din anul 1891 (Siedinti’a IV. s’a 
tienut in Arad, la 1/3 Maiu 1891 ora 10 nainte de miediadi), sunt prezentate 
dăruirile făcute de către credincioşii din dieceza Aradului, în anul 1890, cu 
precizarea de la Nr. 55. Punctul 15 „sub care, ca o doveda a desvoltarii 
semtiului de pietate la poporul nostru credintios, se areta donurile facute 
bisericei...”7. 

Între daruile făcute de credincioşii eparhiei Aradului bisericilor 
parohiale în anul 1890 predominante sunt  obiectele de cult. Astfel, „Iacob 
Caluseriu si veduv’a Mari’a Caluseriu” din Semlac,  „Mitru Crisianu si 
consocii din Misica”, „Iacob Anghelina si soci’a Elen’a Velescu” din Cicir, 
„Ioan Cretiu si Mari’a din Macea”, au dăruit prapori; „Veduva Maria, 
soci’a repausatului George Barna din Lipov’a a donat bisericei 4 sfesnice 
de argint”; „Epitropul I. Ardeleanu din Lipova” şi „veduva Simina 
Cusman” din Chelmac, au dăruit veşminte bisericeşti; „Mihaiu Crisianu” 

                                                           
6 Ibidem, nr. 326–P, inventar 1983, PROTOCOLUL DESPRE SIEDINTIELE SINODULUI 
EPARCHIALE DIN DIECES’A ROMANA  GRECO–ORIENTALA A ARADULUI. 
TIENUTE IN ANUL 1890, Arad, Tipariul Tipografiei Diecesane, 1890, p. 18. 
7 Ibidem, nr. 319-P, inventar1983, PROTOCOL DESPRE SIEDINTIELE SINODULUI 
EPARCHIAL DIN DIECES’A ROMANA  GRECO–ORIENTALA A ARADULUI. Tienute in 
anul 1891, Arad, Tipariul Tipografiei Diecesane, 1891, p. 27. 
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din Nădlac, „Ioan Crisianiu din Nadab” şi „Vasiliu Mircea din Birchisiu” 
au dăruit suprafeţe de pământ, iar  „Ioan Clepea” din Vărşand, „George 
Patrubani” din Drauţ şi „Alteti’a Sa principele Alois Lichtenstein, 
proprietariu mare de Ilteu” au dăruit sume de bani. Dăruitorii au avut în 
vedere şi ajutorarea şcolilor: comercianţii din Lipova au dăruit bani pentru 
„renovarea scolei”, iar „Damele romane din Lipova prin colecta au 
ajutorat pe vro 50 scolari si scolaritie cu imbracaminte in pretiu de preste 
100 fl. v. a.”8. 

 
Protocolul sinodului eparhial din anul 1892 
În Protocolul din anul 1892 sunt prezentate dăruirile credincioşilor 

din dieceza Aradului, în cursul anului 1991 (Siedinti’a VI.s’a tienut in Arad, 
la 15/27. Aprilie  1892, la 3 ore d. miediad), la Nr. 59 „Sub punctul XVI se 
arata daruirile si fundatiunile facute de catra unii credintiosi de ai nostri in 
decursul anului 1891...”9: „Petru Florescu din Arad”, „Lena lui Ioan 
Berariu si Ghiula veduv’a lui Iacob Stef” din Covăsânţ, „Teodor Luca din 
Siri’a”, „mai multi credintiosi din Buteni” şi „Michai Luca  din Voivodeni” 
au dăruit sume de bani, iar credincioşi din Macea şi Cil au dăruit prapori şi 
veşminte bisericeşti. Urmare acestor acestor dăruiri, „Sinodul cu 
recunoscintia luand act ..., aviseza Consistoriul, ca prin organele sale se 
ordoneze publicarea acelora, precum si a acestui conclus sinodal in 
bisericele din respectivele comune”10. 

 
Protocolul sinodului eparhial din anul 1893 
În Protocolul din anul 1893 sunt prezentate dăruirile făcute de 

către credincioşi în cursul anului 1892 (Siedinti’a  III. s’a tienuti in Arad, la 
6/18 Aprilie 1893, la 10 ore n. a.) la „Pct. XVIII. Referitor la fondatiuni si 
din care invedereza ca pentru biserica si alte scopuri culturale s’a facut si 
in 1892 … donatiuni mai insemnate…”11. Între cei care au dăruit în cursul 
anului 1892, în şirul numelor de credincioşi şi credincioase consemnat de 
                                                           
8 Ibidem, PROTOCOL DESPRE SIEDINTIELE SINODULUI EPARCHIAL DIN DIECES’A 
ROMANA GRECO–ORIENTALA A ARADULUI. Tienute in anul 1891, Arad, Tipariul 
Tipografiei Diecesane, 1891, p. 29. 
9 Ibidem,, PROTOCOL DESPRE SIEDINTIELE SINODULUI EPARCHIAL DIN 
DIECES’A ROMANA GRECO–ORIENTALA A ARADULUI, Tienute in anul 1892, Arad, 
Tipariul Tipografiei Diecesane, 1892, p. 29. 
10 Ibidem, p. 30. 
11 Ibidem, PROTOCOL DESPRE SIEDINTIELE SINODULUI EPARCHIAL DIN 
DIECES’A ROMANA  GRECO–ORIENTALA A ARADULUI. Tienute in anul 1893, Arad, 
Tipariul Tipografiei Diecesane, 1893, p. 23. 
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sinodul din 1893, aflăm şi nume ale factorilor decizionali din acea vreme: 
preot („Terentiu Ursu din Chisineu”), jude communal („din Cladov’a 
Dionisiu Birgean”), precum şi una dintre membrele binecunoscutei familii 
Mocioni („Dn’a Helen’a Mocioni”), familie a cărei nume este înscris mereu 
între numele dăruitorilor. Un aspect interesant al actului dăruirii îl întâlnim 
menţionat astfel: „Fericitul Ioan Dobosiu, fost invetiatoru din Nadab spre 
scopuri culturali 5/4 sesiune de pament in pretiu de 10.000 fl cu reservarea 
usufrucrului pentru soci’a sa pâna va fi in vietia”. Preotul parohiei Nădab, 
care cu siguranţă a înaintat raportul anual cu dăruirile credincioşilor din 
parohia sa, entuziasmat de dăruirea făcută de fostul învăţător Ioan Dobosiu, 
l-a numit pe dăruitor „fericit” deoarece pe de o parte „fericitul” este 
mulţumit sufleteşte, bucuros că a făcut o faptă bună, faptele bune 
condiţionând mântuirea deci intrarea în Împărăţia lui Dumnezeu, iar pe de 
altă parte şi în acelaşi timp „fericitul” este cel care aduce fericirea, omul bun 
care aduce mulţumirea celor din jurul lui, în acest caz comunităţii. 
„Fericitul” aşadar este cel care prin dăruire, cunoscând nevoile comunităţii, 
dă din preaplinul sau din puţinul său, ajutând acolo unde este necesar şi la 
momentul potrivit. 

 
Dăruiri în anul 1893 
Pentru anul 1893, chiar dacă nu dispunem de informaţii referitoare 

la cei care au dăruit în eparhia Aradului, menţionăm totuşi un nume de 
dăruitor al unui comerciant din Lipova, David Petru Simion, născut în data 
de 24 decembrie şi decedat în data de 27 martie 1893. Comerciant, cassar şi 
primar la oraş, epitrop bisericesc, susţinător alături de Vasile Goldiş al 
teatrului de amatori, în limba română, „… au luat parte aprope la tote 
întrunirile şi ântreprinderile cultural şi naţionale – şi au ajutat cu sfatul şi 
cu punga, fără să ştie stânga ce au făcut dreapta, iar la morte au lăsat prin 
«Testament» 2600 Corone spre scopuri bisericesci, şcolare, cultural şi de 
binefacere”12. 

Protocolul sinodului eparhial din anul 1895 
În Protocolul din anul 1895 au fost înşirate dăruirile credincioşilor 

din anul anterior, 1894 (Şedinţa V III.s’a ţenut în Arad, la 14/126 Aprilie 
1895) în capitolul „Dăruiri benevole”. „Pentru a constata întru cât s’a 
mnifestat semţul religios prin donaţiuni mai însemnate ori prin fundţiuni 
                                                           
12 Dan Demşea, Preocupări documentar-istorice la Vasile Goldiş: biografia exemplară a 
unui comerciant din oraşul Lipova – David Petru Simion (1829-1893), în „Studii de ştiinţă 
şi cultură”, anul III (2007), nr. 3 (10), septembrie 2007, Arad, Ed. „Vasile Goldiş” 
University Press, 2007, p. 120. 
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spre scopuri bisericesci şi şcolare pe basa datelor primite,...”13 Consistoriul 
a înregistrat pentru anul 1894, dăruirile credincioşilor în bani („Fericitul 
Teodor Onea din Tornea”, „Fericitul Simeon Morariu din Chişineu”, 
„Vasilie Dan” din Dezna şi „Magistratul oraşului Vinga” ), obiecte de cult 
(clopote, sfeşnice, ornate preoţeşti şi prapori) precum şi în material lemnos 
fie pentru construcţii ori poate pentru încălzirea şcolilor în timpul iernii 
(„Contesa Cristina Wenkheim, au dăruit pentru şcola din Igneşti”). Între 
dăruitori, alături de un preot, un magistrat, o contesă şi un gornic, aflăm şi 
doi credincioşi numiţi „fericiţi”: „Fericitul Teodor Onea din Tornea” şi 
„Fericitul Simeon Morariu din Chişineu”. Dacă în unele însemnări de 
donaţie autorul înscrisurilor din protocol, referindu-se la primitorul dăruirii,  
a folosit formulele: „bisericei de acolo” sau „bisericei nostre de acolo”, 
este interesant de remarcat faptul că în câteva însemnări, probabil folosind 
întocmai cele raportate de preotul parohiei la care a avut loc dăruirea, 
acelaşi autor a folosit formula „bisericei sale”, formulă din care reiese 
ataşamentul extraordinar al credinciosului faţă de biserica parohiei în care 
locuieşte mergând până la identificarea acestuia cu ea, ca parte componentă 
spirituală şi chiar fizică a organismului eclesial bazat pe principiul 
comuniunii.  

Un alt aspect interesant al actului dăruirii îl aflăm consemnat 
pentru parohia Covăsânţ, parohie al cărui preot, în însemnările raportate 
ierarhic unităţilor administrative bisericeşti, menţionând dăruirea făcută 
bisericii de către credinciosul Mitru Berzovan, a ţinut să precizeze în mod 
special că acesta „au procurat din al seu” obiectul bisericesc dăruit. Făcută 
prin sacrificiu dăruirea sau nu, expresia reliefează dărnicia credinciosului 
care a ştiut să renunţe la o parte din cele agonisite, din cele ale lui, 
direcţionând-o spre biserica satului întru ajutor şi înfrumuseţare, „… locaşul 
dumnezeiesc sfinţit şi destinat săvârşirii sfintelor slujbe ale cultului divin 
public … în care se adună credincioşii pentru a se ruga şi preamări pe 
Dumnezeu şi a se împărtăşi din darurile şi adevărurile mânturii”14. 

Protocolul sinodului eparhial din anul 1896 
În Protocolul din anul 1896 (Sedinţa IV. S’a tenut în Arad, la 3/5 

Aprilie 1896 dimineţa la 10 ore), la „Nr. 34 Comisiunea bisericească prin 
reportorul seu Constantin Gurban referează rmătoarele: a) Cetindu-se 
reportul senatului bisericesc al Consistoriului din Arad, Se ia la cunoştinţă 
                                                           
13 Arhiva Arhiep. Ar., nr. 319-P, inventar1983, PROTOCOL DESPRE ŞEDINŢELE 
SINODULUI  EPARCHIAL DIN DIECESA ROMANA GRECO–ORIENTALĂ A 
ARADULUI. Ţinute în anul 1895, Arad, Tipariul Tipografiei Diecesane, 1895, p. 68. 
14 Vasile Miron, op. cit., p. 247. 



417 
 

esprimându-şi sinodu recunoşcinţa sa faţă de marinimoşii donatori şi 
spriginitori ai bisericei nostre,...”15 , dispunând trecerea între dăruirile de 
obiecte de cult, bani şi terenuri făcute de credincioşi şi „poporeni” în anul 
1895 o dăruire specială. Astfel, în comuna Lipova „ved. Mitra Ardelean 
născ. Caprucen a esecutat dorinţa reposatului ei soţ prin întemeierea unei 
fundaţiuni de ...500 fl.”. Aşadar, fondul a fost înfiinţat de soţia celui 
decedat, probabil ca una din ultimile dorinţe, pentru ca banii depuşi să fie 
folosiţi de către biserică în acţiuni social-caritative: cele care ţin de 
ajutorarea săracilor, bolnavilor sau poate pentru sprijinirea copiilor şcolari 
proveniţi din familii sărace. Alături de această dăruire s-au remarcat 
dăruirea în bani a credincioasei „Maria Păulişan născută Ardelean din 
Arad” şi dăruirile de obiecte de cult (prapori, feţe de masă, analoag, 
policandru şi veşminte bisericeşti) ale credincioşilor: „Dimitrie Stoinescu 
din Cicir”, „Paraşcheva ved. Poporeanului nostru Mihai Gaiţa din Alioş”, 
„poporenii” din Chelmac, credincioşii din Cuveşdia, „Dr. Ioan Suciu şi 
soţia sa Hortensia” şi „Persida Moţiu din Buteni”. Nu au lipsit nici 
dăruirile de terenuri intravilane, parohiei Dezna dăruindu-i un teren văduva 
Ana Baranciu, iar parohiei Minead dăruindu-i un teren Georgiu  Toader. 

 
Protocolul sinodului eparhial din anul 1897 
În Protocolul din anul 1897 (Sedinţa IV. S’a ţenut la 22 Aprilie (4 

Maiu) 1897, la 4 ore p.m.), conform celor raportate pentru anul 1896 „… 
darurile sunt următoarele”16: în bani (au dăruit: „Mihaiu Ducan, Petru 
Rugean, Demetriu Rugean, Pascu Magdi, Georgiu Cati, Mariuţa Bozgan în 
frunte cu parochul Sigismund Bozgan toţi din Mândruloc”, „mai mulţi 
poporeni” din Almaş, „Reposata Ana Munteanu din Lipova” şi „institutul 
«Lipovana»”); în cărţi de slujbă (au dăruit: „Nichita Draga” din Bârsa, 
„Ambrosiu Popescu preot în Zăbaltiu” şi „Ioan Tica” din Cărand); în 
obiecte de cult (clopote, prapori, veşminte preoţeşti, icoană, perdea, potir). 
În şirul dăruitorilor anului 1896, menţionaţi în protocolul din anul 1897, se 
află nume de credincioşi şi credincioase, numele unei preotese („preotesa 
Lucreţia Bozgan”), numele unui protopop („Constantin Gurban” din 
Buteni), al unui notar („Dimitrie Curta notariu”) şi al unui deputat dietal 

                                                           
15 Arhiva Arhiep. Ar., nr. 319-P, inventar 1983, PROTOCOL DESPRE ŞEDINŢELE 
SINODULUI EPARCHIAL DINDIECESA ROMANA GRECO–ORIENTALĂ A ARADULUI 
Ţenute in anul 1896, Arad, Tipariul Tipografiei Diecesane, 1896, p. 35. 
16 Ibidem, PROTOCOL DESPRE ŞEDINŢELE SINODULUI EPARCHIAL DIN DIECESA 
ROMANA  GRECO–ORIENTALĂ A ARADULUI Ţenute in anul 1897, Arad, Tipariul 
Tipografiei Diecesane, 1897, p. 28. 
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(„Dl Virgil Bogdan”). Interesant de precizat că şi în acest protocol ca de 
altfel şi în cele anterioare acestuia, la unele parohii donatorii sunt numiţi 
poporeni. Dăruirile speciale prezentate în acest protocol sunt următoarele: 
un fond constituit de „Mitru Popoviciu din Micălaca” pentru parastase, un 
fond stolar din care să se facă „dotaţia preoţilor”, acţiuni bancare la 
„institutul Albina” şi mai ales dăruirea făcută de Oficiul protopopesc al 
Butenilor pentru cei care au avut de suferit în urma unui incendiu care 
avusese loc în localităţile Cil şi Păiuşeni. 

 
Protocolul sinodului eparhial din anul 1898 
În Protocolul din anul 1898 („Şedinţa II. s’a ţenut la 13/25 Aprilie 

1898, d. m.  la 4 ore”17) în şirul dăruirile credincioşilor pentru anul 1897 
predomină obiectele de cult. Au fost dăruite un număr impresionant de 
acoperăminte şi feţe de masă, prapori şi veşminte preoţeşti, apoi s-au dat în 
dar candele, icoane, steaguri, dar şi cărţi de slujbă şi clopote. Dăruirile 
speciale făcute în cursul acestui an sunt cele ale credincioşilor care au ridicat 
cruci, rugi  („în Almaş, mai mulţi credincioşi au ridicat în hotar 5 cruci 
(rugi) în preţ de 100 fl.”, iar în Sebiş, credincioşii „au ridicat 2 cruci la 
drum”), ale celor care au donat bani, material lemnos („contele Friderich şi 
contesa Cristina Wenekheim 28 goroni în preţ de 280 fl”, parohiei Minead) 
şi mai ales nume ale celor care au înfiinţat fonduri băneşti pentru ajutorare 
în parohii („Pentru biserica din Cherechiu, decedatul Nicolau Laza, fost 
epitrop a făcut o fondaţiune de 800 fl.”, „Vasile Tic din Musca a făcut 
bisericei sale o fondaţiune de 40 fl.”, „În Pâncota a făcut Iulia Ţapoş o 
fondaţiune de 100 fl.”). Autorii dăruirilor sunt credincioşi şi credincioase, 
oameni simpli sau intelectuali, instituţii sau persoane fizice. Întâlnim între 
cei care au dăruit nume uzuale ori nume sonore, cunoscute în acea vreme şi 
nu numai (conte şi contesă), apoi nume de preoţi, preotese, notari şi 
învăţători. Se remarcă prin aplecarea spre actul dăruirii „Banca poporală 
din Pâncota”, „Institutul Lipovana” precum şi „Oraşul Vinga ca 
corporaţiune morală”. Nici ajutorarea Şcolii nu a fost neglijată, astfel 
„...institutul «Lipovana»... şcolelor serace din tract au împărţit tabele de 
păreţi şi premii la esamene în preţ de 45 fl. 60 cr.”. Un alt aspect interesant 
al actului dăruirii îl aflăm menţionat cu referire la parohia Cărand. Astfel, 
„mai mulţi credincioşi din T. Carand au înfiinţat un grânariu bisericesc 

                                                           
17 Ibidem, PROTOCOL DESPRE ŞEDINŢELE SINODULUI EPARCHIAL DIN DIECESA 
ROMÂNA  GRECO–ORIENTALĂ A ARADULUI Ţenute in anul 1898, Arad, Tipariul 
Tipografiei Diecesane, 1898, p. 17. 



419 
 

dăruind 22 şinice bucate în preţ de 150 fl;”, grâne care cu siguranţă au fost 
adunate pentru sprijinirea familiilor cu nivel de trai scăzut din parohie. 

 
Protocolul sinodului eparhial din anul 1899 
Dăruirile consemnate În Protocolul din anul 1899 (Sedinţa a 

XII.s’a ţinut la 1/13 Maiu 1899,la 4 ore d. a.), capitolul X, pentru anul 1898, 
comparativ cu cele menţionate în protocoalele anilor trecuţi, sunt mai multe, 
mai consistente şi mai diversificate. „Sîmţul de pietate. să esprimă prin 
următorele dăruiri făcute bisericilor nostre în cursul anului şi anume:”18 
dăruiri în obiecte de cult, dăruiri de bani lichizi sau prin testament. Mai sunt 
însă şi dăruiri speciale orientate spre sectorul social-caritativ al vieţii 
comunităţii şi spre copiii care cu greu puteau fi ţinuţi în şcoală din cauza 
lipsurilor materiale ale familiilor din care proveneau. Astfel, pentru biserica 
din Nădlac „a donat George Caba 50 de acţiuni de la banca «Nădlăcana» 
pentru ajutorarea copiilor orfani, în preţ de 2500 fl.”, Institutul „Lipovana” 
a donat „fondului şcolei gr. or. Române din Lipova 25 fl. ; pentru 
procurarea vestmintelor şi recuisite şcolare copiilor seraci 30 fl. ; pentru 
şcola din Ostrov 15 fl. ; şi pentru împărţirea de premii şi cărţi şcolare din 
inşpectoratul Lipovei 15 fl.”, iar „pentru şcolele poporale confesionale gr. 
or. române din Pâncota, Banca poporală de acolo a dat 20 fl.”. Tot în 
sprijinul copiilor proveniţi din familii nevoiaşe „Domna Iulia Bodnariu 
născ. Marinescu preotesa în Bochia a donat 2 şinice grâu şi 3 şinice 
cucuruz ca fond şcolar pentru şcola nostră confesională deacolo, precum şi 
manuale de înveţăment în preţ de 6 fl.”. Între dăruirile speciale se află şi cea 
a „ases. consist. înveţ. Constantin Crăciun”, care pentru biserica din 
Lipova „a testat o vie în preţ de 1000 fl. ca fondaţiune pentru ţinerea 
parastasului pentru el şi soţia sa”. De menţionat este şi dăruirea de carte 
bisericească necesară săvârşirii sfintelor slujbe în biserică, astfel, bisericii 
din Galşa „Ioan Russu Şirianul au dăruit o evanghelie cu litere latine în 
preţ de 25 fl.”, iar bisericii din Şiria „a donat o evanghelie şi 12 minee cu 
litere latine în preţiu de 150 fl.”. Numelor de dăruitori ale credincioşilor şi 
credincioaselor parohiilor se alătură nume de preoţi şi preotese, învăţători, 
economi, conte şi pretor. Între cei care au dăruit aflăm şi numele „Băncii 
poporale din Pâncota” precum şi denumirea – „Comuna politică 
Şistarovăţ”, instituţie care a dăruit „o livadă pe vecie”.  

 
                                                           
18 Ibidem, PROTOCOL DESPRE ŞEDINŢELE SINODULUI EPARCHIAL DIN DIECESA 
ROMÂNA  GRECO–ORIENTALĂ A ARADULUI Ţenute in anul 1899, Arad, Tipariul 
Tipografiei Diecesane, 1899, p. 77. 
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Protocolul sinodului eparhial din anul 1900 
În Protocolul din anul 1900 [Sedinţa a XI. s’a ţinut în 22 Aprilie (5 

Maiu) 1900, ,la orele 4 d. m.] la capitolul al XII-lea, sunt consemnate 
„Dăruiri pentru biserică şi instituţuinile ei”19 care au avut loc în parohiile 
arădene în cursul anului 1899. Între cei care au dăruit sunt nume de 
învăţători, preoţi şi preotese, un „mare proprietar”, o „notaresă”, Mgp. Sa 
Dl Stefan Antonescu precum şi un mare număr de credincioşi şi 
credincioase. Ca şi în anii precedenţi, credincioşii au dăruit foarte multe 
obiecte de cult, de la acoperăminte şi feţe de masă până la policandre, 
icoane, ripizi, prapori şi cădelniţe. Investiţiile mari au constat în 
achiziţionarea de clopote, acestea făcându-se tot prin dărnicia credincioşilor. 
Între dăruirile care surprind se află una îndreptată spre biserica din Caporal 
Alexa (n-n. cu numele vechi Chirechiu) căreia „i-a dăruit poporenul Sinesie 
Sas 28 hectolitre grâu în preţ de 336 corone”. O dăruire asemănătoare a 
avut loc în parohia Almaş, unde „mai mulţi poporeni au înfiinţat un fond de 
bucate, depunend ca şi capital 60 şinici de grâu”. De fapt se constată 
orientarea credincioşilor nu doar spre dăruirea de bani şi obiecte de cult ci şi 
spre înfiinţarea de fonduri de bani şi cereale care să fie tot timpul la 
îndemână ca o rezervă din care, la nevoie, să poată fi sprijiniţi cei năpăstuiţi. 

Instituţiile bancare s-au implicat şi ele în anul 1899, ca în fiecare 
an de altfel, în actul dăruirii, astfel, „parochiei Pâncota i-a dăruit banca 
poporală de acolo 40 corone”, iar „Institutul Lipovana pentru cărţi ca 
premiu la elevii dela şcolele din tractul Lipovei au dat 102 corone şi pentru 
augmentarea fondului şcolar din tractul Lipovei 25 corone”.  S-a avut în 
vedere şi ajutorarea elevilor proveniţi din familii greu încercate financiar, în 
acest sens „Femeile române din Lipova au împărţit la serbătorile Nascerii 
F-lui între şcolarii seraci vestminte în preţ de 184 cor.”. Dacă de obicei în 
acţiunile social–caritative se implicau mai ale instituţiile sau asociaţiile, 
sprijinind şcolile şi copiii săraci, câteodată şi o singură persoană se îngrijea 
de soarta acestora, aşa cum de pildă a făcut-o Maria Torteu din Cil care „a 
testat ... pentru şcoală 34 coroane”. Deoarece, însă, efortul financiar 
necesar intreţinerii şi mai ales reparaţiilor şcolilor era semnificativ, de obicei 
în astfel de acţiuni se implicau şi autorităţile locale, aşa cum s-a întâmplat şi 
în parohia Fiscut, unde „Comuna politică Fiscut a votat din averea 
comunală 950 cor., din cari s-a renovat edificiul şcolar”. 

 
                                                           
19 Ibidem, PROTOCOL DESPRE ŞEDINŢELE SINODULUI EPARCHIAL DIN DIECESA 
ROMÂNA GR.–ORIENTALĂ A ARADULUI. Ţenute în sesiunea ordinară a anului anul 
1900, Arad, Tipariul Tipografiei Diecesane, 1900, p. 117. 
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Protocolul sinodului eparhial din anul 1901 
Şi în anul 1900 credincioşii din ţinutul Aradului au avut aplecare 

spre dăruire. Conform însemnărilor din protocolul anului 1901 (Sedinţa IX. 
S’a ţinut la 13/26 Aprilie 1901, orele 9 a. m.), în anul 1900 „Dăruiri pentru 
biserică şi instituţiunile ei”20 au făcut credincioşii şi credincioasele 
parohiilor, preoţi şi preotese, primari, învăţătoare şi un econom. Majoritatea 
acestora au dăruit sume de bani. Unele dintre acestea au fost dăruite 
personal, altele au ajuns în posesia bisericilor pe seama cărora au fost 
dăruite, prin testament. Indiferent de provenienţa acestora, banii au fost 
dăruiţi cu destinaţie clară, pentru reparaţii interioare şi exterioare la 
locaşurile de cult, pentru renovare de iconostas şi pictură bisericească, 
pentru repararea de carte bisericească sau pentru turnarea de clopote noi. 
Excepţie de la regula dăruirii unei sume de bani cu destinaţie stabilită ferm 
de către dăruitor o aflăm la parohia Galşa unde „decedatul Ioan Truţ prin 
testament a donat în numerar 2000 cor, fără menire specială.” Cu siguranţă 
dăruitorul a convenit cu familia sa ca decizia folosirii sumei dăruite să fie 
luată de preotul parohiei, funcţie de priorităţile financiare ivite la acel 
moment sau ulterior datei în care a fost făcută dăruirea. Acest tip de 
atitudine contravine obiceiului atâtor dăruitori care doresc să impună un 
anume dar, care în convingerea lor ar fi cel mai necesar momentului în care 
doresc a-l dărui. Urmare acestui tip de dăruire, „forţată” am putea zice, 
multe locaşuri de cult sunt împodobite nepotrivit cu obiecte artizanale de 
prost gust, de la flori şi ornamente florale din plastic până la ceasuri de 
perete cu ornamente strident luminoase, de la covoare şi covoraşe de 
dimensiuni şi culori nepotrivite cu aspectul de seriozitate şi decenţă, până la 
perdele şi corpuri de iluminat moderne aşa-zisele „policandre”, care nu au 
nicio legătură cu simplitatea şi încărcătura spirituală a fiecărei părţi 
componente a unui interior de biserică. Astfel, în multe comunităţi, prin 
„complicitate” cu preotul deservent, credincioşii transformă locaşul de 
închinăciune şi reculegere fie în „muzeu ţărănesc” ce abundă-n articole de 
artizanat, de multe ori de prost gust, fie într-un edificiu în care predomină 
modernismul [abundenţă de ghirlande luminoase şi reflectoare de ultimă 
generaţie care, dincolo de faptul că obosesc privirea şi distrag atenţia 
perturbând concentrarea în rugăciune, distrug pictura de pe pereţi sau 
iconostas; instalaţii de sonorizare prost alese la achiziţionare sau 
neprofesional proiectate şi realizate, mergându-se până într-acolo încât se 
                                                           
20 Ibidem, nr. 318-P, inventar 1983, PROTOCOL DESPRE ŞEDINŢELE SINODULUI 
EPARCHIAL DIN DIECESA ROMÂNA GR.–ORIENTALĂ A ARADULUI Ţinute în 
sesiunea ordinară a anului anul 1901, Arad, Tipariul Tipografiei Diecesane, 1901, p. 113. 
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procedează la neutilizarea clopotelor existente în turnurile bisericilor şi 
înlocuirea lor cu difuzoare (instalaţii cu care se încearcă înlocuirea 
dangănetelor binecunoscute cu sunete asemănătoare, acordate modern prin 
tot felul de programe electronice)]. Aşadar, darul trebuie să fie ales cu mare 
înţelepciune deoarece în cele mai multe rânduri el acoperă o nevoie, o 
necesitate stringentă, o neîmplinire. Darul uneori aduce alinare, alteori 
bucurie necuprinsă-n cuvinte. El, darul, trebuie să fie în aşa fel ales încât să 
fie dorit, apreciat şi folositor dăruitului. Darul, în cele din urmă trebuie să 
facă parte componentă din întregul pe care încearcă să-l desăvârşească, în 
caz contrar nu se potriveşte cadrului în care va fi să fie sau altfel spus, 
conform înţelepciunii populare „se potriveşte ca nuca-n perete”. Iată de ce 
darul are rosturi şi roluri bine-definite în viaţa omului, a comunităţilor şi a 
bisericilor.  De aceea, neştiind care va să fie după moartea sa prioritatea în 
şirul problemelor cu care se va confrunta biserica din parohia lui, Ioan Truţ 
din Galşa a lăsat prin testament cele 2000 de coroane „fără menire 
specială”. 

În acelaşi an 1900, au mai fost dăruite şi veşminte bisericeşti, 
ornate şi cărţi de cult, iar unii credincioşi au ridicat rugi (în Curtici, „Vas. 
Bolboacă Piţigău, a ridicat o rugă înaintea sf. bis: 240 cor.”) şi cruci (în 
Donceni, „mai mulţi credincioşi au ridicat în mijlocul comunei o cruce 
(rugă) de piatră: 294 cor. 82”; în Belotinţ, „credinciosul Milan Serb a 
ridicat şi o cruce (rugă) la hotarul comunei : 50 cor.”) pentru închinăciune. 

Alături de credincioşi au dăruit şi unele instituţii precum şi 
persoane influente ale vremii. Astfel, „Reprezentanţa Comunală Fiscut” a 
dăruit bisericii un teren spre folosinţă, „Banca poporală Pâncota” a dăruit 
bani pentru ajutorarea şcolilor, iar „Comuna Politică Buteni” a dăruit bani 
pentru repararea orologiului din turnul bisericii. „Maiestatea Sa 
preagraţiosul nostru împărat şi rege” a dăruit bani pentru edificarea 
bisericii parohiale din Hălmagiu, iar „Ilustra familie Mocsonyi a dăruit 
pentru edificarea unei şcoli noue” în Ostrov. 
 

Protocolul sinodului eparhial din anul 1902 
În Protocolul din anul 1902, în capitolul al XI-lea au fost 

consemnate „Dăruiri pentru biserică şi pentru instituţiunile ei în anul 
1901”21, în bani, clopote, veşminte, cruci din piatră sau lemn, ridicate 
pentru închinare, cărţi bisericeşti şi materiale de construcţii. Interesant de 
                                                           
21 Ibidem, PROTOCOL DESPRE ŞEDINŢELE SINODULUI EPARCHIAL DIN DIECESA 
ROMÂNA  GR.–ORIENTALĂ A ARADULUI. ŢINUTE ÎN SESIUNEA ORDINARĂ A 
ANULUI 1902, Arad, Tipariul Tipografiei Diecesane, 1902, p. 124. 
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remarcat este faptul că în şirul dăruitorilor: preoţi şi preotese, cantor, 
epitrop, credincios şi credincioase, văduve şi o domnişoară, precum şi 
oficialităţi ale vremii (doctor, notar, învăţători), întâlnim nume străine care 
cu siguranţă nu au făcut parte din şirul numelor existente în cadrul 
comunităţilor către care şi-au îndreptat purtătorii lor actele de dăruire. 
Astfel, pentru parohia Chelmac în vederea confecţionarea unui clopot, la 
colectă, a contribuit şi „Escelenţia Sa contele Lataur 100 cor.”. Bisericii 
din Cermei a dăruit bani şi „a) Vasarhelyi Laszlo 300 cor.; b) Baron 
Solymossy Laszlo 300 cor.; c) Maria Chera 200 cor.; d) Fascho-Moys 50 
coroane ;Hollander Samuil 40 coroane”. La parohia Ineu „Ferdinand 
Bach-Vălean a dăruit un policandru, în preţ de 200 cor.; şi vase la sfânta 
liturgie, în preţ de 16 cor.; de tot în preţ de 216 coroane”. De altfel şi alte 
nume dinafara comunităţilor au făcut dăruiri aşa cum spre exemplu, au 
ajutat la zidirea bisericii din Văsoaia: „a) Majestatea Sa Împăratul-Rege 
Francisc Iosif I. 200 cor.; b) D-l proprietar Petru Novac lemne, în preţ de 
600 cor.; c) D-l fost deputat dietal Dr. Al. Taganyi suma de 240 cor.;…”, 
iar la Ostrov, „a) Ven. Consistor din Arad a dat un ajutor de 100 cor. la 
edificarea şcoalei noue; b) Ilustritatea Sa baronul Harkanyi 50 cor. tot spre 
acest scop”. 

Instituţiile, dăruind, au influenţat şi ele viaţa comunităţilor în 
mijlocul cărora funcţionau. „Comuna politică din Văsoaia” a contribuit cu 
lemne în valoare de 350 coroane la ridicarea noii biserici din localitate. În 
localitatea Petriş, „Representanţa comunală” a ajutat biserica cu bani. În 
Pâncota, „Banca poporală” a dăruit bani şcolii din localitate, iar în Lipova 
„Institutul de credit şi economii Lipova” a dat şi ea bisericii un ajutor 
financiar.  

Uneori, aşa cum s-a întâmplat în parohia Lipova la refacerea 
acoperişului  turnului bisericii, au contribuit cu bani credincioşii împreună 
cu instituţiile şi personalităţi din localitate sau din alte părţi: „Comuna 
politică”, „Mihail Moisescu (din Bucureşti),... Partenie Giuchi şi soţia sa 
Anastasia,... Dr. Atanasie Marienescu (jude de Tablă pensionat în Sibiu),... 
Tinerimea studioasă (din Lipova) venitul dela o petrecere,... Ioan Muntean 
(notar în Roşcani),... Dr. Atanasie Brădean, medic în Radna...,George 
Savici, notar în Neudorf,... Atanasie Popoviciu, comerciant în Mediaş,... 
Ved. Marta Popoviciu din Lipova,... Zărie Mircu, proprietar şi epitrop,... 
Voicu Hamsea protopop,... Ioan Cimponeriu preot,... Florian Rocsin, 
preot”. 

La fel ca în anii trecuţi, dăruirile credincioşilor din parohiile 
arădene pentru anul 1901 au fost diverse. Astfel, însemnările din protocolul 
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anului 1902, prezintă spre exemplu preocupările credincioşilor din 
protopopiatul Arad, privind actul dăruirii, ce ţin nu doar de achiziţionarea şi 
dăruirea de obiecte de cult ci şi de sprijinirea sectorului şcolar: în Arad, „a) 
Dl Dr. Nicolae Oncu a dăruit pentru biblioteca şcolară din localitate 50 
cor.”; în Mândruloc, „Mihai Ducău a dăruit sfintei biserici un clopot, în 
preţ de : 1400 coroane”; în Micălaca, „Veduva Ana Comloşan a dăruit 
sfintei biserici doaue stihare preoţeşti, în preţ de 48 coroane”; în Nădlac, 
„Veduva fostului înveţător din Pecica-română George Ghebeleş a dăruit 
sfintei biserici din Nădlac vestminte preoţeşti în preţ de 40 coroane”; în 
Semlac, „Cristof Adamovici a dăruit sfintei biserici 2 prapori, în preţ de 87 
cor. 65 fil.”. Dăruirile credincioşilor din celelalte protopopiate abundă în 
obiecte de cult, cele mai multe constând în veşminte preoţeşti, cădelniţe, 
prapori, cruci, sfeşnice, policandre. Clopote, perdele şi feţe de masă,  

Darurile în bani au fost îndreptate fie spre executarea unor lucrări 
aşa cum s-a întâmplat în parohia Socodor, unde „mai mulţi poporeni au 
contribuit la renovarea iconostasului preste tot cu suma de 370 coroane”, 
fie spre înfiinţarea unui fond cu destinaţie precisă, fapt petrecut în parohia 
Ţela, unde „preotul T. Petroviciu a făcut bisericii o fundaţiune de 200 cor. 
întru amintirea reposatei sale soţii Maria”, ori pur şi simplu fără un scop 
precis, aşa cum s-a petrecut în parohia Iermata, unde „preoteasa Florica 
Mog a dăruit suma de 59 coroane 58 fileri”. 
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Presa pedagogică 
 
 

 
Radu Morariu, 

Colegiul Naţional „Elena Ghiba Birta”, Arad 
 
 

1. Minte şi inimă 
 

Una din principalele dorinţe ale învăţătoriilor arădeni a fost aceea de 
a tipări la Arad un periodic cu profil didactico-pedagogic. Acest obiectiv a 
fost unul vechi, dar care s-a materializat abia în cea de-a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea. 

Pentru a putea fi editat un periodic pedagogic, dascălii arădeni au 
fost obligaţi să depăşească atât piedicile de natură politică, cât şi obstacolele 
de ordin financiar. 

Au fost mai multe etape în procesul de organizare al învăţătorilor 
care au contribuit la succesul apariţiei primului periodic de profil. 

Odată cu instaurarea regimului dualist, intelectualitatea românească 
din graniţele imperiului s-a văzut pusă într-o situaţie dificilă, deoarece 
locuitorii au fost expuşi unui proces agresiv de maghiarizare, fapt istoric pe 
care autorităţile de la Budapesta încercau să-l realizeze, în primul rând, prin 
unele legi. Unele din aceste acte normative, emise de guvernul ungar, au 
fost Legile învăţământului. 

Realizând pericolul la care erau expuşi, învăţătorii români au 
conştientizat faptul ca este imperios necesar să se organizeze în asociaţii 
profesionale, prin intermediul cărora să se perfecţioneze şi să îşi apere mkai 
eficient drepturile culturale, politice şi naţionale. 

Ideea asocierii învăţătorilor români, precum şi nevoia de a fi tipărită 
o revistă cu profil pedagogic, au fost dezbătute şi susţinute insistent în 
paginile principalelor ziare arădene din perioada respectivă, precum 
Speranţia  şi  Lumina. 

Primul pas, în acest sens, a fost realizat la data de 20 aprilie 1872, 
când a fost înfiinţată „Reuniunea învăţătorilor“. Primul preşedinte a fost ales 
Vicenţiu Babeş iar cel de-al doilea a fost Ion Popovici-Desseanu. Această 
reuniune cuprindea 310 învăţători1 şi a fost înfiinţată ca urmare a trecerii 

                                                           
1  Melente Nica, Gabriela Groza, Emil Şimăndan,  op. cit., p. 36. 
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şcolilor elementare în patrimoniul Bisericii Ortodoxe Române, emancipată 
de Mitropolitul Andrei Şaguna, în vederea susţinerii drepturilor naţionale 
ale acestora în faţa autorităţilor de stat, cu scopul de a orienta munca 
metodică şi pedagogică, de a ridica nivelul ştiinţific al lecţiilor, de a 
promova cultura românească şi de a cultiva limba română2. 

Unul din pricipalele obiective pe care şi le-a propus Reuniunea a fost 
acela de a avea un organ de presă, în paginile căruia să îşi promoveze ideile 
unde sa poată fi  realizat un schimb de experienţă între educatori şi prin care 
să poată milita pentru drepturile învăţătorilor români. 

Reuniunea învăţătorilor din Arad a reuşit să îşi concretizeze aceaste 
deziderate în timpul când preşedinte era Ioan Popoviciu-Desseanu. 

La data de 22 mai 1877 a apărut în Arad revista Minte şi inimă. 
Organ al Reuniunii Învăţătorilor din Arad. Aceasta urma să aibă o apariţie 
lunară. 

La conducerea revistei s-a aflat un comitet format din mai mulţi 
învăţători: Ioan Tuducescu din Lipova, Ioan Ardelean din Pecica şi George 
Popa. Redactor-responsabil a fost Ioan Cioară3. Redacţia revistei îşi avea 
sediul în Arad, pe strada Teleki, la nr. 2. A fost tipărită la Tipografia 
Leopold Rethy  din Arad. 

* 
Programul revistei a fost publicat în primul număr. În acesta este 

prezentat principalul obiectiv urmărit de Reuniunea învăţătorilor prin 
tipărirea publicaţiei, mai exact acela „de a trata pe scurt materialul expus în 
planul de învăţământ, de a înregistra şi a dezbate pe scurt chestiunile şi 
evenimentele şcolare de interes pentru învăţători şi peste tot pentru cultura 
poporului român, a oferi lecturi instructive pentru popor, a susţine între 
învăţători legătura necesară pentru dezvoltarea noastră“4. 

Dintre cei care au publicat în coloanele revistei s-au evidenţiat 
Georgiu Popa (referent şcolar) şi Ioan Tuducescu, un apreciat autor de 
manuale. Tot în primul număr învăţătorii sunt îndemnaţi să lupte pentru 
progresul cultural. 

Redactorii considerau că doar cultura poate înălţa un popor în 
rândurile naţiunilor lumii, fiind principalul factor de evoluţie spre 
modernitate. Tot în articolul program, referitor la cultură se insista pe 
importanța ei, argumentându-se in felul următor: „factorii de cultură: cartea 
şi lucrul, cu aburul şi cu telegraful, împing naţiunile înainte pe calea 
                                                           
2 Ibidem 
3 Melente Nica, Gabriela Groza, Emil Şimăndan, op. cit., p. 36-37. 
4 Programa,  în  Minte şi inimă,  Arad, 1897, nr. 1, p. 1. 
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progresului. Sau că vom înainta, sau că vom cădea repede sub roţile de la 
căruţa progresului modern, dezmoşteniţi şi zdruncinaţi“. Redactorii au 
insistat, fară echivoc,  pe necesitatea înfiinţării de şcoli cu predare în limba 
română. Chiar de la primul număr al revistei redacţia a publicat în paginile 
sale un articol care-l avea ca autor pe George Popa, în care referentul şcolar 
solicita imperios înfiinţarea a cinci gimnazii cu predare în limba română, iar 
cursurile acestora să fie urmate de cât mai mulţi tineri, motivând această 
cerinţă cu faptul că „şcoala este singura cale de progres pentru un popor“5. 
Tot el motiva,  câteva numere mai târziu: „Pentru o cultură uniformă şi 
naţională ne trebuiesc gimnazii româneşti“, deoarece înfiinţarea acestora era 
considerată de redactori ca fiind „o necesitate culturală naţională“6. 

La o simplă răsfoire a revistei, Minte şi inimă se poate observa că în 
majoritatea articolelor erau dezbătute teme din domeniul limbii române şi al 
ştiinţelor naturii. Din cele relatate de redactori reiese că aceste teme au fost 
abordate la cererea cititorilor: „dorinţelor ce ni s-au descoperit din mai 
multe părţi, dăm preferinţă în foaie temelor de limbă şi din obiectele reale. 
Până să acoperim în câtva această lipsă, am întrerupt temele de religiune şi 
din alte obiecte“7. 

Este firesc ca subiectele de religie să fie trecute în plan secundar, din 
mai multe considerente. În primul rând, revista avea profil pedagogic iar 
pentru subiectele de religie erau alocate suficiente pagini de către periodicul 
arădean Biserica şi şcoala, care apărea în aceeaşi perioadă cu revista Minte 
şi inimă, la Arad. 

Au mai fost publicate planuri de lecţie pentru obiecte de studiu mai 
importante, precum: limba română, fizică, biologia, etc. Acestea au fost 
elaborate, în special, de Ioan Tuducescu, care a publicat şi programe şcolare 
la unele materii, pe ani de studiu. 

Planuri şi schiţe de lecţii au mai fost publicate de George Pop. În 
paginile revistei au mai putut fi citite, de către iubitorii de poezie, şi versuri 
de Vasile Alecsandri, „cunoscute prin conţinutul lor social şi patriotic într-o 
expresie poetică, plăcută prin sinceritate şi rimă, producând stări sufleteşti 
euforice, sau de mândrie naţională“ 8. 

 

                                                           
5 George Popa, Cinci gimnazii,  în  Minte şi inimă, 1877, nr. 1, p. 3. 
6 Idem, Gimnaziile româneşti,  în Minte şi inimă,  1877, nr. 5, p. 5. 
7 Ioan Tuducescu, Cătră cititori,  în Minte şi inimă, 1897, nr. 3, p. 16. 
8 Emil Şimăndan, Vocaţia multiculturală a presei arădene (1833-2002), Editura Fundaţiei 
„Ioan Slavici“,  
Arad, p. 37. 
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Ultimul număr al revistei a apărut în 31 mai 1878. Acesta si-a încetat 
apariţia, ca urmare a unui conflict între Consiliul eparhial şi referentul Popa. 
Cel care a suspendat tipărirea a fost episcopul Ioan Meţianu9. 

Deşi a avut o existenţă efemeră, revista Minte şi inimă  rămâne 
importantă, datorită eforturilor sale de a promova cultura românească, prin 
competența celor care au publicat în paginile sale şi, totodată,  prin sprijinul 
direct oferit învățătorilor în activitatea acestora, de educare în spirit naţional 
a elevilor români. 

 
2. Revista şcolară 
Cea de-a doua publicaţie cu profil pedagogic tipărită la Arad, din 

punct de vedere al vechimii apariţiei, a fost Revista şcolară. Foaie 
pedagogică-şcolară pentru educaţiune şi instrucţiune. 

Primul număr al aceasteia a văzut lumina tiparului în 4/6 ianuarie 
1897. Redactor-responsabil a fost învăţătorul Ion Simu, din Reşiţa10, prin 
strădaniile căruia a apărut şi Ludimagister11. Revista şcolară îşi avea sediul 
redacţiei şi administraţiei în Arad, pe strada Florian nr. 312. 

Dorinţa redactorului era aceea ca revista să apară săptămânal, lucru 
care nu s-a putut concretiza, deoarece nu au fost tipărite decât două numere. 

* 
Obiectivul redacţiei a fost precizat chiar în programul periodicului, 

publicat de Ion Simu în primul număr. Acesta insistă pentru o mai strânsă 
colaborare între învăţătorii români, considerând că aceştia, pentru a reuşi în 
demersurile lor pedagogice şi naţionale,  trebuie să acţioneze uniţi. Credea 
că un învăţător pentru a se forma profesional are nevoie de un schimb 
permanent de experienţe şi sfaturi cu ceilalţi colegi ai săi. Încă din primul 
număr redactorul responsabil arată că revista a fost înfiinţată „la stăruinţa şi 
sub auspiciile Reuniunii învăţătorilor din stânga Mureşului şi va apăra 
hotărât cauzele învăţătorilor şi ale reuniunii acestora“13. 

În paginile primului număr al revistei, Iuliu Vuia a lansat un mesaj 
către dascălii din Arad, solicitându-le acestora să îşi unească forţele pentru a 
avea mai multe şanse de reuşită în promovarea şi îndeplinirea intereselor în 
ceea ce priveşte învăţământul în limba română. Impunea atenţiei 
învăţătorilor ca să-i îndemne pe elevi să îmbrăţişeze meseriile, considerate a 

                                                           
9 Ibidem. 
10 Melente Nica, Gabriela Groza, Emil Şimăndan, op. cit., p. 38. 
11 Vasile Popeangă, Presa pedagogică...,  p. 207. 
12  Iulian Negrilă, Presa literară..., p. 375. 
13 Revista şcolară, 1897, nr. 1, p. 7. 
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fi mult mai bănoase decât practicarea agriculturii: „să luăm aminte, clasele 
meseriaşilor îşi au în limba lor, organele de specialitate, tot aşa şi noi 
pionierii culturii să nu înţelegem că ce mare interese sacrificăm prin 
indiferentismul ce l-am manifestat până acum faţă de ziaristica noastră 
pedagogică“14. 

Redacţia a făcut apel către învăţătorii arădeni să îşi facă abonamente 
la revistă, fiindcă vânzarea acesteia era singura sursă de venit care-i asigura 
apariţia. Autorul articolului considera că presa pedagogică are menirea să 
apere „interesele învăţătorilor, să contribuie mai mult şi mai sigur la cultura 
poporului“15. 

La o atentă parcurgere a articolelor aparute în cel de al doilea al 
revistei se poate observa şi o oarecare atitudine antiecleziastică. Revista 
insista pe faptul ca învăţământul să fie unul laic, opunându-se stilului 
autoritar al bisericii. Acest aspect poate fi explicat prin  faptului că la Arad, 
mai apărea şi Biserica şi Şcoala. Revista şcolară  încerca să se impună ca 
principala gazetă pedagogică, dorea practic să îşi atragă toţi dascălii de 
partea sa. 

Această poziţie a redacţiei a determinat controverse şi în Tribuna, 
unde se cerea emanciparea învăţământului românesc şi înfiinţarea de şcoli 
pentru fete. 

În paginile revistei au fost publicate, în afară de studii pedagogice, şi 
poezii. Exista o rubrică dedicată corespondenţei. Pe ultima pagină se 
regăseau anunţurile şi reclamele. 

Apariţia Revistei şcolare a încetat în 11/23 ianuarie 1897, odată cu 
numărul al doilea.  

Chiar dacă au apărut doar două numere din această revistă, aceasta a 
fost importantă, pentru că au încercat să unifice forţele învăţătoriilor 
arădeni, şi a pregătit terenul pentru tipărirea revistei Reuniunea 
învăţătorilor...., apărută câţiva ani mai târziu la Arad. 

 
3. Reuniunea învăţătorilor români 
Cea mai importantă revistă pedagogică tipărită la Arad, de către 

Reuniunea învăţătorilor arădeni a fost periodicul intitulat Reuniunea 
învăţătorilor români de la şcoalele poporale confesionale ortodoxe din 
protopresbiteratele Arad, Chişineu, Şiria, Baraşineu, Buteni, Radna şi 
Hălmagi. 

                                                           
14 Iuliu Vuia, Să avem conştiinţa demnităţii noastre, în Revista şcolară,  1897, nr. 1, p. 2-3. 
15 Ibidem, 1897, nr. 1, p. 8.  
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Primul număr al periodicului a apărut la data de 18 octombrie/1 
noiembrie 1904, fiind tipărit la „Tiparul tipografiei diecesane greco-
orientale române“. Preţul abonamentului anual era de 5 coroane, pentru 
oricare cititor, doar membrii reuniunii îl primeau gratuit, având să suporte 
numai „spesele” administrative, evaluate la o coroană pe an. 

Încă de la primul număr, redactorii precizează direct că revista este 
organ periodic oficios „elaborat din încredinţarea comitetului reuniunii” de 
Iosif Moldovan, vicepreşedinte16. Redacaţia se afla sub coordonarea lui 
Iosif Moldovan. Evident că, la conducerea redacţiei, au existat şi unele 
schimbări, care au fost comunicate în paginile ei. De exemplu, la 1 ianuarie 
1908, redactor responsabil a ajuns Petru Vancu, iar din comitetul de redacţie 
au făcut parte Iosif Moldovan, Iuliu Grafşoreanu, Dimitrie Popoviciu, 
Nicolae Ştefu (până în decembrie 1909) şi Ioan Crişan, care uneori mai 
semna cu numele de Crişianu şi Iosif Stanca. 

În iauarie 1910 au avut loc modificări la conducere şi în redacţie. 
Redactor a revenit Iosif Moldovan iar în comitetul redacţional au mai intrat 
Petru Vancu, Dimitrie Olaru, Dimitrie Boaru, Petru Cherechean, Mersilia 
Cădaru, Nicolae Cristea, Petru Colţeu, Dimitrie Micu, Pavel Dârlea (din 
Ineu până în decembrie 1910), Traian Givulescu (până în decembrie 1910) 
şi Ioan Borlea17. 

Din ianuarie 1911 mai intră în Comitet: Teodor Mariş, George Pleş, 
Avram Sădean, Iosif Moldovan, iar din august redactor devine Ioan Crişan. 
În următoarele luni au avut loc mai multe schimbări între redactori, cum ar 
fi cea din august 1911, când Iosif Moldovan devine redactor în locul lui 
Ioan Crişan care reintră în comitet, iar în ianuarie 1912, redactor fiind Iosif 
Stanca, în timp ce Iosif Moldovan a trecut din nou în comitetul de 
conducere. 

Este de menţionat faptul că  şi titlul periodicului a suferit modificări. 
Revistele tipărite în anul 1908 au ca subtitlu: organ al învăţătorilor ortodocşi 
români din protopopiatele I-IV. Pe „foaia” din 1912-1913 Revistă pentru 
şcoala primară. Indiferent care a fost componenţa Comitetului  sau a 
redacţiei ori titlul sub care a apărut conţinutul şi obiectivele au fost aceleaşi. 

* 
În paginile periodicului au fost popularizate activităţile pedagogice şi 

culturale, dezbătute şi analizate problemele administrative ale Reuniunii. 

                                                           
16 Reuniunea învăţătorilor români de la şcoalele poporale confesionale ortodocse din 
protoprespiberatele Arad, Chişineu, Şiria, Baraşineu, Radna şi Hălmagiu, Arad, 1904, nr. 
1, p. 1 (în continuare Reuniunea învăţătorilor români....). 
17 Emil Şimăndan, Melente Nica, Gabriela Groza, op. cit., p. 37-38. 
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Din punct de vedere al formatului,  periodicul este unul atipic, seamănă mai 
degrabă cu o carte sau cu o revistă, decât cu un ziar. Spre deosebire de 
majoritatea ziarelor şi revistelor vremii, în primul număr nu apare niciun 
articol-programa, de genul Programul nostru sau Către cititori.  Periodicul 
îşi începe activitatea de informare a cititorilor cu descrierea unei Adunări 
generale a învăţătorilor, care a avut loc la Şiria18. 

Autorul subliniază caracterul festiv al evenimentului, mai ales că 
acesta s-a desfăşurat în zi de sărbătoare, la 15/28 august. Prezintă drumul 
parcurs cu trenul de către membrii Reuniunii, dar mai ales primirea foarte 
caldă de care s-au bucurat la sosirea în gară la Şiria, unde au fost aşteptaţi cu 
muzică , „salve de teascuri“ şi tineri îmbrăcaţi în haine de sărbătoare, călare 
pe cai. 

Pe parcursul următoarelor pagini este prezentată în detaliu şedinţa 
învăţătorilor,  desfăşurată luni, 16/29 august 1904, chiar în incinta bisericii. 

Adunarea a fost prezidată de Iosif Moldovan. La această întrunire de 
la Şiria a participat şi Roman Ciorogariu, directorul Seminarului Teologic 
Ortodox din Arad19. Raportul întocmit la şedinţă a fost semnat de către 
vicepreşedintele Iosif Moldovan şi secretarul general (al Reuniunii), 
Dimitrie Popoviciu, Dezbaterile şedinţelor precum şi activităţile membrilor 
ei deveneau cunoscute celor interesaţi tot din paginile periodicului. 

Revista  Reuniunea învăţătorilor români apărea o dată pe lună, iar un 
număr de-al său avea în general 10 pagini.  În cuprinsul acestora şi-au găsit 
loc şi probleme care vizau activitatea învăţătorilor, cum ar fi inspecţiile 
şcolare, organizarea examenelor pentru elevi sau cele pentru ocuparea de 
posturi didactice, sau recenzii prin care se urmărea îmbunătăţirea situaţiei 
cadrelor didactice. 

Redactorii insistau în paginile revistei pe dezvoltarea unui 
învăţământ practic. Se cerea ca învăţătorii să dezvolte gândirea economică a 
tineri. De remarcat că nu se intenţiona minimalizarea, în programa şcolară, a 
materiilor teoretice, precum matematica, istoria, geografia, cititul, doar că 
studiul acestora să fie în stânsă corelare cu partea practică. Se dorea, ca 
şcoala să aibă un evident caracter practic. Învăţământul să nu fie unul 
excesiv de teoretizat. Este criticată, în termeni duri, lipsa de scoli 
economice: „Poţi umbla zile întregi în această ţară eminamente agricolă, 
până vei da de o şcoală specială în ale economie sau o grădină de 1-2 iugăre 
pusă sub conducerea şcoalei poporale, unde învăţătorul să arate şi să 
demonstreze poporului sărac, cum are fi lucrul pământului, ce plante să 
                                                           
18 Adunarea generală a XIV, în Reuniunea învăţătorilor români, Arad, 1904, nr. 1, p. 1-2. 
19 Ibidem, p. 6. 
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usueze în cutare pământ, ce sămânţă şi ce mlădiţă se recomandă locului, 
cum trebuie grijite, cât product aduct şi în ce valoare şi în fine unde se pot 
valora?”20.  

Lipsa de educaţie economică a populaţiei este considerată şi una din 
principalele cauze ale sărăciei şi din această cauză era mare nevoie de şcoli 
de specialitate. 

Această opinie, care a fost o adevărată pledoarie în favoarea 
înfiinţării de clase cu profil economic, a fost prezentată chiar de un 
specialist( care funcţia de contabil).  

Autorul consideră că şcoala ar trebui să fie mai practică şi axată mai 
mult pe pregătirea viitorului: „Şcoala poporală trebuie să fie şi şcoală de 
praxă, trebuie să suplinească lipsa omului sărac şi să instrueze poporul şi în 
ale economiei, chiar pe conta studierii altor obiecte, cum e istoria biblică 
generală, a patriei şi naţională. Trebuie  să recunoască fiecare, că nu putem 
neglija ale prezentului şi viitorului, pentru a şti trecutul”21. 

Acest gen de articole sunt frecvent întâlnite în paginile revistei. 
Tendinţa de orientare spre un învăţământ practic a prezentat interes pentru 
unii dintre învăţătorii de la şcolile poporale, care aveau o legătură apropiată 
cu populaţia majoritar românească. Se căuta o „deşteptare“ prin şcoală a 
locuitorilor de la sate, care erau dominaţi de superstiţii: „poporul nostru, în 
lipsa de carte, în toate mişcările e călăuzit de credinţe deşarte, obiceiuri, 
datine, zacoane, usure“22. 

În paginile revistei au fost dezbătute şi modalităţile în care să fie 
realizată educația elevilor. Este examinată, cu argumente pro şi contra, 
întrebarea: dacă în şcoală este bine să fie folosită pedeapsa corporală. 
Autorul comunicării susţine că aceasta este o veche problemă, în jurul căreia 
s-a polemizat destul de mult. Despre această temă s-a scris foarte mult, de 
tot mult, şi totuşi se lasă încă mult de dorit, în ce priveşte dezlegarea corectă 
a acestei chestiuni“23. În continuare, Pavel Dârlea relatează despre 
polemica provocată de această chestiune şi disputa între tinerii învăţători, 
care se opuneau vehement pedepselor fizice, şi dascălii experimentaţi care 
considerau uneori necesară , argumentând că: „frica este cea care naşte 

                                                           
20 George Purcariu, Sîrîcia şi avuţia, în Reuniunea învăţătorilor români,  Arad,, 1904, nr. 4, 
p. 60. 
21 Ibidem, p. 61. 
22 Dimitrie Nicu, Noi învăţătorii şi poporul nostru,  în Reuniunea învăţătorilor români, nr. 
7, p. 10. 
23 Pavel Dârlea, Chestiunea pedepselor corporali, în idem, nr. 7, p. 2. 
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înţelepciunea“. Autorul conchide astfel  „Deci să pedepsim, când cere 
necesitatea, dar nicicând să nu batem!“. 

Revista  a militat şi pentru perfecţionarea didacticii continue a 
învăţătorilor. În acest sens a publicat toate comunicările prezentate de 
profesorii de la Preparandie, în cadrul conferinţelor pedagogice. Una dintre 
cele mai interesante a fost cea din 1907, susţinută de cunoscutul pedagog 
Petre Pipoş, care s-a intitulat Principiile supreme ale didacticii din punct de 
vedere istorico-critic, în care prezintă concepţia pedagogică a lui Herbart24. 
Petre Pipoş a mai publicat în coloanele revistei şi articole de istoria 
pedagogiei. 

Redactorii periodicului mai cereau insistent înfiinţarea de biblioteci 
populare şi organizarea unor conferinţe, publice, unde să fie ţinute prelegeri 
populare, considerându-se că acestea ar fi cele mai eficiente metode pentru 
dezvoltarea nivelului cultural la români. 

Unul dintre cele mai dezbătute subiecte au fost proiectele de legi 
şcolare ale contelui Apponyi Albert, din 1907. Revista Reuniunea 
învăţătoriilor români  a adoptat o poziţie critică, pe deplin justificată, faţă de 
aceste demersuri legistaltive care aveau conotaţii legale pentru 
maghiarizarea şcolilor confesionale ale naţionalităţilor din Monarhia 
dualistă. Într-unul din numerele revistei, Petru Vancu afirma „Nu suntem în 
stare să purtăm jugul că e prea greu. Susţinerea şcoalelor, conform 
recerinţelor legii, pretinde o jerfă, pe care poporul nostru, sărăcit de atâtea 
dări nu o poate da“25. Motive de revoltă  pentru învăţătorii români au fost şi 
alte prevederi ale acestei legi, între care și numărul mult prea mic de ore în 
limba română. Autorii articolelor trăgeau un semnal de alarmă în acest sens, 
considerând că exista pericolul pierderii identităţii şi culturii naţionale. Din 
această cauză, în repetate rânduri, învăţătorii au cerut, prin intermediul 
revistei, introducerea în orarul şcolar a mai multor ore de limba română.  

Învăţătorul Iosif Stanca a propus o listă cu scriitorii şi poeţii care ar 
trebui studiaţi de către elevii români în şcoli. Sunt propuse operele unor 
poeţi şi prozatori de marcă ai literaturii noastre, cum ar fi: Vasile 
Alecsandri, Mihai Eminescu, Ion Creangă, George Coşbuc, Octavian Goga,, 
Alexandru Vlahuţă, Ioan Slavici şi Ion Agârbiceanu. 

Un alt al redacţiei revistei a fost acela al perfecţionării metodelor de 
predare a limbii române, prin care se urmărea mai ales corectarea  greşelilor 
                                                           
24 Petre Pipoş,  Principiile supreme ale didacticii din punct de vedere istorico-critic, în: 
„Reuniunea  învăţătorilor români”, Arad, 1907, nr. 9-10, p. 221. 
25 Petre Vancu, Principiile supreme ale didacticii din punct de vedere istorico-critic, în: 
ibidem. 
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de scriere. În mai multe numere ale Reuniunii învăţătorilor români se 
propunea atenţiei învăţătorilor: „metoda cea mai recomandată, prin care s-ar 
ajunge cu mai multă uşurinţă la o scriere corectă din punct de vedere 
ortografic”. Redactorii insistau în mod deosebit pe rolul major al limbii 
române în educaţia tinerilor, precizându-se în mod explicit că „limba 
maternă, ca organ de trasmitere a cunoştiiţelor, este cel mai important mijloc 
al educaţiei”26. Această luptă pentru apărarea limbii române, în faţa 
presiunilor autorităţilor, este motivată de învăţătorii arădeni ca fiind una 
naţională şi culturală. Ei apreciau că limba maternă dezvolta la tineri 
conştiinţa demnităţii naţionale. Pentru a uşura munca învăţătorilor în 
paginile revistei au fost publicate planuri şi proiecte didactice. 

O altă problemă abordată a fost cea a manualelor şcolare. Învăţătorii 
atenţionau, în paginile revistei, că manualele erau depăşite şi aveau greşeli 
de ordin pedagogic. Mai era contestat şi modul de elaborare, după cum 
reiese „câte cărţi, am pute zice, atâtea terminologii”27. Ioan Roman 
propunea înfinţarea unei comisii care să verifice elaborarea manualelor. Aşa 
se spera că vor fii înlăturate greşelile de exprimare, precum şi arhaismului 
lexical. 

Dacă majoritatea paginilor erau dedicate articolelor cu tematică 
pedagogică şi prezentării protocoalelor de la şedinţele „Reuniunea 
învăţătorilor”, totuşi pe ultimele pagini existau rubrici speciale. Acestea erau 
destinate informaţiilor şi „Poştei noastre”. Pe cuprinsul celor două-trei 
pagini ale rubricii „Informaţiuni”, cititorii primeau informaţii dintre cele mai 
diverse aspecte ale activităţii învăţătoriilor. Într-unul din  numerele revistei 
se anunţa, faptul că membrii despărţământului Şiria şi cei din zona Aradului 
urmau să se întâlnească la Bătania, în 27 octombrie/ 9 noiembrie 1904 (în zi 
de luni), în timp ce despărţământul Buteni va organiza o conferinţă (tot în zi 
de luni), în 25 octombrie/ 7 noiembrie 1904, în comuna Barasebeş ( Sebiş) 
28. Au mai fost publicate şi informaţii prin care cititorii sunt anunţaţi de 
apariţia unor manuale şcolare noi. De exemplu ABC – darul elaborat de 
Iosif Moldovan. Aflăm că a fost editat la Tipografia Diecesană, preţul său 
fiind 40 fileri. Aceleaşi detalii sunt valabile şi în cazul altor manuale, 
precum Cartea de citire a lui Iuliu Grofşorean. În paginile revistei au mai 
fost oferite informaţii despre tipărirea unor manuale şcolare în limba română 

                                                           
26 Educaţia naţională, in: „Reuniunea învăţătorilor români”, Arad, 1913, nr. 1-2, p. 27. 
27 Ioan Roman, Reforma învăţamântului nostru confesional,în Reuniunea învăţătorilor 
români, Arad, 1905, nr. 3, p. 72. 
28  Reuniunea învăţătorilor români, în:  „Reuniunea învăţătorilor români”, Arad, 1904, nr. 
7, p. 122. 
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şi în alte oraşe din Transilvania, cum au fost, cărţile elaborate de Iuliu Vuia, 
Curs practic de Constituţia patriei, sau Învătământ practic din istoria 
naturală , ambele apărute la editura Libraria Ciurcu, din Braşov29. Tot în 
coloanele rubricii de bibliografie era propusă o listă de titluri pentru lectură, 
recomandate elevilor. Printre acestea sunt enumerate şi titluri ale unor cărţi 
de poezii şi poveşti sau chiar de rugăciuni şi cântări bisericeşti. 

La rubrica de informaţii, cititoriilor le  erau comunicate valoarea 
cheltuielilor pentru redactarea revistei, precum şi de alte „spese 
administrative”. Erau menţionate numele unor învăţători care au obţinut 
diploma la conferinţele didactice sau la diverse cursuri de formare30.  

Au mai fost inserate în paginile revistei şi medalione comemorative, 
cu ocazia trecerii în nefiinţă a unor învăţători, cum ar fi Vasilie Petri, fiindu-
i  omagiată activitatea didactică. Sunt enumerate lucrările sale pedagogice. 
Autorul articolului are cuvinte elogioase la adresa regretatului dascăl, despre 
care spune: „Vasilie Petri, acest adevărat apostol al culturei şi reorganizator 
al şcoalei româneşti, s-au mutat la cele eterne, la 1 Februare a.c , în etate de 
72 ani, la Năsăsud, unde trăia în retragere dela 187531. La fel s-a procedat şi 
în cazul morţii învăţătorului  Ioan Pop Reteganul”. 

În paginile periodicului mai exista şi o rubrică intitulată Poşta 
noastră, prin intermediul căreia,  redactorii răspundeau întrebărilor adresate 
de către cititori. Printre cele mai frecvente întrebări adresate redacţiei erau 
cele legate de apariţia unor cărţi şi ziare. Abonaţii primeau răspunsuri în 
coloanele acestei pagini. Alte întrebări erau legate de organizarea 
examenelor de admitere la şcolile arădene, la una dintre acestea, de 
exemplu, răspunsul precizează ca proba de concurs urma să se desfăşoare 
vineri, 25 mai32. 

* 
Ultimul număr al periodiculului Reuniunea învăţătorilor români a 

apărut in iunie 1914, avându-l ca redactor responsabil pe Iosif Moldovan, 
unul dintre fondatorii săi. Principala cauză a sistării a fost declanşarea 
Primului Război Mondial, dar şi dificultăţile financiare întâmpinate de 
conducerea reuniunii. Mulţi dintre abonaţii săi, învăţători, au plecat pe front.  

În cei zece ani de existenţă, revista a repezentat principalul liant de 
legătură între conducerea Reuniunii învăţătorilor şi cadrele didactice de le 
şcolile din Eparhia Aradului. A fost sursa de informare veridică, dar şi o 
                                                           
29 Cărţi şcolare, în:  „Reuniunea învăţătorilor români”, Arad, 1904, nr. 7, p. 122.  
30  Informaţiuni în: ibidem, 1904, nr. 6, p. 104. 
31 Vasilie Petri, în: ibidem, 1904, nr. 7, p. 105.  
32  Poşta noastră, în: ibidem, 1904, nr. 11, p. 185. 
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„carte de pedagogie” pentru învăţătorii care doreau să-şi îmbunătăţească 
metodele de predare şi evaluare.  

A încercat să pună în lumină rolul şcolilor poporale, care formau 
tineri pentru societate. În acest sens, este de reţinut opinia lui Nicolae 
Bascoiu, exprimată în paginile revistei: „Forţa unui popor nu trebuie să se 
măsoare după numărul baionetelor, ci după numărul şcolilor sale. Ceea ce în 
trecut au fost fortăreţele, bastioanele, pentru apărarea unui popor contra 
inamicilor, azi şcoalele au rolul acestora”33.  

Revista a reprezentat şi un mijloc cultural, democratic, prin care 
învăţătorii români au încercat să se opună politicii de deznaţionalizare 
impuse de către regimul dualist. 

 Pedagogul arădean Vasile Popeangă formulează următoarele 
aprecieri, cu caracter concluziv, în legătură cu rostul acestui periodic:„Prin 
problemele pe care le-a analizat în paginile sale, prin apărarea poporului 
român, prin preocupările susţinute de perfecţionarea profesională a 
învăţătorilor şi de orientare ştiinţifică şi practică a învăţământului, revista 
Reuniunea învăţătorilor a avut un rol de frunte în presa pedagogică din 
Transilvania”34. 

                                                           
33  Nicolae Başcoiu, Cuvânt în deschidere, in Reuniunea învăţătorilor români, Arad, 1913, 
nr. 9-10,  p. 229 
34 Vasile Popeangă, Presa pedagogică....,  p. 226 
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Din trecutul medical al Olteniei. Figuri medicale emblematice 
de secol XIX 

 
 

Maria Aurelia Diaconu, 
Râmnicu Vâlcea 

 
 

La începutul secolului al XIX-lea, lipsa cadrelor medicale era una 
dintre cele mai resimțite probleme ale românilor. Nici Oltenia nu face 
excepție de la această realitate istorică. 

Așadar puținele figuri medicale existente impresonează prin 
activitatea lor profesională și mai ales umanitară și conferă o serie de figuri 
devenite legendare în mentalitatea acelor vremi. 

Informațiile despre activitatea medicală apar sporadic, de fiecare 
dată legate de un mare conflict militar sau de o mare epidemie. În toamna 
anului 1811 în contextul unui război ruso-turc cu repercursiuni grave asupra 
Olteniei, spitalele Craiovei au fost evacuate la București1. Un ofițer rus, care 
după unele surse pare a fi aceeași persoană cu contele Al. Hr. Benckendorff 
(1783-1784), renumit șef al jandarmilor și al departamentului al 3-lea pe 
vremea împăratului Nicolae I, moșier în Basarabia, corespondând cu 
comandantul rus Woronzow, transmite importante informații despre viața 
medicală a Olteniei acelei vremi. Bolnav de ftizie, în ultimul grad, ofițerul 
rus spune în una dintre scrisorile sale că l-a luat în serviciul său pe medicul 
orașului, datorită faptului că „suferă grozav de piept și nu se mișcă din pat”2, 
însă după scurt timp nemulțumit de activitatea acestui medic, trimite să i se 
caute altul. Găsește un medic italian, care îl îngrijește bine și care vine în 
fiecare seară să petreacă o oră cu el, amuzându-l cu atâtea bufonade italiene. 
Dându-și seama că Benckendorff e mult stimat la curte și se bucură de mare 
trecere la Petersburg, medicul speră să obțină crucea Sf. Vladimir, drept 
recompensă3. 

La începutul secolului al XIX-lea cei mai mulți medici erau greci, 
nemți sau italieni, iar spițerii (farmaciștii) erau toți italieni. Această realitate 
medicală este foarte concludentă în special pentru Craiova. Fiind cel mai 
important oraș al Olteniei, arhivele craiovene păstrează importante 
                                                           
1 V. Mihordea, Informații despre Craiova, în scrisorile unui ofițer rus la 1811, în „Arhivele 
Olteniei”, an 15, 1936, nr. 83-85, p. 15. 
2 Ibidem, p. 16. 
3 Ibidem, p. 17. 
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însemnări cu privire la activitatea medicilor, dentiștilor și farmaciștilor care 
s-au succedat prin această provincie românească. 

 

 
 

M. Theodorian-Carada menționa că în copilăria sa „în Craiova nu 
erau decât două farmacii: a lui Ludwig și a lui Pohl. Mai târziu s-a deschis 
farmacia Möss și, abia în 1833 Pandele Lăzeanu a deschis cea dintâi 
farmacie românească în capitala Olteniei”4. 

În 1820 apar sporadic relatări despre Pătru Ferraris, medicul străin 
al orașului care semna grecește dar avea nume italian5. La începutul 
secolului XIX, doctorii orașului se succedau foarte des. La 1 iulie 1826 
printr-o poruncă a Divanului Craiovei, Francisc Albinier devine medic 
chirurg al orașului Craiova. El lua locul lui Andrei Șvab, care se 
îmbolnăvise și nu-și mai putea desfășura activitatea profesională. Medicului 
Francisc Albinier i se asigura „100 taleri pe lună și locuința sa în sfânta 
Mănăstire Obedeanu în odăile ce sunt orânduite pentru doftor, unde au 
locuit iatro-hirurgu Șvab și se îndatorează că pă toți cei săraci bolnavi ai 

                                                           
4 M. Theodorian-Carada, Doftoricescul meșteșug la Craiova în primele opt decenii ale 
veacului XIX, în: ibidem, an 15, 1936, nr. 83-85, p. 18. 
5 Gigi Orman, Din trecutul Craiovei. Cartierul clisurean, în: ibidem, an 7, 1928, nr. 37-38, 
p. 229. 
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oricăria stări să-i vizitarisască și să-i caute cu denadinsul lucrând 
tămăduirea lor făr de nici o plată a curii lor ce le va face”6.  

Patru ani mai târziu, în 1830, municipalitatea Craiovei constatând 
că doctorii Pătru Ferraris și Francisc Albinier nu pot face față numeroaselor 
cazuri cu care se confruntă, îl angajează și pe doctorul Hristari. Acesta din 
urmă este plătit cu 2000 de lei și are ca responsabilități: „să fie osârduitor și 
silitori nu numai la boeri și la cei ce le dă mâna a plăti vizitile în oraș și pe 
afar după trebuința ce să va întâmpla, ci mai vârtos pentru cei săraci și cu 
neputință de plată ai orașului și după afar, ca să alerge și să caute cu 
denadinsul, fără a cere plată de la unii ca aceia, precum și în luminatele 
hrisoave domnești”7. 

Vasile Anania primul medic al orașului Rm. Vâlcea, se înscrie și el 
în suita doctorilor ce s-a întipărit în legenda locală. Anania a fost numit și 
medic al Ocrogului al 2-lea, care cuprindea județele Vâlcea și Romanați, 
precum și al Episcopiei și Seminarului. Era supranumit de contemporani 
grecul, deși era, se pare, român din Peninsula Balcanică. „Se spune că era 
un om de toată isprava, filantrop și care își vedea bine de meserie. Era 
foarte mult iubit de toate clasele cetățenilor, căci era cu totul dezinteresat și 
foarte cu grije pentru bolnavi, fie ei bogați sau săraci”8. 

Vasile Anania fiind conștient că starea de sănătate a populației este 
determinată în mare parte și de igienă, atrage atenția, municipalității, cu 
privire la focarele de infecție care există în oraș. Într-una din sesizări el 
prezintă mizeria ce se revarsă în stradă de la locuința boierului Ioan 
Lavovari, stolnicul, deputatul județului: „Așa dar, mă grăbesc a primi cu 
cinste și pe cinstitul maghistrat a face și însuși cuviincioasă băgare de 
seamă la niște asemenea împrejurări, având cu instrucția ce are și 
totdeodată să puie în lucrare cele cuvenite, ca apururea să fie în cea mai 
mare curățenie ulițele, curțile tuturor cetățenilor, căci eu mă cunosc silit a 
raporta cinstitului comitet, dacă nu văd până în trei zile curțile și ulițele 
curățite”9. 

Lahovari, om cu mare influență, considerându-se jignit de 
sesizările lui Anania începe o campanie de persecutare fără milă a 

                                                           
6 Divanul numește un medic-chirurg la Craiova, extras din Arhivele Statului, Judecătorești 
vechi, nr. 91, foaia 256, în: ibidem, an 8, 1929, nr. 43-44, p. 341. 
7 Numirea Doctorului Hristari, ca medic al orașului Craiova, extras din Arhivele Statului, 
Judecătorești vechi, nr. 91, f. 284, în: ibidem, an 9, 1930,  nr. 49-50, p. 28. 
8 C. N. Mateescu, Acte și scrisori din trecut. Doctorul V. Anania, în: ibidem, an 10, 1931, 
nr. 54-55, p. 132. 
9 Ibidem,  p. 132. 
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medicului, care în cele din urmă a fost anchetat și demis din posturile și 
funcțiile ocupate10. El își continuă însă activiatea ca medic particular, fiind 
deosebit de apreciat de cetățenii orașului Rm. Vâlcea. 

Activitatea medicului i-a determinat pe cetățeni să semneze mai 
multe petiții prin care să atragă atenția asupra meritelor acestuia. Doctorul 
Anania este recunoscut pentru acțiunile sale filantropice: „de când se află în 
orașul acesta a căutat și caută la boli pe sărmanii ce sunt aici în toată 
vremea, fără a pretenda nimic de la dânșii, ba încă la unii ce-i cunoaște 
fără mijloace de plata doctoriilor, le dă cu cheltuiala lui”11. De același 
devotament dezinteresat pentru cetățeni a dat dovadă și în 1838, când 
epidemia de holeră a afectat grav Rm. Vâlcea. Doctorul Anania „s-a arătat 
cu îndestulă umanitate, sărind cu primejdia vieții sale ziua și noaptea fără 
nici un interes, în ajutorul tuturor sărmanilor din acest oraș, fiind în acea 
furie a boalei singurul dohtor ce se afla în oraș”12. Locul lui este luat de 
doctorii sași R. Ziegler (1840-1842), Schlachter Marianu (1845-1847) și 
Roth (din 1848). 

 Printre doctorii de referință ai Olteniei se numără și Veron. Acest 
medic, de origine bulgară s-a dus în străinătate și a lucrat mult pentru 
renașterea bulgărimii13. Era deosebit de bogat, deținând mai multe case, 
lângă colegiu, vis-a-vis de Biserica Sfânta Treime. Doctorul Veron deținea 
și Hanul Doctorului, iar casele sale au găzduit vreme îndelungată importante 
instituții, cum ar fi Școala Normală a județului Dolj, Prefectura Poliției, 
Poșta și Telegraful, cazarma regimentului de dorobanți nr. 1. 

Alți medici renumiți sunt: doctorul Schina, grec de origine, nepotul 
acestuia doctorul Constantin Schina, doctorul Kernbach, doctorul 
Hanselmann, doctorul Demetriade, doctorul Calignary, doctorul Vlasto. 
Acești medici chiar dacă nu erau români prin naștere s-au încetățenit în 
Craiova și au realizat alianțe matrimoniale cu unele dinte cele mai cunoscute 
familii românești, fapt care a dus la creșterea prestigiului și încrederii 
populației. 

După ce urmează cursurile Facultății de Medicină din București, 
Constantin Schina devine intern al Spitalelor Civile din București. În 
paralel, își pregătește teza de doctorat în medicină și chirurgie, “Despre 
fracturile basinului”, pe care o susține la 9 mai 1886. În același an revine în 

                                                           
10 Ibidem, p. 133-134. 
11 Ibidem, p. 134. 
12 C. N. Mateescu, Acte și scrisori din trecut. Doctorul V. Anania, în: ibidem, an 10, nr. 54-
55, 1931, p. 135. 
13 M. Theodorian-Carada, op. cit., p. 18. 
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Craiova, unde profesează ca medic al Regimentului I Infanterie și al 
penitenciarelor Craiova și Bucovăț, apoi ca medic secundar al Spitalului 
Filantropia. Schina se mută din 1891 ca medic primar la Spitalul Th. I. 
Preda din Craiova. În 1905 este numit secretar general al Comitetului 
Cercului Medico-Farmaceutic din Craiova, iar din 1909 este ales 
vicepreședinte al cercului, alături de dr. Venescu14. 

Toți acești medici s-au bucurat pe parcursul vieții de o bună stare 
materială, fapt confirmat și imobilele deținute. În prezent o mare parte a 
caselor deținute de medicii Craiovei sunt monumente istorice.  

Primul medic român care a profesat medicina în Craiova a fost 
Iacob Banciu, doctor care studiase la Viena și care a ajuns medica primar al 
orașului, profesor de igienă la liceu și autor al uneia dintre cele mai 
cunoscute manuale de igienă. Acest medic era și un mare filantrop 
„îngrijind de pomană toată sărăcimea”15. 

În a doua jumătate a secolului al XIX-lea se remarcă medicii 
Roskovsky, Antonini, Nicolaidis, Demetriade, Vlădescu, Christescu, 
Cernătescu, Drăgescu, Politzer, Fabricius, Vercescu. Ultimii doi au fost 
antrenați și într-o serie de conflicte și rivalități care au alimentat 
preocupările pentru cancan ale craiovenilor în deceniul 8 al secolului XIX. 
Atât Fabricius, cât și Vercescu au fost directori de servicii la Spitalul 
Filantropia. Ei au fost puși în postura de a rivaliza pentru aceeași poziție în 
1872, când din motive economice a fost  suprimat unul dintre servicii. 
Consiliul Comunal, de care depindeau spitalele a fost chemat să decidă care 
dintre cei doi medici primari urma să fie menținut în funcție. „În Consiliu 
mulți ziceau că doctorul Fabricius este mai vechi, că fusese chemat de 
craioveni din București, unde era medic primar la spitalul Colțea și că prin 
urmare, el trebuie menținut. Amândoi medicii s-au dus la ședința 
Consiliului, care avea să decidă. În sală era public numeros. Primarul a 
decretat ședința închisă și publicul a fost evacuat. Fabricius și Vercescu au 
trecut în camera de alături, de unde se auzea bine discuția. Se vorbise mai 
mult în favoarea celui dintâi, când s-a ridicat Theodorian și cu pasiune a 
susținut că, oricare ar fi meritele doctorului Fabricius, Consiliul e dator să 
menție în funcție pe Vercescu, pentru că în posturile publice din România, 
românii neaoși trebuie să aibă prioritate. A vorbit cu atâta talent și energie, 
încât a convins Consiliul să hotărască cum voia el. Foarte curând, în urmă, 

                                                           
14 Ibidem, p. 19. 
15 Ibidem, pp. 19-20. 
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deschizându-se Spitalul Preda, toți au fost de-acord că medic primar 
trebuie să fie Fabricius„16. 

Atât Frabricius, cât și Vercescu s-au dovedit a fi unii dintre cei mai 
buni profesioniști de pe tărâmul medical al Craiovei. Fabricius își făcuse 
faimă de mare oculist și iscusit chirurg. În timpul războiului de 
independență a devenit iubit de olteni pentru modul cum a reușit să-i trateze 
pe bolnavii din spitalele Craiovei. Vercescu, de-asemenea se dovedește a fi 
unul dintre cei mai bine pregătiți medici olteni, având un doctorat în 
medicină la Napoli. Meritele sale au fost recunoscute și prin faptul că a fost 
numit șef al Spitalului Filantropia și al Spitalului Militar17. 

La începutul secolului XX, cea mai proeminentă figură medicală 
este cea a doctorului Ch. H. Laugier. El a debutat ca medic la 1900 și s-a 
remarcat și prin activitatea de cercetare pe care a realizat-o. Drept mărturie 
stau lucrările: Noțiuni asupra geografiei medicale a României (1902), 
Pelagra în Oltenia (extrase din această lucrare apar în „Arhivele Olteniei”, 
nr. 10/1923), Igienă și pevederi sociale (1920), Ocrotirea femeii și a 
copiilor, Contribuțiuni la etnografia medicală a Olteniei (1925)18, etc. 

Dacă pe parcursul secolului al XIX-lea oamenii devin conștienți de 
importanța prevenției și a îngrijirilor medicale, nu același lucru se poate 
spune despre ceea ce privește îngijirea și tratarea problemelor dentare. 

Relatările despre dentiști sunt foarte rare și deficitare. Nu era 
obiceiul de a se duce la dentist, ci era chemat dentistul acasă. În ceea ce 
privește Craiova a existat un dentist Lauterbach, dentist devenit legendar, 
datorită informaților eronate pe care populația le-a perpetuat cu privire la 
modul în care acesta își desfășura activitatea profesională. Se zicea că acesta 
trebuie chemat totdeauna înainte de prânz, pentru că i-ar fi plăcut să bea un 
pahar mai mult la masă. Cei care l-au cunoscut spun că Lauterbach, nici 
măcar nu gusta vinul, dar așa se fac legendele19. 

În ceea ce privește prețurile practicate de dentiști, se pare că 
acestea erau pentru toate pungile, deoarece, domnișoara Zoe Gancea din 
Craiova anului 1896, pomenește în memoriile sale de câteva vizite la dentist 

                                                           
16 M. Theodorian-Carada, Furtuni în pahar cu apă, în „Arhivele Olteniei”, an 15, 1936, pp. 
86-88, p. 459. 
17 M. Theodorian–Carada, Doftoricescul meșteșug la Craiova în primele opt decenii ale 
veacului XIX, p. 20. 
18 Grigore Bușoi, Suișuri medicale eponimice oltenești, în „Revista Medicală Română”, vol. 
59, 2012, nr. 1, pp. 7-8. 
19 M. Theodorian–Carada, Doftoricescul meșteșug la Craiova în primele opt decenii ale 
veacului XIX, p. 21. 
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pentru unele „plombagii”, fără să-și facă problema costurilor, ea fiind de 
clasa mijlocie, de mici liber profesioniști. 

 

 
 

Medicii se bucurau de importante câștiguri materiale, dar și de 
privilegii și de respectul tuturor categoriilor sociale. Un semn al cinstei cu 
care se înconjuraseră este modul în care li se adresau fanarioții, Exsotate 
adică Excelență, ca și boierilor din protipendandă20. 

Spiritul hipocratic, dar şi cel samaritean erau la mare trecere 
printre medicii craioveni care aveau cabinete particulare, deoarece era în 
vigoare tradiţia de a acorda, o dată pe săptămână, celor lipsiţi de posibilităţi 
materiale, consultaţii medicale gratuite la Spitalul Filantropia21.  

Numărul redus al medicilor, face casistemul sanitar să fie adesea 
ineficient. Doar o mică parte a populației are acces la un tratament 
specializat. În acest context oamenii sunt forțați să apeleze la medicina 
empirică, cunoscută în mod tradițional și sub numele de medicină băbească. 

Există numeroși vraci anonimi, care practică medicina și salvează 
vieți. Tratamentele lor sunt produsul unor îndelungate experimentări, care 
de foarte multe ori s-au dovedit a fi și eficiente. În localitățile din Oltenia 

                                                           
20  Ibidem,  p. 21. 
21 Al. Trifan, Medicina în trecutul unui mare oraș de provincie, în: „Viața medicală”, nr. 32 
(1178), 27 august 2012. 
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așa zișii vraci foloseau tratamentul lui Bier22, adică aplicarea unei legături 
strânse deasupra rănii, fără a ști denumirea oficială a tehnicii pe care o 
folosesc. 

 Fiecare om folosește în propria gospodărie diverse medicamente, 
pe baza plantelor23 pe care le are la îndemână. Sătenii din Oltenia foloseau o 
gamă largă de plante24 cu rol medical, plante recunoscute și utilizate și de 
medici și farmaciști. Existau astfel, la nivelul satelor numeroși vindecători, 
care au rămas anonimi, dar ale căror experiențe și tratamente și-au dovedit 
eficiența medicală salvând numeroase vieți. 

                                                           
22 Terapeutica empirică la noi și aiuea, în „Arhivele Olteniei”, an 1, 1922, nr. 1, p. 27. 
23 I. Dimonie, Plante folositoare din Oltenia, în: ibidem, an. 4, 1925,  nr. 21-22, pp. 429-
438; Em. Marica-Horez, Numirea populară a câtorva plante și medicamente întrebuințate 
de săteni în Oltenia, în: ibidem, an 4, 1925,  nr. 18-19, pp. 148-149;  
24 Ch. Laugier, Contribuțiuni la etnografia medicală a Olteniei, în: ibidem, nr. 17, pp. 31-
34. 
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Cârciuma „între lege și tocmeală” în România epocii 
moderne 
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În studiul de față ne dorim să prezentăm și analizăm locul și importanța pe 
care a avut-o cârciuma în România la sfârșitul secolului al XIX-lea și până 
la Primul Război Mondial, deoarece a fost un element de esență în peisajul 
consumului de alcool. Predominant în lumea rurală, cârciuma a jucat un rol 
important, atât în consumul public de alcool, cât și ca element singular de 
socializare. Lipsiți de alternative, țăranii făceau din cârciumă nu numai 
localul unde consumau băuturi a căror calitate era deseori pusă sub semnul 
întrebării, dar și centrul unei lumi sătești marcate de lipsuri, analfabetism și 
mari deficiențe sanitare. 
Cârciuma a avut un rol esențial în consumul de alcool, iar interesele de ordin 
politic au amânat însă de mai multe ori luarea unor decizii coercitive. O 
reacţie în acest sens a fost constituită de propunerea a diferite sisteme de 
intervenţie a statului pentru limitarea abuzului acut de alcool în spaţiul 
public. În această perioadă s-au purtat serioase dispute pentru adoptarea de 
legi și regulamente privind impozitarea și taxarea băuturilor alcoolice, sau 
legi a licențelor pentru dreptul de cârciumărit.  

 
Cârciuma1 

Cârciumile au constituit în tradiţia românească un loc de întâlnire 
şi de socializare, mai ales în mediul rural şi la periferia oraşelor. 

Consumul public de alcool a fost de aceea strâns legat de existenţa 
cârciumilor şi de numărul lor. Din punct de vedere social, rolul cârciumilor 
era însă unul special, mai ales la ţară, unde cârciuma începlinea atât un rol 
de socializare, cât și un loc al decizilor, bucuriilor și deznodămintelor. De 
                                                                 

 Cercetare finanţată prin proiectul „MINERVA – Cooperare pentru cariera de elită în 
cercetarea doctorală şi post-doctorală”, cod contract: POSDRU/159/1.5/S/137832, proiect 
cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013.Beneficiar Academia Română, Filiala Cluj-Napoca 
1 Mai multe date pe acest subiect în Oana Mihaela Tămaş, Între uz şi abuz de alcool în 
România, Cluj-Napoca, Ed. Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, 2015.  
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cele mai multe ori cârciuma era ”strategic” poziționată în mijlocul satului. 
Unul din cei mai importanţi militanţi de la 1880-1900 pentru un control 
adecvat al consumului de băuturi alcoolice a fost dr. Iacob Felix, șeful 
Direcției Generale a Serviciului Sanitar din România. El a subliniat acest rol 
de socializare al cârciumilor printr-o întrebare retorică: „Luând ţăranului 
cârciuma, suntem datori să întrebăm, ce îi dăm în loc, căci el n-are alt local 
de petrecere”. Tot dr. I. Felix sublinia că la 1900 ”ţăranul rămas sărac, 
amărât în sufletul său, cu locuinţă rea, rău hrănit, îşi caută la cârciumă 
consolarea, uită de mizerie, aduce variaţie monotoniei vieţii”2.  

Interesul oficialităţilor asupra numărului de cârciumi era strâns legat 
de taxarea acestora, date mai precise în acest sens fiind cunoscute la noi de 
la jumătatea secolului al XIX-lea. Departamentul Trebilor din Lăuntrul al 
Moldovei a alcătuit în 1854 o catagrafie a cârciumilor din toate oraşele şi 
târgurile principatului. Deoarece unele Eforii au dat un înţeles în stil propriu 
acestui recensământ, numărând fie toate cârciumile, fie numai pe cele 
evreieşti, iar alte Eforii nu au participat, catagrafia este destul de relativă, 
dar oferă cel puţin o imagine de ansamblu asupra numărului de cârciumi din 
comunele urbane ale Moldovei.3  

Localitate Număr de 
cârciumi 

Localitate Număr de 
cârciumi 

Localitate Număr 
de 

cârciumi 
Iaşi  901 Ştefăneşti  2 Târgu 

Frumos 
81 

Dorohoi  126 Dărăbani  7 Focşani  79 
Bârlad  30 Săveni  15 Târgu 

Ocna 
77 

Roman  275 Rădăuţi  19 Mihăileni 45 
Neamţ  102 Mamorniţa 2 Herţa  33 
Piatra 96 Odobeşti 8 Adjud  13 
Fălticeni  168 Panciu  10 Domneşti 5 
Nămoloasa  12 Tecuci  131 Huşi  52 

Tabel 1.Numărul de cârciumi în oraşe ale Moldovei, la 1854. 
Se observă numărul foarte mare de cârciumi din Iaşi, dar şi 

existenţa unui număr semnificativ de cârciumi în oraşe cu procent mare de 

                                                                 
2 I. Felix, Istoria igienei în România, Istoria igienei în România în secolul al XIX-lea şi 
starea ei la începutul secolului al XX-lea. Partea 1, extras din Analele Academiei Române, 
seria II, Tomul XXIII, Bucureşti: Institutul de Arte Grafice Carol Göbl, 1901. pp. 250-251. 
3 Ibidem, pp. 248-249. 
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populaţie evreiască. În condiţiile în care evreii nu consumau alcool, astfel de 
cârciumi erau destinate preponderent celor veniţi din satele limitrofe. 

Moralitatea cârciumarilor devine un factor de interes pentru 
legiuitor în 1869, când Legea pentru poliţia rurală include (art.168) 
prevederea ca hangii şi cârciumarii să nu se poată aşeza într-o comună fără 
autorizarea consiliului comunal, eliberată în baza garanţiei a 5 persoane 
notabile din comuna respectivă, care răspundeau ulterior de bunele purtări 
ale cârciumarului sau hangiului4. Legea Licenţelor din 1874 prevedea la 
art.8 că în comunele rurale cârciumarii trebuiau să fie înscrişi ca alegător 
comunal în vreuna din comunele României (prevedere menită a-i împiedica 
pe evrei să aibă cârciumi la ţară), dar acest articol a fost încălcat sistematic5. 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a specificat că ”legea înţelegea ca 
debitantul să posede condiţiile politice cerute pentru un alegător în 
comunele rurale” (în speţă pentru alegătorii primari să plătească dări anuale 
către stat în sumă de minimum 48 lei)6.  

Programul cârciumilor, în special la ţară, era o problemă deloc 
uşor de rezolvat. Legea pentru repausul în zilele de duminică şi sărbători 
din 1897 stipula că până la ora 12 în astfel de zile cârciumile trebuie să stea 
închise, dar mulţi cârciumari nu respectau acest program7. 

Foarte important era numărul de locuitori sau de capi de familie la 
care exista câte o cârciumă. Acest indicator era destul de relativ în Moldova, 
în localităţile cu mulţi evrei, care în fapt nu trebuiau incluşi între locuitorii la 
care trebuia raportat numărul de cârciumi. 

În discursul rostit în şedinţa Camerei Deputaţilor la 7 martie 1894 
pentru a susţine introducerea unui monopol de stat al alcoolului după 
modelul din Rusia, avocatul A.C. Cuza nuanţa în acest sens modalitatea de 
calcul a numărului de locuitori la care se raporta o cârciumă8. El a prezentat 
datele oficiale amintind pentru comunele urbane de o cârciumă la 90 
locuitori, în comunele rurale - de una la 236 locuitori, iar în ţara întreaga - 
de o cârciumă la 181 locuitori. A. C. Cuza evidenţia cu acea ocazie faptul că 
pentru localităţile cu o populaţie mixtă de creştini şi evrei calculul era 
incorect. Deoarece evreii nu consumau băuturi alcoolice, cârciumile 
trebuiau raportate numai la populaţia creştină 

                                                                 
4 Ibidem, p. 280. 
5 Ibidem, p. 268. 
6 Ioan C. Barozzi, Repertoriul General de Jurisprudenţă Română, p. 475. 
7 I. Felix, Istoria igienei în România, p. 268. 
8 Ibidem, p. 37. 
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În Moldova, comercianţii de alcool prezentau o clară segmentare 
în români şi evrei. În spiritul propriilor tradiţii, evreii conlucrau strâns şi 
practicau un comerţ în care erau de multe ori acuzaţi de lipsă de principii în 
asigurarea calităţii băuturii şi de exploatarea fără scrupule a vânzării de 
alcool. În anumite zone, unde numărul lor permitea, comercianţii români au 
înfiinţat asocieri proprii pentru a răspunde mai bine la concurenţa evreiască. 
În 1905 s-a înfiinţat la Galaţi o Societate a Comercianţilor Români de 
Băuturi Spirtoase şi Coloniale, reunind 90 de membri fondatori şi şase 
membri iniţiatori. Această societate avea ca scop declarat „cimentarea 
legăturilor de prietenie şi intereselor comerciale, totodată şi în scop 
filantropic între tot ce e comerciant de religie creştină, pentru dezvoltarea şi 
ridicarea noastră”9. 

Această societate avea un caracter de întrajutorare, statutele 
prevăzând sprijinirea membrilor în caz de boală sau la întâmpinarea de 
dificultăţi financiare. Caracterul naţionalist al asocierii era reflectat prin 
scopul societăţii: „a lupta pe toate căile permise de lege pentru dezvoltarea 
simţământului naţional şi apărarea dreptului de Comerciant Român10.  

Revenind la numărul de cârciumi, trebuie subliniat că acesta era la 
noi diferit de la o evaluare la alta. Vasile Taban estima la 1 ianuarie 1898 că 
existau în ţară 24.076 debite de băuturi spirtoase11. 

După Iacob Felix, în decembrie 1900 distribuţia cârciumilor în 
România era următoarea12: 

 
Judeţ Reşedinţa de 

judeţ 
Cârciumi Locuitori/ 

cârciumă 
Cârciumi 
în comune 

Locuitori/ 
cârciumă 

la sate 
Argeş Piteşti 70 101 464 451 
Bacău Bacău 175 130 700 182 

Botoşani Botoşani 160 203 442 299 
Brăila Brăila 441 120 312 287 
Buzău Buzău 193 101 639 309 

Constanţa Constanţa 83 153 329 371 
Covurlui Galaţi 582 101 435 185 

Dâmboviţa Târgovişte 88 98 583 329 
Dolj Craiova 335 115 899 345 

                                                                 
9 Statutele Societăţii Comercianţilor de Băuturi Spirtoase şi Coloniale din oraşul Galaţi, 
Tipografia „Nouă”, Galaţi, 1905, pp. 3-6. 
10 Ibidem, p. 7. 
11 Vasile Taban, Fabricaţiunea şi monopolul alcoolului, Bucureşti: Stabilimentul de Arte 
Grafice Albert Baer, 1900, p. 68. 
12 I. Felix, Istoria igienei în România, p. 39. 
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Fălci Huşi 120 122 234 431 
Gorj Tg. Jiu 64 123 203 611 

Ialomiţa Călăraşi 97 155 646 258 
Iaşi Iaşi 392 173 377 319 

Ilfov Bucureşti 2059 135 1040 164 
Mehedinţi T. Severin 150 111 259 888 

Muscel Câmpulung 93 124 197 509 
Neamţ Piatra 101 179 395 306 

Olt Slatina 58 110 316 411 
Prahova Ploieşti 197 113 132 274 

Putna Focşani 205 98 555 212 
Râmnicul 

Sărat 
Râmnicul Sărat 115 121 384 345 

Roman Roman 98 165 277 347 
Romanaţi Caracal 85 130 544 330 
Suceava Fălticeni 71 131 323 363 
Tecuci Tecuci 99 135 342 316 

Teleorman Turnul 
Măgurele 

72 100 611 377 

Tulcea Tulcea 81 233 341 257 
Vaslui Vaslui 67 126 336 370 
Vâlcea Râmnicu 

Vâlcea 
64 91 390 431 

Tutova Bârlad 179 124 362 249 
Vlaşca Giurgiu 168 97 507 362 

Tabel 2.Distribuţia cârciumilor în judeţele României la 1900 (după I. Felix) 
 

În 1900, se considera că exista 21.235 cârciumi, iar media 
cârciumilor raportată la numărul de locuitori (care nu era acelaşi după 
diferite statistici) era între 1:250 şi 1:280. Numărul de cârciumi raportat la 
numărul de locuitori era un indicator sugestiv pentru amploarea problemei 
consumului de alcool în diferite ţări13. Proporţia cârciumilor faţă de numărul 
de locuitor pentru alte ţări europene era de 1:75 în Franţa, 1:190 în Prusia, 
1:200 în Austria, 1:991 în Rusia, 1:52.143 în Norvegia14. 

                                                                 
13 Belgia era considerată a deţine recordul la 1900, cu o cârciumă la 36 locuitori (belgienii 
aveau 175.000 debite de băuturi alcoolice, 2.900 berării şi 229 distilerii). Cheltuielile 
belgienilor pentru băutură atinseseră între 1895-1902 pe 7 ani suma echivalentă a 
2.500.000.000 lei, ceea ce echivala cu ansamblul sumelor investite de statul belgian intre 
1830-1900 în toate serviciile publice la un loc (căi ferate, telegraf, canale de navigaţie, 
drumuri, armată, fortificaţii). Numai în Bruxelles erau 4.291 localuri unde se serveau 
băuturi alcoolice. 
14 I. Felix, Istoria igienei în România, p. 143. 
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Un puternic impact asupra numărului de cârciumi l-a avut intrarea 
în vigoare în 1908 a Legii monopolului cârciumilor şi împotriva beţiei. La 
Congresul Internaţional Antialcoolic de la Londra din 1909, Mina Minovici 
a prezentat date referitoare la numărul cârciumilor în mediul urban și rural 
în funcție de băuturile comercializate, reușind să surprindă modificările 
suferite ca urmare a legii cârciumilor din 190815. 

 
Nr. de cârciumi până la 1 aprilie 1908 Nr. de cârciumi la 1 aprilie 1909 

În oraşe Cârciumi comunale În oraşe Cârciumi comunale 
Cu toate 
băuturile 

Cu vin 
şi bere 

Cu toate 
băuturile 

Cu vin şi 
bere 

Cu toate 
băuturile 

Cu 
vin şi 
bere 

Cu toate 
băuturile 

Cu vin 
şi bere 

7.106 26 13.988 42 6.474 395 4.943 389 
Total 7.132 Total 14.030 Total 6.869 Total 5.332 

Total cârciumi la 1 aprilie 
1908 

21.262 Total cârciumi la 1 apr. 1909 12.201 

Tabel 3. Situaţia comparativă a cârciumilor din România în 1908 şi 1909 
(după Mina Minovici) 

 
Din aceste date se poate observa că până la 1 aprilie 1909 numărul 

cârciumilor scăzuse cu 8.961, din care 8.798 în comunele rurale şi doar 263 
în oraşe. S-a înregistrat o înmulţire a cârciumilor care desfăceau numai vin 
şi bere, dar creşterea a fost modestă (347 unităţi nou-înfiinţate la sate). La 
oraşe, numărul de cârciumi tradiţionale scăzuse de la 7.106 la 6.474. În 
schimb, numărul celor doar cu vin şi bere crescuse de la 26 la 395.  

Descreşterea numărului de cârciumi după 1908 a contribuit şi la o 
selectare a lor, fiind închise în principal cele neconforme igienico-sanitar, 
precum şi aglomerările de cârciumi din anumite zone urbane. Fenomenul de 
modernizare a spaţiilor de debitare a băuturilor alcoolice s-a făcut simţit în 
România, în special în anii de dinaintea izbucnirii Primului Război Mondial, 
şi prin ameliorarea dotărilor în concordanţă cu inovaţiile tehnice ale vremii. 
De exemplu, în cursul lui 1911, 34 birturi şi 12 cârciumi din Bucureşti au 
fost înzestrate cu aparate frigorifice şi în pofida lipsei de spaţii locative se 
făceau eforturi reale pentru îmbunătăţirea condiţiilor de igienă16. 

 
                                                                 
15 „Efectele intervenţiunei legale contra alcoolismului în România (Comunicare făcută la 
Congresul Internaţional contra alcoolsimului ţinut la Londra în iulie 1909 de prof.dr. Mina 
Minovici)”, în Antialcoolul, nr.5, 1909, p. 65. 
16 C. Gh. Orleanu, Raport general asupra igienei, stărei sanitare precum şi asupra mersului 
Serviciului Sanitar al Capitalei pe anul 1911, Noua Tipografie Profesională Dimitrie C. 
Ionescu, Bucureşti, 1912, p. 113. 
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Comercializarea băuturilor alcoolice prin sistemul de licenţe 

În Vechiul Regat s-a introdus pentru prima dată o taxă de licenţă 
pentru debitarea băuturilor spirtoase în legea de la 1 aprilie 1873, modificată 
apoi în 188617. Această lege interzicea practicarea comerţului cu băuturi 
spirtoase altfel decât în baza unei autorizaţii eliberată de Ministerul de 
Finanţe. Pentru a se obţine licenţa respectivă existau condiţii de îndeplinit 
care menţionau inclusiv respectarea regulamentelor „poliţiei cârciumilor”. 
În zonele rurale exista în plus cerinţa ca debitantul să fie înscris pe listele de 
alegători. Taxa de licenţă avea în vedere două categorii diferite, anume 
comercianţii cu ridicata, respectiv comercianţii cu amănuntul. La 
comercianţii cu ridicata se avea în vedere tipul băuturii vândute. Angrosiştii 
care vindeau băuturi spirtoase plăteau 1200 lei anual, iar cei care 
comercializau numai vinuri trebuiau să achite doar 500 lei pe an18.  

Comercianţii cu amănuntul de la oraş plăteau între 120-200 lei 
anual după numărul de locuitori ai localităţii19. 

 
Populaţia localităţii Taxa plătită în funcţie de 

populaţia localităţii 
Taxe suplimentare 

Mai puţin de 3000 120 lei anual  
 

Toţi debitanţii mai 
plăteau şi o taxă de 20% 
asupra valorii locative a 

stabilimentului 

3000-1300 locuitori 160 lei anual 
Peste 1300 locuitori 200 lei anual 

Comunele rurale 100 lei anual 
Locaţii în afara oraşelor, dar 
la mai puţin de 3 km de oraş 

Taxa plătită era egală cu cea 
din oraşul respectiv 

Tabel 4.Taxele plătite de comercianţi de alcool după numărul de locuitori 
ai localităţii (1873) 

 

Viticultorii şi proprietarii livezilor de pruni, la fel ca fabricanţii de 
bere şi de spirt, nu trebuiau însă să plătească nici o taxă de licenţă pentru 
vânzarea propriilor produse, decât dacă deschideau debite cu amănuntul sau 
depozite en gros. Fabricanţii de lichioruri plăteau taxe de licenţă la 
deschiderea de debite en detail, dar nu plăteau licenţă la vânzările en gros. 

                                                                 
17  „Lege pentru înfiinţarea dreptului de licenţă asupra comercianţilor băuturilor spirtoase” 
din 1 aprilie 1873 (cu modificările din 1878 şi 1886), în Codul General al României, C. 
Hamangiu, Vol. II., pp. 1534-1538. 
18 Al. Preutu, Regimul sub monopolal brevettelor de licenţă asupra debitelor de băuturi 
spirtoase, Tipografiile Române Unite, Bucureşti, 1933, p. 128. 
19Ibidem, pp. 129-130.  
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Cei care practicau atât comerţ cu amănuntul, cât şi cu ridicata, nu trebuiau 
să plătească ambele taxe, ci numai pe aceea cu ridicata20.  

Proprietarii care aveau mai multe debite trebuiau să plătească taxe 
de licenţă separat pentru fiecare local. Restaurantele, cofetăriile, birturile, 
băcăniile, în general comercianţii care desfăceau băuturi spirtoase între alte 
băuturi trebuiau să plătească licenţa pentru comerţul cu amănuntul. Taxele 
trebuiau plătite trimestrial înainte, nu mai târziu de prima zi a trimestrului, 
fiind valabile până în ultima zi a trimestrului respectiv. Sancţiunile erau 
severe. Vânzarea de băuturi în baza unei licenţe expirate se amenda cu taxa 
de licenţă pe un trimestru. Debitarea de băuturi fără licenţă se pedepsea cu 
confiscarea băuturilor şi cu amendă ce însuma taxa de licenţă pe un an. 
Numai în anumite cazuri stabilimentul respectiv putea fi închis21.  

Această lege din 1 aprilie 1873 nu prevedea restricţii în privinţa 
numărului de debite dintr-o anumită localitate şi nici în privinţa modului de 
vânzare a băuturilor spirtoase. O lipsă a ei foarte criticată de comercianţi era 
faptul că taxele se plăteau în raport cu populaţia localităţii şi nu cu 
cantităţile de băuturi vândute. Expunerea de motive a legii asupra producţiei 
şi desfacerii spirtului şi băuturilor spirtoase din iunie 1930 avea să 
amintească în cadrul istoricului problemei inclusiv de proteste şi întruniri 
publice ale debitanţilor de băuturi spirtoase împotriva modului de taxare 
impus de legea din 187322.  

În anul 1889, în contextul mişcărilor pentru modificarea legii din 
1873, s-a depus din iniţiativă parlamentară un proiect de lege care stipula 
înlocuirea taxei de licenţă cu o taxă generală pe decalitrul de alcool. Această 
lege a rămas nevotată, perpetuându-se folosirea taxei fixe de licenţă, 
arbitrară şi vădit inechitabilă, deoarece nu era corelată cu veniturile 
comerciantului provenite din vânzarea de alcool. Abia în 1904, guvernul 
român a acceptat modificarea taxei fixe de licenţă. Nu a fost însă admisă 
înlocuirea taxei, deoarece s-a considerat că taxa pe decalitru ar introduce în 
mod practic un impozit general în locul unei taxe speciale, iar pe de altă 
parte, ar determina o creştere a contrabandei cu băuturi. Proiectul de lege 
prin care se modificau articolele 1-6, 8, 10, 11 din legea licenţelor (1873), a 

                                                                 
20 „Lege pentru înfiinţarea dreptului de licenţă asupra comercianţilor băuturilor spirtoase” 
din 1 aprilie 1873 (cu modificările din 1878 şi 1886), în Codul General al României, C. 
Hamangiu, Vol. II., pp. 1534-1538. 
21 Ibidem.  
22 Ibidem.  
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fost depus de guvern pe 17 martie 1904. Legea a fost promulgată pe 28 
aprilie 190423. 

Legea din 1904 elimina scutirile de taxă pentru toate categoriile de 
producători care aveau şi activităţi de debitare. Se elimina şi posibilitatea 
comerţului ambulant fără taxă de licenţă, iar cantităţile minime sub care nu 
se plăteau taxe de debitare s-au redus pentru vin de la 500 la 300 de litri pe 
an, iar pentru spirtoase de la 300 la 100 litri pe an.  

Debitele cu ridicata s-au clasificat în trei categorii, în funcţie de 
mărimea depozitului. Depozitele care vindeau numai vinuri plăteau taxele la 
jumătate. Taxa proporţională de 20% a fost mărită la 30% la vânzătorii cu 
ridicata, dar a rămas neschimbată pentru vânzătorii cu amănuntul. La 
debitanţii cu amănuntul, vechea clasificare pe trei categorii după numărul 
populaţiei urbane s-a înlocuit cu două categorii noi (pentru localităţi peste 
15.000 şi sub 15.000 locuitori)24.  

O prevedere importantă a legii din 1904 fost aceea că în comunele 
urbane nu se putea autoriza deschiderea de noi debite fără avizul Camerei de 
Comerţ, fapt ce urmarea pe cât posibil plafonarea numărului de cârciumi. O 
altă limitare a accesului la băuturi alcoolice s-a făcut şi prin ridicarea 
dreptului proprietarilor de vii şi livezi de pruni de a-şi vinde produsele fără a 
plăti taxa de licenţă, înlăturându-se astfel o concurenţă neloială care se făcea 
debitanţilor licenţiaţi. Producătorul rămânea scutit de licenţă când vindea în 
bâlciuri şi târguri numai el personal, în timp ce vânzarea prin procuratori 
devenea supusă la o taxă de licenţă de 600 lei anual.  

În privinţa producătorilor de lichioruri, s-au ridicat ambiguităţile 
legii din 1873, care îi scutea de taxe de debitare. Prevederea respectivă 
avusese în vedere numai alcoolul fabricat prin distilare chiar de către 
fabricanţii de lichior, pe când mulţi dintre aceştia o aplicaseră şi la 
aromatizarea spirtului cumpărat din alte părţi, ceea ce condusese la o 
importantă evaziune fiscală. Debitanţii cu ridicata nu mai erau scutiţi de 
plata taxei cu amănuntul. O restricţie importantă introdusă în 1904 pentru 
stăvilirea comerţului neautorizat cu alcool la sate a fost dispoziţia din 
articolul 7, care interzicea ca în debitele rurale să se facă orice alt comerţ de 
către asociaţi sau colocatari care nu aveau licenţa de a vinde băuturi 
spirtoase. Evaziunea fiscală în domeniu era mai strict pedepsită decât în 
legea din 1873. Debitanţii care nu plăteau taxa de licenţă în prima zi a 
                                                                 
23 „Legea pentru taxa de licenţă asupra comerţului băuturilor spirtoase”, din 28 aprilie 
1904, (cu modificările din 4 iunie 1906), în Codul General al României, C. Hamangiu, Vol. 
III, pp. 2946-2949. 
24 Ibidem. 
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trimestrului erau amendaţi, iar neplata acestei amenzi conducea la 
închiderea stabilimentului.  

Legea din 1904 a reuşit să uşureze pe cât posibil inechităţile ce 
apăsau asupra debitanţilor de alcool, făcând o mai echitabilă repartiţie a 
impozitelor. Această lege a rămas în vigoare până în 1908, când i s-au adus 
modificări fundamentale, prin Legea Monopolului Cârciumilor şi Împotriva 
Beţiei (care face obiectul unui capitol separat al acestei lucrări).  

Sistemul taxării prin licenţe a fost abrogat prin Legea nr. 1378 din 
28 martie 191325, care a suprimat licenţierea comercianţilor de alcool şi a 
înlocuit-o printr-o taxă pe decalitru. Vânzarea de băuturi spirtoase cu 
ridicata sau cu amănuntul a rămas condiţionată de posesia unui brevet 
special eliberat de ministerul finanţelor. Pe lângă taxa fixă pe brevet, se 
achita noua taxă pe decalitru. Brevetul era în continuare valabil pentru un 
singur local. Comercianţii care aveau mai multe localuri în aceeaşi localitate 
sau în localităţi diferite trebuiau să aibă brevet pentru fiecare. Brevetul nu 
putea fi dobândit de către femei, cei puşi sub interdicţie, cei condamnaţi la o 
pedeapsă criminală, faliţii nereabilitaţi, patronii de case de toleranţă. Mai 
aveau interdicţie de a debita băuturi alcoolice cei condamnaţi la pedepse 
corecţionale pentru următoarele delicte: fals, furt, înşelăciune, abuz de 
încredere, mărturie mincinoasă, atentat la bunele moravuri, mituire, 
delapidări de bani publici, tăinuire, contrabandă.  

Se menţineau prevederile de monopol ale legii din 1908, în sensul 
că deschiderea de debite impunea avizul Camerei de Comerţ. Pentru 
cârciumile din comunele rurale s-a menţinut obligaţia debitanţilor de a fi 
înscrişi pe listele de alegători.  

Brevetul de vânzare en gros nu da dreptul a vinde şi cu amănuntul 
sau cu căruţa. Taxa de brevet era anuală şi trebuia întotdeauna plătită la 
începutul anului. Vânzarea de alcool în baza unui brevet expirat se amenda 
cu înzecitul taxei de brevet. Taxele pe decalitru introduse în 1913 erau 
diferenţiate.  

Pentru a încuraja producţia casnică de băuturi distilate, în timp ce 
spirtul era taxat cu 4 bani pe fiecare grad pe decalitru, taxa respectivă pentru 
ţuică era de 4 ori mai mică, doar de 1 ban de fiecare grad pe decalitru. În 
timp ce taxa pe decalitru de bere era de 20 de bani, la decalitru de vin se 
taxau doar 10 bani.  

În 1914 s-au modificat câteva articole din legea din 1913, termenul 
de arendă al cârciumilor din comunele rurale s-a mărit de la 3 la 6 ani, 

                                                                 
25 Monitorul Oficial din 29 martie 1913, pp. 13446-13448. 
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acordându-se preferinţă în condiţii egale de preţ debitantului al cărui 
contract a expirat.  
 

Legea cârciumilor  
Creşterea abruptă a consumului de alcool la sfârşitul secolului XIX 

şi începutul secolului XX, precum şi îndesirea cazurilor de beţie în spaţiul 
public, soldate cu numeroase delicte, determinaseră necesitatea unei 
intervenţii legislative în domeniu. O reacţie în acest sens a fost constituită de 
propunerea a diferite sisteme de intervenţie a statului pentru limitarea 
abuzului acut de alcool în spaţiul public şi a ravagiilor cauzate de abuzurile 
cronice.  

Interesele de ordin politic au amânat însă de mai multe ori luarea 
unor decizii coercitive, răspunsurile negative la iniţiativele parlamentare ale 
lui C.A. Rosetti sau A.C. Cuza fiind exemple în acest sens.  

Un ”proiect de lege pentru reprimarea beţiei şi combaterea 
progresului alcoolic” a fost depus în parlament la începutul lui 1904 de către 
deputatul Ioan G. Poenaru-Bordea. Acest proiect prevedea amendă între 1 şi 
5 lei pentru toţi cei găsiţi în stare de beţie în spaţiile publice. Aceştia urmau 
să fie reţinuţi de poliţie până la ieşirea din starea de beţie. Recidiva pe timp 
de un an ar fi urmat să fie pedepsită cu închisoare între 6 zile şi o lună, plus 
o amendă de 20-300 lei. Pentru persoanele de două ori condamnate pentru 
beţie, proiectul prevedea să fie declarate incapabile de a-şi exercita dreptul 
de vot şi de a fi numite într-o funcţie publică. Cârciumarii şi alţi debitanţi 
care serveau cu băutură indivizi deja beţi sau tineri sub 16 ani se amendau 
între 1 şi 5 lei, respectiv cu închisoare de 6 zile până la o lună în caz de 
recidivă.26 Acest proiect al lui Poenaru-Bordea a fost salutat cu entuziasm de 
militanţii antialcoolism,27 dar subiectul abuzului de alcool avea să ajungă în 
discuţia parlamentului numai după aproape doi ani, în contextul general al 
proiectului de lege pentru monopolul cârciumilor şi împotriva beţiei. 
 

Proiectul din 1906 al Legii Cârciumilor 
La sfârşitul anului 1906, ministrul C. Eraclide a solicitat 

guvernului şi camerelor legiuitoare adoptarea unei legi care să reprime beţia. 

                                                                 
26 Ioan G. Poenaru-Bordea, „Proiect de lege pentru reprimarea beţiei şi combaterea 
progesului alcoolic”, în Antialcoolul nr.10,11,12, 1904, pp.145-146. 
27 Notiţa „Legea contra beţiei şi Liga română anti-alcoolică” din Antialcoolul nr.10,11,12, 
1904, p. 191, reproducea telegrama laudativă trimisă de A.C. Cuza deputatului Poenaru-
Burdea. 
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În expunerea de motive28, acesta a trecut în revistă elementele de legislaţie 
din alte ţări aflate în vigoare de-a lungul timpului, cu efect coercitiv asupra 
beţiei în spaţiul public. Din punct de vedere al teoriei dreptului, Eraclide a 
arătat că reprimarea beţiei ar avea un impact important pentru prevenirea 
unor delicte viitoare în contextul în care procentul agresiunilor, omorurilor 
sau tâlhăriilor comise în stare de ebrietate era foarte mare. Acelaşi aspect 
preventiv îl aveau deja şi măsurile aflate în vigoare la acel moment 
împotriva cerşetorilor şi vagabonzilor. Incriminarea infracţiunilor la legile 
sanitare sau al exerciţiului ilegal al profesiei de medic se încadrau în aceeaşi 
protecţie a societăţii împotriva unor delicte iminente. Proiectul de lege 
prevedea că „oricine se va găsi beat într-o cârciumă sau vreun alt loc public, 
va fi arestat de îndată şi deţinut până se va trezi. El va fi pasibil şi de o 
amendă de 25-100 lei, care se va împărţi între ofiţerii poliţiei ce vor fi 
procedat la arestare şi stabilimentele de binefacere pentru săraci”29. 

Pentru cei în insolvabilitate, amenda se înlocuia cu închisoare între 
şase zile şi două luni, iar în caz de recidivă în acelaşi an pedeapsa se dubla. 
Toate cârciumile erau obligate să afişeze textul legii în localul lor, sub 
sancţiunea unei amenzi de 50-100 lei contra cârciumarilor şi birtaşilor. 
Pentru a eradica obiceiul vinderi de băutură pe datorie, legea prevedea că nu 
se va lua în seamă nici o reclamaţie pentru ”datoriile de cârciumă”30. 

În contextul în care una din cauzele Răscoalei din 1907 a fost 
creşterea majoră a consumului de alcool la sate, dezbaterile legate de legea 
împotriva beţiei au fost asociate după răscoală cu ideea monopolizării 
vânzării de băuturi spirtoase în comunele rurale. În proiectul de reformă 
înaintat de guvern la sfârşitul lui 1907 se stabilea că dreptul de a vinde 
băuturi spirtoase cu amănuntul şi de a ţine cârciumi în comunele rurale urma 
să fie rezervat exclusiv autorităţilor comunale. Monopolul cârciumilor urma 
aşadar să fie exercitat nu direct de către stat, ci de către autoritatea locală 
comunală31. 

Sancţiunile prevăzute erau severe, amenda reprezentând de 100 de 
ori valoarea băuturii vândute sau ”dăruite” fără autorizaţie. În caz de 
recidivă, amenda se dubla, la ea adăugându-se închisoare de la o lună la trei 
luni. În fiecare comună se stipula înfiinţarea unui comitet de administrare a 

                                                                 
28 C. Eraclide. „Legislaţiune. Despre necesitatea de a se reprima beţia”, în Antialcoolul, 
nr.8, 1906, pp. 104-112. 
29 Ibidem, p. 111. 
30 Ibidem. 
31 „Proiect de reforma al Guvernului pentru Monopolizarea vânzării de băuturi spirtoase în 
comunele rurale şi măsuri contra beţiei”, în Antialcoolul, nr. 7-8, 1907, p. 97. 
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cârciumilor sub autoritatea căruia trebuiau să intre debitele comunale. 
Consiliul comunal decidea înfiinţarea sau desfiinţarea cârciumilor, exercita 
controlul şi supravegherea lor şi le verifica anual evidenţele contabile. 
Numărul cârciumilor urma să fie limitat la cel mult una la fiecare 150 capi 
de familie. Pe drumuri, între localităţi, distanţa minimă dintre două cârciumi 
trebuia să fie de 5 km.32.  

Beneficiile aduse de cârciumi erau prevăzute în proiect a intra într-
un fond local special, fiind interzisă utilizarea lor pentru orice remunerare de 
personal. Fondul cârciumilor trebuia întrebuinţat numai pentru îmbunătăţiri 
aduse bisericilor, şcolilor, infirmeriilor comunale, pentru reamenajări de 
drumuri pe teritoriul comunei, pentru îmbunătăţiri funciare sau achiziţii de 
animale pentru reproducere. Proiectul de lege mai prevedea ca niciunul 
dintre membrii comitetului cârciumilor şi nici rudele lor până la gradul patru 
nu puteau să fie debitanţi de băuturi în comuna respectivă.  

Comitetul cârciumilor era cel care cumpăra conform proiectului 
toate băuturile trebuincioase, sub controlul consiliului comunal. Tot 
comitetul cârciumilor hotăra şi preţul cu care se debitau băuturile. Preţul 
vinului şi al berii trebuiau să includă un adaus de peste 35-40% de la preţul 
de achiziţie. Pentru prima dată la noi, proiectul de lege includea norme 
stricte pentru cârciumari. Doar cetăţenii români în vârstă de cel puţin 25 ani, 
căsătoriţi şi fără antecedente penale puteau fi cârciumari. După sistemul 
scandinav, pentru a reduce incidenţa alcoolismului, cârciumarul urma să fie 
plătit cu leafă fixă, fiind interzisă cointeresarea sa după cantitatea de băuturi 
vândute. În schimb, cârciumarul îşi păstra toate beneficiile din vânzarea în 
cârciumă a mâncărurilor preparate de el. Era interzis cu stricteţe 
cârciumarilor de a vinde alte băuturi decât cele ce urmau să le fie procurate 
de comitetul cârciumilor. Cârciumarii dovediţi a fi vândut alte băuturi 
trebuiau amendaţi cu 200-1.000 lei, condamnaţi la închisoare de 2-4 luni şi 
pierdeau pentru totdeauna dreptul de a mai fi cârciumar. Era absolut interzis 
cârciumarilor de a mai vinde băutură pe datorie, sau contra mărfuri precum 
cereale, ouă etc. Cârciumarilor le era interzis şi să acorde împrumuturi în 
bani, cu sau fără dobândă, pentru produse sau prestarea ulterioară de munci 
agricole33.  

Proiectul de lege includea şi prevederi restrictive privind modul de 
funcţionare a cârciumilor rurale. Orarul din zilele de lucru era hotărât de 
comitetul cârciumilor în privinţa orei de deschidere, iar ora de închidere 
trebuia să fie 8 seara. Duminica şi de sărbători, cârciumile erau obligatoriu 
                                                                 
32 Ibidem, p. 98. 
33 Ibidem.  
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închise până la ora 11 dimineaţa. Era absolut interzisă practicarea jocurilor 
de noroc în cârciumă. O prevedere mai puţin inspirată a legii era 
permisiunea acordată cârciumilor de a ţine hore şi scrâncioburi, ceea ce în 
fapt avea să întărească rolul cârciumilor de unic loc de socializare în lumea 
rurală34.  

Era interzis să se dea băuturi copiilor sub 16 ani sau celor aflaţi în 
stare de ebrietate; era interzisă primirea în cârciumi a femeilor bete sau a 
celor cunoscute cu moravuri uşoare. Amenda prevăzută pentru beţii în 
spaţiul public era între 2-20 lei, în caz de recidivă se adăuga o zi de arest. La 
a doua sau a treia recidivă în acelaşi an se adăuga arestarea pentru două sau 
respectiv trei zile, iar după a treia condamnare se înscria numele 
respectivului pe o listă a beţivilor care se ţinea obligatoriu la toate 
primăriile. Cei înscrişi în lista beţivilor nu mai erau primiţi în nici o 
cârciumă.  

Pentru comunele urbane erau de asemenea prevăzute câteva 
măsuri. Se interzicea deschiderea oricărei cârciumi noi în oraşe, iar debitele 
închise nu se vor mai deschide, până va rămâne cel mult un debit de fiecare 
100 de capi de familie. Interdicţiile privind jocurile de noroc, vinderea de 
băuturi copiilor sau celor beţi erau aceleaşi ca şi pentru comunele rurale35. 

În comentariile referitoare la proiectul de lege, militanţii 
antialcoolism au arătat că legea promovată de ministrul E. Costinescu nu 
crea un monopol propriu-zis, ci avea în vedere combaterea beţiei şi 
îmbunătăţirea stării morale a ţărănimii. Scopul general al monopolurilor este 
cel fiscal, ori în acest caz fiscalitatea era practic exclusă. Un exemplu pentru 
un alt tip de monopol fiscal era dat de Elveţia, unde era monopolizată 
fabricarea alcoolului, vânzarea fiind lăsată liberă. Scopul declarat al acestui 
monopol elveţian era împiedicarea falsificării băuturilor alcoolice şi nu 
limitarea alcoolismului. În Rusia exista de asemenea un monopol al 
fabricaţiei, dar, în pofida faptului că mujicii nu aveau voie să consume 
alcool în cârciumi, tot găseau o multitudine de mijloace să se îmbete. 

La obiecţia că monopolul cârciumilor se referea numai la sate şi nu 
la oraşe se răspândea cu mai multe argumente. Multe dintre târgurile mici 
aveau statut de comune rurale, deci monopolul se referea şi la ele. În oraşele 
mai mari, reforma ar fi creat perturbări prea mari, preferându-se începerea ei 
la sate, unde pericolul alcoolismului era considerat mai mare. În plus, 
prevederile legii îndreptate direct împotriva beţiei erau valabile şi pentru 
cârciumile din oraşe. Despăgubirea celor care erau cârciumari în momentul 
                                                                 
34 Ibidem, p. 104. 
35 Ibidem, p. 107. 
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promulgării legii se făcea prin cumpărarea întregi lor mărfi la preţul de 
piaţă, plus un adaus de 20 % în favoarea cârciumarului.  

Împotriva ideii de a se monopoliza producţia de alcool (conform 
proiectului lui Aurel Popovici), s-a obiectat prin faptul că statul ar fi trebuit 
să facă o cheltuială foarte mare la răscumpărarea fabricilor de spirt, fără a 
putea avea un control real asupra micilor fabricanţi, pe care monopolul nu ar 
fi avut cum să-i includă.  

Între problemele legiuitorului referitoare la această reformă a 
cârciumilor la sate erau amintite dificultăţile de recenzare a cârciumilor şi a 
populaţiei. Efectul legii avea să fie dramatic în anumite zone. În judeţul 
Ilfov erau de exemplu 853 de cârciumi, din care urmau să rămână numai 35. 
Sugestiv era exemplul câtorva comune limitrofe Bucureştiului: în 
Pantelimon din 16 cârciumi rămâneau numai 3, în Fierbinţi din 15 rămâneau 
5, în Militari din 21 dispăreau nu mai puţin de 18, iar în Bolintinul din Vale 
din 16 cârciumi rămâneau 536.  
 

                                                                 
36 „Monopolul cârciumilor la sate” în Antialcoolul, nr.7-8, 1907, pp.109-112. 
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Legislaţia ecleziastică şi laică în privinţa căsătoriilor mixte în 
Transilvania la sfârşitul secolului al XIX-lea 

 
 

Izabela Georgiana Coroian, 
Facultatea de Istorie şi Filosofie, 

Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca 
 
 

Biserica a avut şi are un rol important în viaţa oamenilor. Ea 
participă la cele mai importante momente din viaţa unui om şi anume la 
botez, căsătorie şi înmormântare. Creştinismul, încă de la începuturile sale a 
impus anumite concepţii în privinţa familiei şi a căsătoriei implicit. De 
exemplu căsătoria a fost considerată o comuniune dată de Dumnezeu care 
trebuia oficializată în faţa lui prin intermendiul unui preot. Un cuplu care 
trăiau ca fiind căsătoriţi, dar nu a avut loc ceremonia religioasă specifică, 
trăiau în păcat. Principiului virginităţii în noapte nunţii este un alt aspect 
impus, precum şi monogamia, adulterul era condamnat precum şi 
preacurvia. Ambii soţii trebuiau să fie creştinii, iar copii să fie crescuţi în 
religia creştină. Familia trebuia să aibă un comportament corform  
învăţăturilor bisericeşti, să urmeze normele morale promovate de aceste, 
toate pentru a nu cădea în păcat. Oamenii au urmat aceste sfaturi pe cât 
posibil, mai ales în Evul Mediu când Biserica controla toate aspectele ale 
vieţii umane.  

Două momente care au zguduit creştinismul au fost Schisma din 
1054 cand Biserica s-a scindat în două şi în 1517 o dată cu Reforma 
protestantă, care a dus la împărţirea pe mai multe confesiuni. Acest ultim 
eveniment a marcat începutul unui  amplu proces de secularizare în care 
statul încearcă să preia controlul asupra unor aspecte, control deţinut pănâ 
atunci de Biserică. Un cadrul în care statul încearcă să preia controlul este 
familia şi căsătoria, „... statul preluând, treptat, cea mai mare parte a 
responsabilităţilor privitoare la legiferarea existenţei domestice”1. Franţa a 
fost prima ţară în care statul a preluat acest control după Revoluţia Franceză 
din 1789, iar printr-o lege dată în 1792 divorţul devine mai liberal2. Tot în 

                                                 
1 Ioan Bolovan, Diana Maria Covaci, Legislaţia eclaziastică şi laică privind familia 
românească din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, Academia Română 
Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2009, p. 14.   
2 Martine Segalen, Sociologie de la famille, Paris, 1981, p. 141 apud  Ioan Bolovan, Diana 
Maria Covaci, op. cit., p. 14.  
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Franţa la începutul secolului al XIX-lea, prin Codul Napoleonian, ceremonia 
civilă este singura care este recunoscută validă, iar mariajul religios trebuia 
să aibă loc doar după cel civil3. În Anglia, prin „ The Dissenting Marriages 
Act” din 1863, cei care nu aparţineau bisericii anglicane se pot căsători în 
afara ei, iar naşterea, căsătoria şi decesul puteau fi înregistrate la starea 
civilă4. În scurt timp ceremonia civilă a fost introdusă şi în alte state din 
Europa precum Olanda în 1838, Austria 1868, Elveţia, Prusia şi Rusia în 
1874, Danemarca 1851 şi România în 1864 prin Codul Civil5. 

Pentru Transilvania legile civile în privinţa căsătoriilor mixte sunt 
cele elaborate de Imperiul Austriac extinse şi în această zonă, încă de la 
finalul secolului al XVIII-lea. Maria Tereza a emis o ordonanţă în 1751 
pentru a prevenii catolicii să-şi schimbe religia. O altă ordonanţă din 1771 
aducea sancţiuni drastice precum fiscalis actio dacă nu erau nobili, iar în 
cazul nobilimii se pedepsea cu închisoarea. Dacă nu îşi schimbau părerea 
atunci primeau lovituri de vergea şi erau închişi doi ani de muncă6. 
Împăratul Iosif al II-lea emite o patentă în 1783, extinsă asupra Transilvaniei 
în 1786, care a redus implicarea bisericii în chestiunea matrimonială aceasta 
devenind un contract civil, „...erau prescrise condiţiile de încheiere a unei 
căsătorii legitime din perspectiva statului, erau trasate impedimentele şi 
modalitatea obţinerii dispenselor pentru acestea. Paragraful 41 prevedea 
indisolubilitatea căsătoriei, fiind urmat de paragrafe care prezentau 
condiţiile în care se putea solicita separaţia de pat şi masă sau anularea 
căsătoriei. Textul legii recunoştea dreptul supuşilor necatolici de a solicita 
anularea căsătoriei sau divorţul uzând de unele motive care nu erau valabile 
în cazul catolicilor”7. Toate aceste măsuri au fost anulate după moartea 
împăratului, când s-a pus capăt şi toleranţei religioase. În 1792 noul împărat 
Franz I sprijinea căsătoriile mixte în care o persoană era catolică, doar dacă 
Biserica Catolică oficializa slujba şi avea dreptul de a se pronunţa în cauze 
matrimoniale.  

                                                 
3 René Rémond, Religie şi societate în  Europa. Secularizarea în secolele al XIX-lea şi al 
XX-lea. 1780-2000, Iaşi, 2003, pp 155-156, apud  ibidem, p. 15.  
4 Ibidem. 
5 Traian Costea, Căsătoria din puncte de vedere: istoric, dogmatic şi canonic. Teză de 
doctorat, Bucureşti, 1935,  apud, Ibidem.  
6 Lukács Olga, Premise juridice ale căsătoriilor mixte în Biserica reformată din Ardeal, în 
secolul al XVIII-lea, p. 71,  în: Pădurean Corneliu, Bolovan Ioan (coord.), „ Căsătorii mixte 
în Transilvania secolul al XIX-lea şi începutul secolului XX”, Editura Universităţii Aurel 
Vlaicu, Arad, 2005. 
7 Dictionnaire de droit canonique, contenant tous le termes de droit canonique, Publié sous 
la direction de R. Naz, Tome sixiéme, Paris, 1957 apud Ioan Bolovan, Diana Maria Covaci, 
op. cit., p. 27.  
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Pentru perioada studiată şi anume 1850-1900,  primul document 
care se referă la problema căsătorie este codul civil austriac pus în vigoare 
prin Patenta imperială numărrul 496 din 1 ianuarie 1812 şi care a fost extins 
asupra Transilvaniei prin Patenta imperială numărul 99 din 29 mai 18538, 
urmat şi de alte documente oficiale care se referă la chestiuni familiale, iar 
din 1867 documente elaborate de către statul maghiar. Deşi legile civile pe 
care le voi prezenta arată implicarea statului ele pot fi văzute şi ca norme al 
Bisericii Romano-Catolice, deoarece se referă doar la această confesiune în 
raport cu celelalte, catolicismul fiind promovat de către Casa de Habsburg.   

În privinţa legislaţiei ecleziastice ortodoxe voi folosi drept surse 
lucrările lui  Andrei Şaguna „Cunoştinţe folositoare despre trebile 
căsătoriilor spre folosul preoţimii şi al scaunelor protopopeşti” şi 
„Compendiul de drept canonic” scrise în calitatea sa de mitropolit al 
ortodoxilor din Transilvania. 

Din partea normelor şi reglementărilor Bisericii Greco-Catolice voi 
folosi atât documente elaborate atât în cadrul conciliilor sau reuniunilor, cât 
şi lucrările lui Ioan Raţiu („Prelecţiuni teologice despre matrimoniu, 
impedimente, procedura cu respect la teoria şi practica vigente în provincia 
mitropolitană greco-catolică a Albei Iulia”), Iosif Papp-Szilágyi 
(„Enchiridion juris ecclesiae orientalis catholicae”) şi Tit Bud („Îndreptarul 
practic pentru păstrorii sufleteşti”).  

Deşi situaţia prezentată la început cu privire la anumite norme 
introduse de biserică se referea mai mult la situaţia din Evul Mediu, deşi 
creştinismul a suferit loviturile descrise mai sus, puţine lucruri s-au 
schimbat. Din punctul de vedere a celor trei confesiuni căsătoriile cu păgâni 
sau eretici sunt strict interzise. De asemenea căsătoriile interconfesionale 
sunt tolerate, dar se încearcă împiedicare lor. La începutul împlicării statului 
căsătoria doar în faţa stării civile este văzută ca nevalidă, preoţii încearcă să 
convingă oamenii în privinţa necesităţii ceremoniei religiose. Se încearcă 
menţinerea familiei unite de aceea divorţul este acordat foarte greu şi nu 
prea este acceptat. De exemplu biserica romano-catolică nu acceptă divorţul, 
în cel mai bun caz doar separarea de masă şi de pat. 

Sunt două etape în contractarea unei căsătorii: logodna şi cununia. 
În cadrul logodnei  cuplul declară că vor să se căsătorească din libera 
alegere de faţă cu părinţii sau tutorii şi cu acordul lor. De asemenea mai 
trebuie şi acordul preotului miresei. Urmează datul arvunei, cadoul dat de 

                                                 
8 Istoria Transilvaniei. De la 1711 până la 1918, p. 393 apud Ibidem p. 34. 
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către mire părinţilor miresei şi de către mireasă părinţilor mirelui. Logodna 
trebuie anunţată în biserică în trei duminici, după care urmează cununia9.  

Datorită stricteţei în privinţa contractării mariajelor impuse de 
către biserică, au apărut situaţii care au impus bisericii acordarea 
dispensiilor. Cea mai ridicată problemă a fost concubinajul. Pentru evitarea 
acestuia au fost acordate dispensii pentru permiterea căsătoriei dacă în mod 
normal acestea nu erau permise. Fiecare biserică avea o listă de imedimente 
la căsătorie şi problemele pentru care se puteau acorda dispensii. Cele mai 
frecvente se acordau pentru diferenţă de confesiune, pentru consagvinitate, 
reducerea timpului de doliu, a patru sau a cincea căsătorie, etc.  

 
I. Legile civile  
Voi începe cu Patenta imperială din 29 mai 1853, numărul 93 

pentru punerea în aplicare a Codului Civil în Marele Principal al 
Transilvaniei. Priveşte familia ca fiind ascendenţii cu toţi descendenţii, iar 
gradele de rudenie se stabileşte în linie directă10 şi oferă şi o definiţie a 
căsătoriei: „Raporturile de familie se întemeiază pe contractul de căsătorie. 
În contractul de căsătorie două persoane de sex deosebit declară în modul 
cerut de lege voinţa lor de a trăi într-o comunitate inseparabilă, de a procrea 
copii şi a-i creşte şi de a-şi da un sprijin reciproc”11. 

În primul rând aceasta interzicea divorţul şi separarea de pat şi 
masă pentru toţi supuşii ce aparţin religiei creştine, fără deosebire de 
confesiune. Permite în continuare căsătoria să fie supusă legilor religioase. 
Mai este stipulata că persoanele care aparţin de locul unde este aplicat acest 
cod civil sunt supuse lor în funcţie de confesiune, indiferent unde 
contractează căsătoria12. 

Numeşte impedimentele la căsătorie şi le grupează, primul tip fiind 
neputinţa de a da consimţământul, nu se pot căsătorii nebunii, copii au 
nevoie de consimţământul părinţilor, de regulă a tatălui, iar dacă lipseşte 
atunci a tutorelui împreună cu al unui judecător. Militarii aflaţi încă în  
serviciiu militar au nevoie de un consimţământ scris de la regiment. Se 
poate refuza consimţământul pe motiv de lipsa mijloacelor necesare de 
existenţă, moravuri rele, boli contagioase. Dacă o persoană este răpită 
consimţământul nu este valabil decât dacă a fost pusă în libertate. Al doilea 

                                                 
9 Brie Mircea, Căsătoria în nord – vestul Transilvaniei (a doua jumătate a secolului XIX – 
începutul secolului XX) condiţionări exterioare şi strategii maritale, Editura Universitrăţii 
din Oradea, 2009, p. 34.  
10 Ioan Bolovan, Diana Maria Covaci, op. cit., p. 122. 
11 Ibidem, p. 123. 
12 Ibidem, p. 118.  
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tip de impedimente este lipsa însuşirilor în vederea scopului precum 
impotenţa permanentă (impotenţa temporală este permisă), persoană 
condamnată la cea mai grea formă de carceră nu poate contracta o căsătorie 
din momentul în care are sentinţa şi pe toată perioada încarcerării, nu se pot 
căsătorii persoanele care au intrat în călugărie şi şi-au depus jurământul de 
celibat, nu este permisă căsătoria cu persoane care nu sunt de religie 
creştină, nu se pot căsătorii din motiv de înrudire sau afinitate, două 
persoane care au săvârşit adulterul împreună nu se pot căsătorii. Alt tip de 
impediment este lipsa formalităţilor esenţiale. Pentru a se căsătorii este 
nevoie de pubicaţiunea căsătoriei proiectate, adică anunţarea în biserică trei 
duminici înainte de căsătorie şi să fie publicată cel puţin odată în 
circuscripţia parohială şi de declaraţiunea solemnă a consimţământului 
făcută înaintea preotului de către unul dintre logodnici13. 

În continuare numeşte drepturile şi obligaţiile celor căsătoriţi şi 
anume ambii trebuie să fie fideli să-şi facă îndatoria conjugală şi să aibă un 
tratament cuviincios. Soţul este capul familiei, trebuie să procure cele 
necesare întreţinerii soţiei şi să o protejeze, soţia trebuie să-l urmeze pe soţ 
la domiciuliu şi să-l ajute la treburile casei14.  

Cum divorţul şi separarea de pat şi masă sunt interzise, doar 
anularea căsătoriei este permisă. Acest lucru se întâmplă atunci când unul 
dintre soţi a încălcat unele dintre prevederi pentru a se căsători. Anularea se 
dă numai de către tribunalul districtului unde locuiesc soţii, de regulă se 
încearcă împăcarea soţiilor şi în majoritatea cazurilor se reuşeşte. Pentru 
catolici singura separare de pat şi masă se face prin moarte, pentru cei 
necreştini se poate face separarea, dar numai în cazuri grave, iar în cazul în 
care vor să se împace se face încă o nunta cu toate procedeele ei. Mai sunt 
stipulate cazurile de excepţie pentru evrei15. 

În ultimul capitol se vorbeşte despre legimitatea copiilor şi anume 
se consideră legitimi copii născuţi la 7 luni după contractarea căsătorie sau 
la 10 luni după moartea bărbatului16. 

Următorul document este o patentă imperială din data de 8 
octombrie 1856 „...pentru toate ţările Imperiului, prin care spre a executa 
articolul X din Concordat, se emite o nouă lege în privinţa cauzelor 
matrimoniale ale catolicilor din Imperiul Austriac, întrucât aceasta cade în 
sfera legislaţiunii civile şi se determină că această lege va intra în activitate 

                                                 
13 Ibidem, pp. 123-126. 
14 Ibidem, p. 129. 
15 Ibidem, pp. 130-134. 
16 Ibidem, pp. 117 – 144. 
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cu 1 ianuarie 1857 întru tot conţinutul ei”17. Ceea ce aduce în  plus faţă de 
documentul anterior este faptul că dacă în timpul slujbei de nuntă un soţ este 
catolic, căsătoria nu se poate desface nici dacă ambii soţi trec la alte 
confesiuni. Mai conţine prevederi precum dacă după declararea nevalidă a 
căsătoriei sau morţii bărbatului femeia este gravidă nu are voie să se 
recăsătorescă decât după ce naşte; dacă o persoană logodită se căsătoreşte cu 
o altă persoană atunci persoana părăsită are drept de a cere daune. De 
asemenea căsătoria este nevalidă dacă o persoană se căsătoreşte cu un sclav 
sau sclavă crezând că sunt liberi. Numeşte şi alte impedimente precum 
faptul că nu se pot căsătorii băieţii sub 14 ani şi fetele sub 12 ani decât cu 
dispensă de la episcopul diecezan ori de la scaunul apostolic, femeia răpită 
nu se poate căsătorii, considerată a fi răpită este şi aceea care a fugit 
voluntar dar împotriva dorinţei părinţilor.  Nu se pot încheia căsătorii cu 
neamul celuilalt soţ până la gradul al IV-lea. Precizează momentele în care 
dispensele se dau uşor şi anume consagvinitatea de gradul al III-lea şi al IV-
lea, precum şi pentru legătura spirituală18.   

Un document important care aduce unele reglementări privind 
căsătoria intreconfesională este Legea numărului LIII din 1868 despre 
religiile recepte. Prevederea cea mai importantă este faptul că orice persoană 
care a împlinit vârsta de 18 se poate converti la altă confesiune. Femeile 
căsătorite se pot converti încă inainte de a înplini această vârstă. Persoana 
care doreşte să treacă la altă religie trebuie să-şi declare intenţia sa în faţa 
preotului din congregaţia din care a făcut parte iniţial, după această 
declaraţie persoana trebui sa facă din nou declaraţia de convertire după cel 
puţin 14 zile şi maxim 30 de zile19.  

De asemenea dacă se căsătoresc două persoane creştine, dar de 
confesiuni diferite, ambii preoţi trebuie să facă strigarea în biserică. În cazul 
în care unul dintre ei refuză să facă anunţurile, „... atunci prin obţinerea unor 
adeverinţe netimbrate de la doi martori care să ateste că preotul respectiv a 
fost rugat să facă anunţurile, sunt suficiente anunţurile făcute de preotul 
uneia dintre părţi”20. Dacă soţii sunt de confesiuni diferite slujba religioasă 
poate fi încheiată de preotul oricărei părţi. Copii rezultaţi în urma unei astfel 
de căsătorii vor urma religia părinţilor în funcţie de gen, băieţii vor urma 
religia tatălui, iar fetele religia mamei. Dacă un părinte se converteşte, 
atunci copilul sub vârsta de 7 ani îi urmează credinţa21. 

                                                 
17 Ibidem, p. 165. 
18 Ibidem, pp. 168-178. 
19 Ibidem, p. 224. 
20 Ibidem, p. 225. 
21 Ibidem. 
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În articolul XXIII a Colecţiunii Legilor Ţării din 1874 despre 
majoritatea femeii se stipulează că o femeie devine majoră cu toate 
drepturile aferente o dată cu vârsta de 24 de ani sau în momentul căsătoriei 
şi îşi menţine acest statut chiar dacă se desparte de soţ sau acesta moare 
indiferent de vârsta ei22. 

Primele legi civile care au impus căsătoria civilă ca fiind 
obligatorie şi prin care statul a preluat unele atribuţii care până atunci 
aparţineau bisericii au fost Legea XXXI a Colecţiunei Legilor Ţării din anul 
1894, Despre dreptul matrimonial  şi Legea XXXII  din acelaşi an despre 
religia copiilor. 

Legea XXXI a fost sancţionată la 9 decembrie 1894 şi publicată în  
Arhiva Legilor Ţării la 18 decembrie 1894. Primul capitol cuprinde 
prevederi în legătura cu logodna şi anume logodna nu mai este obligatorie 
înaintea unei căsătorii. De asemenea „logodnicul care rupe logodna fără o 
cauză întemeiată, sau care dă celuilalt un  motiv temeinic pentru ruperea 
logodnei, este obligat să îndemneze pe celălalt logodit şi pe rudele lui până 
la acoperirea cheltuielilor făcute în vedrea căsătoriei ce trebuia să se 
contracteze şi să restituie în nature, sau, în caz de imposibilitate, valoarea 
până la acoperirea folosului ce a avut, tot ce i-a fost dat ca dar sau s-a dat ca 
semn a logodirii, în vederea căsătoriei proiectată de celălalt logodit sau de 
către familia sa; orişice promisiune de dăruire făcută lui în vederea 
căsătoriei proiectate de către celălalt logodit sau de către familia sa, rămâne 
fără de efect”23. În continuare apar impedimentele la căsătorie, prima fiind 
faptul că un minor nu se poate căsătorii, băieţii fiind minori până la vârsta 
de 18 ani, iar fetele până la vârsta de 16 ani, dar ministrul de justiţie poate 
acorda dispense pentru a putea fi căsătoriti. Un minor are nevoie de 
consimţământul de la reprezentantul legal, tatăl, sau dacă nu are tată atunci 
tutorele24. Nu se pot căsătorii ascendentii şi descendenţii în linie directă, 
fraţii şi surorile, nici fraţii şi surorile cu descendenti de sânge a fraţilor şi 
surorilor lor, precum nici un sot cu consângeanul din linia directă a celuilalt 
soţ.  Nu se poate căsătorii o persoană a cărui căsătorie anterioară nu a încetat 
sau nu a fost declarată nevalidă. Nu se pot căsătorii două persoane dacă unul 
a complotat cu celălalt moartea soţului anterior. Cât timp durează tutela nu 
se pot căsătorii tutorele cu pupilul25.  

În privinţa căsătoriei aceasta este validă doar dacă a fost oficiată în 
faţa unui funcţionar civil. Aceştia pot fi: conducătorul matriculelor, primul 
                                                 
22 Ibidem, p. 228. 
23 Ibidem, p. 282. 
24 Ibidem. 
25 Ibidem, pp. 282-284. 
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funcţionar al minicipiului, protopretorele, primarul oraşului cu senat regulat, 
reprezentantul diplomatic, consulul şi supleantul monarhiei austro-ungare26. 

Următorul aspect pe care îl urmăreşte este nevalabilitatea 
căsătoriei.  Funcţionarul civil poate face căsătoria doar in circumscripţia sa, 
căsătoria încheiata în altă circumscripţie este nulă. Căsătoria poate fi anulată 
în caz de constrângere dacă sunt aduse dovezi solide în privinţa asta. 
Căsătoria poate fi atacata prin eroare în următoarele cazuri: dacă una dintre 
părţi a scris declaraţiunea, dar nu a ştiut că contracta o căsătorie, daca una 
dintre părţi a contractat o căsătorie cu o altă persoană decât a vrut şi nu a 
ştiut că este altă persoană, dacă femeia este gravidă cu un alt bărbat, daca 
unul dintre soţi nu pot satisface datoriile conjugale şi celălalt nu a ştiut, dacă 
primul soţ declarat mort şi apare după contractarea celei de-a doua 
căsătorii27.   

Căsătoria se poate desface prin moartea unuia dintre soţi sau prin 
hotărâre judecătorescă. Se poate cere desfacerea căsătoriei dacă unul dintre 
soţi a comis adulter, un act de desfrâu sau a contratctat o altă căsătorie ştiind 
că prima este încă valabilă. O parte conjugală poate cere încetarea căsătoriei 
dacă a fost părăsit în mod nejustificat sau fără un motiv. În astfel de 
momente se încearcă reconcilierea. Dacă soţul care a părăsit pe celălalt este 
convocat de instanţa de judecătorie să reia convenţuirea în termen de 6 luni 
şi nu a făcut-o sau dacă domiciliul său este necunoscut de mai bine de un an 
căsătoria se desface. Această defacere se mai poate cere de o parte conjugală 
daca celălalt a atentat la viaţa sa sau a vătămat-o grav. De asemena o 
căsătorie se desface în momentul în care unul dintre parteneri a fost 
condamnat la moarte sau muncă silnică28. 

Legea XXXII a fost sancţionată la 9 decembrie 1894 şi se 
preocupă de religia copiilor. În cazul căsătoriilor mixte părinţii se pot decide 
înaintea căsătoriei ce religie vor adopta copii rezultaţi. „Înţelegerea nu va fi 
valabilă decât atunci când s-a făcut cu formalităţile statornicite înaintea 
notarului public regesc, a judecătorului cercual regesc, înaintea primarului 
sau protopretorului. 

Înţelegerea încheiată înaintea notarului public regesc, va fi 
consemnată într-un act public”29. Dacă nu stabilesc astfel religia viitorilor 
copii, aunci aceştia vor urma religia părinţilor în funcţie de gen. De 
asemenea dacă unul dintre soţi trece la confesiunea celuilalt se poate 
schimba şi confesiunea  copiilor pentru ca toţi membrii familiei să aibă 
                                                 
26 Ibidem, p. 285. 
27 Ibidem, pp. 286-290. 
28 Ibidem, pp. 290-293. 
29 Ibidem, p. 300. 
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aceiaşi confesiune. În acest caz doar copii de până la 7 ani pot urma religia 
părintelor, exact aşa cum apare şi într-un document anterior, cei peste 7 ani, 
dar încă minori, au nevoie de consânţământul autorităţii tutelare (format 
dintr-un consiliu al oamenilor mai apropiaţi de familie). Religia copiilor nu 
poate fi modificată în cazul în care moare unul dintre soţi sau căsătoria este 
desfiinţată30.   

 
II. Norme şi reglementari ale bisericii ortodoxe 
În cadrul lucrării „Elementele dreptului canonic al bisericii 

ortodoxe răsăritene spre întrebuinţarea preoţimei, a clerului tânăr şi a 
creştinilor” al lui Andrei Şaguna publicat la Sibiu 1854, apare o broşură cu 
caractere chirilice care tratează ceremonia religioasă, intitulată „Cunoştinţe 
pregătitoare despre taina sfintei căsătorii”. Pentru început oferă două 
definiţii ale căsătoriei:  „Legătura cea mai însemnată în viaţa socială este 
căsătoria; dânsa este bazată pe leagea lui Dumnezeu; dânsa este baza 
susţinerii neamului omenesc; ea este acel institut religios-bisericesc care e 
mai vechi decât toate întocmirile, care oarecând de la oameni s-a făcut”31; şi 
o a doua definiţie „căsătoria este atât pentru  biserică, cât şi pentru stat 
deopotrivă momentoasă, pentru că dânsa înrâurează atât în starea cea 
religioasă, morală şi în cea a culturii civile familiilor singuratice, cât şi în 
cea a popoarelor, prin urmare şi în starea împărăţiilor”32. 

Pentru contractarea căsătoriei trebuie acordul ambelor persoane, 
bărbatul să aibă minim 22 de ani, iar mireasa cel puţin 15 ani. De asemenea 
el susţine că de regulă cel care oficiază cununia este preotul miresei, dar 
dacă unul dintre soţi este de confesiune greco-catolică sau romano-catolică 
atunci logodna şi ceremonia trebuie să fie înfăptuită de preotul catolic, iar 
cele trei strigări se fac în ambele biserici. Biserica acordă drept de căsătorie 
tuturor, inclusiv celor care doresc să intre în treapta preoţiei, dar aceştia din 
urmă trebuie să se căsătorească cu fecioare înainte să fie hirotonisiţi33.  

Susţine că mariajul are două părţi, una bisericească şi una laică. 
„Din cele pân-aici arătate se vede că o parte a căsătoriei este bisericească, 
iar cealaltă este mirenească. Partea bisericească din căsătorie este aceea ce 
alcătuieşte taina nuntei, precum este: materia, forma, slujitorul şi primitorul 
căsătoriei. Partea cea mirenească din căsătorie cuprinde în sine relaţiunile 
cetăţene şi casnice, care se fac prin contract civil”34. 

                                                 
30 Ibidem, pp. 300-301. 
31 Ibidem, p. 357. 
32 Ibidem. 
33 Ibidem, p. 358. 
34 Ibidem, p. 359. 
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Nu se pot oficia căsătorii în timpul celor patru posturi, în zilele de 
miercuri şi vineri tot anul, de sărbătoarea tăierii capului Sfântului Ioan şi de 
ziua înălţării Sfintei Cruci în 14 septembrie. Este obligatoriu ca tinerii  să 
ştie învăţătura creştinească si rugăciunile altfel nu se pot căsătorii. Alte 
impedimente, regăsite de altfel şi în partea legilor civile sunt că cei din 
cadrul militar nu se pot căsătorii fără îngăduiala regimentului sau 
superiorilor; o persoană care a fost răpită nu se poate căsători cu răpitorul ei, 
nici persoanele cu probleme mintale sau minorii fără acordul părinţilor. O 
căsătorie este împiedicată şi pe motiv de lipsa venitului necesare pentru 
susţinearea unei familii. Dacă femeie este gravidă înainte de căsătorie cu un 
alt bărbat şi soţul află după căsătorie, el poate cere anularea35. 

Strigătele se fac trei dumini la rând, iar dacă logodnicii sunt din 
parohii diferite atunci strigările se fac în ambele parohii. Vestirile trebuie să 
se facă în parohia unde au petrecut cel puţin şase săptămâni. Căsătoria 
trebuie să se săvârşească la şase luni după vestirile sau vor trebui făcute din 
nou36. 

Andrei Şaguna continuă cu o descriere a ceremoniei dacă cuplul ce 
doreşte să se căsătorească nu au niciun impediment: „.. datoare sunt a merge 
la parohul miresei sau a-l pofti în casa miresei, precum este obiceiul locului, 
şi a chema şi două mărturii. Parohul, venit la timpul poftit, cheamă pe tinerii 
înaintea sa, precum şi pe cei doi martori, şi ieşind din casă toţi, şi rămâind 
numai parohul, tinerii şi martorii, începe a ţinea preotul o cuvântare şi 
învăţătură cătră tineri despre pasul care vreau să-l facă. Şi apoi face ispitire 
despre cugetul tinerilor, şi adecă întreabă pe mirele «Vrei să te căsătoreşti cu 
N. Fiica lui N.N.? Simţeşti în tine, că vei putea trăi şi că vei putea purta 
toate greutăţile cu persoana aceasta până la răsuflarea ta cea despre urmă? 
Silitu-te-au pe tine la căsătoria aceasta părinţii, cumnaţii, binefăcătorii sau 
curatorii tăi? Eşti tu înrudit cu N. Fiica lui N.N.? Dat-ai tu făgăduială tainică 
la vreo altă persoană că o vei lua, şi acum ţi-ai schimbat cugetul tău? 
Prejudecat-ai bine pasul acesta ce vrei acum să-l faci? Făcut-ai vreo 
tocmeală în scris sau cu ruga cu părinţii, sau cu curatorii miresei pentru 
zestrelei ei?»”37. Aceste întrebări vin puse apoi şi miresei. După ce ambii 
răspund şi preotul se convinge că spun adevărul, „... le provoacă ca să 
răspundă: că, fiindcă ele din voie slobodă vreau să se ia, nu vor cere 
nicicând despărţire de laolaltă din pricina silei, şi după ce au răspun tinerii 

                                                 
35 Ibidem, pp. 359-360. 
36 Ibidem, p. 360. 
37 Ibidem, p. 364. 
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cu «nu».....”38. următorul pas săvârşit de preot este să-i  scrie în  Protocolul 
său39. 

 
Într-o altă lucrare a baronului Andrei Şaguna, intitulat „Compediu 

de drept canonic al unei sfinte soborniceşti şi apostoliceşti bisericii” oferă o 
altă concepţie asupra căsătoriei:  „ Căsătoria este misterul legii celei nouă, în 
care întru întruchiparea spirituală a lui Christos cu Biserica se 
binecuvântează legătura însoţirii pentru toată viaţa a unei persoane 
bărbăteşti şi femeieşti înaintea preotului şi a publicului; şi după depusa 
apromisiune solemnă în Biserică din partea feţelor respective despre 
dragostea împrumutată până la moarte, preotul face rugăciunile prescrise 
pentru suţinerea acelei promisiuni a însoţirii şi a urmării ei, ceea ce este 
naşterea şi creşterea copiilor”40.  

Continuă cu ceremonia logodnei. Pentru validarea logodnei se cere 
învoirea celor ce urmează a se căsătorii precum şi cea a părinţilor sau 
tutorilor, preotul miresei trebuie să oficializeze logodna, logodiţii să-şi dea 
reciproc inele şi urmează sărutarea specifică. „Tipicul bisericesc prescrie 
pentru logodnă că aceea are a se face în biserică după finirea liturghiei şi a 
se pregăti tetrapodul în mijlocul bisericii, punându-se pe dânsul sfânta cruce 
şi  lumânări cu lumini aprinse şi cei logodinzi vin înaintea tetrapodului şi 
luând preotul inelele lor, le pune pe Evanghelie, iar naşilor le dă făclii 
aprinse care stau după cei logodiţi. Preotul apoi după acestea citeşte 
rugăciunile prescrise şi urmează cu logodiţii după tipic. 

Mai departe tipicul prescrie şi aceea că după logodna săvârşită se 
poate face şi cununia, înţelegându-se de sine dacă cele trei promulgări au 
preces în trei duminici sau sărbători. Iar dacă va fi trecut trei sau mai multe 
săptămâni de la logodnă  şi logodiţii vor vrea să se cunune, atunci trebuie să 
meargă ei la biserică a asculta sfânta liturghie şi a se sumineca şi apoi pot să 
se cunune”41. Această logodnă este valabilă timp de 2 ani dacă tinerii 
locuiesc în acelaşi loc şi 3 ani dacă mirele este dintr-o altă localitate. 

În cazul căsătoriilor interconfesionale promulgările se fac de către 
parohul miresei, dacă sunt de religii diferite atunci se fac în ambele biserici 
şi parohul mirelui primeşte încris de la parohul miresei că a făcut 
promulgările. Nunul trebuie de regulă să fie tot ortodox, sau dacă este 

                                                 
38 Ibidem. 
39 Ibidem, pp. 357-370. 
40 Ibidem, p. 371. 
41 Ibidem, p. 374. 
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creştin de altă religie atunci în timpul botezului va fi numit „ credul” şi nu 
după numele său42.  

Această lucrare cuprinde o parte intitulată „Despre cununia feţelor 
de două religii”. „La cununia feţelor de două religii preotul nostru trebuie să 
fie cu zel şi circumspecţiune, că adică dacă mireasa este de religia noastră 
atunci cununia să o facă preotul nostru pe baza reciprocităţii confesionale, 
procurându-şi mai-nainte cunoştinţa despre săvârşirea celor trei promulgări 
în biserică din partea preotului mirelul; şi dacă va afla că preotul mirelui 
pentru aceea n-a făcut promulgările ca să împiedice cununia feţelor prin 
preotul nostru, atunci de la martori să ia adeverinţa şi cununia să o 
săvârşească”43. În cazul în care cununia nu este oficializată în biserica 
ortodoxă, atunci preotul ortodox, chiar dacă este chemat să asiste pasiv, nu 
va recunoaşte cununia ca validă. Căsătoria cu evrei şi eretici este oprită44. 

Făcând o comparaţie între cele două lucrări ale lui Andrei Şaguna, 
apare o contradicţie. În prima lucrare „Cunoştinţe pregătitoare despre taina 
sfintei căsătorii” episcopul susţine că în cazul în care unul dintre miri este de 
confesiune greco-catolică sau romano-catolică atunci ceremonia va avea loc 
în cadrul biserici greco-catolice sau romano-catolice după caz. „Slujitorul 
sau întocmitorul tainei căsătoriei este preotul miresei, iar dacă oricare dintre 
miri, mirele sau mireasa va fi de lege romano sau greco-catolică, atunci 
logodna şi cununia totdeauna se săvârşeşte prin preotul romano sau greco-
catolic, iar vestirile se fac în bisericile părţilor amândouă”45. Această lucrare 
a apărut în anul 1854. În a doua lucrare a sa spune că preotul ortodox nu va 
recunoaşte căsătorie ca fiind validă dacă este oficializată de către o biserică 
de altă confesiune: „Mai este şi alt expedient pentru cununia feţelor de două 
religii când adică cununia se săvârşeşte prin amândoi preoţii, va să zică în 
biserica mirelui prin preotul său şi apoi în biserica miresei prin preotul ei. 

Învoirea părţilor cununânde în unul sau altul expedient pentru 
cununia lor este cu atât mai necesară, cu cât mai lămurit se ştie că biserica 
noastră asistenţei pasive a preotului de altă religie nu-i dă nicio valoare 
sacaramentală şi nu o recunoaşte de lucrare validă la cununie, prin urmare 
nici consecvenţele ei nu le priveşte valide”46. A doua lucrare a apărut în anul 
1868. Probabil că această contradicţie este o consecinţă a evenimentelor 
petrecute în acest interval de timp. Andrei Şaguna a luptat pentru ridicarea 
la rang de mitropolie a Bisericii Ostodoxe Române din Transilvania, ceea ce 

                                                 
42 Ibidem, p. 379. 
43 Ibidem, p. 379. 
44 Ibidem, pp. 371-379. 
45 Ibidem, p. 358. 
46 Ibidem, p. 380. 
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a şi reuşit. După mai multe încercări şi memorii adresate împăratului 
austriac, la 24 decembrie 1864 a primit o nota scurtă de la Franz Josef prin 
care acesta l-a informat pe Andrei Şaguna că aprobarea de întemeiere a unei 
mitropolii ortodoxe române autonome, iar cel din urmă este numit primul 
mitropolit47. 

 
III. Norme şi reglementări ale bisericii greco-catolice  
Această parte debutează cu un document intitulat „Despre sfântul 

matrimoniu (sfânta căsătorie sau cununie)” care aparţine Conciliul 
provincial prim al provinciei bisericeşti greco-catolice Alba Iulia şi Făgăraş 
din 1872. Are un capitol dedicat căsătoriilor interconfesionale în care 
ilustrează motivele pentru care nu este indicat să aibă loc astfel de cununii: 
„Biserica reprobează căsătoriile mestecate, adică căsătoriile ce se fac între 
persoane catolice şi necatolice, şi desfătuieşte pe fiii săi de la încheierea 
acelora din cauze foarte momentoase deoarece nu se poate spera fericire 
între cei ce diferesc în lucrul cel mai sfânt, adică în religiune, ba şi partea 
catolică se expune pericolului de a deveni indiferentă către religiunea sa, ori 
chiar a scade de la aceea, ba nu este asecurată nici creşterea religioasă 
domestică a pruncilor”48. Astfel parohiile sunt sfâtuite să se opună cu totul 
unor astfel de căsătorii, iar daca nu reuşesc să obţină măcar promisiunea că 
vor îndeplinii cele prescrsie de biserică şi că copii vor fi botezaţi în religia 
greco-catolică.   

Un documente care tratează căsătoriile interconfesionale este 
„Instrucţiunea Sfintei Congregaţiuni de Propaganda Fide către arhiepiscopul 
de Făgăraş şi episcopii săi sugragani de ritul greco-unit”, emisă în luna iunie 
1858. Deşi pentru a se evita un scandal religios sau cununia să fie oficiată în 
faţa unui preot de altă confesiune, preotul catolic poate asista la prezenta 
căsătorie doar ca martor, apoi să le consemneze în Matricola cununaţilor, de 
fapt numeşte aceste căsătorii ca fiind „neiertate şi stricăcioase”49. Mai 
numeşte căsătoriile mixte ca fiind „...pline de pericol multiplu de a păcătui, 
şi că prin urmare, chiar din natura şi calitatea lor sunt ilicite”50. Cum nu 
doreau să aibă loc  căsătorii cu eretici sau schismatici, se pune probleme 
binecuvântării preotului deaorece dacă preotul catolic daca nu dă 
binecuvântarea atunci întreaga familie este în pericol să treacă de la 
catolicism. Din această cauză se consideră valide din punct de vedere 
                                                 
47 Hitchins, Keith, Ortodoxie şi naţionalitate – Andrei Şaguna şi românii din Transilvania 
1846-1873, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1995. 
48 Ibidem, p. 403. 
49 Ibidem, p. 423. 
50 Ibidem, p. 424. 
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religios căsătoriile interconfesionale dacă preotul catolic a fost de faţă şi a 
văzut că cei doi tineri îşi dau consimţământul. Totuşi preotul catolic nu 
trebuie să facă nicio slujbă pentru a nu contribui la păcatul soţilor51.  

„Referinţa riturilor catolice, grecesc şi latin între sine în 
Transilvania” elaborat în 1873 la Blaj şi semnat de Michael Fogarasy, 
Episcopus Transylvaniensis, şi Ioan Vancea Arhiepiscop şi Mitropolit de 
Alba-Iulia şi Făgăraş, se referă la căsătorii interconfesionale. Într-un astfel 
de caz promulgaţiunile trebuie să se facă în ambele biserici, iar „...apoi 
despre acelea parohului mirelui la recercarea oficioasă a parohului miresei 
este dator a extrăda document legal. Excepţiune se dă numai când parohul 
mirelui are plenipotenţă de la parohul miresei”52. De asemenea dispensările 
pentru o căsătorie mixtă din punct de vedere interconfesional trebuie de la 
ambii episcopi şi „...niciunui paroh nu-i este iertat a purcede la actul 
cununiei până când încă subversează impedimentul dărâmător de căsătorie 
după disciplina bisericii, de care se ţine vreunul dintre sponsi. În cazul în 
când dispensaţiunea ar fi de a se cere de la pontif, episcopul sponsei va 
recurge la pontif.”53 În privinţa religie copiilor rezultaţi din astfel de 
căsătorii ei trebuie să urmeze religia tatălui deoarece el este capul familiie54. 

Următorul document este lucrarea lui Ioan Raţiu „Prelecţiuni 
teleologice despre patrimoniu, impedimente, procedura cu respect la teoria 
şi practica vigente în provincia mitropolitană greco-catolică a Albei Iulia” 
din anul 1875. Pentru început defineşte matrimoniul ca fiind unirea dintre 
un bărbat şi o femeie, având trei scopuri şi anume de a se ajuta în viaţă atât 
in lucrurile domestice cât şi pentru mântuire precum şi pentru creşterea 
copiilor; de a perpetuua specia umană şi a creşte copii în spriritul religios; şi 
pentru a convieţui împreună pentru totdeauna55. O altă definiţie este aceea 
că „matrimoniul este consorţiul vieţii comune, şi împărtăşirea de dreptul 
divin şi uman. Aici matrimoniul se zice consorţiul vieţii comune, pentru că 
conjugii sunt obligaţi a duce viaţă comună şi a purta în comun greutăţile 
acestui stat56.” De asemenea prin drept divin şi uman se arată că căsătoria 
este de natură divină şi umană. Numeşte proprietăţile căsătoriei ca fiind 
sanctitatea, unitatea şi indisolubitatea. Sanctitatea rezultă din faptul că 
Dumnezeu este atât făuritorul femeii şi bărbatului cât şi a căsătoriei, pe 
lângă faptul că tot El a dat ca sa fie nevoie de ambii pentru a procrea, 

                                                 
51 Ibidem. 
52 Ibidem, p. 461. 
53 Ibidem. 
54 Ibidem.  
55 Ibidem, p. 463. 
56 Ibidem, p. 464. 
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căsătoria este împlinirea dorinţei divine. Unitatea vine de la faptul că 
uniunea este atât de strânsă încât soţii devin un singur corp, de asemena este 
nevoie de unitatea ambelor trupuri în unul pentru actul procreării. Caracterul 
indisolubilităţii vine de la Cuvintele din Vechiul Testament „ce a împreunat 
Dumneazeu, omul să nu despartă”57.  

Atunci când vorbeşte despre poligamie se referă şi la accepţiunea 
unor alte confesiunie ale acestui fenomen: „Calvinul a învăţat că poligamia 
se opune cu totul sau absolut dreptului natural, încât patriarhii nu se pot 
excusa de violarea dreptului natural şi  de adulter. În punctul acesta, calvinul 
a imitat pe manichiei, care timbrau pe patriarhi de adulteri, şi de aici 
conchideau că, cărţile şi legea Testamentului Vechi în care aceia se produc 
ca amicii lui Dumnezeu, provine de la principiul cel rău”58.    

Tot la acest subiect spune că confesiunea luterană acceptă 
poligamia „Luteranul din contră, cugetă că poligamia după dreptul natural 
este iertată, ba nu e oprită nici prin legea evanghelică, aşa încât  în cazul 
necesităţii grele se poate permite...”59. 

Drept cauze pentru contractarea căsătoriilor, numeşte ajutorul 
unuia dintre soţi de către celălalt pentru a suporta mai uşor greutăţile vieţii, 
cauza perpetuării speciei, şi  frumuseţea femeii, averea, nobilitatea genului, 
etc.60. 

Împarte matrimoniile în mai multe tipuri şi anume matrimoniu 
legitim: căsătoria este recunoscută numai de legile civile, se referă mai mult 
la căsătoriile infidelilor ca fiind numai legitime pentru că le lipseşte 
sacralitatea divină, ele nu sunt recunoscute de biserică; matrimoniu 
consumat sau neconsumat: doar cel consumat are caracter indisolibil, cel 
neconsumat poate fi dizolvat prin dispensaţie papăl sau dacă unul dintre ei 
îmbracă haina monahală. Şi matrimoniu adevărat, presupus şi purtativ: 
ambii sunt apţii pentru căsătorie şi aceasta se celebrează în faţa bisericii61.    

În privinţa căsătoriilor mixte, susţine că o persoană catolică nu se 
poate căsătorii cu o persoană de altă confesiune, dacă aceasta din urmă 
provine dintr-o căsătorie anterioară destrămată pe baza adulterului sau alte 
cauze care nu sunt recunoscute de biserica greco-catolică ca fiind cauze ale 
destrămării căsătoriei, mai ales dacă fostul soţ încă mai trăieşte62. Această 
idee o reîntălnim în prevederile Conciuliului provincial al doilea al 

                                                 
57 Ibidem, pp. 465-467. 
58 Ibidem, p. 468. 
59 Ibidem.  
60 Ibidem, p. 477. 
61 Ibidem, pp. 489-491. 
62 Ibidem, p. 527. 
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provinciei bisericeşti greco-catolice Alba Iulia şi Făgăraş ţinut la anul 1882: 
„Căsătoria încheiată între creştini, dacă va fi consumată, numai prin moarte 
se mai poate desface; pentru aceea, între un creştin catolic şi între una 
persoană necatolică a cărei conjuc este încă în viaţă, nu se poate încheia o 
căsătorie validă, chiar şi când un tribunal oarecare ar fi pronunţat desfacerea 
legăturii matrimoniale din cauze care în biserica noastră nu sunt recunoscute 
ca cauze dărâmătoare de căsătorie63”. 

Printre cauzele pentru care căsătoriile mixte ar trebui să fie 
interzise Ioan Raţiu prezintă faptul că soţul catolic se expune riscului de a-şi 
neglija confesiunea, chiar dacă se decide ca copilul rezultat să fie de religie 
catolică, există pericolul ca părintele catolic sa moară înainte şi atunci 
creşterea copilului ajunge în mână celui necatolic sau chiar dacă ambii 
trăiesc copilul nu va dori să-şi supere părintele necatolic64. O altă cauză „... 
este flatigioasa împărtăşire în lucrurile sacre sau profanarea sacramentului, 
pentru a contrage matrimoniul cu un acatolic atâta înseamnă, încât a primi 
unul şi acelaşi sacrament cu acatolicul, sau a se împărtăşii cu acatolicul în 
cele sacre, ceea ce fiecine ştie şi înţelege că este un lucru ilicit, oprit şi 
detestat de Biserică”65.  

Divorţul nu este acceptat, se acceptă doar despărţirea de pat şi de 
masă permanent doar pentru adulter. Temporal se acceptă despărţirea de pat 
şi de masă  pentru tiranie, maltratare, violenţă domestică, ameninţare cu 
moartea, privare de libertate sau sechestru, pentru periclitarea sănătăţii, 
părăsire răutăcioasă, ura neîmpăcată, predarea bunurilor temporale. Desigur 
înainte de a începe procesul de despărţire, parohul încearcă să-i împace pe 
soţi66.  

Episcopul greco–catolic de Oradea, Iosif Papp Szilagyi în lucrarea 
sa apărută în 1880 şi intitulată „Îndreptar al dreptului bisericii catolice 
pentru folosul studenţilor şi pentru învăţătura clerului greco-catolic” oferă o 
definiţie a căsătoriei preluată din Codul lui Iustinian şi anume „la orientali 
căsătoria reprezintă unirea bărbatului şi a femeii, acordul întregii vieţi, iar 
împărtăşirea dreptului divin şi uman este încheiată fie prin binecuvântare, 
fie prin încoronare, fie printr-un act”67. Restul lucrării conţine în mare parte 
aceleaşi ideii regăsite şi în documentul prezentat anterior, dar spre deosebire 
de Ioan Raţiu, el susţine că mariajul nu poate fi desfăcut prin adulter sau 

                                                 
63 Ibidem, p. 848. 
64 Ibidem, pp. 550-551. 
65 Ibidem, p. 551. 
66 Ibidem, pp. 567-568. 
67 Ibidem, p. 696. 
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prostituţie. Singurul mariaj care poate fi anulat este cel neconsumat când 
unul dintre soţi a intrat într-un ordin monahal68. 

Despre căsătoriile mixte interconfesionale găsim şi în lucrarea lui 
Tit Bud „Îndreptar practic pentru păstorii sufleteşti”,  apărută la Gherla în 
1883. Acesta susţine şi el ca în cazul acestor mariaje vestirile să aibă loc în 
ambele parohii, „...şi dacă unul dintre dânşii n-ar voi a face vestirile, atunci 
doi martori dau despre aceasta atestat fără timbru, şi pe baza aceluia sunt 
destule şi vestirile unui paroh.  

Iar dacă după vestiri cutare paroh ar denega extrădarea literelor 
dimisoriale, despre aceasta iar dau adeverinţă martorii apoi sponsii se pot 
cununa...”69. În cadrul ceremoniei de cununie prezenţa pasivă a preotului 
catolic este suficientă pentru cununia să fie considerată validă. Totuşi preoţi 
catolici trebuie să încerce să înfăptuiască cât mai puţine astfel de căsătorii, 
iar în cazul în care eşuează, ei trbuie să convingă partea catolică să dea 
reversal cum că copii vor fi crescuţi în religia catolică. Dacă creşterea 
catolică a copiilor este asigurată atunci căsătoria poate fi binecuvântată70. 

Motivele pentru care biserica a dezaprobat căsătoriile mixte 
interconfesionle sunt „...pentru mai multe pericole, la care este expusă 
fericirea eternă, şi mântuinţa sufletului părţii catolice şi a pruncilor născânzi 
din aceste căsătorie; şi pentru că în aceste căsătorie nu se poate ajunge 
deplin unirea perfectă, la care ţinteşte căsătoria ridicată prin Domnul nostru 
Isus Christos la demnitatea de sacrament. Legea dumnezeiască pofteşte ca 
fiecare căsătorit să-şi crescă pruncii în credinţa catolică şi să se năzuiască cu 
tot adinsul a mijloci şi ajuta ajungerea fericirii şi a mântuirii sufletului soţiei 
sale de căsătorie. Şi cât de rar se întâmplă ca cel ce contrage căsătoria cu 
persoana acatolică, se poată împlini acest mandat, ba chiar deplin nu-l poate 
împlini nicicând.”71 După care urmează şi probleme care survin datorită 
diferenţelor de credinţe, de posturi, de sărbători şi venererea sfinţilor72.  

 
Biserica a fost un factor important în viaţa oamenilor foartă multă 

vreme, mai ales în rândul zonelor rurale. În momentul în care la sfârşitul 
secolului al XIX-lea ceremonia civilă a apărut obligatorie, multe cupluri, 
chiar şi din mediul rural, s-au căsătorit la starea civilă, dar au amânat 
ceremonia religioasă uneori până la bătrâneţe. De multe ori cauza a fost 
lipsa banilor, sau neacordarea dispenselor. Totuşi, doamna profesoară 
                                                 
68 Ibidem, p. 733. 
69 Ibidem, p. 778. 
70 Ibidem, p. 781. 
71 Ibidem, p. 840. 
72 Ibidem, p. 841. 
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Simona Nicoară vorbeşte de două tipuri de secularizare şi anume una 
obiectivă, intervenţia statului şi asumarea unor responsabilităţi care până 
atunci aparţineau bisericii, precum şi o secularizare subiectivă, la nivelul 
conştiinţei umane. Acest ultim tip de secularizare este rezultatul secularizării 
economice, politice, chiar a pluralismului religios rezultat după Reforma 
protestantă, precum şi criticile aduse creştinismlui73. De asemena dacă 
privim chiar în secolul al XIX-lea clasa intelectuală transilvăneană sub 
influenţa iluminismului şi a raţionismului deja dorea o diminuare a rolului 
religios. Se poate ca acestea să fi dus la o diminuare a credinţelor religioase. 
Să nu uităm de exemplu că în mediile rurale, concubinajul este acceptat de 
către comunitate. Biserica se mulează după comunitate, de aceea este un 
număr mare de dispense acordate pentru a prevenii acest fenomen, unii 
preoţi acceptă ca naşi de cununie un cuplu necăsătorit, aflat în concubinaj de 
foarte mulţi ani, dar priviţi de restul comunităţii ca fiind căsătoriţi. În unele 
zone, deşi preoţilor li se cere să consemneze căsătoriile mixte, unii nu 
consemnează ca fiind mixte căsătoriile dintre greco-catolici şi ortodocşi de 
exemplu, pentru că aparţin aceleaşi etnii. De asemenea în unele sate sunt 
acceptate şi necesare căsătoriile mixte datorită pluralismului etnic şi 
confesional existent. La sfârşitul secolului al XIX-le apar tot mai frecvente 
căsătoriile din dragoste, care nu ţin cont de niciun impediment.  

Chiar dacă biserica este forţată oarecum de a se supune 
comunităţii, de a renunţa la rigiditatea ei în privinţa căsătoriilor, din punctul 
meu de vedere, deşi are loc o diminuare a credinţelor religioase, biserica 
ocupă încă un rol important în viaţa oamenilor. Societatea se schimbă, iar 
aceste legi sunt forţate a se schimba şi ele. 

                                                 
73 Nicoară, Simona, O istorie a secularizării. De la Cetatea lui Dumnezeu la cetatea 
oamenilor (sec XIV-XVIII), Editura Accent, Cluj-Napoca, 2005, p. 34.  
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Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad  

 
 

La sfârşitul secolului al XIX-lea, Aradul a devenit un important 
centru cultural şi politic pentru românii din Transilvania, datorită existenţei 
unor instituţii ca Episcopia Ortodoxă şi Institutul pedagogic-teologic, în 
jurul cărora şi-au desfăşurat activitatea importante personalităţii ale vieţii 
politice şi culturale din Transilvania ca Ioan Meţianu, Vasile Mangra, 
Roman Ciorogariu, Vasile Goldiş, Teodor Ceontea şi Petru Pipoş. Sunt 
personalităţi care au considerat şcoala factorul cel mai important pentru 
păstrarea fiinţei naţionale şi au contribuit la consolidarea unei solidarităţi 
naţionale care a cuprins toată societatea românească. Prin activitatea lor, 
intelectualii arădeni au contribuit la dezvoltarea spiritului naţional în satele 
româneşti şi au pregătit societatea românească pentru actul de la 1 
Decembrie 1918.  

Din 1901,Vasile Goldiş îşi începe activitatea în cadrul Episcopiei 
arădene ca urmare a deciziei Consistoriului din 14-27 aprilie 1901 când la 
propunerea lui Vasile Mangra, a fost ales secretar al episcopiei. Începând cu 
data de 1 iunie 1901 Vasile Goldiş devine secretar al episcopiei şi depune 
jurământul. Ajuns la Arad, unde era centrul mişcării naţionale şi a ziarului 
Tribuna, Vasile Goldiş începe o nouă perioadă a activităţii sale care este 
marcată de lupta pentru drepturile naţionale, pentru apărarea şi susţinerea 
învăţământului românesc.  

Politica de maghiarizare dusă de autorităţile de la Budapesta a 
afectat şi Preparandia arădeană. În 1902 profesorii au fost acuzaţi că nu fac 
suficientă „educaţie patriotică”1. În aceste condiţii la Arad a început o 
anchetă condusă de comisarul Iancso Benedict care a asistat şi la examenele 
de la sfârşitul anului şcolar. Din partea episcopiei a participat Vasile Goldiş 
care era ales ca reprezentantul consistoriului pentru a asista la examenele de 
la institutul pedagogic-teologic cu obligaţia de a „face un raport despre 
modul în care s-au desfăşurat examenele”2. La sfârşitul examenelor 

                                                           
1 Petru Chiş Vasile Goldiş activitatea şcolară în contextul imperativelor naţionale, „Vasile 
Goldiş” University Press, Arad, 2000, p. 63. 
2Arhivele Arhiepiscopiei Ortodoxe Română Arad, fond  Acte şcolare, dos. 101–IV-1903. 



479 
 

comisarul sa declarat mulţumit, fiind „incapabil să formuleze vreo obiecţie 
serioasă”3. 

Ca urmare a politici de mahiarizare care a afectat şi preparandia 
arădeană prin inspecţiile şi controalele la care a fost supusă în şedinţa 
consistoriului din 10/23 noiembrie 1905, nr. 5396/1905 Vasile Goldiş a fost 
numit „comisar al institutului teologic pedagogic” cu misiunea de a 
contribui la „posibila ameliorare succesivă a învăţământului pedagogic de la 
institutul diecezan”4. Se mai precizează că este numit pentru a se ocupa cu 
„afacerile didactice şi pedagogice cu dreptul de a asista la prelegerile, la 
conferinţele didactice referitoare la chestiunile institutului”5. Vasile Goldiş 
trebuia să realizeze inspecţii anuale apoi să prezinte rezultatul consistoriului 
care să găsească soluţii pentru o mai bună funcţionare a institutului.  Decizia 
Consistoriului a fost trimisă şi direcţiunii Institutului Pedagogic Teologic. În 
document se arată că „Consistoriul a aflat cu cale a institui un comisar 
permanent al său pentru despărţământul pedagogic al institutului în persoana 
D-lui Vasile Goldiş. Misiunea dânsului este de natură didactică cu dreptul 
de asistare la prelegerile din singuraticele obiecte de învăţământ şi la 
conferinţele didactice referitoare la chestiunile de la institutul pedagogic”6. 
În calitate de comisar al institutului Vasile Goldiş a colaborat cu directorul 
Roman Ciorogariu şi au căutat soluţii pentru dezvoltarea institutului.  

Contribuţia lui Vasile Goldiş la dezvoltarea învăţământului 
românesc este recunoscută de episcopul arădean. Într-un document din 
1905, semnat de episcopul Ioan Ignatie Papp, se aminteşte că în lipsa unui 
referent şcolar care să se „ocupe de corespondenţa cu inspectorii regeşti şi 
cu consiliile administrative” Vasile Goldiş s-a ocupat de corespondenţă şi 
este răsplătit de episcop cu „o remuneraţie de cinci sute de coroane”7. Din 
1905 Vasile Goldiş a fost numit de episcopul Ioan I. Papp în funcţia de 
referent şcolar şi avea obligaţia de a inspecta anual preparandia arădeană, în 
calitate de reprezentant al Consistoriului arădean. În ianuarie 1906 
consistoriu l-a însărcinat pe Goldiş cu „inspectatea institutului nostru 
preparandial”. În document se mai arată că inspecţia o va începe în 18/31 
ianuarie 1906 şi are ca scop a „informa amănunţit despre toate împrejurările 
institutului”.  

                                                           
3 Petru Chiş Vasile Goldiş...p. 63 
4 Arhivele Arhiepiscopiei Ortodoxe Română Arad, fond Acte şcolare dos. 171- IV-1905. 
5 Ibidem. 
6 Ibidem, f. 43. 
7 Arhivele Naţionale, Serviciul Judeţean Arad, fond Vasile Goldiş, dos. 1. 
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Pe baza deciziei consistoriale Vasile Goldiş a inspectat 
Preparandia arădeană şi a realizat un raport unde artă că „În urma ordinului 
consistorial din 10-23 noiembrie 1905 nr. 5396-1905 numit fiind de comisar 
consistorial al institutului nostru pedagogic în zilele de 23-28 ianuarie a.c 
am inspectat amănunţit institutul de sub întrebare asistând la orele de 
prelegere la toate studiile şi toţi profesorii afară de igienă economie şi tipic. 
După terminarea inspecţiilor în 28 l.c am ţinut o conferinţă cu corpul 
profesoral în care conferinţă am expus corpului profesoral cele observate în 
decursul inspecţiunii relevând în deosebi atât lipsurile externe ale 
institutului cât şi greşelile observate în însăşi mersul învăţământului. Aceste 
observări ale mele au fost cuprinse în protocolul conferinţei care s-a dispus 
să fie subşternut şi Veneratului Consistor spre a lua act de observările 
comisarului seu şi în urma acelor observări a întreprinde cele ce se vor 
constata de lipsă pentru amelioararea progresivă a institutului de sub 
întrebare. Rog deci Veneratul Consistor să binevoiască a lua în binevoitoare 
apreţiere observările mele cuprinse în protocolul ce se va subşterne din 
partea direcţiunii seminariale”8. 

În 31martie-3 aprilie 1908 Vasile Goldiş a inspectat Preparandia 
arădeană şi a realizat un raport pe care l-a prezentat corpului profesoral unde 
a arătat lipsurile institutului. În document Vasile Goldiş arată că „în calitate 
de comisar permanent consistorial am vizitat cu deamănuntul institutului 
nostru preparandial în zilele de 31 martie, 1, 2, 3 aprilie st. n. a. c. iar în 3 
aprilie după amiazi am ţinut cu corpul profesoral o conferinţă în care am 
expus cele observate şi am indicat lipsele şi defectele a căror delăturare se 
impune”. Constată că situaţia institutului s-a îmbunătăţit în ultimii doi ani 
pentru că şcoala de aplicaţie s-a mutat din localul vechi în unul nou care 
corespunde „chemării şcolii de aplicaţiune”. Referindu-se la situaţia 
profesorilor, Vasile Goldiş arată că „este respectat planul de învăţământ 
impus institutelor pedagogice în 1903”, excepţie făcând cursul de igienă 
care în plan apare cu trei ore pe săptămână iar în institutul arădean se ţine o 
singură oră. Şi roagă corpul didactic să acorde o mai mare atenţie igienei. 
Este nemulţumit de modul în care se predă cursul de igienă şi desen, arată că 
deşi este o sală specială amenajată pentru a se ţine orele de desen lipseşte 
profesorul. Vasile Goldiş constată cu bucurie că din anul şcolar 1907- 1908 
s-a introdus studiul muzicii vocale, potrivit planului de învăţământ. În 
raportul său trimis Consistoriului Vasile Goldiş prezintă şi problema 

                                                           
8 Arhivele Arhiepiscopiei Ortodoxe Română Arad, fond Acte şcolare dos. 171- IV-1905, f. 
21. 
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manualelor şcolare a constatat că „în privinţa manualelor s-a făcut un 
progres, cele mai multe studii se propun şi se studiază pe baza manualelor 
tipărite”9, dar în unele situaţii manualele nu sunt corespunzătoare şi se 
folosesc manuscrise arată că „tipărirea de manuale trebuie să fie obiect de 
preocupaţiune pentru corpul didactic şi pentru toate obiectele de învăţământ 
să avem manuale tipărite”10.  

În ani următori Vasile Goldiş a inspectat institutul şi a constatat că 
situaţia institutului în decursul ultimilor ani s-a îmbunătăţit. Arată că şcoala 
de aplicaţie s-a mutat într-un local nou şi s-a rezolvat şi problema sălii de 
gimnastică. În unele rapoarte trimise Consistoriului, Vasile Goldiş cere 
luarea unor măsuri pentru o mai bună dotare a şcolii şi solicită să fie 
achiziţionate urgent 2-3 schelete umane, cranii de animale şi păsări. 
Referindu-se la starea muzeului de istorie, constată că lipsesc colecţiile 
numismatice şi sunt insuficiente hărţile şi tablourile, aminteşte că hărţile 
geografice se află în număr corespunzător, dar lipsesc „tablourile geografice 
şi etnografice”. Mai arată că institutul avea două biblioteci: una a 
profesorilor unde cărţile nu erau aranjate în mod corespunzător şi una pentru 
elevi cu cărţi bine aranjate şi unde se găseau şi ultimele apariţii dar care nu 
apăreau trecute în registru Vasile Goldiş prezintă şi situaţia sălilor de clasă 
şi se declară mulţumit, însă arată că băncile sunt distruse în clasa a II-a şi a 
III-a şi lipseşte materialul didactic.  

În calitate de comisar al Institutului teologic pedagogic Vasile 
Goldiş a luat o serie de măsuri prin care a dotat institutul cu cele necesare 
lucru care se poate observa şi din inventarul făcut în 1908 şi semnat de 
Vasile Goldiş. Potrivit celor trecute în inventar institutul arădean avea un 
muzeu de geografie şi istorie naturală unde, printre altele, se găseau mai 
multe hărţi ale Ungariei, Austro-Ungariei, Europei, Europei Centrale, 
Peninsulei Balcanice în total erau 18 hărţi şi un globul pământesc. În 
raportul întocmit în urma inventarului făcut la „muzeul de fizică”. Vasile 
Goldiş constată că era dotat cu „273 de bucăţi” în valoare de 952 de coroane 
şi 47 fileri11.  

În urma inspecţiilor realizate, Vasile Goldiş se arată mulţumit de 
activitatea profesorilor şi constată că Roman Ciorogariu, directorul 
institutului, îşi „satisface îndatoririle sale de a inspecta sistematic prelegerile 
profesorilor”. Cere tuturor profesorilor să fie atenţi la greşelile de ortografie 
şi să practice corecţia ortografică, pentru că, cei mai mulţi elevi nu cunosc 
                                                           
9 Ibidem, f. 34. 
10 Ibidem. 
11 Ibidem, dos. 143- IV-1906. 
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regulile ortografiei române. Arată că explicaţiile date elevilor nu trebuie să 
fie „academice”, ci să fie pe înţelesul elevilor iar profesorii să se asigure că 
elevii au înţeles cele spuse.  

În 1911, relaţiile lui Vasile Goldiş cu directorul Preparandiei 
Roman Ciorogariu s-au înrăutăţit ca urmare a apariţiei ziarului Românul. În 
aceste condiţii Vasile Goldiş arată într-o scrisoare trimisă consistoriului că 
nu şi-a putut îndeplinii misiunea şi nu a inspectat institutul, cerând 
episcopului să fie eliberat din funcţia de comisar consistorial al institutului. 
În scrisoare, Vasile Goldiş aminteşte că „În urma relaţiilor mele personale 
cu P.C. Sa Prărintele Protosincel Roman Ciorogariu, directorul institutului 
teologic –pedagogic din localitate mă aflu în absolută imposibilitate de a – 
mi putea îndeplinii mai departe misiunea mea de comisar consistorial al 
institutului preparandial. Rog deci pe P.S Voastră şi Veneratul Consistor să 
binevoiască a mă dispenza dela această onorifică însărcinare”. În ciuda 
demersurilor făcute Consistoriul a decis menţinerea lui Vasile Goldiş în 
funcţie. În decizia Consistoriului din 24 octombrie 1912 se arată că „nu te 
putem absolvii de la funcţia de comisar consistorial al institutului nostru 
preparandial şi tocmai din contra că M. O. D-ta. să rămâi şi pe mai departe 
şi să te afirmi în această calitate ca un reprezentant al superiorităţii 
diecezane”. 

În 1912 au fost organizate la Arad sărbătorile Centenarului 
Preparandiei. Printre cei care au luat cuvântul cu ocazia centenarului s-au 
aflat şi importante personalităţi ale vieţi politice. Vasile Goldiş a participat 
ca reprezentat al Societăţii pentru crearea unui fond de teatru român dar şi 
al ASTREI arădene. Vasile Goldiş arată rolul important al Preparandiei 
arădene unde s-a predat în limba română în ciuda măsurilor luate de 
autorităţii şi consideră că „fiecare popor numai prin limbă sa poate şi trebuie 
să fie cultivat”12, mai arată că preparandia timp de un secol a servit interesul 
naţional. Intelectualul arădean în discursul său scoate în evidenţă rolul 
important al preparandiei arădene pentru românii din monarhie şi arată că 
„statul acest îl alcătuiesc mai multe popoare cu egală îndreptăţire la cultură 
şi se consacră principiului că fiecare popor numai în limba sa poate şi 
trebuie să fie cultivat”.  

În 1913, Vasile Goldiş era implicat în organizarea examenelor de 
„calificaţiune” de la Institutul Pedgogic - Teologic. În 18 iunie/1 iulie 1913 
Vasile Goldiş raporta Consistoriului că „În calitatea mea de comisar 

                                                           
12 Vasile Goldiş, Scrieri social - politice şi filosofice, Arad, „Vasile Goldiş” University 
Press, Arad, 2012, p. 365.  
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consistorial preşedinte al examenelor de calificaţiune învăţătoarească de 
curs şi finale la institutul nostru preparandial din localitate am onoarea a 
raporta că aceste examene ţinute în zilel de 13/26 maiu, 20 maiu/2 iunie 22 
maiu/4 iunie, 24 maiu/6 iunie, 11 maiu/24 iunie 12/25 iuni şi 13/26 iunie a.c 
au decurs în perfectă ordine şi fără absolut nici un incident”13. 

În noiembrie 1913, secretarul episcopiei anunţă direcţiunea 
seminarului că ministrul de culte şi instrucţiune publică a numit un comisar 
ministerial, pe „Ilustritatea Sa D. Dr. Iosif Siegescu comisar aulic şi 
profesor de universitate”14. În protocolul examenelor de calificaţiune 
învăţătorească din 16-29 decembrie 1913 Vasile Goldiş este menţionat ca 
preşedinte al comisiei, din comisie mai făceau parte Iosif Siegescu, comisar 
ministerial şi profesorii R. Ciorogariu, N. Mihulin, A. Sădean, S. Beşan, M. 
Novacu, S. Evuţian, I. Suciu, T. Lugojan. După terminarea examenului Iosif 
Siegescu, comisar ministerial constată că „examenul teologilor n-a reuşit din 
cauză căci aşa se vede şi-au închipuit că examenul de maturitate le 
garantează destule cunoştiinţe”15. Comisar ministerial mai arată că este 
necesar ca teologi a „cerceta orele singuratice” iar la exerciţiile să participe 
necondiţionat. Se mai arată că trebuie să se dea o mai „mare importanţă 
planului de învăţământ” precum şi manualelor. Comisarul insistă pe 
importanţa ştiinţelor naturale şi cere ca şi în institutele teologice să fie făcute 
experienţe şi experimente, iar teologii să participe la excursii în natură. În 
raportul realizat de Vasile Goldiş cel care a fost preşedinte şi trimis 
consistoriului al comisiei se arată că „elevi teologi s-au prezentat fără 
pregătirea cuvenită ceea ce atinge nu numai demnitatea institutului teologic 
dar şi nivelul la care trebuie să se ţină examenele”. Potrivit lui Vasile Goldiş 
acest lucru ar putea duce la luarea unor măsuri „supărătoare pentru 
institut”16.  

În timpul Primului Război Mondial, Vasile Goldiş a devenit 
apărătorul şcolilor româneşti şi a protestat împotriva măsurilor dure luate de 
autorităţi, prin care se urmărea intensificarea procesului de maghiarizare. În 
1914 Vasile Goldiş era delegat al episcopului Ioan I. Papp la tratativele cu 
Ministerul Instrucţiuni şi Cultelor de la Budapesta privind înfiinţarea în 
Arad a unei şcoli pedagogice pentru fete care să funcţioneze pe lângă 
Preparandia arădeană. Autorităţile de la Budapesta au condiţionat înfiinţarea 
noi şcoli de predarea în limba maghiară a istoriei şi geografiei, fapt ce îl 
                                                           
13 Arhivele Arhiepiscopiei Ortodoxe Română Arad, fond Acte şcolare dos. 171- IV-1905.  
14 Ibidem, dos. 69- IV-1913, f. 6. 
15 Ibidem. 
16 Ibidem. 
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determină pe Vasile Goldiş să „se posteze pe poziţia unui nu categoric”17. În 
1915 Vasile Goldiş a intervenit la Budapesta pentru a cere acordarea 
ajutorului de stat pentru 12 şcoli din episcopia arădeană. În ciuda 
demersurilor făcute autorităţile au declarat că „ domnul ministru de finanţe a 
dispus cruţarea cea mai severă a banilor statului şi astfel ajutorul se dă 
numai unde este absolut indispensabil”18. În cazul şcolilor arădene care 
aveau mari datorii şi au cerut ajutor de stat autorităţile maghiare au arătat că 
„consistoriul poate să decidă suspendarea vremelnică a acelei părţi din salar 
pe care o primea de la stat învăţătorul până când acesta îşi reglementa 
raporturile cu ministerul. În funcţie de împrejurări suspendarea putea fi şi 
definitivă”19.  

În timpul războiului, Vasile Goldiş în calitate de secretar al 
Episcopie, dar şi lider al românilor din Transilvania, a trimis numeroase 
memorii miniştrilor cultelor şi instrucţiuni publice Bela Jankovich şi Albert 
Apponyi dar şi primului ministru Tisza Istvan prin care prezintă situaţia grea 
a românilor şi cere luarea unor măsuri pentru îndreptarea situaţiei. Într-un 
memoriu din 1916 redactat de Vasile Goldiş în numele episcopului Ioan I. 
Papp trimis ministrului cultelor şi instrucţiuni Bela Jankovich se arată că 
poporul român din monarhie duce greul războiului, în ciuda acestui fapt „tot 
mai mulţi cetăţeni de naţionalitate română sunt privaţi de drepturile 
cetăţeneşti arestaţi internaţi şi trataţi cu deosebită brutalitate sfidându-se 
formele cele mai elementare de procedură legală, căci majoritatea cazurilor 
celor în cauză nici măcar nu li se spune pentru ce au fost ridicaţi cu ce s-au 
făcut vinovaţi iar judecata lor întârzie”20. Vasile Goldiş a cerut autorităţilor 
lămuriri pentru situaţia unor învăţători care au fost internaţi în lagăre fiind 
suspectaţi de „lipsă de fidelitate” cere anchetarea fiecărui deţinut în parte. 
Liderul român nu a primit nici un răspuns, fapt ce l-a determinat a redacta al 
doilea memoriu care a fost trimis tot ministerului. În acesta, Vasile Goldiş 
insistă pe mizeria în care au ajuns familiile românilor internaţi în lagărele 
maghiare. În urma acestor memorii autorităţile maghiare au fost obligate a 
lua unele măsuri, au eliberat zece persoane şi au „suspendat alte interdicţii 
personale pe raza consistoriului arădean”21. În răspunsul trimis de minister 

                                                           
17 Gh. Şora, Vasile Goldiş o viaţă de om aşa cum a fost, Ed. Helicon, Timişoara, 1993, p. 
41. 
18 Petru Chiş Vasile Goldiş..., p. 86. 
19 Ibidem. 
20 Gh. Şora, Vasile Goldiş militant pentru desăvârşirea idealului naţional, Ed. Facl, 
Timişoara, 1980, p. 185. 
21 Ibidem, p. 186. 
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în 16 mai 1917 se arată că se iau măsuri pentru grăbirea anchetelor celor 
internaţi.  

 Numirea în 1917 a unui comisar guvernamental pe lângă Institutul 
Teologic-Pedagogic a determinat protestul lui Vasile Goldiş. Secretarul 
episcopiei consideră ca fiind un gest „menit să încurajeze suspiciunea faţă 
de profesori înlesnind spionarea acestora şi diminuarea autorităţilor 
didactice”22. Măsura autorităţilor era considerată de Vasile Goldiş un pas 
important în politica de maghiarizare a învăţământului românesc, care ar fi 
putut duce la predarea unor materii în limba maghiară. Demersul lui Vasile 
Goldiş nu a rămas fără urmări, pentru că, secretarul Episcopiei a fost 
sprijinit şi de profesorii Institutului pedagogic-teologic care au redactat un 
memoriu în care se arată că prin numirea comisarilor ministeriali autorităţile 
depăşesc „limita fixată prin lege, vatămă în urmare însăşi legea, vatămă 
drepturile autonome ale corpului didactic ale bisericii noastre ca susţinătoare 
de şcoli iar prin faptul că creează o biconducere în întreg organismul şcolar, 
destramă educaţia integrală. Acest fel de inspecţie neântrunind condiţiile 
pedagogice şi jignind drepturile naturale, individuale ale tuturor factorilor de 
educaţie nu-i nici corect nici cinstit, prin urmare e antipedagogic şi umilitor 
sub orice raport”23. Poziţia adoptată de Vasile Goldiş şi profesorii arădeni a 
făcut ca autoritatea comisarului guvernamental să nu fie recunoscută. În 
1917 Vasile Goldiş, a redactat două memorii care au fost trimise Mitropoliei 
de la Sibiu prin care apără interesele şcolilor româneşti. În memoriile trimise 
mitropoliei Vasile Goldiş protestează împotriva măsuri luate de ministerul 
cultelor şi instrucţiunii publice prin care se oprea deschiderea anului şcolar 
1917-1918 în cazul şcolilor pedagogice româneşti. În însemnările sale 
Vasile Goldiş arăta că abuzurile autorităţilor de la Budapesta încalcă 
„caracterul naţional al sfintei noastre biserici”24. În urma demersurilor făcute 
de secretarul episcopiei arădene, Mitropolia din Sibiu a trimis un memoriu 
la Budapesta, fapt ce a determinat deschiderea anului şcolar şi salvarea 
şcolilor pedagogice româneşti. Situaţia din 1917 a dus la o solidarizarea 
intelectualilor arădeni, grupaţi în jurul lui Vasile Goldiş care au semnat 
„actul de solidarizare”25. Actul prevedea luarea unor măsuri pentru 
îndepărtarea neajunsurilor din viaţa bisericească.  

                                                           
22 Gh. Şora, Vasile Goldiş o viaţă de om..., p. 41. 
23 ***Mărturii privind lupta românilor din părţile Aradului pentru păstrarea fiinţei 
naţionale prin educaţie şi cultură, Arad, 1986, p. 352. 
24 Gh. Şora, Vasile Goldiş militant..., p. 183. 
25 Pavel Vesa, Protopop dr. Gh Ciuhandru, Ed. Arhiepiscopiei Aradului, Arad, 2011, p. 
227. 
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În timpul lucrărilor sinodului din 1917 Vasile Goldiş a luat poziţie 
şi a declarat că „nu i-a acte de alegerea de mitropolit al Ardealului a lui 
Mangra”26. Noul mitropolit era considerat de Vasile Goldiş, omul lui Tisza 
care avea nevoie de sprijinul românilor pentru ca după război să „concilieze 
politica maghiară cu cea ungurească”27.  

În toamna anului 1918, secretarul Episcopiei arădene a fost unul 
dintre artizanii României Marii. Prin activitatea desfăşurată timp de aproape 
doua decenii în jurul episcopiei arădene şi a şcolilor româneşti Vasile Goldiş 
s-a remarcat ca un important susţinător al învăţământului confesional 
românesc atunci când clasa politică de la Budapesta lua cele mai dure 
măsuri de maghiarizare. În toamna anului 1918 Vasile Goldiş a fost cel care 
a arătat preoţilor şi învăţătorilor importanţa momentului, i-a determinat a se 
mobiliza şi a participa la Marea Unire. 

 
 

                                                           
26 Vasile Popeangă, Eparhia Aradului în perioada instituţionalizării culturii naţionale, 
„Vasile Goldiş” Unisersity Press, Arad, p. 271. 
27 Marius Eppel, Un mitropolit şi epoca sa, Presa Universitară Clujană, Cluj- Napoca, 2006, 
p. 333.  
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Sporturi aeronautice  la Arad 
 

 
Horia Truţă,  

Galeriile Turnul de Apă 
Ştefan Băiţoiu,  

Serviciul Judeţean Arad al Arhivelor Naţionale 
 
 
La începutul secolului al XX-lea, odată cu dezvoltarea şi 

diversificarea aparatelor de zbor (aerostate, avioane, planoare, aeromodele 
ş.a.) au apărut şi primele concursuri cu regulamente, premii în bani sau 
trofee, clasamente, palmaresuri, fiecare performanţă fiind înregistrată cu 
meticulozitate. Este cunoscută întrecerea care a avut loc la Bucureşti în 23 
august 1910, între George Bibescu, Aurel Vlaicu şi francezul Mola, la care 
au asistat atât oficialităţi cât şi un numeros public1. În competiţia aviatică 
internaţională de la Aspern-Viena (1912), Aurel Vlaicu s-a confruntat în 
chip sportiv cu cei mai buni piloţi din lume, câştigând câteva premii. Au 
urmat alte numeroase concursuri şi demonstraţii iniţiate de organizaţiile 
naţionale ale diverselor state, mai cunoscute fiind: Mitingul internaţional de 
aviaţie organizat de Aeroclubul elveţian2 (Bucureşti, 1927), Mitingul 
internaţional (Bucureşti 1928)3, Cupa Aurel Vlaicu şi Mircea Zorileanu 
(Bucureşti, 1928), Mitingurile aeriene internaţionale (Bucureşti, 1933, 1934, 
1935) ş.a. Ele se încheiau de regulă, prin ample discuţii cu organizatorii şi 
piloţii, vizionarea aeroplanelor sau zboruri de agrement pentru public, 
contra cost4.  

Fiind o nouă oportunitate, cu largi perspective rând pe rând, au fost 
înfiinţate structuri organizatorice adecvate, sprijinite de stat: Aeroclubul 
Regal al României (ARR, 1920), Asociaţia Română pentru Propaganda 
Aviaţiei (ARPA, 1926), Aeroclubul Albastru (AA, 1926), Asociaţia Vechilor 
Zburători (AVZ,1927)5, Şcoala de Mecanici de Aviaţie (SMA, 1928), 

                                                 
1 Poate fi considerat primul miting aerian din România. 
2 În paralel s-a desfăşurat Congresul Federaţiei Internaţionale de Aviaţie unde România a 
trimis trei delegaţi, principele Valentin Bibescu, fiind ales vicepreşedinte al organizaţiei. 
3 În România, formulele de clasificare pentru concursurile aviatice, au fost adoptate 
unanim, în 1928. 
4 La mitingul din 8 iunie 1933, au fost puse la dispoziţia publicului, pentru zboruri de 
agrement, 25 aeroplane: Potez, Liore-Olivier, Messerschmidt, Klemm, Fleet, Safa. 
5 Organizaţie înfiinţată de Principele Valentin Bibescu, pentru piloţi români cu brevete de 
zbor obţinute înainte de Primul Război Mondial. (România Aeriană nr. 1 nov 1927).  
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Asociaţia Cultul Aeronautic (ACA,1933), Federaţia Aeronautică Regală 
Română (FERR,1936) şi altele. La 14 iulie 1935, a fost creată Asociaţia 
aviatică CFR, care sub conducerea lui Nicolae Bosie Codreanu (1885-
1963)6, în scurt timp, a primit un caracter de masă. După doar patru ani 
(1939), asociaţia avea 37.000 membri cotizanţi, astfel că, pe lângă o bună 
propagandă, au fost colectate importante sume de bani (2.494.294 lei, în 
1939), puse la dispoziţia statului şi cluburilor pentru dezvoltarea aviaţiei. 
Gruparea mai dispunea de 29 avioane (în Bucureşti, Galaţi) şi câteva zeci de 
planoare construite în atelierele sale7, folosite în cele două şcoli de pilotaj, 
cercurile de zbor şi modelism, pe care le-a înfiinţat, condus şi susţinut 
financiar. Activitatea consta nu doar din activităţi practice ci şi prin 
furnizarea de informaţii aeronautice, organizarea de cursuri gratuite pentru 
instructori, expoziţii, zboruri de propagandă, botezul aerului, raliuri aeriene 
interne şi internaţionale, concursuri şi demonstraţii sportive, ş.a. (România 
Aeriană, 3-4, 1939). În paralel, au fost dezvoltate procupările pentru 
propagarea ideilor şi interesului pentru aviaţie, îndeosebi în rândul 
tineretului şcolar. Astfel, în 1927, Ministrul Instrucţiunii Publice, C. 
Angelescu, a trimis o circulară în toate şcolile, pentru crearea şi încurajarea 
unor grupuri ale ARPA. Aeromodelismul constituind prima fază de 
acomodare şi integrare a tineretului în aviaţie, a început să fie stimulată 
activitatea acestora, mai ales în şcoli, instituţii şi stabilimente industriale. O 
contribuţie în acest domeniu şi-a adus-o organizaţia paramilitară Straja Ţării 
(Străjeria), creată în 1935 de Regele Carol al II-lea, care după 1938 până la 
desfiinţare (1940), a devenit supraveghetoarea tuturor activităţilor sportive.  

Un efect deosebit a avut Decizia guvernamentală din decembrie1935 
pentru acordarea primelor de cumpărare la achiziţionarea unor aparate de 
zbor, avioane turistice şi planoare de către persoanele fizice, condiţionată 
doar de folosirea în scop personal, nelucrativ şi cu respectarea 
regulamentelor de navigaţie.  

 Aceste preocupări au primit o grea lovitură în timpul războiului, 
când fondurile băneşti şi specialiştii au fost folosiţi în scop militar, iar 
activitatea sportivă sistată. În 1946, toate bunurile aeronautice: aeronave, 
aerodromuri, clădiri etc. care au aparţinut aerocluburilor, asociaţiilor şi 
şcolilor civile de pilotaj, precum şi avioanele deţinute de particulari, au 
intrat în poatrimoniul statului, fiind preluate de Direcţia Aviaţiei Civile din 
Ministerul Comunicaţiilor, care prin intermediul Direcţiei Navigaţiei 

                                                 
6 Nicolae Bosie Codreanu (1885-1963), n. Noua Suliţă, jud. Hotin abolvent al Institutului 
Politehnic din Kiev, a condus Căile Ferate ale României (Director General). 
7 La Atelierele Griviţa au fost construite, în perioada 1937-1938, 12 planoare. 
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Aeriene, a hotărât înfiinţarea unui centru experimental de zbor fără motor, 
care, printr-o reaşezare a concepţiilor, să asigure planorismului şi celorlalte 
activităţi aeronautice o bază reală şi o concepţie proprie de instruire a 
tinerilor. Pornind de la premiza că nu brevetarea piloţilor este scopul 
instruirii iar planorismul nu trebuie confundat cu aviaţia militară, ci zborul 
în sine şi mai ales performanţele sportive obţinute sunt esenţiale, s-a susţinut 
necesitatea unei conduceri civile a acestor activităţi. În 1947, aviaţia 
sportivă a intrat în subordinea Organizaţiei Sportului Popular (OSP), prin 
Federaţia Aeronautică Română, înfiinţată tot atunci. În acelaşi an au fost 
înfiinţate Centrele Aeronautice Sindicale, mişcarea sportivă fiind 
reorganizată pe Districte Sportive Aviatice, prin Comisia Centrală a Aviaţiei 
Sportive, Federaţia Română de Aviaţie şi alte structuri, care au înglobat: 
planorismul, delta-planorismul, paraşutismul şi aeromodelismul cu machete 
statice sau zburătoare. 

 
Planorismul 
Dintre sporturile aeronautice, cel care a reuşit să atragă încă de la 

început numeroşi tineri, este zborul cu planorul numit şi Zborul fără motor, 
ale cărui începuturi se confundă cu însăşi istoria aviaţiei8. Înfiinţarea 
Cercului aerotehnic (1929) a determinat şi stimulat această activitate, iar 
preocupările pentru planorism se dezvoltă în perioada anilor 1930-1940. mai 
ales după înfiinţarea Asociaţiei Aviatice CFR (14 iulie 1935), condusă de 
Nicolae Bosie Codreanu (1885-1963), sport care a avut un rol important în 
extinderea aviaţiei civile9. 

Contribuţia Germaniei în progresul tehnic pentru utilizarea energiilor 
din atmosferă şi dezvoltarea acestui sport este esenţială. Acolo a fost 
pregătit şi atestat primul planorist român. În 1938, a apărut sub îngrijirea lui 
Wolf Hirth, prima lucrare de ansamblu asupra problemelor fundamentale ale 
planorismului (România Aeriană, mai 1942, p. 9). Se considera, pe drept 
cuvânt că această preocupare este adevărata şcoală pregătitoare pentru 
trecere la aviaţia cu motor, pregătirea desfăşurându-se gradat în trei etape: 
faza I a zborului cu planorul rudimentar de şcoală, corespunzătoare 
brevetului B, faza a II-a cu planorul de antrenament, corespunzătoare 
brevetului C şi faza a III-a, pentru zborul remorcat, cu planorul de 
performanţă.  

                                                 
8 Planorul sau zborul fără motor, a fost pus la punct de germanul Otto Lilienthal, inginer, 
inventator. A murit în accident în 1891. A urmat francezul Mouillard. 
9 În primăvara anului 1932, La Braşov şi Turnu-Severin au fost înfiinţate primele două 
cluburi sportive pentru practicarea zborului plant. 
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În Arad, un rol important l-a avut secţia de planorism-aviaţie a 
Societăţii Aurel Vlaicu din Şcoala Superioară de Arte şi Meserii, înfiinţate 
în 1935. O finalizare a activităţii acesteia a fost construirea în 1936, de către 
un grup de elevi, sub conducerea inginerului Petre Negrău a unui planor tip 
Ujonk, care în urma zborurilor repetate a făcut senzaţie în media locală. 
Iniţiativa a pornit de la industriaşul arădean Ladislau Braun, care a pus la 
dispoziţia şcolii materialele necesare, acordând şi sprijin financiar. Şi alţi 
arădeni şi-au oferit ajutorul: inginerului Traian Trâmbiţioni – inspector 
industrial general, inginerului Emanoil Şapira – directorul Fabricii de 
Vagoane Astra, Iosif Vulpe - ajutorul de primar al oraşului Arad, inginerul I. 
Mureşan – şeful Serviciului Tehnic al Aradului, I. Druia – comandantul 
Aeroportului comercial, industriaşul I. Feier, maiorul Gh. Neferu, dr. R. 
Moga, inginerul O. Horovitz, ş.a. După avizarea proiectului de către Egon 
Pastior şi recepţionarea pentru zbor de Ernest Berentan, aşa cum prezenta 
presa vremii, planorul a zburat cu mai mulţi elevi, într-o atmosferă delirantă, 
pe colinele din Vinga.      

 
Şcoala de zbor din Ceala 
Deoarece în Arad exista un puternic centru şcolar pentru ucenici la 

căile ferate, Asociaţia Aviatică CFR a aprobat înfiinţarea în 1938, pe 
aeroportul comercial Ceala, a unei şcoli de planorism, asigurând patru 
aparate Zogling 935 cu sandoul de lansare necesar, în vederea realizării, prin 
eforturi proprii a unui automosor. Sub conducerea inginerului I. Vaida, 
conducătorul Atelierelor CFR Arad, au fost recrutaţi şi pregătiţi teoretic 31 
elevi, dar cursuri practice de zbor nu au putut fi realizate din cauza lipsei 
unui instructor brevetat. În 1939, trecându-se la practica zborurilor de 
şcoală, cursurile conduse de instructorul de zbor Petre Todereanu, pregătit 
de Federaţia Aeronautică Regală, au fost frecventate de 29 elevi, din care 9 
au luat brevetul A, începând imediat antrenamentele de zbor impuse pentru 
obţinerea brevetului B (România Aeriană nr. 6, 1939). Printre ei se aflau 
Mircea Finescu de 16 ani şi Emil Iliescu de 14 ani, care au devenit în anii 
următori nume de prestigiu în planorismul românesc, atât ca instructori de 
zbor, cât şi ca piloţi de performanţă, recordmeni şi piloţi de încercare. În 
acel an (1939), de pe aeroportul din Ceala s-au efectuat 2038 lansări în 567 
ore de lucru pe teren. De mare succes s-a bucurat zborul instructorului Petre 
Todereanu, executat deasupra oraşului cu un planor de şcoală Faza I lansat 
cu automosorul, la o înălţime de peste 300 m. După aterizare, pe malul 
Mureşului, lângă ştrand, planorul, nedemontat a fost transportat prin centrul 
oraşului cu căruciorul stârnind atenţia publicului. 
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În toamna anului 1939, au mai fost aduse încă trei planoare pentru 
Faza I de instrucţie, aparate de tip Schulglriter 38, cu o construcţie mai 
robustă şi amortizoare la patina de aterizare. În noiembrie 1939, unul dintre 
planoare a fost transportat pentru zbor la Şiria, dar din cauza vântului 
puternic, decolarea a eşuat. Următoarea încercare, a avut loc la Mocrea 
(Ineu), în 1940, cu un planor Dalamandra, fiind folosite panta dealului şi 
izlazul comunal. 

Şcoala a continuat cu rezultate bune până în 1947, când a fost mutată 
la Mocrea (Ineu) unde a funcţionat timp de un deceniu, până în 1958, când 
instituţia a fost desfiinţată şi mutată la Oradea. 

După această dată, activitatea a fost reluată la Arad, sub conducerea 
lui Gheorghe (Ghiţă) Jiga, care a pus accentul pe obţinerea de performanţe. 
Deşi piloţii au început să obţină la concursuri de selecţie calificări 
superioare de categoria C de argint, în anul următor (1959), şcoala de zbor a 
fost desfiinţată. 

Ca urmare a Hotărârii Secretariatului CC al PCR din august 197310, 
activitatea a fost reluată însă abia la 4 iulie 1976, la Arad, sub numele 
Aeroclubul Traian Vuia, comandată de Viorel Cismaş. Inaugurarea s-a făcut 
pe aeroportul din Ceala-Arad, cu o demonstraţie aviatică unde au evoluat 
loturile republicane de paraşutism, planorism şi pentru zbor cu motor. 
Programul a cuprins evoluţii cu aeromodele conduse prin unde radio, lansări 
de paraşutişti, zboruri în formaţii de planoare şi avioane, acrobaţii. Au 
evoluat spre marea încântare a publicului: Mircea Finescu, maestru emerit al 
sportului, campion republican şi recordman naţional, aviatorul Mihai Albu, 
campion balcanic şi paraşutista Veleria Ciurea, câştigătoarea concursului de 
la Braşov din 1976 (Flacăra Roşie 2 iulie 1976). În acelaşi an, la Arad, sub 
conducerea lui Viorel Cismaş (pilot pe avion) şi a lui Eduard Benko 
(instructor pe planorul Blanik), a fost organizat un stagiu (tabără) de 
planorism cu participarea sportivilor din judeţele Alba, Arad şi Timiş. De 
atunci, sportivii arădeni au obţinut trei recorduri naţionale, alături de 
participări la concursurile de selecţie şi campionate de înalt prestigiu. 

 
Şcoala de zbor de la Mocrea (Ineu) 
În prejma războiului, mărindu-se traficul avioanelor de transport 

civil şi militar pe aeroportul din Arad, activitatea şcolii de zbor nu mai putea 
continua acolo, impunându-se mutarea ei. A influenţat şi faptul că se prefera 

                                                 
10 Hotărârea Secretariatului Comitetului Central al Partidului Comunist Român, privind 
dezvoltarea de către Uniunea Tineretului Comunist a sporturilor tehnico-aplicative, corelate 
cu activitatea de pregătire pentru apărarea patriei. 
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instrucţia în pantă care era mai ieftină. Era de asemenea cunoscut 
experimentul instructorului Petre Teodoreanu, care, împreună cu Mircea 
Finescu a zburat plutit în 1940 la Mocrea şi Şiria peste 4 ore.  

 Dealul Mocrea este o măgură vulcanică  lungă de 4 km lată de 2 km 
şi cu înălţimea maximă de 378 m, situată la intrarea în Ţara Zărandului. 
Conformaţia sa neobişnuită, unică în judeţul Arad, este dată de principala 
pantă, orientată pe direcţia NV-SE, apoi, spre SV, care se scurge într-o 
înclinare lină până la nivelul Câmpiei Aradului. Din punct de vedere 
botanic, suprafaţa amintită, cuprinde o pădure uşor grădinărită, presărată cu 
exemplare seculare din cer, gârniţă, stejar pufos, tei, carpen, salcâm, 
jugastru, arţar, unele din ele depăşind vârsta de 300 de ani. Sub aspect 
mineralogic se remarcă rocile metamorfice reprezentate prin cuarţite, 
andezite şi filite, străpunse de corpuri de roci vulcanice, ilustrate prin 
granite, sienite, diorite şi gabrouri. Aceste aspecte au determinat ca o 
suprafaţă de 107,2 ha de pe Dealul Mocrea să fie declarată: Rezervaţie 
naturală mixtă, botanică şi geologică. 

Localitatea mai este cunoscută pentru vechimea cultivării viţei de vie 
şi prin conacul familiei Atzel. În jurul impunătorului imobil, a fost amenajat 
după 1830, pe structura unor arborete de gârniţă un parc de agreement. O 
suprafaţă de 8 ha a fost prelucrată peisagistic prin trasarea de alei, 
amenajarea rondourilor cu flori introducându-se o bogată sortimentaţie de 
arbori şi arbuşti exotici. Şi astăzi se mai remarcă exemplarele de ginko, 
sophora, pin sau platan cultivaţi într-o amenajare dendrologică deosebită. În 
septembrie 1944, Dealul Mocrea a fost scena unor lupte sângeroase, urmele 
fortificaţiilor de atunci, (tranşee) putându-se zări şi astăzi.  

Fiind sesizat faptul că în această zonă climatul temperat de tranziţie 
crează curenţi ascendenţi de aer, în 1943, Şcoala de Pilotaj condusă de 
căpitanul Ion Taină, secondat de instructorul Gheorghe Jiga, s-a mutat din 
Arad acolo. Primele rezultate de lansare a planoarelor în pantă, cu 
automosorul s-au dovedit a fi remarcabile. În 1944, pe planoare Schulglriter 
38, Dalamandra şi Zogling 1935, au fost acordate primele brevete de pilotaj 
la patru grupe de piloţi categoria B. Din cauza războiului, instruirea primilor 
elevi din seria a II-a, a fost însă pentru scurt timp întreruptă, dar a continuat 
şi după război. La 5 septembrie 1947, Şcoala de zbor fără motor, numită 
Gheorghe Gheorghiu-Dej11 şi-a redeschis cursurile, sub conducerea 
comandantului Burduloiu, şef de pilotaj şi instructor de zbor fiind Teodor 
Ardelean (Patriotul, 5 sept. 1947).  

                                                 
11 Gheorghe Gheorghiu-Dej (1901-1965), secretar general al Partidului Comunist Român. 
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În 1949, activitatea a fost extinsă prin cursuri destinate formării 
piloţilor sportivi în remorcaj de avion. 

Au fost consemnate aici câteva întâmplări, activităţi şi recorduri 
demne de luat în seamă. La 15 mai 1949, instructorul Mircea Finescu şi 
Gheorghe Cucu, cu un planor biloc Krainch II, au realizat un zbor la o 
înălţime de 3600 m în nori. Performanţa a fost doborâtă la 3 iunie, când 
acelaşi Mircea Finescu, cu un planor Wheihe, după ce a declanşat din 
remorcaj de automosor la 300 m a urcat la 4000 m.  Mai puţin plăcută a fost 
întâmplarea din 1 mai 1952, când, în urma unui prelungit zbor termic de 
şapte ore şi jumătate, în zona Aradului, a fost alertată aviaţia militară de 
vânătoare, pentru tentativă de părăsire a ţării. După aterizare, la Mocrea, 
pilotul Gheorghe Jiga, a fost arestat şi reţinut timp de patru luni. 

În 1958, şcoala a fost desfiinţată, noile structuri administrative 
dispunând ca întreg personalul navigant şi tehnic, împreună cu materialele 
aferente, să fie transferate la proaspăt înfiinţatul Aeroclub din Oradea12. 

 
Deltaplanorismul şi zborul cu parapanta (aripa zburătoare) 
Începând din 1974, planorismului i s-a adăugat activitatea de zbor cu 

planorul ultra-uşor, denumit deltaplanor iar apoi cu forma mai perfecţionată 
– parapanta (aripa zburătoare). Folosind o construcţie simplă şi puţin 
costisitoare, pe terenuri fără amenajări speciale, acest nou sport a devenit, în 
scurtă vreme, preocuparea multor tineri. Printre protagonişti se numără 
Arpad Kiss din Arad, autorul primului deltaplan din ţară şi a unui 
motodeltaplan (1979). Contribuţii importante în acest sport şi-au mai adus 
Anton Policec din Timişoara, Radu Ionescu din Braşov şi alţii. 

În 1973, arădeanul Kiss Arpad, cumpărând câteva planuri (schiţe) 
din Ungaria, şi-a format o echipă de lucru, alcătuită din Liviu Mladin, Ioan 
Brănescu, Cornel Marandiuc, reuşind să construiască deltaplanul AK 2. Cu 
acest aparat, ale cărui calităţi sunt considerate azi mediocre, a fost efectuat 
în Arad, pe câmpul satului Horia, de Kiss Arpad şi Cornel Marandiuc, la 15 
martie 1974, primul zbor din România cu un deltaplan de concepţie proprie. 
La scurt timp, Kiss Arpad a construit de unul singur modelul AK 22, ale 
cărui calităţi au fost vizibil îmbunătăţite, efectuând numeroase zboruri 
demonstrative în întreaga ţară obţinând un meritoriu succes de presă. 

                                                 
12 Desfiinţarea şi mutarea la Oradea a Şcolii de zbor din Mocrea s-a datorat lipsei de suport 
politic şi administrativ urmare a modificărilor administrativ - teritoriale, survenite în 1956, 
când a fost desfiinţată Regiunea Arad. Localitatea Mocrea, ca şi componentă a Raionului 
Ineu, a trecut la Regiunea Crişana. 
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În acelaşi an (1974) Nicolae Vlad, inginer la Combinatul de Fibre 
Sintetice din Iaşi, în timpul unei specializări profesionale în SUA, a 
cumpărat şi adus în ţară o aripă tip Rogalo. După montare, s-a lansat de pe 
colinele din apropierea oraşului, înfiinţând chiar un club de planorism. 

În anii care au urmat, interesul şi preocuparea pentru acest nou sport 
s-a dezvoltat în mai multe oraşe. La Arad, în 1977, Liviu Mladin a format la 
Intreprinderea ARIS (Uzina de Strunguri) o echipă alcătuită din Liviu 
Mladin, Tiberiu Bohm, Marinel Chevereşan, Valer Ancuţa, reuşind să 
construiască o aripă, ale cărei calităţi s-au dovedit a fi mediocre, fără 
perspectiva unor performanţe. Tot atunci, la Bucureşti, George Craioveanu a 
conceput şi realizat aripa Vivat Delta, de aceeaşi slabă valoare. După un an 
(1978), Aeroclubul Fabricii de Avioane din Braşov, condus de inginerul 
Radu şi Teofil a pus la punct modelul unei replici de aripă cu nas, ale cărei 
calităţi de zbor au fost sensibil îmbunătăţite, obţinând chiar unele 
performanţe pentru vremea respectivă.  

La ARIS Arad, echipa deltaplanoriştilor, lărgită cu Oskar Cismaş, 
Viorel Curticeanu, Daniel Cojocaru, Daniel Andraş, Izidor Bolocan, a 
proiectat şi construit în 1979 aripa Condor 1, de data aceasta, performantă, 
aptă pentru a participa la consursuri şi demonstraţii în România, Bulgaria şi 
Ungaria. A urmat în 1981 Condor 3, proiectat de Tiberiu Bohm, iar Marinel 
Chevereşan13 a realizat replica aripei americane UP, model după care au fost 
construIte în întreaga ţară peste 30 de aparate, constituind un stoc de aripi 
absolut necesar organizării unor concursuri naţionale de anvergură şi 
prestigiu. 

O nouă etapă în evoluţia deltaplanorismului din Arad s-a dezvoltat 
după 1983, la solicitarea expresă a conducerii PCR judeţene. Indicaţia a 
venit la o teleconferinţă, când Nicolae Ceauşescu, de curând întors din 
Franţa, impresionat fiind de folosirea motodeltaplanelor în chimizarea 
agriculturii a solicitat activului superior de partid soluţii româneşti, pentru 
această nouă tehnologie. Pentru studierea, proiectarea şi construcţia acestor 
aparate s-au angajat echipele de la Arad (ARIS) şi Braşov (Fabrica de 

                                                 
13 Marinel Doru Chevereşan, (n. Arad, 17 decembrie 1952), absolvent al Liceului Industrial 
Construcţii de Maşini-Unelte (1973), Traian Vuia, subinginer, prelucrări la rece (1977). 
Angajat la ARIS lăcătuş, tehnician proiectant, subing proiectant, până în 1990. În prezent, 
instructor de zbor Aeroclubul României: planor-deltaplan, parapantă, motoparapantă avion 
şi giropter. A participat la Torino la Jocurile Mondiale Aeronautice ed. A II-a/2009, unde a 
luat locul III  Nave Istorice, efectuând un rulaj, cu un model Vlaicu II. Campion Naţional la 
proba avion uşor (2007). 
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Avioane), fără a exista vreo legătură între ele. La Arad, şef de proiect pentru 
motodeltaplan a fost Liviu Mladin, care a instalat un motor de Trabant, de 
26 CP, modificat pentru a i se ridica puterea la 32 CP. Marinel Chevereşan 
(ARIS), a executat elicea din lemn stratificat şi voalura aripii. Echipa, 
susţinută financiar şi tehnic de conducerea ARIS-ului, a fost detaşată pentru 
îndeplinirea proiectului, pe stadionul Strungul din cartierul Gai. La 13 
septembrie 1984, Marinel Chevereşan, cu motodeltaplanul echipat cu 
instalaţia de tratamente fito-agrare, a efectuat primul zbor pe aeroportul 
arădean. Instalaţia de stropire şi  rezervorul au fost proiectate de Marinel 
Chevereşan. După zborul de încercare au urmat două luni de antrenamente 
pentru însuşirea tehnicii pilotajului în activitatea agricolă şi demonstraţii 
practice încununate de succes. Aparatul a fost cumpărat de Institutul pentru 
Protecţia Plantelor (IPP) din Bucureşti, la preţul de 11 automobile Dacia 
1300. În octombrie 1989, IPP Bucureşti, încheind cercetarea, a donat 
clubului ARIS motodeltaplanul, fără instalaţia agricolă, care a fost reţinută. 

Echipa din Braşov a realizat lucrarea asumată, cu şase luni mai 
târziu, după încheierea zborurilor demonstrative ale arădenilor. Proiectul lor 
s-a finalizat însă cu un motodeltaplan monoloc sportiv extrem de uşor şi cu 
excelente calităţi de zbor. 

În 1988, arădeanul Kiss Arpad a achiziţionat o parapantă din 
Australia şi împreună cu o echipă formată din Tudorel Popescu (instructor 
parapantist) şi Cojocaru Daniel (campion naţional la paraşutism), a efectuat 
primele zboruri cu acest tip de aparat la Remetea Mică (Judeţul Timiş). 

Deosebit de valoroasă a fost, în 1990, vizita la ARIS, a unui grup 
profesionist de zburători francezi conduşi de Jean Pierre Boninsegni. Pe 
lângă demonstraţii şi instrucţie ei au donat clubului echipament şi peste 15 
aparate: parapante şi deltaplane. Câteva au fost reţinute la Arad, altele au 
fost donate unor cluburi din România. 

După un an, în 1991, Aradul a participat cu 14 persoane în Franţa 
unde toţi membrii echipei au zburat decolând la peste 1000 m în localităţile: 
Chamonix, Nice, Monaco, Saint Hillaire de Touret, ş. a, atât cu deltaplanul 
cât şi cu parapanta. 

La sosire, vechi membri ai Clubului ARIS, fără: Kiss Arpad, Liviu 
Mladin, Tiberiu Bohm, care între timp au decedat, l-au refăcut la Şiria, sub 
numele Charlie Bravo, unde activitatea se desfăşoară cu motodeltaplane, 
motoparapante, avioane uşoare şi giroptere. 
 

Paraşutismul 
Paraşuta este un dispozitiv asemănător unei umbrele folosit la 

încetinirea coborârii unui corp prin atmosferă. Deşi a fost creată încă din 



 496 

secolul al XVIII-lea, demonstraţiile practice au avut loc abia în anii 1780), 
în Franţa. Ele şi-au găsit consacrarea prin săritura din balon a lui Andre-
Jaques Garnerin (1769-1823), de la 1000 m înălţime. În 1912, Arthur 
Molnar din comuna Cinci Biserici, care preocupat de învenţia unei umbrele 
care să-l poată susţine în aer, voind să-i încerce calităţile, s-a urcat în turnul 
de veghe al pompierilor, lăsându-se de la o înălţime de 16 m. Deoarece 
mecanismul nu a funcţionat, Arthur Molnar a căzut la pământ cu o iuţeală 
vertiginoasă zrobindu-se îngrozitor (Românul, 95/1912). Iniţial paraşutele 
au fost folosite exclusiv pentru a salv pasagerii unui avion în derivă, pentru 
transportul militarilor sau aprovizionare, dar din 1948, paraşutismul s-a 
dezvoltat ca disciplină sportivă, începuturile fiind marcate prin demonstraţii 
în scop propagandistic. Această ramură sportivă cuprinde probe de lansare 
cu paraşuta de formă şi de la înălţimi diferite, de regulă moderate (1800 m), 
lucru care presupune executarea în aer a unor diverse mişcări prealabile. 
Salturile se efectuează individual sau în grup, cu deschidere întârziată a 
paraşutei, cu aterizare la punct fix, cu figuri acrobatice şi altele.  

Ca disciplină sportivă a luat naştere în 1948, începuturile fiind 
marcate prin demonstraţii în scop propagandistic.  

La Arad acest sport s-a dezvoltat după redeschiderea în 1977 a 
Aeroclubului, cu secţia de paraşutism condusă de Laurenţiu Petrişor. 
Rezultatele celor 35 sportivi instruiţi de Petrică Moga, Tudorel Popescu, 
Marian Panait, au fost remarcabile încă de la înfiinţare. Astfel încă în primul 
an de activitate, Iosif Pintea a obţinut titlul de Campion naţional la proba de 
precizie a aterizării. La aceeaşi probă, juniorul Adrian Simon a câştigat titlul 
de Campion naţional în 1997, iar vicecampioni naţionali, timp de doi ani la 
rând au fost Safta Marian (1999 şi 2000), Cozea Mirela şi Cozea Cristina. 
Titlul de Campion naţional au mai obţinut juniorii Raluca Bădilă (2006) şi 
Dorin Dascălu (2007) De asemenea, echipa arădeană compusă din: Cozea 
Mirela, Cozea Cristina, Domsky Zoltan, Safta Marian şi Adrian 
Constandache, a câştigat în 2002, Cupa României.  

În prezent, sunt în pregătire intensivă 20 sportivi, jumătate din ei 
fiind elevi. Salturile se fac din avioanele: AN 2, GA 8, Wilga, fiind folosite 
paraşute aripă: Manta 290, Parafoil 252, 282, Solo şi Pilot.   

 
Aeromodelismul 
Primele aeromodele româneşti au fost machetele construite de Aurel 

Vlaicu, folosite ca argumente în sprijinul construirii viitorului său aeroplan. 
Prima machetă zburătoare a construit-o la Munchen pe vremea când urma 
cursurile Şcolii Politehnice (1904-1907). Au urmat machetele realizate la 
Binţinţi, în 1909.  
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Concursul oficial organizat în 1931, a creat cadrul de verificare a 
regulamentelor şi criteriilor de apreciere a machetelor, iar în 1933 a fost 
tipărită prima lucrare de specialitate, întitulată: Cum să construim un model 
zburător14. În urma înfiinţării, de către organizaţia Straja Ţării, la Bucureşti, 
a Centrului de Aeromodelism (director N. Hangea), activitatea s-a dezvoltat 
şi mai mult. Astfel, la cea de a trei ediţie a competiţiei, desfăşurate la 
Câmpina în 1934, au fost  acordate premii: Faza I Planoare – durată de zbor, 
Faza II Planoare – distanţă, Faza III Planoare – durată şi distanţă; modele cu 
motor din cauciuc.   

În 1936, stimulat de Asociaţia Aviatică, aeromodelismul primeşte 
caracter sportiv. În anul următor, a fost organizată la Braşov, o primă 
demonstraţie publică a cercurilor înfiinţate de cercetaşi, fiind atraşi copii şi 
adolescenţi15. Caracterul oficial şi generalizarea activităţii ca sport, a fost 
realizat în anul 1938, după înfiinţarea în Bucureşti, de către Subsecretariatul 
de Stat al aerului, a Centrului Naţional de Aeromodele, ca organ tehnic de 
specialitate şi a Federaţiei Aeronautice Regale a României (FARR), 
desemnate ca structuri de organizare competiţională. Cu acest prilej, au fost 
iniţiate cursuri gratuite pentru instructori modelişti. Campionatul Naţional 
de Aeromodele din 1938 a cuprins, pentru toate vârstele16, probe de durată şi 
distanţă cu 3 faze pentru modele de planoare, aerodyne cu elastic, aerodyne 
cu motoare diferite. În 1939 Asociaţia Aviatică CFR, conducea activitatea a 
24 de cercuri de aeromodelişti, cu 368 tineri, mai ales fii de angajaţi ai CFR, 
mai puternice fiind considerate cele din Galaţi, Oradea, Arad, Cluj, 
Cernăuţi, Craiova, Chişinău, Iaşi. Rezultatele au fost atent monitorizate în 
1939 la primul concurs naţional de aeromodele din Braşov, organizat de 
FARR, unde au participat 183 concurenţi cu 428 modele (România Aeriană, 
martie 1942, p. 17). De mare succes s-a bucurat şi Concursul aeromodelelor de 
cameră organizat în sala de gimnastică a Liceuluii Spiru Haret din Bucureşti 
(februarie 1942).  

                                                 
14 Au fost stabilite următoarele categorii de aeromodele (modele reduse): 1- Modelul 
zburător, care nu trebuie să corespundă unui aparat real din activitatea comercială sau 
malitară; 2 – Macheta zburătoare, aparat care corespunde unor modele existente dar 
construit la scară redusă şi dotat cu motoare; 3- Macheta fixă (nezburătoare), reprodusă la 
scară redusă a unui aparat real; 4- Jucării. Genurile de aeromodele: avion, 
hidroavion,planor,amfibie, elicopter, autogir, ornitopter (propulsie prin bătaia aripilor), alte 
formule (captive, comandate prin radio etc). Lansarea modelelor zburătoare se putea face: 
din mână, de pe sol cu motoare, prin alergare. 
15 A fost folosit modelul competiţional aplicat de Modele-Air- Club de France, înfiinţat în 
1938. 
16 Vârsta minimă a concurenţilor a fost stabilită la 10 ani. 



 498 

 Concursul naţional din 25 octombrie 1942, care s-a desfăşurat pe 
aerodromul Romeo Popescu din Bucureşti, a avut o participare 
impresionantă, atât ca număr de concurenţi cât şi spectatori: personalităţi 
militare şi civile din România, Germania, Italia, numeroşi tineri, elevi. 
Competiţia a dat posibilitatea afirmării aeromodeliştilor arădeni. Astfel, 
proba de Planoare I cu 60 de concurenţi şi 81 modele a fost dominată de 
arădenii Gheorghe Moldovan şi Leitinger Pongratz, câştigători ai primelor 
două locuri. Rezultate mai slabe au fost obţinute de clubul local la 
aeromodele cu motor din cauciuc (14 concurenţi cu 16 modele) şi 
aeromodele cu motor cu benzină (16 concurenţi cu 20 modele). 

Din prima generaţie de aeromodelişti arădeni fac parte: Fraţii 
Gulyaş, Gavril Rogge, inginer Ioan Balay, inginer Emil Cradigataty, Kovacs 
Pavel, Martin Petran, Iacob Lăcătiş, Romulus Csakany, Ionică Rediş, Alexa 
Tiberiu Peter, Tiberiu Magol, mai apoi, Eugen Bora, Daniel Berar, Doru 
Farcaş, Mitru Marta, Sorin Măcinic.  

O importantă şcoală de formare a aeromodeliştilor a fost Cercul de la 
Palatul Pionierilor (azi Palatul Copiilor), înfiinţat odată cu instituţia, în 
1952. Această structură patronată într-o perioadă de Intreprinderea Strungul 
din Arad (instructor Mitru Marta), a funcţionat cu succes, fără întrerupere, 
timp de 60 de ani, sub conducerea succesivă a lui: Emil Varga, Iacob 
Lăcătiş, Mircea Bogdan, Alexa Tiberiu Peter (cu activitatea cea mai 
îndelungată şi cu rezultate remarcabile), Adrian Mişca şi Dan Sobol.  Un rol 
important în această mişcare sportivă l-a avut Petru Curtu, fost instructor de 
planorism.  

Asemenea cercuri pentru copii au mai fost conduse de Ioan Ioaneş la 
Lipova, Viorel Ulici, la Pâncota, Traian Ţabic, la Şofronea. Rezultate 
remarcabile în acest sens au fost obţinute prin 1970 şi de membrii cercului 
de aeromodele din Bârzava, condus de profesorul Ioan Rediş.  

În perioada 2-15 iulie 1976, Aradul a fost gazda Taberei şi 
Campionatului Naţional de aeromodele zburătoare la categoria copii şi 
adolescenţi cu 300 participanţi, cuprinzând probele de zbor liber, captive şi 
cu radio-comandă. A fost o sărbătoare zborurilor cu machete realizate în 
cercurile de profil, în care şi-au arătat măiestria: Soring Mang (Bucureşti), 
Mugur Diaconu (Piteşti), Adrian Popescu (Drăgăneşti-Olt) şi arădenii. 
Adrian Nagy, Herman Jivan, Dănuţ Berta ş.a. 

Sunt cunoscute, de asemenea, cele 15 machete statice de avioane şi 
planoare realizate de Ioan Popoviciu (n. 1922), pilot sportiv, absolvent al 
Şcolii de Zbor din Arad, în 1941. Sculptor şi grafician, fost sportiv de 
performanţă, preşedinte al Comisiei Judeţene de Tir, antrenor emerit, 
specializat în probele de pistol sport şi aer comprimat, Ioan Popovici şi-a 
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consacrat ultimii ani ai vieţii realizând machete de vagoane de cale ferată, 
locomotive, trăsuri, autoturisme şi aparate de zbor. Lucrările sale, în număr 
de 120, au fost expuse în numeroase expoziţii personale, bucurându-se de 
succes. Este autorul unor machete de avioane şi planoare care au fost în 
dotarea armatei române, ale unor şcoli de zbor, instituţii şi organizaţii, aşa 
cum sunt: Proto 2, avion de şcoală şi perfecţionare, cu un motor Hispano-
Suiza, 180 HP construit la Astra Arad, în 1924; Nieuport NI 17, avion de 
vânătoare, din dotarea armatei române în timpul Primului Război Mondial; 
Buckeer BV-133, Jungmeister 1935, Avion biplan pentru acrobaţie; AN 2 T, 
avion utilitar sovietic, din dotarea armatei române (1941), Planor – şcoală 
Schulgleiter; De Havilland, avionul de pasageri cu 7-8 locuri din dotarea 
companiei Lares, care a deservit în 1933 curse regulate, pe ruta Bucureşti – 
Arad – Budapesta; Junkers JU-52/3 (3 motoare BMV) TANTE Ju 1932, 
care, în 1935, fiind construite într-o serie de 5.ooo exemplare, au devenit 
avioanele standard pentru Deuchen Lufthansa ; Junkers Ju 87 Stuka, avion 
german de bombardament în picaj. Cu asemenea aparate a fost dotată şi 
flota aeriană română în anii celui de al Doilea Război Mondial. 

Prin toate aceste activităţi Aradul a deschis şi dezvoltat preocupările 
româneşti din domeniul aeronauticii. 

 
Bibliografie 
***Ahivele Naţionale Arad, Fond: Primăria Municipiului Arad, Fond: 

Aeroportul Arad. 
Antoniu, Dan, Cicoş, George, Romanian aeronautical constructions. 
Atanasiu Volnicel Constantin, Un secol de planorism. Spicuiri, Bucureşti 

2002. 
***Aviaţia, Publicaţie de propagandă a aviaţiei, Arad, 2001. 
Avram, Valeriu, Guşă, Ana-Maria, Sandachi Paul, Contribuţii româneşti în 

aeronautică, la începutul secolului XX, Bucureşti, 2000. 
Gudju Ion, Iacobescu Gheorghe, Ionescu Ovidiu, Construcţii aeronautice 

româneşti 1905-1970, Bucureşti 1970. 
*** Istoria aviaţiei române, Bucureşti, 1984. 
***Orizont Aviatic, Publicaţie de propagandă a aviaţiei, Arad 2001-2010. 
***România Aeriană, Organul problemelor aeriene, Bucureşti 1926 – 

1940. 
***Sărbătoarea aripilor româneşti, O sută de ani de zbor în armata 

României., Bucureşti, 2011. 
Tudor, Vasile, Alături de vulturi, planorismul în România, Volumul I şi II, 

Bucureşti 1999. 
 ***Ziarul Patriotul, Arad, 1947. 
***Ziarul Românul 1912. 
***Ziarul Ştirea, Arad,16 şi 17 noiembrie 1937.  



 500 

Aspecte ale filosofiei și religiei în concepția lui Nae 
Ionescu și Mircea Florian 

                                                                   
 

Ștefan Grosu,  
Academia Română1 

 
 
Rezumat 
Studiul își propune să abordeze accepția despre filosofie și religie 

exprimată de doi filosofi remarcabili din secolul XX: umanistul Nae Ionescu 
și epistemologul Mircea Florian. Cei doi fac parte dintr-o constelație de 
oameni de cultură care s-au impus în perioada interbelică. S-au ales două 
metode studiu: istorico-critică și comparativă. Lucrarea are trei părți: o 
parte introductivă în care se descrie contextul în care s-a afirmat cei doi 
autori, nucleul în care este expus modul în care prezintă filosofia și religia 
cei doi autori și partea conclusivă care face o abordare etică și metafizică. 

 
Cuvinte cheie: Nae Ionescu, Mircea Floria, filosofie, religie, metafizică, 
etică 

 
I Preliminarii 
Studiul își propune să abordeze accepția despre filosofie și religie 

exprimată de doi filosofi remarabili din secolul XX: umanistul Nae Ionescu 
și epistemologul Mircea Florian.  Cei doi fac parte dintr-o constelație de 
oameni de cultură care s-au impus în perioada interbelică, iar în aceste 
condiții, s-au ales două metode studiu: istorico-critică și comparativă2.    

Nae Ionescu a fost un personaj fasinant care a avut un rol important 
în formarea și educarea tinerei generației din perioada interbelică. I se 
spunea Profesorul, iar scrierile lui au fost publicate postum. S-a afirmat ca 
jurnalist și profesor, dar din nefericire a fost atras de ideile antidemocratice 

                                                           
1 Această lucrare a fost realizată în cadrul proiectului „Cultura română și modele culturale 
europene: cercetare, sincronizare, durabilitate”, cofinanțat de Uniunea Europeană și 
Guvernul României din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, contractul de finanțare nr. POSDRU/ 
59/1.5/S/136077. 
2 Metodele de studiu sunt prezentate în Interpretarea Bibliei în Biserică, Editura 
Arhiepiscopiei Romano-Catolice de București, București, 1995, p. 5. 
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ale legionarilor3. Din Școala existențialistă a lui Nae Ionescu fac parte: 
Mircea Vulcanescu, Mircea Eliade, Petru Comarnescu, Constantin Noica, 
precum și pe Constantin Floru, C. D. Amzar, Gh. Racoveanu, Emil Cioran, 
Mihail Sebastian. 

Mircea Florian face parte dintre o pleiadă de gânditori care s-au 
impus după al doilea război mondial precum: Constantin Rădulescu – 
Motru,  Mircea Vulcănescu,  P. P. Negulescu şi Ion Petrovici. Această 
pleiadă a adus un suflu nou în filosofie întrucât aceşti gânditori, au făcut 
dovada unei bune pregătiri academice şi au avut curajul să fundamenteze 
sisteme filosofice originale.  

Filosoful Mircea Florian face parte din Școala lui Titu Maiorescu, 
opusă Școlii lui Nae Ionescu4. Aceste două școli se situează într-o 
permanentă rivalitate în sens filosofic fiind călăuzite de paradigme filosofice 
concurente, plecând de la înțelesul diferit al conceptului de experiență. 
Totuși nici Nae Ionescu nu a stat departe de influența magistrului Titu 
Maioescu pentru că l-a avut ca profesor pe Constantin Rădulescu Motru 
care, la rândul lui, a fost discipolul lui Titu Maiorescu. În acest sens, este 
opinia unuia dintre studenții lui Mircea Florian numit Mircea Eliade care 
arată că dacă l-ar fi cunoscut pe Nae Ionescu ar fi fost cu certitudine prieten 

                                                           
3 Mihai Albișteanu, ,,Nae Ionescu, profesorul unei elite”, în Rost, numarul 7, septembrie 
2003. 
,,Mai mult decât simplul elogiu al unui discipol catre maestrul sau, aceasta afirmație 
exprimă un adevăr multă vreme contestat. Profesor și publicist, Nae Ionescu a avut un rol 
însemnat în formarea și educarea generației românești interbelice, iar comparația cu  
luceafarul poeziei românești  nu este nici întâmplătoare, nici hazardată. Dacă Mihai 
Eminescu, ca scriitor și publicist a avut o influență decisivă asupra contemporanilor sai 
tineri, dar și asupra posterității, același lucru se poate spune, fără reținere și despre Nae 
Ionescu. Profesor si ziarist, persecutat în timpul vieții de regimul carlist, opera sa a fost 
interzisă dupa moartea sa de regimul comunist. Nae Ionescu a rămas însa în conștiința 
contemporanilor și a discipolilor sai, care i-au publicat postum opera.” 
4 Constantin Aslam   ,,Mircea Florian în contextul filosofiei interbelice”, în www.caslam. 
ro, 5 martie 2014. 
,,Considerăm că dincolo de latura umană şi socială implicată în această rivalitate, 
reprezentanţii Şcolii lui Titu Maiorescu, cu precădere Mircea Florian, şi reprezentanţii 
Şcolii lui Nae Ionescu, în ordine strict filosofică, s-au respins reciproc, întrucât gândirea lor 
s-a situat în paradigme filosofice concurente, fundate pe înţelesuri distincte ale conceptului 
de experienţă. Plecând de la această stare de fapt şi de la consecinţele ce decurg din 
înţelegerea reciproc contradictorie a experienţei, în chiar actul definirii şi practicării 
filosofiei însăşi, exerciţiul interpretativ pe care-l propunem încearcă să răspundă la vechea 
şi mereu noua întrebarea: de ce nu se înţeleg filosofii?”. 
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cu Mircea Florian5. Se poate vorbi  în prima parte a secolul XX de 
,,imaginea ștafetei generațiilor (Maiorescu – Motru – Nae Ionescu)”6. Din 
nefericire dictatura comunistă a frânt afirmarea ca filosof de talie europeană 
a lui Mircea Florian. 

 
II Abordări conceptuale despre filosofie și religie la Nae Ionescu 

și Mircea Florian 
Filosofia îmbracă la Nae Ionescu forma eseului care în perioada 

interbelică ,,este un gen publicistic la care au aderat gînditori, autori 
importanți ai culturii române”7. În acest sens, el consideră că un curs despre 
filosofie este doar o prelegere care ,,nu se poate prezenta ca un tot bine 
făcut: și anume faptul că niciodată acel care profesează un asemenea curs nu 
pleacă din capul locului cu o sumă de adevăruri bine stabilite”8. 

Filosofia este văzută de Nae Ionescu în dimensiunea ei spirituală9 
prin care luptă împotriva societății consumiste postmoderne care începuse să 
se contureze la începutul secolul trecut. În aceste condiții, prelegerile 
filosofice devin o luptă a spirtului cu materia, ,,o continuă sforțare a noastră 
de a creea, înlăuntrul acestei materii, un fel de schelet, pe care trebuie să se  
înfiripeze zi de zi, an de an”10. În cest sens, Nae Ionescu invocă noile 

                                                           
5 Oana Georgiana Enăchescu, ,,Mircea Florian- nedreptatea unui destin”, în România 
Literară, nr. 13/2002. 
,,Imaginea cu care a circulat Mircea Florian în perioada interbelică este una neadecvată 
valorii personalităţii sale. Viaţa elitei intelectuale interbelice este marcată, cum se ştie, de 
discipolii lui Nae Ionescu, studenţi anti-maiorescieni. `Or, Mircea Florian este un 
maiorescian de a doua generaţie, ca fost student al lui C. Rădulescu-Motru şi P. P. 
Negulescu. Ţinea, la rându-i, în calitate de conferenţiar, un curs de istoria filosofiei la 
Universitatea din Bucureşti. Mă duceam să-l ascult ca pe un prieten, îşi aminteşte studentul 
Mircea Eliade (Memorii, Humanitas, 1997)”. 
6 Dinu Zamfirescu, ,,La început de drum”, în Nae Ionescu, Roza vânturilor, Editura Roza 
Vânturilor, București, 1990.  
7 Gabriel Hasmațuchi, Structuri filosofice în scrierile lui Nichifor Crainic, prefață de Ion 
Dur, coperta Radu Stănese, Editura Universității Lucian Blaga din Sibiu, Sibiu, 2014, p. 18.  
8 Nae Ionescu, Curs de metafizică, ediție îngrijită de Marin Diaconu, coperta Doina 
Elisabeta Șteflea, tehnoredactare Mariana Rădulescu și Florica Pâslaru,  Editura Humanitas, 
București, 1991, p. 7. 
9 A se vedea opoziția dintre  spiritualitate și societatea consumistă prezentată de Adriana 
Mihaela Macsut, ,,Aspecte didactice în filosofia spirituală creștină”, în Cercetare și 
practică în științele educației, coordonatori Otilia Clipa și Ovidiu Cramariuc,  Editura 
didactică și pedagogică, București, 2013, p. 362. 
10 Nae Ionescu, Curs de metafizică, op. cit., pp. 7-8. Nae Ionescu arată că el nu face 
teoretizări epistemologice.  
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curente filosofice care sunt contra afirmării spirtitualității filosofice, arătând 
că acestea ,,în partea lor constructivă sunt doar biete gânduri de milogi 
spirituali fără vlagă; fără disciplină și fără curaj”11.   

Nae Ionescu nu face teoretizări epistemologice, ci își asumă o 
abordare subiectivă pe baza căreia construiește edificiul unui curs12. Această 
abordare subiectivă îl determină să considere că filosofia iluministă din 
secolul al XVIII-lea ,,trăia doar cu ideea unei rațiuni abstracte vecinic 
identică cu ea însăși în funcțiunile ei”13. Argumentul adus împotriva 
abordării epistemologice este dat de filosofia iluministă care s-a lăsat ,,fatal 
stăpânită de de legea progresului”14 care se constituie a fi o ,,gravă 
prejudecată a spiritului contemporan, care propriu zis devine un criteriu 
pentru măsurarea gradului de selecționare a realității”15. 

Un filosof, arată Nae Ionescu,  devine un luptător care se luptă cu 
lumea pentru adevărul formulat în gândirea lui, iar atunci el ajunge să 
creadă că adevărul din punct de vedere filosofic ,,de la el începe”16. Fiecare 
filosof visează să creeze un sistem, iar atunci întocmește o metodă și spune 
că metodele precedente folosite de alți filosofi au fost greșite. Rezultă de 
aici că fiecare gânditor din domeniul filosofic are: ,,un anumit fel de 
orientare în fața existenței – atât și nimic mai mult – dar, din această 
orientare, sau iese o lume subiectivă prin excelență, sau această orientare 
este caracteristică și definitorie pentru întreg sistemul în care se valorifică 
existența”17. Filosofia devine un fapt sau un act de trăire18 prin care 
personalitatea unui filosof se exprimă, iar atunci este vorba de o deformare a 
realității și neputința filosofiei de a fi obiectivă: ,,aceasta înseamnă a filosofa 

                                                                                                                                                    

,,Eu nu fac aici teorii. Dacă cineva ar avea curiozitatea să răsfoiască unele dintre aceste 
cursuri litografiate, pe care le-am profesat la Universitatea de față, ar vedea că în adevăr 
acesta este cazul: în fiecare an a fost o altă problemă care m-a preocupat și în fiecare an, din 
acest punct de vedere, pe altă problemă specială s-a construit edificiul cursului”.  
11 Idem, Roza vănturilor, op. cit., p. 24. 
12 Ibidem. 
13 Ibidem, p. 10. 
14 Ibidem. 
15 Ibidem. 
16 Nae Ionescu, Curs de metafizică, op. cit., p. 13. 
17 Ibidem, p. 15. 
18 Ibidem, p. 14. 
,,Ei bine, adevărul acesta nu vor să-l spună în genere filosofii: că filosofia este un act de 
viață, un act de trăire, că propriu zisa filosofa înseamnă a reduce realitatea la necesitățile 
personalității tale, așa cum este ea închegată, bine sau rău”.      
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– a deforma realitatea sensibilă și a încerca să o pui în acord cu tine însuți, 
ați proiecta structura ta spirituală asupra întregului tău cosmos”19.  

Nae Ionescu recunoaște că filosofii erau în antichitate oameni de 
știință, iar atunci știau ce înseamnă știința, dar din punctul lui de vedere nu 
dorește să fie considerat om de știință20.  

Istoria filosofiei constituie pentru Nae Ionescu o prezentare de 
sisteme filosofice care sunt ,,valabile într-un anumit moment al spațiului și 
timpului, dar.. aceste sisteme au o valoare absolută pentru cel care le 
gândește”21. Însă filosofii din toate timpurile se pot ,,să se înrudească, 
filosoficește”22, pe când în cazul oamenilor de știință nu se poate vorbi de o 
asemenea înrudire deoarece ,,tipul științific nu este recurent, pe câtă vreme 
tipul filosofic este”23. Prin urmare există mai multe feluri de a interpreta 
realitatea, iar atunci filosofia nu trebuie să caute soluții, ci să pună accent 
doar pe problematizare24. Nae Ionescu aplică acestă problematizare și 
conchide că generația filosofilor din care face parte are de rezolvat 
,,problema ei proprie... care a lipsit din veacul trecut: problema delimitării 
treptelor de cunoaștere”25. Este vorba aici despre delimitarea între filosofie 
și religie deoarece ,,există în ordinea cunoașterii un plan științific, un plan 
filosofic, un plan religios de realitate: fiecare de sine stătător, cu metodele 
sale”26. Nae Ionescu nu se mulțumește cu un simplu enunț, ci invocă 
exemplul de viață al lui Gala Galaction: ,,dorinței de  progres religios nu i se 
poate împotrivi decât faptul masiv al și biruitor al adevărului trăit...  tocmai 
cum face Gala Galaction”27.   

Nae Ionescu se consideră a fi doar un eseist care ține prelegeri de 
filosofie28. Dar  Mircea Florian își asumă rolul de magistru și scrie adevărate 
tratate filosofice cum ar fi:  

• Îndrumare în filosofie care arată că într-o societate consumistă în 
care ,,preocupările culturale, făuritoare ale unui rost tot mai înalt al vieții, 
apar ca un lux tolerant, de care ne putem lipsi”29 există nevoia de filosofie 

                                                           
19 Ibidem. 
20 Ibidem. 
21 Ibidem. 
22 Ibidem, p. 15. 
23 Ibidem. 
24 Ibidem, p. 16 
25 Idem, Roza vânturilor, op. cit., p. 12. 
26 Ibidem. 
27 Ibidem. 
28 Idem, Curs de metafizică, op. cit., p. 7. 
29 Mircea Florian, Îndrumare  în filosofie, Editura I. V. Socec, București, 1927, p. 3. 
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care izvorăște din vocația omenească, ,,simțită mult mai adânc, decât s-ar 
crede” 30; 

• Rostul și utilitatea filosofiei în care se arată că filosofia nu este 
nicidecum inutilă pentru om și nu este în niciun caz ,,un lux, un sport, un 
joc, de care ne putem lipsi”31 pentru că are înfluență directă ,,asupra omului 
și a civilizației sale”32; 

• Filosofie generală care are ,,ca principal obiectiv să fixeze cadrul 
filosofiei generale”33. 

Mircea Florian începe studiul său sistematic prin prezentarea 
obiectul filosofiei care a intrat în limba română în secolul al XVII-lea, iar în 
acea vreme filosoful avea o menire ezoterică, în sensul că  era ,,privit ca un 
astrolog sau cititor în stele, străin de realitate și cam lunatic, un fel de 
vrăjitor, vândut diavolului, un alchimist, care umbla să descopere tainele 
naturii, în scopul de a strămuta, mulțumită pietrei filosofale, metalele 
josnice în prețiosul aur”34.  

Incursiunea în istoria filosofiei, îl determină pe Mircea Florian să 
conchidă că filosofia este ,,însăși istoria filosofiei”35 și este un cuvânt făurit 
                                                           
30 Ibidem. 
,,Să nu ne arătam surprinși, presupunând că atâtea simptome nu ne înșeală, dacă am 
constata că nevoia unor preocupări mai înalte, nevoia de filosofie, este o cerință a timplui, 
simțită mult mai adând decât s-ar crede. Cu toate că am fi înclinați a rosti zicătoarea latină 
că `mai întâi să trăim apoi să filosofăm`, o nemulțumire lăuntrică ne șoptește că nu putem 
trăi fără filosofie”.      
31 Idem, Rostul și utilitatea filosofiei, Editura I. V. Socec, București, 1935, p. 11 
32 Ibidem. 
33 Idem, Filosofie Generală, ediție îngrijită de Nicolae Gogoneață și Ioan C. Ivanciu, 
coperta Constantin Pohrib,  Editura Garamond, București, 1995, p. 11.  
,,Lucrarea Filosofie generală oupă un loc important în consituirea gândirii sistematice a lui 
Mircea Florian (1888-1960), ca și în peisajul filosofiei românești contemporane, dominată 
de motivul crizeia filosofiei” (Nicolae Gogoneață, Ioan C. Ivanciu, ,,Prefață”, în Mircea 
Florian,  Filosofie Generală, op. cit., p. 5). 
34 Idem, Îndrumare în filosofie, op. cit., p. 5. 
35 Ibidem, p. 7. 
,,O tradiție, care nu trebuie să fie disprețuită, ne spune că acest cuvânt a fost întrebuințat 
mai întâiu de Pythagoras, care voia să treacă nu numai un modest iubitor (philos) de 
înțelepciune (sophia), iar nu chiar înțelept (sophos), ceea ce se cuvine a spune numai despre 
zei. Omul plutește între înțelepciune și ignoranță și poate fi fericit, dacă iubește 
înțelepciunea și iubește ignoranța. Mai sigur este că acest cuvânt a fost întrebuințat în 
veacul a 5-lea înainte de Christos, în cercul elevilor lui Socrate și de la aceștia a rămas ca 
moștenire neștirbită a viitorului. La indieni, singurul popor oriental ce vădește oarecare 
gândire filosofică, ceea ce apusul a înțteles prin filosofie. Iată, în trăsături de schiță, 
înțelesurile de căpetenie ale noțiunii de filosofie, ce pare schimbătoare asemenea chipului 
ființei mitice: Proteu”.    
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de ci greci, iar atunci se constituie a fi ,,atât de vechi ca și începuturile 
civilizației europene”36. În aceste condiții, istoria filosofiei devine ,,istoria 
gândirii neamurilor europene”37. Filosofia a luat naștere în lumea antică 
grecească, a trecut apoi la romani și a fost influențată de iudaism și 
creștinism prin care a trecut ,,în evul mediu, la popoarele germanice, iar 
noile popoare moderne continuă filosofia greco-romană, după ce o 
eliberează de tutela teologiei iudeo-creștine, punând-o în același timp în 
legătură cu noua știință a naturii”38 . Prin urmare filosofia devine un 
experiment.    

Filosofia are ca scop ,,o explicare teoretică a lumii”39, iar atunci nu 
este doar o știință, ci constituie ,,știința atotcuprinzătoare”40. Prin urmare 
filosofia este o știință cuprinzătoare care constituie ,,o știință a 
fundamentelor, a principiilor și a legilor celor mai cuprinzătoare ale 
lumii”41. În acest sens, Mircea Florian în evocă pe Toma D`Aquino care 
care întocmește ,,o enciclopedie a științelor, o summa philosophiae”42.   

Toma D`Aquino este considerat de Mircea Florian  autorul prin care 
,,scolastica ajunge la apogeul său”43.  Scolastica nu este văzută ca o 
,,filosofie a întunecimii minții”44 pentru că ea  ,,a deprins gândirea modernă 
cu logica”45, dar a introdus și gândirea antropomorfică. În aceste condiții, 
filosofia dobândește ca ideal descoperirea ,,unui principiu de lămurire 
universală, a unei axiome externe, a unei formule creatoare, care, rostită în 
înălțimea cerului, să facă să izvorască întreaga lume, deductiv și cu 
necesitate matematică, prin mii de răuri și părâuri”46. Se observă că filosofia 
capătă și o dimensiune spirituală la fel ca la Nae Ionescu47.  

Mircea Florian recunoaște că este o mândrie deșartă ca omul să 
creadă că este ,,capabil să închidă infinitul și necondiționalul în formele 

                                                           
36 Ibidem. 
37 Mircea Florian, ,,Filosofia greacă”, în Filosofie. Analize și interpretări, editori Vasile 
Morar, Nicolae Năstase, redactor Nicolae Năstase, coperta Gabriela Burlacu, Editura Antet, 
Oradea, 1996, p. 7. 
38 Ibidem.  
39 Idem, Îndrumare în filosofie, op. cit., p. 8. 
40 Ibidem, p. 8. 
41 Ibidem, p. 12. 
42 Ibidem, p. 9. 
43 Idem, ,,Filosofia creștină – patristică și scolastică”,  în Filosofie. Analize și interpretări, 
op. cit., p. 65. 
44 Ibidem. 
45 Ibidem. 
46 Idem, Îndrumare în filosofie, op. cit., p. 9. 
47 Nae Ionescu, Curs de metafizică, op. cit., p. 7. 



 507 

finite și condiționate ale Inteligenței”48. Filosofia devine, în aceste condiții, 
o abordare spirituală a omului care se confruntă cu ,,prejudecăti ... nedrepte 
și ... necugetate”49. Totuși în condițiile manifestării unui spirit mercantil este 
nevoie de găsirea rostului și utilității filosofiei care să se afirme precum ,,o 
disciplină, care este socotită abstractă, simplistă,... dogmatică, idealistă”50.   

Cursul de filosofie51 al lui Mircea Florian nu este doar o prelegere, ci 
are ca obiectiv să dezvăluie ,,natura sau modalitatea proprie a disciplinei 
noastre, fără a pretinde o determinare absolută și definită a acesteia”52.  

La fel ca și Nae Ionescu53, Mircea Florian arată că era o vreme când 
filosofii erau considerați oameni de știință54. Dacă Nae Ionescu arată că 
filosofia este diferită de știință55,  Mircea Florian consideră că din evul 
mediu filosofia devine știință și își păstrează această funcție și în perioada 
modernă.56 Mircea Florian în aduce ca exemplu pe filosoful medieval Toma 
D`Aquino care este un intelectual  raționalist care a arătat că omul ,,trăiește 
pentru a înțelege lumea”57.   

Filosofia a devenit știință, în accepția lui Mircea Florian, ,,o dată cu 
emanciparea din blocul filosofiei, nu a științelor pozitive, ci a teologiei, 
alături de două arte sau tehnici dreptul (jurisprudența) și medicina”58. În 
perioada modernă, se fundamentează filosofia ca știință bazată ,,pe științele 
speciale – în ordinea cronologică a constituirii și a succeselor lor, ca 
mecanica și fizico-chimia, apoi biologia și sociologia sau etnografia sau 
istoria – când pe științele curat filosofice cum sunt psihologia, logica, 
morala”59.  

Filosofia și religia se unesc la Nae Ionescu într-un curs filosofia 
religiei care oferă argumente despre existenţa lui Dumnezeu și surprinde 
revelarea logosului divin60. Este evidențiat studiul fenomenologic religios 

                                                           
48 Mircea Florian, Filosofie generală, op. cit., p. 13. 
49 Idem, Rostul și utilitatea filosofiei, op. cit., p. 10. 
50 Ibidem. 
51 Mircea Florian, Filosofie generală, op. cit. 
52 Ibidem, p. 11. 
53 Nae Ionescu, Curs de metafizică, op. cit., p. 16. 
54 Mircea Florian, Filosofie generală, op. cit.,  p. 11. 
55 Nae Ionescu, Curs de metafizică, op. cit., pp. 14-15.  
56 Mircea Florian, Filosofie generală, op. cit., p. 12. 
57 Ibidem. 
58 Idem, Filosofie generală, op. cit., p. 12. 
59 Ibidem, p. 13. 
60 Nae Ionescu, Filosofia religiei, ediție îngrijită de Marin Diaconu, prefață de Nicolae 
Tatu, postfață de Mircea Vulcănescu, coperta Daniel Nicolescu, Editura Eminescu, 
București, 1998, pp. 10-15. 
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care în vedere că omul credincios este adeptul unei anume religii, iar trăirea 
sa religioasă este determinată de  religia din care face parte, de ambientul 
psihic, economic, geografic, politic, istoric, cultural, dar şi de nivelul său de 
educaţie, adică datul religios, rezultând astfel, trăirea mistică a 
credinciosului în specificitatea sa61.  

În general, prin abordarea unui curs de filosofia și istoria religiei se 
așează ,,la mijloc tema centrală religia, care unește într-un tot organic 
filosofia și istoria”62. Mircea Eliade arată că un fenomen religios ,,nu se 
poate dezvălui ca atare decât considerat în propria sa modalitate”63. 
Problema este că , în general, istoria religiilor ,,se ocupă de faptul istoric, de 
diversele comunități religioase, de apariția numeroaselor religii cu evoluția 
și răspândirea lor, împreună cu întemeietorii acestora, de cristalizarea 
manifestărilor cultice, de plămădirea și închegarea doctrinelor, de 
constituirea instituțiilor religioase, de raportul dintre culte și stat”64. Mircea 
Eliade consideră însă că istoricul religiilor trebuie să studieze cu atenție 
fiecare manifestare sacră pentru că importanța ,,unei creații religioase este 
revelată de valorizările sale ulterioare”65. Pe această direcție merge și Nae 
Ionescu și arată că nu se poate pune accent în istoria religiilor pe 
obiectivitatea științifică deoarece se ajunge la aplicarea în studiul religios o 
gnoseologiei pozitivistă care ar transforma ,,religia într-o simplă categorie 
istorică”66. Acesta mai menționează că studiul vieții religioase este dificil 
deoarece ,,noi aplicăm categoriei sanctității rețelele de cunoaștere pe care le-
am scos din teoria științei”67, iar atunci se ajunge la să se considere ,,așa 
numitul a priori, nu din Logosul care stăpânește întreaga existență, ci din 
elemente structurale ale unei rațiuni subiective, care totuși rămâne aceeași 
de-a lungul vremurilor și culturilor”68. 

Filosofia religiilor ,,expune pe baza unei analize critice cu argumente 
pro și contra, sine ira et studio (fără mânie și părtinire), concepte 

                                                           
61 Ibidem. 
62 Alexandru Suciu, Filosofia și istoria religiilor, Editura Didactică și Pedagogică, 
București, 2002, p. 2. 
63  A se vedea Mircea Eliade, Tratat de de istoria religiilor, traducere: Mariana Noica, 
prefaţă Georges Dumézil, cuvânt înainte Mircea Eliade, Editura Humanitas, București, 
1996, p. 6. 
64 Alexandru Suciu, op. cit., p. 4. 
65 Mircea Eliade, Istoria credințelor și ideilor religioase, traducere de Cezar Baltag, Editura 
Universitas, Chișinău, 1994, vol. I, p. IX. 
66 Nae Ionescu, Roza vânturilor, op. cit., p. 11. 
67 Ibidem. 
68 Ibidem. 
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fundamentale, curente și orientări în scopul clarificării și a înlăturării unor 
neînțelegeri ce apar din perspectiva unor culte”69.  Totuși filosofia religiei, 
în concepția lui Nae Ionescu, face apel și la rațiune, și se poate  defini ca 
ştiinţa care studiază formele de viaţă religioasă implicând metode metafizice 
de cercetare raţionalistă a viabilităţii formelor de trăire religioasă70. Pentru 
analiză Nae Ionescu folosește două abordări: (metode): un studiu religios  
irațional și o problematizare raţională care implică metafizica71. 

Mircea Florian pornește de la ideea că filosofia și religia dacă sunt 
analizate împreună stârnesc furtuna.  În acest sens, el arată că filosofia și 
religia ,,ne insuflă convingerea că urmăresc deopotrivă lămurirea acelorași 
teme, rezolvarea acelorași probleme, dezvăluirea acelorași mistere, fiecare 
cu mijloace și pe căi deosebite”72, dar se ajunge la o situație care 
,,prevestește furtuna”73.  Filosofia și religia au obiecte comune de studiu și 
atunci apare inevitabil întrebarea de ce există un conflict între acestea. Dar 
Mircea Florian conchide că este un fals conflict întrucât filosofia și religia 
sunt amândouă ,,modalități de cunoaștere, expresii ale funcției de 
cunoaștere, nu însă a celeilalte funcții capitale pe care o putem numi poetică 
(în sensul general), adică funcție plastică, de modelare a conștiinței, de 
instaurare a perfecției”74. Filosofia își asumă tolul de a clarifica principiile în 
dimensiunea lor universală, iar religia înfățișează răspunsuri certe de natură 
revelată75.  

Ca misiune filosofia își asumă funcția de a determina și clarifica 
noțiunile fundamentale, iar în acest sens, Mircea Florian invocă exemplul 
lui Socrate76. Dar filosofia se dovedește a fi o abstracție fată de viața 

                                                           
69 Alexndru Suciu, op. cit.,  p. 5. 
70 Nae Ionescu, Filosofia religiilor, op. cit., p. 20. 
71 Ibidem,  p. 21. 
72 Mircea Florian, Misticism și credință, ediție, prefață și tabel cronologic de Ion Ianoși, 
ilustrația copertei de Anton Slavnicu,  Editura Minerva, București, 1993, p. 5. 
73 Ibidem. 
74 Ibidem, p. 6. 
75 Ibidem, pp. 8-10. 
76 Idem, Misticism și credință, op. cit., p. 9. 
,,Ce altceva întreprindea Socrate când examina cunoștiințele și conștiințele contemporanilor 
care se mulțumeau să vorbească interminabil de lucruri bune, drepte, sfinte, frumoase, 
adevărate fără a fi încercat serios  și susținut a clarifica în esența lor noțională binele, 
dreptatea, sfințenia, frumusețea, adevărul, noțiuni care la imensa majoritate, chiar a celor 
culți, rîmân echivoce, cu conținuturi vagi, dacă nu chiar simple fenomene, goale ori sunete, 
uneori cu rezonanțe afective și efective sau voliționale. Înțelege oricine s-a pomenit rătăcit 
în confuzionismul disputelor ideologice cât de trebuincios, amarnic de trebuincios, este 
etenul socratic, care este totuna cu philosophia perennis.   
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concretă, iar în viața reală omul ajunge să fie înrobit de ,,datele sensibil 
materiale”77. În aceste condiții, omul ajunge la nevoia de ,,o înviorare, de 
împrospătare a puterilor, de o re-creare, de o încărcare a energilor sleite sau 
degradate în lupta cu energiile fizice”78 – este vorba aici de o destindere 
puțin distracție care duce, până la urmă la distrugerea omului. De fapt, 
durerile profunde ale omului sunt de natură morală: ,,grijă, frică, îndoială, 
nesiguranță”79. Spre a lupta cu durerile morale omul are nevoie de un reper 
care este numit de Mircea Florian ,,sufletul intim al religiei sub cele două 
forme ale credinței și misticismului,.. mijloace permamnente ale 
revitalizării, ale recuperării speranței de a fi”80. Aici este de menționat și 
accepția lui Nae Ionescu despre misticism care arată este greșită 
comercializarea acestuia printr-o ofensivă care acordă ,,proporție exagerată 
elemenului de artificios de modă al întregii renașteri mistice 
contemporane”81. Se observă aici că și atunci, la fel ca și acum se manifesta 
o falsă spiritualitate.  

Filosofii Nae Ionescu și Mircea Florian, consideră că misticismul și 
spiritualitatea trebuie trăite și nu doar mimate. În acest sens, Nae Ionescu se 
pronunță împotriva perspectivei psihologice care ,,a izbutit să caricaturizeze 
o mișcare adâncă reală și fecundă”82, iar Mircea Florian arată că într-o 
societate modernă debusolată omul are nevoie să înțeleagă că este ,,o 
frântură din tot, adică din Dumnezeu”83. Conflictul dintre raționalism și 
misticism este doar aparent, precizează Mircea Florian, iar ca argument 
                                                           
77 Ibidem, p. 11. 
78 Ibidem. 
79 Mircea Florian, Arta de a suferi. Treptenic sufletecsc, îngrijire ediție, postfață și note de 
Nicolae Gogoneață, coperta Constantin Pohrib, Editura Garamond, București, 2001, p. 14. 
80 Ibidem, p. 12. 
81 Nae Ionescu, Roza vânturilor, op. cit., p. 22. 
82 Ibidem, p. 23. 
83 Mircea Florian, Arta de trăi, op. cit., pp. 16-17. 
,,Viața modernă a înmulțit legăturile sociale, a sporit raporturile fiecăruia cu ceilalți. (...) 
Neprevăzutul, întâmplarea  joacă în viața omului modern un rol încă și mai mare decât 
înainte. (...) Drumul fatalității este bătut de om când nevoia mângîierii i-a licărit în inimă.  
Omul a căutat să facă din fatalitate o tovarășe și sprijin. (...) S-ar părea că religia populară a 
destinului e cheia fericirii și mângâierii. (...) Fatalitatea este tocmai mărturia atoputerniciei 
dumnezeiești și, cum orice există, orice vedem este chip al lui Dumnezeu, totul este așa și 
nu poate fi altfel. (...) A pricepe că ești o frântură din tot, adică din Dumnezeu, că 
Dumnezeu este în tine, a pricepe locul pe care îl ai în lume și îmbinarea părților ei înseamnă 
a aprinde o candela în infinit, a trăi viața veșnică și a gusta fericirea supremă. Această 
iubire intelectuală a Domnului duce la mângâierea care nu înșală. Pentru aceasta nu este 
destul să înțelegi rostul tău în torentul naturii, ci trebuie să trăiești în fiecare clipă în sânul 
lui Dumnezeu.” 
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aduce  tomismul84  care se definește ,,prin dibăcia cu care făuritorul lui știe a 
împăca cele două extreme… - raționalismul și misticismul vag, precum și 
prin măiestria de care face dovadă în încreștinarea lui Aristotel, pe care îl 
face campionul creștinismului, după cum Aristotel devenise campionul 
mozaismului la Maimonide și al islamismului la Avicenna și Averroes”85.  
Prin urmare filosofia și religia se află în armonie, iar rațiunea naturală se 
îmbină pe deplin cu teologia care este filosofia despre eternitate.  

  
III Concluzii etice și metafizice 
Nae Ionescu și Mircea Florian conturează prin scrierile lor filosofice 

și religioase calitățile morale ale unui om care reușește să dobândească o 
maturitate intelectuală din punct de vedere etic și care se manifestă prin 
curaj intelectual, demnitate și responsabilitate86. Se observă că se conturează 
aici calități ideale ,,care trec dincolo de raza percepției și experienței 
noastre”87. În acest condiții, se ajunge la explicații metafizice caracterizate 
de o etică absolută, dar destul de fragilă care este de ,,preferat beznei 
absolute”88. De  precizat că discursul metafizic descrie locuri ale mirării 
filosofilor: ,,absolutul imperativ etic (Socrate și Kant), frumusețea (Platon), 
capacitatea noastră de a cunoaște adevărul (Aristotel), angoasa existențială 
(Kierkegaard)”89. Imperativul etic duce la necesitatea ,,conturării 
normativității etice în viața umană”90. Acest imperativ etic este corelat de 

                                                           
84 Mircea Florian, Filosofie creștină – Patristică și scolastică, op. cit., pp.  71-75. 
,,Deci, la Toma mijește spiritul nou, care va reabilita viața pe pământ (....) Prin Toma, 
catolicismul își atinge idealul de a întocmi o filosofie eternă, care armonizează pe deplin 
rațiunea naturală cu revelația supranaturală sau credința. Rațiunea este liberă să 
demonstreze dogmele, cu singura condiție ca rațiunea să nu intre în conflict cu aceste 
dogme.” 
85 Ibidem. 
,,Așadar există  o teologie revelată, alături de o teologie rațională sau naturală, totuna cu 
însăși filosofia, deoarece teologia naturală dă o explicație prin inteligență, adică prin 
Aristotel, a lui Dumnezeu și a creației sale natura. Această teologie nu este pentru toți, ci 
este pentru prea puțini, dar este tot `pregătire pentru credință’ (preambul fidei).”  
86 Florica Diaconu, Filosofie românească. Studii și articole, Editura Alma, Craiova, 2008, 
p. 272. 
87 I. Petrovici, Filosofi contemporani, coordonare Nicolae Gogoneață; ediție, postafață și 
note de Alexandru Boboc, coperta Constantin Pohrib, Editura Garamond, București, 1997, 
p. 9.  
88 Ibidem. 
89 Wilhem Dancă, Metafizică, curs, Institutul Teologic Romano-Catolic, București, 2003. 
90 Maria Sinaci, Normativitate și bioetică, referenți științifici Ioan Biriș și Ioan Bolovan, 
Editura Presa universitară clujeană, Cluj, 2014, p. 207. 
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Mircea Florian cu ,,dualismul recesiv violență-iubire”91 prin care este 
condiționată o ,,dualitate inerentă moralității”92. Viața umană se confruntă 
cu pericolul violenței, iar morala și imperativul etic ajung să fie 
fundamentate pe ,,metafizică, … o componentă inteligibilă, rațională, 
superioară, divină”93.      

Metafizica și etica, constituie pentru Nae Ionescu, chestiuni 
importante pentru că orice filosof, indiferent de domeniu în care lucrează, 
,,trebuie să aibă un corelat în … metafizică sau în etică”94. Preocuparea 
pentru metafizică începe doar în momentul în care personalitatea individuală 
este conturată: ,,vasăzică, în momentul în care ești o unitate spirituală bine 
definită în care realitățile  externe nu-ți mai pot schimba formula de 
echilibru, pe care tu o reprezinți tu ca unitate organică spirituală”95. Este 
momentul în care o persoană este capabilă să facă o analiză etică, adică 
,,momentul în care poate începe în adevărat cercetarea problemelor de 
metefizică”96 și care se concreztizează prin momentul în care realitatea 
externă poate să  dobândească un caracter obiectiv97. Nae Ionescu atrage 
atenția că nu are în vedere o accepție lirică a metazificii, văzută ca o tradiție 
și vremuri străvechi98. Un metafizician are menirea să ,,lămurească de ce 
există ceva și de ce nu s-a întamplat să existe altfel (…), adică : ce înseamnă 
această existență, care este esența ultimă a acestei existențe și care sunt 
fundamentele existenței ; cu ale cuvinte, problema metafizică este o 
problemă de înțelegere a existenței ca atare”99. Religia și metafizica au  ca 
problemă absolutul, dar pe când ,,obiectul de studiu al metafizicii este 
adevărul absolut”, religia  are ca obiect de studiu summum bonum: ,,prin 
urmare verum pe de o parte, bonum pe de altă parte”100. În religie este vorba 
de Dumnezeu cel viu, iar metafizica pornește de la Dumnezeu existent.  

Nae Ionescu își propune să definească metafizica și să o delimiteze 
de religie101, dar Mircea Florian își asumă o sarcină mult mai complexă, și 
                                                           
91 Mircea Florian, Recesivitatea ca structură a lumii, Editura Eminescu, vol. II, ediție 
îngrijtă, postfață și note de Nicolae Gogoneață și Ioan C. Ivanciu, coperta Petre Hagiu, 
Editura Eminescu, București, 1987, p. 11.   
92 Ibidem. 
93 Ibidem. 
94 Nae Ionescu, Curs de metafizică, op. cit., p. 9. 
95 Ibidem, p. 10. 
96 Ibidem, pp. 10-11. 
97 Ibidem,  p. 10. 
98 Ibidem, p. 17, p. 19. 
99 Ibidem, p. 27. 
100 Ibidem. 
101 Ibidem. 
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anume aceea de a analiza  destinul metafizicii102. Mircea Florian pornește în 
studiul său de la ideea că problemele metafizice ,,nu sunt pseudoprobleme, 
nu sunt hârtie-monedă fără acoperirea metalului prețios, ci sunt întrebări 
legitime și fără de moarte”103.  

Mircea Florian își propune să realizeze o analiză sistematică, așa că 
nu uită să precizeze că sunt stabilite deja obiectele de studiu ale metafizicii, 
și anume: ,,Dumnezeu, libertatea voinței, nemurirea sufletului”104. De 
asemenea, aceasta stabilește și o definiție în care arată că metafizica își 
propune să exploreze ,,realitatea suprasensibilă spirituală, de dincolo de 
spațiu și timp, care este izvorul oricărei realități sensibile din spațiu și timp 
și astfel, totalizează sau unifică orice existență”105. Dar omul se confruntă în 
viața cotidiană în realitatea cotidiană cu o criză morală care constituie 
,,totodată criza moralei ca știință, fiindcă în fața valului de amoralism 
contemporan gândirea etică n-a izbutit să găsească fundamentul solid al 
binelui, justificarea logică a Meritului moral”106. 

Războiul din perioada modernă ,,apare ca o rușinoasă regresiune 
morală”107, iar atunci metafizica ajunge să contureze nevoia de ideal etic 
care exprimă vocea conștiinței. Totuși morala este înrădăcinată în conșțiința 
umană și ,,nu plutește deasupra realității”108, iar atunci se ajunge la a se face 
,,abstracție de distincția puțin fericită dintre empiric și metafizic – dintre 
fenomen și lucrul în sine – amândouă aspecte reale”109.  Se poate  spune că 
morala să aibă o bază naturală, dar atunci de ce apare necesitatea unor 
imperative etice, iar morala ajunge o componentă metafizică. Răspunsul este 

                                                           
102 Mircea Florian, Metafizica și arta, ediție îngrijită și posfețe de Ilie Pârvu și Ion Ianoși, 
grafica și coperta de Ioan Horvat Bugnariu,  colecția Eseu, coordonată de Marian Papahagi, 
Editura Echinox, Cluj, 1992, p. 11. 
103 Ibidem, p. 11. 
104 Ibidem. 
105 Ibidem, p. 21. 
106 Idem, Recesivitatea ca structură a lumii, vol. II, op. cit., p. 9. 
107 Ibidem. 
,,Războiul modern, prin capacitatea lui de distrugere nu numai a construcțiilor materiale, 
dar și a celor morale apare ca o rușinoasă regresiune morală. El întreținut până la isterie 
misticismul violenței. În cazul cel mai bun se recunoaște principial și în clipe pe cât de 
solemne pe atât de efemere necesitatea moralei, nevoia de ideal, dar se lasă pe seama altora 
să lucreze moral. Fiecare caută să se dispenseze de o acțiune plicticoasă și să înăbușe 
germenii iubirii, ca fiind de o debilitate fatală. 
108 Ibidem, p. 12. 
109 Ibidem. 
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că există ,,dualismul recesiv al naturii umane, în același timp individuală și 
socială, dualism în care individul și amoralitatea au caracter dominant”110.  

Această metafizică nu este nicidecum ,,în afara vieții”111, iar un 
metafizician  trebuie să aibă curajul să pună întrebări radicale despre sensul 
moral al vieții. În acest mod, imperativele etice conturează o conștiință 
morală de sorginte metafizică prin care metafizica este trăită și trăirea 
devine gândire112. 
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Abstract 
During the World War II ”Credința” newspaper from Arad fought 

with the censorship service for publishing news of interest for the 
Romanians from the West of the country. Sometime, the complaints of the 
newspaper against the censorship were right, in which case from Bucharest 
came the proposition to change the censor. 
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La alegerile din decembrie 1937 nici un partid nu a obţinut 40% 
din voturi, astfel încât să poată obţine prima electorală şi să formeze un 
guvern monocolor. Deşi a organizat alegerile, Partidul Național Liberal a 
obţinut aproape 36%, urmat de Partidul Național Ţărănesc cu 20% si 
Partidul „Totul pentru Ţară” cu 15%. Regele a numit, la 28 decembrie 1937, 
premier pe Octavian Goga, liderul Partidului Naţional Creştin, care s-a 
situat pe locul patru în alegeri cu 9,15% şi a dizolvat corpurile legiuitoare la 
18 ianuarie 1938. La aceeaşi dată au fost anunţate noi alegeri parlamentare, 
care ar fi trebuit să se desfăşoare la începutul lunii martie 1938. 
Nemulţumirile unor cercuri interne şi externe faţă de programul 
guvernamental de dreapta, intenţia de apropiere în politica externă faţă de 
Italia şi Germania, precum şi cartelul electoral încheiat de Octavian Goga cu 
mişcarea legionară, au condus la hotărârea regelui de a trece la schimbarea 
regimului. Se pare că guvernele de la Londra şi Paris au cerut expres 
înlăturarea cabinetului Goga – Cuza şi numirea guvernului „de instituire a 
dictaturii”1. Prin urmare, la 10 februarie 1938, regele şi-a exprimat faţă de 
primul-ministru dorinţa de constituire a unui guvern de uniune naţională, iar 

                                                           
1 Şerban Milcoveanu, Vârf de lance. Secolul XX. Depoziţii de martor al epocii şi relatări de 
participant la evenimente, INST, București, 2006, p. 217. 
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Octavian Goga a prezentat demisia cabinetului. În aceeaşi noapte, 10/11 
februarie 1938, a fost alcătuit un guvern sub preşedinţia patriarhului Miron 
Cristea. Primele măsuri au fost numirea de prefecţi militari, decretarea stării 
de asediu şi instituirea cenzurii la nivel naţional2, anularea alegerilor din 
martie 1938, fapt care a încheiat perioada monarhiei constituţionale şi a 
deschis regimul personal al regelui Carol al II-lea3.  

Timp de doi ani a funcționat acest regim, însă gestionarea extrem 
de defectuoasă a politicii externe și lipsa unui program coerent de înarmare 
au condus la pierderile teritoriale din vara anului 1940. Rând pe rând URSS 
(26 iunie 1940), Ungaria (30 august 1940) și Bulgaria (7 septembrie 1940) 
au „beneficiat” de părți din teritoriul național, iar regele Carol al II-lea nu a 
dat ordin armatei să tragă un foc de armă în apărarea integrității României. 
La 6 septembrie 1940 Carol al II-lea a abdicat în favoarea fiului său Mihai și 
a plecat în străinătate cu amanta sa, Elena Lupescu și cu mareșalul Palatului, 
Ernest Urdăreanu. Noul guvern constituit de generalul Ion Antonescu 
împreună cu mișcarea legionară (14 septembrie 1940) a menținut 
prevederile din februarie 1938, inclusiv cenzura informațiilor. Schimbările 
survenite în politica internă (rebeliunea legionară din ianuarie 1941) și 
externă (declanșarea Războiului de Reîntregire în iunie 1941) au impus noi 
constrângeri în privința presei, a știrilor difuzate și, mai ales, tipărite. Statul 
român se confrunta cu două componente propagandistice extrem de agresive 
– legionară și comunistă – împotriva cărora lua cele mai drastice măsuri.    

În anul 1943, în plin război și cu foarte multe restricții, presa 
națională s-a străduit să nu-și dezamăgească cititorii. De multe ori, însă, 
informațiile publicate se loveau de funcționarii cenzurii, iar unele cazuri 
evidențiau obtuzitatea sau excesul de zel. 

Fondat în octombrie 1940 de Ioachim Dabiciu și Simion Miclea, 
dar și cu sprijinul financiar al lui Tiberiu Vuia, ziarul „Credința” din Arad 
era subvenționat de Ministerul Propagandei Naționale și se adresa românilor 
de la granița de vest a României. În redacție mai activau, în calitate de 
colaboratori, Augustin Miclea, Constantin Rudneanu și Toma Strelicovschi, 
                                                           
2 Pe larg despre măsurile instituite de cenzură în perioada menţionată, a se consulta: Ioan 
Lăcustă, Cenzura veghează 1937 – 1939, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2007. 
3 Mai multe detalii privind evoluţia României în această perioadă a se consulta: Al. Gh. 
Savu, Dictatura regală, Editura Politică, Bucureşti, 1970. Florea Nedelcu, Viaţa politică 
din România în preajma instaurării dictaturii regale, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1973; 
Florea Nedelcu, De la Restauraţie la dictatura regală. Din viaţa politică a României 1930-
1938, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1981; Ioan Scurtu, Istoria României în anii 
1918-1940. Evoluţia regimului politic de la democraţie la dictatură, Editura Didactică şi 
Pedagogică, Bucureşti, 1996, p. 161-188. 
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directorul Școlii profesionale de ucenici comerciali și industriali din Arad. 
Ioachim Dabiciu (n. 1889) avea o vastă experiență în presă, unde a intrat în 
1910 la „Progresul” din Oravița și a continuat la „Drapelul” din Lugoj, 
„Știrea” și „Tribuna” (ambele din Arad), „Cuvântul”, „Curentul” și 
„Jurnalul de dimineață” (toate din București). În afară de jurnalism, Dabiciu 
era și profesor la liceul „Moise Nicoară”, membru în Sindicatul Presei 
Române din Ardeal și Banat, precum și  autor al lucrării „Arta 
Lawntenismului”. În 1921 era profesor de educație fizică, ulterior a devenit 
titular la desen caligrafie și lucru manual. Simion Miclea (n. 1908) a intrat 
în presă în 1928 și a lucrat la „Românul”, „Aradul”, „Ecoul”, „Știrea” (toate 
din Arad), „România Nouă” din Cluj, „ABC”, „Universul” și „Zorile” (toate 
din București). Miclea a condus din februarie 1933 revista „Bravo”, care își 
propunea ca „«prin glumă, ironie, șarjă sau înjurătură dură» să îndrepte 
multe rele din societatea arădeană a timpurilor lor”4. Printre colaboratorii 
apropiați  ai revistei s-a numărat, ca editorialist, și Ioachim Dabiciu. 

Ziarul „Credința” avea un tiraj de 7.000 de exemplare și consuma 
cca. 30.000 kg de hârtie rotativă anual. Tocmai de aceea, la 16 aprilie 1943, 
redacția a trimis către Ministerul Propagandei Naționale – Direcția Presei o 
cerere de a i se aproba repartiția a 10.000 kg de hârtie din import pentru 
tipărirea ziarului. Motivul era că hârtia rotativă produsă în țară „este absolut 
insuficientă”5, iar prin aceasta cotidianul se afla „într-o stare de 
inferioritate”6 față de concurența românească și maghiară din Banat. Autorii 
cererii au plusat, afirmând că Aradul fiind la granița de vest presa de aici are 
un rol multiplu: „de ridicare a prestigiului național, de combatere a 
cunoscutei teze maghiare, de îndrumare și informare a opiniei publice în 
spiritul vremurilor noi”7. După o analiză minuțioasă a cererii Ministerul 
Propagandei Naționale a aprobat cererea ziarului arădean, care și-a continuat 
astfel apariția. 

Peste două săptămâni, la 2 mai 1943, Ministerul Propagandei 
Naționale – Serviciul Presei din Provincie a atenționat ziarul „Credința” cu 
privire la neîndeplinirea unor sarcini tehnice. Concret, redacția ar fi trebuit 
să trimită la București o situație cu: tirajul ziarului, numărul abonaților, 

                                                           
4 Virgil Valer, Presa românească din Arad (1919-1940), în Administrația arădeană. Studii 
și comunicări din Banat-Crișana 95 de ani de la Marea Unire vol. VII (coord. Doru 
Sinaci, Emil Arbonie), „Vasile Goldiș” University Press, Arad, 2013, p. 385. 
5 Arhivele Naționale Istorice Centrale (în continuare se va cita ANIC), fond Ministerul 
Propagandei Naționale – Presa Internă (în continuare se va cita MPN-PI), dosar 767, f. 5. 
6 Ibidem. 
7 Ibidem. 
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sumele cu care este subvenționat și de cine, numărul autorizației de apariție, 
ce regiune deservește, numele girantului responsabil și cantitatea de 
kilograme necesară consumului anual. În plus, trebuia trimis „un tablou”8 al 
personalului din redacție, în frunte cu directorul cotidianului (nume, 
prenume, vârsta, naționalitatea, originea etnică, studiile absolvite, 
apartenența la organizația de presă, data de când activează în presă, 
eventuale colaborări cu alte publicații ș.a.). Sebastian Bornemisa9, consilier 
de presă principal și șeful Serviciului Presei din Provincie a rugat redacția să 
trimită câte cinci exemplare din fiecare număr la București „spre a putea 
semnala activitatea dvs.”10 și a constata în ce măsură indicațiile privind 
modul de prezentare a subiectelor de interes sunt respectate. 

La 26 mai 1943 a avut loc o conferință cu directorii ziarelor din 
provincie, ocazie cu care li s-au trasat noi norme de publicare a unor 
subiecte, mai ales despre persoanele din conducerea statului și evoluțiile 
militare, dar și atribuțiile Serviciului Cenzurii de pe lângă fiecare prefectură. 
După două luni redacția de la „Credința” a informat Ministerul Propagandei 
Naționale că ceea ce s-a discutat la 26 mai 1943 nu era respectat de cenzura 
locală. Un prim exemplu era cel al unui anunț prin care Direcția CFR Arad – 
Podgoria a introdus un nou tren în zilele de duminică și de sărbători. 
Informația a apărut în ziarul „Știrea” (tot din Arad), însă cenzura a interzis 
apariția în „Credința”. Un al doilea caz s-a referit la vizita profesorului 
Mihai Antonescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și ministru de 
Externe, în Italia (sfârșitul lunii iunie 1943). Reportajul telefonic a fost 
primit la ora 8 și a fost anulat de cenzură la ora 11 pe motiv că nu provenea 
de la Agenția Rador. Agenția Rador a difuzat primele informații despre 
vizita lui Mihai Antonescu în Italia la ora 13, astfel că „n-o aveam la 
îndemână spre a ne servi de ea”11. Reportajul a fost, totuși, tipărit pe 
răspunderea personală a redactorului responsabil, Simion Miclea, care a 
discutat cu șeful cenzurii locale și a reușit să-l convingă de utilitatea 
subiectului. Serviciul Cenzurii de pe lângă Prefectura Arad nu avea 
cunoștință despre modalitatea transmiterii articolelor de către Serviciul 
                                                           
8 Ibidem, f. 1. 
9 Sebastian Bornemisa (n. 12 iunie 1890, Burjuc-Hunedoara – d. 16 iulie 1953, 
penitenciarul Sighet), poet, folclorist, publicist, traducător. A fost deputat PNL (1919-1920) 
și al Partidului Poporului (1926-1927), primar al Clujului (1 februarie - 11 iunie 1932 și 
1938-1940), ministru subsecretar de stat în guvernul Goga-Cuza (decembrie 1937-februarie 
1938) și președintele Sindicatului Presei Române din Ardeal și Banat. A fost arestat de 
autoritățile comuniste în 1950. 
10 ANIC, fond MPN-PI, dosar 767, f. 1.. 
11 Ibidem, f. 6. 
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Presei din Provincie, ci era interesat doar dacă materialele au fost cenzurate 
sau nu. Redacția a solicitat Ministerului Propagandei Naționale să intervină 
la Serviciul de Control al Cenzurii „pentru uniformizarea măsurilor și 
interpretărilor ordinelor ce se dau”12. 

Semnalarea redacției „Credința” a fost analizată la București cu 
toate argumentele pro și contra. Se pare că ziarul a avut dreptate din 
moment ce la 21 august 1943 Sebastian Bornemisa a propus conducerii 
Ministerului Propagandei Naționale: 

- „să se intervină la Cenzura Centrală ca să dea dispoziții pentru 
obiectiva funcționare a cenzurii Arad; 

- să se înlocuiască cenzorul actual cu un om mai obiectiv și mai 
destoinic”13.  

Ziarul a continuat să apară până la finalul celui de-Al Doilea 
Război Mondial (1945), fiind o tribună a românilor și românismului din 
vestul țării. Pe măsură ce Partidul Comunist a preluat puterea, una din 
direcțiile principale a fost subordonarea presei centrale și locale. Astfel, 
unele ziare și-au schimbat orientarea și au trecut cu arme și bagaje în slujba 
propagandei comuniste, în timp ce altele și-au încetat apariția. 
 

                                                           
12 Ibidem. 
13 Ibidem, f. 3. 
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Introducere 
Primul Război Mondial a modificat într-o manieră decisivă 

configuraţia lumii şi în special a Europei. Catolicismul a fost, în mod 
surprinzător, unul dintre beneficiarii acestuia deoarece, după  război, acesta 
a redevenit o forţă importantă pe scena politică, dar o forţă distinctă faţă de 
rolul pe care îl jucase în secolele trecute1. Partide politice creştin democrate 
au luat naştere şi au prosperat în Europa de Sud şi Europa de Est. S-au reluat 
relaţiile diplomatice ce se degradaseră la sfârşitul secolului al XIX-lea, cum 
ar fi cele cu Franţa, Belgia sau Olanda. Printr-o politică abilă a 
concordatelor, semnate cu statele nou formate din Europa Centrală şi de Est, 
Sfântul Scaun a reuşit să îmbunătăţească condiţia Bisericii Catolice şi a 
credincioşilor săi din statele respective2. Poate cel mai triumfător succes al 
diplomaţiei pontificale din perioada interbelică îl reprezintă ajungerea la un 
acord cu Italia cu privire la Chestiunea Romană, concretizat în Acordurile 
de la Lateran. Pe de altă parte, poziţia Italiei după Primul Război Mondial 
nu era atât de favorabilă. După ce aceasta nu s-a legat de prevederile Triplei 
Alianţe din 1882 cu Germania şi Imperiul Austro-Ungar, invocând că 
această alianţă era defensivă deci neaplicabilă contextului, Italia a intrat în 
război de partea Antantei. Prin Tratatul de la Londra, Italiei i-au fost 
promise numeroase posesiuni teritoriale, dar din care premierul italian, 
Vittorio Orlando şi ministrul de externe Sidney Sonnino aveau să obţină 
foarte puţin. Pe fondul acestor nemulţumiri în politica externă dar şi din 
cauza situaţiei politice interne tot mai instabilă şi mai divizată, a fost 
posibilă ascensiunea fascismului, făcută într-o manieră vizibil violentă. 

                                                 

1 Martin Conway, Catholic Politics in Europe, Editura Routledge, New York, 1997, p. 30. 
2 Tratat, acord specific Vaticanului. 
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Pentru noi, există o incompatibilitate vizibilă între mesajul pe care 
cele două părţi îl promovează precum şi instrumentele folosite să întărească 
și implementeze acest mesaj.  Aşa cum vom arăta în cele ce urmează, între 
fascism şi catolicism se deschide o prăpastie de genul bine rău şi în aceste 
condiţii ne întrebăm ce anume a determinat Sfântul Scaun să accepte 
rezolvarea Chestiunii Romane într-un astfel de moment. Vom urmări 
evoluţia relaţiilor dintre cele două părţi, pe care o împărţim pe trei nivele de 
analiză: aspecte ale relaţiilor dintre cele două părţi până în 1929, încheierea 
Acordurilor de la Lateran din 1929, şi evoluţia relaţiilor dintre cele două 
părţi până la cel de-Al Doilea Război Mondial. Suntem interesaţi de maniera 
în care contextul politic, intern şi extern, influenţează contactele dintre părţi 
deoarece  acesta a jucat un rol major atât în îmbunătăţirea relaţiilor dintre 
cele două părţi precum ţi în deteriorarea lor ulterioară. Tratăm ruptura dintre 
cele două părţi ca pe o boală şi astfel o analizăm într-o manieră „clinică” 
uitându-ne la cauză şi simptome, tratament şi efectele tratamentului, 
deoarece ne propunem să realizăm o analiză cu adevărat amănunţită a 
problematicii. În ceea ce priveşte Acordurile de la Lateran şi etapele care au 
dus la semnarea lor, vom realiza mai multe tipuri de analize ce se leagă 
direct de negocierea purtată de cei doi actori: analiza obiectivelor şi 
intereselor celor două părţi, analiza modului în care cei doi actori se 
raportează unul la altul, analiza modului în care s-au făcut cereri şi concesii 
(atât cât ne permite literatura), etc. Pe cel de-al treilea nivel de analiză 
urmărim implementarea acestora şi măsura în care au fost respectate 
prevederile Acordurilor.  

Ne propunem să realizăm o cercetare calitativă a relaţiilor dintre 
cei doi actori, cu studiu de caz asupra Acordurilor de la Lateran. Am ales 
acest studiu de caz datorită semnificaţiei cruciale pe care acesta o reprezintă 
în relaţiile dintre cele două părţi, deoarece acesta stabileşte existenţa 
Vaticanului ca şi stat, precum şi o serie de privilegii în relaţiile dintre cele 
două care se vor păstra până în zilele noastre. Pentru realizarea acestuia ne 
vom baza în principal pe analiza de surse primare cum ar fi documentele 
acordurilor sau enciclicele emise de Papa, etc., dar şi surse secundare cum ar 
fi literatura de specialitate precum şi o serie de analize realizate Acordurilor 
la momentul semnării lor.  
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Rădăcinile conflictului dintre cele părţi: Chestiunea Romană 
Relaţiile dintre Italia şi Sfântul Scaun s-au deteriorat în timpul 

procesului de edificare statală a Italiei şi s-au încheiat brusc la 20 septembrie 
1870, odată cu dispariţia Statului Pontifical. Acesta exista încă din secolul al 
VIII-lea când Papa ia în stăpânire fostele posesiuni bizantine din Italia 
centrala, ce vor fi sporite pe parcursul Evului Mediu, făcând din Roma 
centrul politic şi spiritual al Bisericii catolice3. În timpul Resorgimento 
(1859-1870)4, în Italia au izbucnit revoluţii anti-austriece, faţă de care, Papa 
Pius al IX-lea se declară neutru5, fapt ce îi va atrage ura italienilor6. Ca 
urmare a unei serii de evenimente violente, Papa se va refugia la Gaeta şi în 
lipsa lui, Roma se declară Republică. El se va întoarce la Roma după 18 luni 
de absenţă şi restabileşte vechiul regim de guvernare cu ajutorul intervenţiei 
franceze ce îi arestează pe republicani. Trupele franceze vor începe să se 
retragă ca urmare a Convenţiei din 15 septembrie 1864, care prevedea 
retragerea acestora în termen de doi ani7, cu condiţia ca Italia să respecte 
teritoriul pontifical şi, într-adevăr,  când Italienii nu vor respecta termenii 
acestei convenţii şi armata franceză se va întoarce şi va reinstaura ordinea, 
dar o nouă problema cu Prusia îi avantajează pe italieni deoarece, în 20 
decembrie 1870, francezii se va retrage definitiv. Generalul Cadorna al 
Piemontului va încălca legea neutralităţii statului pontifical şi intra în Roma, 
făcând-o capitala Italiei. Imediat acestui demers,  Papa Pius al IX-lea se va 
declara prizonier în Vatican şi Roma un oraş sub stăpânire, refuzând să 
recunoască statul italian cu capitala la Roma şi pe ducele de Savoia drept 
rege. De aici începe aşa zisa Chestiune Romană, care va continua pentru 
următorii aproape 60 de ani. 

Încercările italiene de a ameliora situaţia nu au avut rezultatul 
scontat. Legea Garanţiei din 13 mai 1871 reglementa prerogativele Sfântului 
Scaun şi relaţiile acestuia cu Regatul Italiei8 dar aceste legi reprezentau un 
act unilateral al Italiei care nu fusese negociat cu reprezentanţii Sf. Scaun şi 
                                                 

3 DEX online: VATICAN, Cetatea Vaticanului , accesibil la 
http://dexonline.ro/definitie/vatican, accesat în data de 10.11.2014. 
4 It., procesul de unificare a Italiei poartă această denumire. 
5 1846-1878, cel mai longeviv Papă din Istorie. 
6 Pr. dr. Ioan M. Bota, Istoria Bisericii Universale şi a Bisericii Româneşti, Casa de Editură 
Viaţa creştină, Cluj-Napoca, 1994, p. 300. 
7 Paul Guichonnet, Istoria Italiei, Editura Corint, București, 2002, p. 97. 
8 Law of Guarantees, accesat pe www.newadvent.org, accesat la 14 ianuarie 2015. 

http://dexonline.ro/definitie/vatican
http://www.newadvent.org/
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nici măcar nu se consultaseră cu aceştia în elaborarea lor. În ciuda 
aspectelor bune ale acestuia, Sf. Scaun îl considera ca fiind o imputare a 
suveranităţii sale. Chiar şi aşa, aceste legi îi ofereau Papei anumite privilegii 
asemănătoare cu cele ale Regelui Italiei: persoana sa era considerată sacră şi 
inviolabilă, nu erau permise injurii la adresa acestuia iar onoruri regale vor 
fi adresate Papei. De asemenea, acesta primea şi indemnizaţii de la statul 
italian pentru nevoile personale şi ale cardinalilor, precum şi pentru 
întreţinerea clădirilor şi locaşelor de cult şi este recunoscut dreptul de 
proprietate asupra Cetăţii Vaticanului, Palatului de la Latern şi Vilei de la 
Castel Gondolfo. Papa va considera în continuare că aceste legi nu îi dau 
libertate de acţiune şi că nimeni nu are dreptul să facă legi pentru el, mai 
ales în condiţiile în care Parlamentul care votase această lege, putea cu 
uşurinţă să o revoce9. Şi întra-adevăr, ceea ce Legea Garanţiilor oferea era o 
compensaţie infirmă faţă de ceea ce Papa pierduse. 

 
Contextul politic din Italia 
Regatul Italiei a fost proclamat în 1861 avându-l drept rege pe 

Victor Emanuel al II-lea. Totuşi, unificarea Italiei nu a fost finalizată până 
ce Roma nu a devenit capitala acestuia, respectiv în 1870. După unificare, 
principalul curent politic din Italia a fost liberalismul, care a fost dominant 
până la izbucnirea Primului Război Mondial. Pe perioada războiului, scena 
politică italiană s-a remarcat prin instabilitate politică şi o acută divizare ce a 
dus la erodarea definitivă a liberalismului italian.  Mai mult războiul nu a 
făcut să dispară lacunele parlamentarismului italian ci dimpotrivă, 
modificările la nivel internaţional simultane cu modificări interne în legea 
electorală italiană, respectiv creşterea corpului electoral a făcut să apară şi 
alte curente politice10. Astfel, la alegerile din 16 noiembrie 1916, Coaliţia 
Liberală care se aflase la guvernare a pierdut majoritatea. Pe scena politică 
s-au impus două noi forţe, reprezentate de Partidul Socialist Italian 
(majoritatea) şi Partidul Popular Italian (minoritatea). PSI a primit 32,3 % 
din voturi, PPI a primit 20,5%, Partidul Democrat Radical 15%  şi partidul 
Social-Democrat Italian- 10,9%11. 

                                                 

9 Ibidem. 
10 Serge Berstein, Pierre Milaza, Istoria secolului XX, vol. 1, Editura All, București, 1998, 
p. 186. 
11 Italien General Election, 1919, accesibil pe www.wikipedia.com, accesat la 2.01.2014. 

http://www.wikipedia.com/
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Partidul Socialist Italian a fost înfiinţat în 1892, iniţial fiind un 
partid al muncitorilor. Partidul socialist constituia cu cei 200 000 de aderenţi 
şi 177 deputaţi principala forţă politică a ţării. Dar acesta se confrunta cu 
grave probleme în ceea ce priveşte coeziunea internă, fiind divizat între o 
minoritate reformistă şi o majoritate marxistă12. Aceasta din urmă 
propovăduieşte acţiunea directă şi cucerirea puterii prin forţă, dar în ciuda 
discursului violent, aceştia nu vor trece la fapte. Treptat, va apărea o a treia 
tendinţă, care se va arăta tot mai favorabilă internaţionalei a III-a, până când 
în cele din urmă, se va transforma, în ianuarie 1921, într-un partid comunist, 
Partidul Comunist Italian (PCI). 

Una din caracteristicile distincte ale scenei politice din Italia de la 
începutul perioadei interbelice, este existenţa unui partid creştin democrat. 
Partidul Popular Italian (Partito Popolare Italiano) s-a născut ca urmare a 
valului de entuziasm creştin-democrat manifestat în Europa de după război, 
dar şi ca urmare a anulării parţiale de către Papa Benedict al XV-lea a 
interdicţiilor asupra catolicilor italieni de a participa, într-o formă sau alta, la 
viata politică. PPO şi-a ţinut congresul de înfiinţare în ianuarie 1919 
avându-l în faţă pe Don Luigi Sturzo, un preot italian catolic. Acest partid se 
orienta după o doctrină creştin democrată, dar era în profunzime un partid 
catolic. Grupul său ţintă era reprezentat mai mult de muncitorii agricoli, 
cărora le promitea împărţirea marilor domenii. Programul de început al 
partidului apela teme clasice ale catolicismului cum ar fi colaborarea între 
clase, descentralizarea puterii şi apărarea familiei ca celulă a societăţii13. 
Esenţial este faptul că partidul urmarea să se îndepărteze de 
conservatorismul catolic şi de ierarhia bisericească. PPI nu s-a implicat în 
disputa Guvernului cu Vaticanul pentru rezolvarea Chestiunii Romane, aşa 
cum e altfel nu s-a bucurat de prea multă susţinere din partea episcopilor şi 
preoţilor. La alegerile din 1919, partidul a obţinut 20% din votul naţional şi 
100 de locuri în Camera Deputaţilor şi împreună cu Partidul Socialist Italian 
(PSI), PPI a devenit o componentă cheie a vieţii politice din Italia. A făcut 
parte din toate guvernele care au condus Italia în perioada 1919-1923, deşi 
aceştia nu au fost capabil să-şi asume un rol important precum nici să 
formeze o barieră în calea avansării mişcărilor fasciste. În 1919, la formarea 
PPI, Antonio Gramsci, unul din fondatorii PCI a comentat catolicismul 

                                                 

12 Serge Berstein, Pierre Milaza, op. cit., p. 186. 
13 Martin Conway, op. cit., p. 31. 
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democratic va face ceea ce comunismul nu poate: va amesteca, va ordona, 
va însufleţi şi se sinucide şi într-adevăr, vorbele acestuia sintetizează perfect 
activitatea partidului său14.  

Divizarea stângii şi rivalitatea conducătorilor moderaţi împiedică 
constituirea unui guvern stabil15 şi astfel, în combinaţie cu crizele 
economice şi sociale, se deschide calea ascensiunii fascismului la putere16. 
Fascismul italian este în strânsă legătură cu activitatea politică a lui Benito 
Mussolini, un fost socialist convins, dar care a fost atras iremediabil de 
naţionalism după izbucnirea războiului. Acesta a fondat în 1919 Fasciile de 
luptă (Fasci di combattimento), o mişcare ce se baza pe un program ce 
amesteca revendicări sociale cu atacuri împotriva partidelor aflate la 
conducere. Nu avem de-a face însă cu un program coerent, ci cu unul în 
permanenţă adaptat la cerinţele contextuale. Deşi la alegerile din 1919, 
partidul nu se bucură de prea mult succes, puterea şi popularitatea sa va 
creşte pe fondul a două tipuri de activităţi: prima fiind grevele provocate de 
partidul socialist cu o tentă de marxism revoluţionar şi care cu greu au fost 
gestionate de guvernele epocii şi cea de-a doua a fost creşterea acţiunilor 
punitive de către organizaţiile (miliţiile) fasciste, prin care acestea au 
instalat teroare în anumite părţi ale Italiei câştigându-şi cu forţa supunere. 

Doi ani mai târziu, în 1921 Mussolini întră în Parlament împreună 
cu alţi 35 de fascişti17, dar acesta decide să preia definitiv puterea şi în luna 
august 1922, se decide asupra „Marşuluiasupra Romei”. La 16 octombrie se 
constituie un Quadrumvirat alcătuit din generalul DeBono, Bianchi, Balbo, 
şi de De Vecchi, care la 27 octombrie mobilizează „cămăşile negre”. 
Guvernul, condus de Facta are o tentativă de rezistenţă, însă Regele, după 
proclamarea stării de asediu, anulează măsurile preconizate pentru a bara 
calea fasciştilor şi îi oferă lui Mussolini formarea unui Cabinet18.  

La 31 octombrie, fasciştii învingători intră în capitală. Preluarea 
puterii de către fascişti poate fi explicată prin slăbiciunea forţelor politice 
ale monarhiei parlamentare şi totodată, prin teama inspirată de intensificarea 
                                                 

14 ARBIL: Las culpas de la Democracia Cristiana Italiana como paradigma de la traición 
del modernismo católico al Magisterio de la Iglesia, accesibil la 
http://www.arbil.org/100expos.htm accesat în data de 14.11.2014. 
15 Se succed patru Geverne în această perioadă conduse de Nitti, Giolitti, Bonomi şi Facta. 
16 Serge Berstein, Pierre Milaza, op. cit., p. 186. 
17 Paul Guichonnet, op. cit., p. 111. 
18 Ibidem, p. 112. 

http://www.arbil.org/100expos.htm
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tulburărilor şi violenţelor sociale. În aceleaşi timp nu trebuie uitat faptul că 
Mussolini a fost văzut cu o oarecare speranţă de mulţi italieni, care 
considerau că o mână mai autoritară poate să întărească poziţia internă şi 
externă a ţării lor. 

Într-o primă fază, Mussolini încearcă să calmeze clasa politică 
alcătuind un guvern din care nu sunt excluşi decât socialiştii. dar în 16 
noiembrie obţine puteri depline din partea Parlamentului şi se foloseşte de 
acestea pentru a instaura în întreaga Italie un regim de teroare, îndreptat 
împotriva opozanţilor19. Partidul fascist fuzionează cu naţionaliştii şi, ajutaţi 
de noua lege electorală, care le oferea două treimi din voturi, Mussolini 
obţine 64,9% din voturi20. Cu toate acestea, dictatura lui Mussolini nu era 
unanim acceptată în aşa fel încât asasinarea deputatului socialist Matteoti 
(iunie, 1924) stârneşte valuri de indignare în întreaga Italie, dar opoziţia nu 
fructifică acest moment. În faţa unui Partid Fascist tot mai puternic, opoziţia 
era dezbinată. Catolicii populari, cea mai importantă forţă a opoziţiei, refuză 
să ia acţiuni concrete. Răspunsul la excesele de putere a lui Mussolini a fost 
retragerea din 27 iunie, când 127 deputaţi părăsesc Parlamentul şi „se retrag 
pe colina Aventin” şi astfel, lui Mussolini îi rămâne calea liberă. La 24 
decembrie 1924 este numit şef al Guvernului şi va rămâne la conducerea 
Italiei pentru următorii douăzeci de ani. 

Trăsăturile vieţii politice interne ale Italiei, corespund cu trăsăturile 
regimurilor totalitare. Toată puterea era concentrată în mâinile lui Ducelui şi 
a partidului său iar Regele rămăsese o simplă marionetă. Puterea de decizie 
a poporului este redusă la minim: legea din 1928 instituia un sistem 
reprezentativ ce asigură desemnarea deputaţilor de către Marele Consiliu al 
Partidului21. Camera corporativă devine expresia plebiscitară a unei opinii 
publice puternic influenţate de către o presă aflată în slujba regimului, iar 
adunările locale sunt desfiinţate. În acelaşi timp, legile din 26 şi 30 
noiembrie 1926 suprimă libertatea presei şi de asociere. Armata este dublată 
de o serie de miliţii fasciste ce controlează opinia publică şi anumite 
servicii. O reţea de asociaţii îi înregimentează pe tinerii de ambele sexe, de 
la Balilla la Avangardişti, funcţionarii şi muncitorii sunt grupaţi în sindicate 
fasciste unice şi îşi petrec timpul liber în cadrul aşa numitului Dopolavoro.  

                                                 

19 Ibidem. 
20 Ibidem, p. 113. 
21 Paul Guichonnet, op. cit., p. 114. 
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În domeniul social, fascismul aplică corporatismul ce presupunea 
alinierea paritară a muncitorilor şi patronilor, în interzicerea grevelor şi a 
lock out-ului şi prin încheierea de contracte colective. Legea Rocco (1926) 
aduce sub controlul statului viaţa sindicală, instituie arbitrajul obligatoriu şi 
creează tribunalele muncii. În ceea ce priveşte economia, în prima parte, 
politica economică a regimului dă rezultate bune, dar Marea Criză din 1929-
1933 duce la închiderea Italiei şi crearea unui regim autarhic, în care statul 
juca rolul principal mai ales prin Institutul pentru Reconstrucţie Industrială. 

Politica externă italiană în perioada fascistă cunoaşte patru 
tendinţe. Între 1922-1926, exceptând incidentul italo-grec, ocuparea şi apoi 
evacuarea insulei Corfu (1923), regimul fascist poartă o politică de 
colaborare internaţională menită să liniştească marile puteri: acordul cu 
privire la Fiume (1924) normalizează relaţiile cu Iugoslavia, recunoaşte 
URSS-ul, participă la lucrările Societăţii Naţiunilor, aderă la Pactul de la 
Locarno privind garantarea frontierelor Occidentale. În cea de-a doua etapă, 
ce se situează între 1926-1932, Mussolini, deşi susţine Franţa în chestiunea 
reparaţiilor datorate de Germania, se arată favorabil revizionismelor 
contestatarilor tratatelor de pace, în special Ungaria. O nouă fază va fi 
determinată de creşterea ambiţiilor naziste ce demarează o apropiere 
temporară faţă de regimurile democratice (1932-1935). Aici avem în vedere 
Pactul celor Patru din iunie 1933, încheiat cu Franţa, Marea Britanie şi 
Germania prin care urmăreau să asocieze Germania la o reglementare 
negociată a problemelor. De asemenea, se opune revendicărilor Reich-ului 
asupra Austriei şi ia parte la Acordurile de la Stresa din 1935, prin care 
Italia, Franţa şi Marea Britanie garantau status-quo-ul european. La sfârşitul 
acestei perioade, Italia îşi reia în forţă politica colonială şi invadează Etiopia 
(octombrie 1935), fapt lăsat fără prea multe urmări deoarece Liga Naţiunilor 
impune doar sancţiuni economice. Ultima etapă este cea a germanizării 
politicii externe22, marcată de apropierea faţă de Germania. În octombrie 
1936 este creată axa Roma-Berlin şi în 1937 Italia aderă, alături de 
Germania şi Japonia, la Pactul anti-Komitern îndreptat împotriva 
comunismului. Mai mult, în 1937 Italia părăseşte Societatea Naţiunilor. Va 
trebui să accepte anexarea Austriei şi se va mulţumi cu un post de mediator 
la Conferinţa de la Munchen cu privire la dezmembrarea Cehoslovaciei. Ca 
să  îşi ia unele garanţii, în martie 1939, ocupă Albania, care era deja stat 
                                                 

22 Paul Guichonnet, op. cit., p. 119. 
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marionetă al Italiei. Pentru a se apăra de presiunile puterilor occidentale, 
Mussolini semnează cu Hitler Pactul de Oţel (22 mai 1939). care reprezintă 
penultimul pas făcut de Hitler pentru a porni Cel de Al Doilea Război 
Mondial. 

Ca sa concluzionăm această descriere a noului regim impus de 
Mussolini este important să avem în vedere faptul că acesta îndeplineşte 
trăsăturile definitorii ale totalitarismului, aşa cum au fost descrise de 
politologul francez Raymond Aron: fenomenul totalitar intervine într-un 
regim care acordă unui singur partid monopolul activităţii politice; partidul 
monopolist este animat sau înarmat cu o ideologie căreia îi conferă o 
autoritate absolută şi care, drept urmare, devine adevărul oficial al statului; 
pentru a răspândi acest adevăr oficial, statul îşi rezervă, la rândul său, un 
dublu monopol: al mijloacelor de constrângere şi al mijloacelor de 
persuasiune. Toate mijloacele de comunicaţie, radio, televiziune, presă sunt 
dirijate, comandate de către stat şi de către cei care îl reprezintă; cea mai 
mare parte a activităţilor economice şi profesionale sunt supuse statului şi 
devin, într-un anumit fel, parte integrantă a acestuia. Cum statul este 
inseparabil de ideologia sa, cea mai mare parte a activităţilor economice şi 
profesionale sunt colorate de către ideologia oficială; cum totul devine 
activitate de stat şi orice activitate este supusă controlului ideologic, o 
greşeală comisă într-o activitate economică sau profesională devine 
concomitent o greşeală ideologică23. Rezultatul este politizarea, 
transfigurarea ideologică a tuturor greşelilor posibile ale indivizilor, iar în 
cele din urmă, o teroare, deopotrivă poliţienească şi ideologică24. 
  

Relaţiile între Italia şi Sfântul Scaun  după 1870 
Poziţia Sfântului Scaun faţă de Regatul Italian până la Primul 

Război Mondial a fost destul de radicală, deoarece, aşa cum am arătat mai 
sus, aceştia,Papii se considerau prizonieri şi vedeau în Roma un oraş 
capturat. Papa Leon al XII-lea (1878-1903) pentru a avea la îndemână o 
metodă de coerciţie a Italiei pentru a merge la negocieri, a emis „Non 
expedit” prin care interzicea credincioşilor catolici să participe la alegerile 

                                                 

23 ARON, Raymond, Démocratie et totalitarisme, Gallimard, Paris, 1965, apud SCALAT, 
Laurenţiu Ştefan (coord.), Dicţionar de scrieri politice fundamentale, Humanitas, 
Bucureşti, 2000, p. 37.  
24 Ibidem.  
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politice25, politică ce poate fi sintetizată prin sintagma nici votant nici 
candidat26. Dar, această interdicţie are însă mai mult un efect negativ asupra 
Sfântului Scaun deoarece va atrage nemulţumirea unei părţi din societate 
care considera că astfel Biserica Catolică eşua în a-şi face datoria în 
societate27. Non-expeditu-ul va fi uşor alterat de către Papa Pius al X-lea 
(1903-1914) care la va permite credincioşilor italieni să voteze pentru 
alegerile parlamentare, câtă vreme aceştia nu erau socialişti28 cu menţiunea 
că episcopii aveau datoria de a îndruma poporul. Anularea totală a acestuia 
va reprezenta un pas important în apropierea italo-papală. Acest pas va fi 
făcut de către Papa Benedict al XV-lea, care, datorită simpatiilor sale pentru 
mişcările creştin-democrate dar şi speranţelor sale că acestea vor contribui la 
rezolvarea Chestiunii Romane, le va permite catolicilor să participe şi la 
alegerile naţionale29. Acest lucru va contribui la dezvoltarea Partidului 
Popular Italian despre care am vorbit anterior dar care în ciuda speranţelor 
Papei, nu va juca nici un rol în rezolvarea disputei dintre cele două părţi. De 
altfel, în momentul în care au început negocierile între cele două părţi, 
acesta deja dispăruse de pe scena politică.  

Pe durata Primului Război Mondial, la Sfântul Scaun s-au succedat 
doi papi: Papa Pius al X-lea (1903-1914) şi Papa Benedict al XV-lea (1914- 
1922). Cel dintâi a fost martor avalanşei de evenimente care au dus la război 
şi în ciuda faptului că prevedea ororile pe care acesta le va aduce nu a reuşit 
să împiedice izbucnirea sa30. Mai mult, la o lună de la începerea războiului, 
Papa Pius al X-lea moare răpus de bătrâneţe şi boală. În locul său este ales 
Giacomo della Chiesa, cardinalul Bologniei,  care devine Papa Benedict al 
XV-lea. La izbucnirea războiului, cu puţin timp înainte să fie ales, Papa 
Benedict al XV-lea s-a exprimat cu privire la acesta, astfel: „Ar trebui să 
regret dacă vreunul din clericii mei va alege o parte în conflict. Este de dorit 

                                                 

25Pope Leon  XIII, accesibil la www.newadvent.org , accesat la 14.01.2014. 
26Benigni, Umberto, „Non Expedit" în: „The Catholic Encyclopedia”, Vol. 11. New York: 
Robert Appleton Company, 1911, accesibil la 
http://www.newadvent.org/cathen/11098a.htm. accesat în data de  10.11.2014. 
27Ibidem. 
28Pope Pius X, accesibil la www.newadvent.org , accesat la 14.01.2014. 
29Jean-Baptiste Duroselle, Jean-Marie Mayeur, Istoria Catolicismului, Editura Ştiinţifică, 
Bucureşti, 1999, p. 91. 
30EWTN: Global Chatolic Network- POPE ST. PIUS X (1835-1914), accesibil la 
http://www.ewtn.com/library/mary/piusx.htm, accesat în data de 13.11.2014. 

http://www.newadvent.org/
http://www.newadvent.org/cathen/11098a.htm
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să ne rugăm pentru încetarea războiului fără să dictăm Atotputernicului 
Dumnezeu de partea cui ar trebuie să fie victoria”31. 

În ceea ce priveşte participarea Italiei la război, Papa Benedict al 
XV-lea a făcut demersuri să împiedice intrarea acesteia în război deoarece 
dacă Italia nu mai era o putere neutră, acest lucru i-ar fi afectat activitatea 
diplomatică cu viitorii adversari ai Italiei având în vedere că aceştia nu mai 
aveau nici o garanţie pentru propria securitate pe teritoriul italian32. De 
asemenea, acesta privea intrarea în război şi din considerente strategice, 
fiind convins că aceasta ar fi însemnat extinderea războiului precum şi o 
posibilitate crescută de disoluţie a Imperiului Austr-Ungar lucru indezirabil 
pentru Papalitate, care dorea mai degrabă menţinerea status-quolului în 
Europa Centrală şi de Est33. În acelaşi timp, Papa era preocupat şi de 
capacitatea Italiei de a face faţă unui război34 şi. Astfel.  încercă să medieze 
cedarea unor vaste teritorii de către Austro-Ungaria Italiei35, dar demersurile 
sale au eşuat şi după cum ştim, Italia a intrat în război de Partea Triplei 
Alianţe în mai 1915. După începerea războiului, Italia şi-a luat totuşi 
angajamentul de a nu interfera cu activitatea diplomatică a Sfântului Scaun 
dar Papa Benedict al XV-lea a preferat să se mute într-o ţară neutră, Elveţia 
unde va deschide un Birou la Geneva de la care va coordona importante 
activităţi umanitare. 

Papa e întreprins şi demersuri pentru a aduce pace în Europa. 
Fidelitatea sa pentru pace a fost demonstrată încă din prima sa enciclică Ad 
beatissimi Apostolorum, adresată lumii catolice la 1 noiembrie 1914 şi în 
care tratează pe larg acest subiect făcând apel la pace36. În apropierea 
Crăciunului el face din nou apel la pace adresat statelor beligerante şi 
propune Armistiţiul de Crăciun,  apel ce va fi reluat şi în 1915. În 1916 reia 
oferta de a media o pace între beligeranţi dar ambele alianţe resping ideea 

                                                 

31 The Papal Library: Benedict XV (1914-1922) accesibil la http://www.saint-
mike.org/library/papal_library/benedictxv/biography.html accesat în data de 14.11.2014. 
32 John Pollard, Benedict XV: The Unknown Pope and the Pursuit of Peac, accesibil pe 
books.google.ro, accesat la 15.01.2014, p. 95. 
33 Ibidem, p. 96; 
34 Ibidem, p. 97. 
35 Ibidem, p. 98. 
36 The Papal Library: Benedict XV (1914-1922), accesibil la 
http://www.saintmike.org/library/papal_library/benedictxv/biography.html, accesat în data 
de 14.11.2014. 
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fiecare suspectându-l ca spion al părţii adverse. Ecourile din 1917 au fost şi 
mai slabe deoarece beligeranţii nu mai erau dispuţi să accepte altceva în 
afară de victoria completă. 

Coaliţia germană a făcut promisiuni că va restaura Statele Papale 
în speranţa că acest lucru va atrage suportul Papei dar acesta a refuzat să 
accepte o soluţie la Chestiunea Romană fără ca aceasta să se bucure de 
consimţământul italienilor, lucru ce a reprezentat o validare a suportului său 
pentru Italia37. Acest lucru a atras simpatia italienilor în rândul cărora, spre 
sfârşitul războiului, exista deja un larg consens că era necesară găsirea unei 
soluţii la litigiul dintre cele două părţi. Pentru liderii politici italieni acesta 
nu era totuşi un moment oportun. Astfel, Sfântului Scaun nu îi va fi permisă 
participarea la Conferinţa de Pace, deşi aportului acestuia ar fi fost benefic 
având în vedere calitatea diplomaţiei papale. Guvernul italian îşi luase 
asigurări că acest lucru nu se va întâmpla, având în vedere că în Tratatul 
(secret) de la Londra, din 1915, care prevedea condiţiile prin care Italia va 
intra în război, se stipula că nu va fi permisă prezenţa Vaticanului la 
Conferinţa de Pace38. Acest lucru fusese gândit tocmai pentru a nu se atrage 
atenţia asupra Chestiunii Romane, pe care nu erau pregătiţi încă să o discute. 

În realitate, acordurile de la Lateran şi reconcilierea între Italia şi 
Sfântul Scaun nu reprezintă doar opera lui Mussolini începută la 1922 ci 
reprezintă mai degrabă un proces ce datează de la sfârşitul secolului al XIX-
lea, de când s-a stabilit o relaţie de lucru între cele două părţi şi o formă 
destul de dificilă de coexistenţa paşnică39 bazată pe Legea garanţiilor. De 
altfel, în 1919 au început primele discuţii pentru rezolvarea chestiunii 
române la iniţiativa primilor miniştri Fracesco Nitti şi ulterior Ivanoe 

                                                 

37 Harry Schnitker: ”The Church, Mussolini and Fascism”, Catholic News Agency, 2011, 
accesibil la http://www.catholicnewsagency.com/column.php?n=1648, accesat în data de 
18.02.2015. 
38 Benedict XV (1914-1922), accesibil pe .http://www.casinapioiv.va, accesat  în data de 
14.01.2014. 
39 Martin Clark, Mussolini, Profiles In Power, Editura Routledge, New York,2014, 
accesibil la 
https://books.google.ro/books?id=EX3JAwAAQBAJ&pg=PA116&lpg=PA116&dq=Dome
nico+Barone++fascists&source=bl&ots=rGbsPABKmp&sig=b1jXSUSc8U-
t11mHlnT8trpWXBU&hl=en&sa=X&ei=T3k2VbD-
FYGzsAHj9IHADg&ved=0CCIQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false , accesat în data de 
10.04.2015, p.115. 
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Banomi dar care au fost lipsite de succes dar care au reprezentat punctul de 
plecare pentru acordurile din 192940. 

 
Pregătirea Negocierilor 
Mussolini era ateist şi dăduse dovadă de spirit anticlerical în 

tinereţea sa, la un moment dat afirmând că din punct de vedere academic, 
religia este un nonsens; în practică este imorală şi oamenii care se asociază 
cu ea sunt bolnavi41. Dar  după ce va ajunge la putere îşi va da seama că 
dacă vrea să o păstreze trebuie să concilieze Italia cu Biserica Catolică, acest 
lucru fiind necesar deoarece cea mai mare ameninţare la adresa puterii sale 
nu era nici regele nici armata, nici chiar cetăţenii ci singura grupare din 
Italia care avea mai mulţi aderenţi decât fascismul: biserica catolică42. A 
început să manifeste bunăvoinţa faţă de Biserica Catolică, făcând numeroase 
concesii: în 1925 Mussolini a interzis masoneria,  iar în decembrie a 
aceluiaşi an s-a căsătorit religios cu soţia sa Rachele cu care fusese deja 
căsătorit civil de 10 ani. De asemenea, alte măsuri în aceaşi direcţie au fost 
introducerea educaţiei religioase în şcolile elementare, numirea de preoţi 
militari, creşterea salariilor preoţimii şi reintroducerea crucifixelor în 
clădirile publice43.  

 Aceste măsuri au creat o impresie favorabilă la Vatican. De altfel, 
Vaticanul a întâmpinat Marşul asupra Romei cu uşurare şi satisfacţie44 în 
parte datorită promisiunilor optimiste a lui Mussolini cu privire la religie, 
existând opinii conform cărora Mussolini va avea curajul să facă ceea ce 
predecesorii săi liberali nu avuseră curajul să facă. Sfântul Scaun a răspuns 
acestor manifestări de bunăvoinţă, prin faptul că Papa Pius al XI-lea a 
                                                 

40 John F. Pollard, „The Vatican and Italian Fascism, 1929-32: A Study in Conflict, 
Cambridge University Press, New York, 2005, accesibil la 
https://books.google.ro/books?id=Iyv_hg8DTkYC&dq=Domenico+Barone++fascists&sour
ce=gbs_navlinks_s ,  accesat în data de 18.03.2015, p. 15. 
41 Karlheinz Deschner- God and the Fascists: The Vatican Alliance with Mussolini, Franco, 
Hitler and Pavelic,  Editura Prometheru Books, New York, 2013, accesibil la 
https://books.google.ro/books?id=5T7hAAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Hitler,+Mu
ssolini+and+the+Vatican:+Pope+Pius+XI+and+the+Speech+That+was+Never+Made+revi
ew&hl=en&sa=X&ei=BdM0VfOBJoaTsAG8-
oGACw&ved=0CEEQ6AEwBg#v=onepage&q&f=false, accesat în data de 30.01.2015. 
42 Martin Clark, op. cit., p. 115. 
43 John F. Pollard, op. cit., pp. 27-28. 
44 Ibidem, p. 27. 
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răspuns cu tăcere faţă de problemele morale ce planau asupra fascismului 
după moartea lui Matteotti dar şi prin implicarea sa în dizoluţia Partidului 
Popular Italian, prin interzicerea clericilor de a face parte din acesta.  

Aceste mişcări erau menite să-l apropie de rezolvarea Chestiunii 
Romane dar este dificil de estimat dacă acesta avea în vedere un acord de 
dimensiunea celui semnat sau dacă doar se gândea la o simplă amendare a 
legii garanţiilor din 1871, cert este că Vaticanul nu s-a mulţumit cu câteva 
concesii extra ci a vrut o înţelegere bilaterală completă sub formă unui tratat 
solemn ,valid din punct de vedere a dreptului internaţional între doi 
parteneri egali, ceea ce însemna reinstaurarea Vaticanului ca şi stat. 
Mussolini a văzut oportunitate în acest fel de tratat deoarece semnarea unui 
tratat solemn pe picior de egalitate ar fi însemnat legitimizarea supremă 
pentru regimul său şi mai mult acesta ar fi căpătat popularitate în întreagă 
lume catolică. Totuşi mandatul lui Mussolini nu era uşor având în vedere că 
Regele Victor Emmanuel nu era un mare partizan al bisericii catolice şi nu 
era tocmai dispus să cedeze teritoriu Papei. Opinii anti-clericale existau şi în 
interiorul propriului partid unde numeroşi lideri fascişti manifestau astfel de 
sentimente şi care vedeau în Biserică şi în Acţiunea Catolică precum şi alte 
organizaţii ale bisericii ca fiind ultimele bastioane anti-fasciste ce trebuiau 
eradicate definitiv45. De altfel aceste organizaţii fuseseră un refugiu pentru 
membrii Partidului Popular Italian după ce acesta a încetat să mai existe şi 
cel mai probabil că Papa vedea în semnarea unui acord o oportunitate de a 
da acestor organizaţii recunoaştere din partea statului Italian şi protecţia în 
faţa acţiunilor viitoare. Pentru a nu trebui să dea prea multe explicaţii 
Mussolini nu a atras atenţia asupra acestora de altfel ambele părţi se 
confruntau cu oponenţi la întreaga idee a unui acord ceea ce făcea dezirabilă 
ideea unor negocieri secrete. 

 
Obiective şi interese în negociere ale celor două părţi 
În Italia, principiul democratic al separării Bisericii de Stat nu 

funcţiona ca în alte state, această specificaţie datorându-se faptului că aici 
Biserica îşi face resimţită prezenta atât spiritual cât şi fizic46. Liderul său ce 

                                                 

45 Martin Clark, op. cit., p. 115. 
46 Stuart E. Knee,:  „The strange alliance: Mussolini, Pope Pius XI, and the Lateran treaty” 
în Mediterranean Historical Review , vol. 5, nr. 2, 1990, accesibil la 
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este mesagerul Domnului pe pământ poate să se întâlnească cu oamenii de 
rând şi să le vorbească chiar să îi influenţeze. La rândul său, după 1870, 
acesta este vulnerabil în faţa legii italiene şi a Parlamentului italian, mai ales 
pe fondul proximităţii între centrul său de putere spirituală de centru de 
putere seculară a Italiei. De aici rezultă că deşi Papa se presupune a fi doar 
un om a lui Dumnezeu, apolitic, acest lucru nu este posibil deoarece acesta 
trebuie să apere interesele lumeşti ale Bisericii. Acesta trebuie să fie raţional 
şi neutru şi să nu intervină în disputele internaţionale şi naţionale decât dacă 
este chemat ca şi mediator dar Papa are totuşi simpatiile sale personale. 
Amestecul său în politică este necesar şi de rolul său ca şi lider al tuturor 
catolicilor din lume deoarece de multe ori în mesajele pe care acesta le 
transmite, are de tratat chestiuni politice şi, deşi acesta încearcă să fie subtil 
şi să nu facă numiri directe sau atacuri vizibile, cuvântul său este 
întotdeauna clar şi îndemnurile sale într-o anumită direcţie au importanţă 
pentru supuşii săi spirituali47. Astfel, ambele părţi depindeau într-o anumită 
măsură una de alta, Sfântul Scaun în ceea ce privea treburile sale materiale 
iar Guvernul italian avea nevoie de o legitimare din partea Bisericii. În 
aceste condiţii, rezolvarea Chestiunii Romane era absolut necesară şi nu 
putea fi realizată decât prin negocieri. Cealaltă alternativă, războiul ar fi fost 
de neconceput pentru Sfântul Scaun care propovăduia pacea. Momentul era 
oportun. Pe parcursul războiului şi imediat după între cele două părţi a 
existat o apropiere vizibilă iar motivul pentru care aceste negocieri nu au 
fost pornite mai repede a fost din raţiuni economice, având în vedere că 
imediat după război Italia nu ar fi avut capacitatea să plătească nici un fel de 
despăgubiri. Totuşi, imediat după preluarea puterii de către fascişti, 
economia italiană s-a bucurat de o creştere suficientă încât să-şi permită 
plata despăgubirile ce ar fi apărut.  
 

  

                                                                                                                            

http://www.tandfonline.com/action/showCitFormats?doi=10.1080%2F0951896900856959
6, accesat în data de 28.01.2015, p. 1. 
47 Stuart E. Knee, ibidem. 
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Colecţia veche de artă ortodoxă a 
Muzeului Banatului 1928  1940 

 
 

Ioan Traia, 
Muzeul Satului Bănăţean,Timişoara 

 
 
În urma cercetările întreprinse în ţinutul Banatului, Ioachim Miloia 

iniţia începând cu anul1928, o acţiune eficienţa de inventariere a bunurilor 
mobile aflate în patrimoniu bisericilor si publică în revista „Analele 
Banatului” lista pieselor de artă veche românească intrate în muzeu. Până în 
anul 1940 au intrat în patrimoniul muzeal 150 de piese alcătuind nucleul a 
ceea ce Ioachim Miloia dorea să creeze  secţiunea de artă bisericească. 
Acest nucleu de colecţie, ce venea în completarea  pinacotecii de artă 
universală şi a primelor achiziţii de pictură modernă românească, prezenta 
un conţinut eterogen fiind alcătuit din icoane pe lemn româneşti din sec. 
XVII  XIX, pictură pe pânză cu tematică religioasă, realizată de pictori 
bănăţeni din secolul al XIX-lea, alături de icoane pe lemn, ruseşti şi 
lipoveneşti, din secolele XVIII – XIX112.  

Miloia este ferm când spune „Arta şi-a făcut copilăria în lăcaşurile 
de cult, mai mult chiar a rămas în aceste lăcaşuri până ce trecuta de 
maturitate a început să decline pe panta unui manierism lipsit de 
inspiraţie{...} Din acest punct de vedere, modestele manifestări de artă din 
Banat indică copilăria artelor plastice la noi, deoarece până n-a venit 
războiul mondial, ca să răstoarne o întreagă lume şi să rupă zăgazurile care 
ne-au înăbuşit sau îngrădit în sărăcia noastră, noi n-am ieşit din Biserică”113.  

Banatul, provincie supusă timp îndelungat dominaţiei străine, ne 
oferă astăzi puţine vestigii culturale rămase din perioadele îndepărtate, căci, 
datorită condiţiilor istorice, numeroase monumente au dispărut şi odată cu 
ele şi lucrările care le-au împodobit.  

Cele rămase ilustrează că pe acest teritoriu s-a desfăşurat o activitate 
cultural-artistică strâns legată de cea a celorlalte ţinuturi româneşti cu care a 
fost într-o permanentă legătură.  

„Se poate spune că Banatul în privinţa vieţii religioase şi a artei 
respective a rămas curat putând rezista până ce Austria n-a reuşit în sec al 
XVIII-lea să-l încadreze politiceşte şi sa-i tulbure viaţa religioasă prin 
icuirea de comunităţi catolice puternice şi prin ajutorarea  bisericii unite. 
Astfel tot ceea ce a produs arta bisericească în Banat până la acea dată, deci 
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puţin după alungarea turcilor va purta caracteristici comune cu arta din 
Muntenia, Oltenia şi Serbia114.  

Afirmaţiile istoricului de artă şi-au păstrat în mare parte actualitatea. 
Pe ce au fost întemeiate? Pe primele sale cercetări asupra picturii murale în 
bisericile mănăstirilor de la Săraca, Zlatiţa şi Lipova, unde fresca, din prima 
jumătate a sec. al XVIII-lea, fusese recent identificată cu ocazia acţiunii de 
restaurare a bisericii medievale (1928-1930). De asemenea pe cele dintâi 
iniţiative de identificare a patrimoniului satelor, mai ales ale celor ce păstrau 
încă biserici de lemn:  cele de la Butin, Iersig, Cebza, Partos, Suducu Mare, 
Bucovăţ, Berini, Duboz, Osfenita, Povergina, Sinteşti.  

Nu trebuie trecută cu vederea activitatea sa eficientă în ceea ce 
priveşte achiziţiile de icoane, tablouri aflate în proprietatea bisericilor 
vizitate, Miloia stia că păstrarea lor în condiţii necorespunzătoare va duce la 
degradarea lor progresivă şi, fiind în acelaşi timp conştient de valoarea lor, 
duce o luptă susţinută pentru aducerea lor în cadrul muzeului.  

Astfel la biserica din Elisabetin (Maiere) găseşte câteva tablouri 
bisericeşti pe care le doreşte în colecţia de artă veche a muzeului. „S-a 
intervenit ca toate aceste obiecte scoase din uz dar care prezintă o însemnată 
valoare muzeografică să fie date Muzeului Banatului pentru secţiunea 
bisericească şi avem speranţa că Comitetul parohial ca şi Episcopia vor 
accepta rugămintea noastră”115.  

Icoanele pe lemn sau pictura pe pânză cu tematică religioasă, ce se 
păstra în primele decenii ale sec. XX în biserici sau în patrimoniul unor 
familii, permite constituirea universului imaginii religiei ortodoxe în Banat, 
începând din primele decenii ale sec. al XVIII-lea până la sfârşitul secolului 
al XIX-lea, în evoluţia sa vizibilă şi nuanţată de la tradiţie la modernitate.  

Grupul redus numeric de icoane pe lemn româneşti de care ne vom 
ocupa în cele ce urmează, cuprinde, alături de material documentar şi 
informaţii deosebit de importante, definitorii pentru urmărirea evoluţiei 
fenomenului artistic în Banatul secolului al XVIII-lea.  

Astfel, în anul 1929, intrau în muzeu alături de câteva icoane de 
lemn sau lucrări cu tematică religioasă şi patru icoane împărăteşti, provenite 
din biserica de lemn de la Butin, biserică cumpărată din Câlnic în anul 
1803116. Icoanele aparţin pictorului Nedelcu Popovici, datate 1749 si având 
o excepţională valoare artistică. Lucrările de restaurare de la biserica 
română din Lipova au permis identificarea, în naosul şi exteriorul bisericii 
sub un strat de tencuială din cea de-a două jumătate a sec al XVIII-lea, a 
unui strat de frescă anterior. Cu această ocazie, într-o inscripţie fragmentară 
Ioachim Miloia descoperă numele unui meşter zugrav ce semna Nedelcu 
zugrav Popovici şi atrăgea atenţia asupra acestei descoperiri importante 
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pentru cunoaşterea picturii medievale şi a celei din prima jumătate a sec. al 
XVIII-lea:  

„Constatam atunci că, pentru istoria artelor bănăţene, această 
descoperire este de netegăduită importanţă. Partea ce-i revenea pictorului 
Nedelcu ni-l arată pe acesta ca pe un artist pe deplin stăpân pe meşteşugul 
său, desenator foarte abil, colorist de primă calitate, în sfârşit un artist cu 
multă şcoală făcută la careva din centrale artistice din Balcani”117.  

În aceeaşi perioadă la biserica de lemn a satului Butin istoricul 
identifică în biserica nouă patru icoane împărăteşti ce i-au atras atenţia prin 
calitatea picturii. Lucrate în anul 1749 de acelaşi meşter zugrav de la Lipova 
pentru iconostasul bisericii de lemn din Câlnic, acestea completau 
informaţiile sumare la acea dată privitoare la iconarul şi pictorul de biserici 
Nedelcu Popovici.  

Impresionat plăcut de această descoperire Miloia va publica un 
studiu în „Analele Banatului” din 1929, consacrat zugravului Nedelcu 
Popovici şi celor patru icoane descoperite la Butin.  

Toate cele patru icoane sunt pictate pe lemn de paltin cioplit, pregătit 
cu un strat subţire de gips, peste care este aplicată culoarea de tempera şi 
aurul. Dimensiunile egale la toate patru: 47  62 cm.  

„Hristos în tron binecuvântând” este prima icoană cel redă pe Isus 
Hristos îmbrăcat în ornate de ierarh cu cunună pe cap, cu dreapta dă 
binecuvântarea iar cu stânga ţine o carte deschisă. Înapoia tronului lui Isus 
stă Fecioara Maria în haină roşie iar în stânga Sf. Ion Botezătorul, îmbracat 
peste straiul de păr cu haina verde. Scena se profilează pe fond albastru. 
Icoana revelează caracterul frumos bizantin al picturii lui Nedelcu, care, cu 
toate că observă strict legile picturii orientale în distribuţia spaţiilor, în 
mişcările figurilor, în caligrafierea cutelor, în aranjamentul mobilierului, în 
formele hainelor, totuşi introduce mai multă maturitate în figuri,A dându-le 
acea atmosferă simpatică pe care o găsim bine exprimată în aceste tablouri. 
Afară de această notă, dovada progresului pe care-l simte artistul, vedem că 
nu poate scăpa nici de influenţele mai pronunţate ale artei occidentale. 
Acestea se manifestă îndeosebi în decorul tronului pe a cărei braţe se 
desfăşoară decoraţie bogată de acant, concepută după gustul barocului 
vienez.  

În partea de jos a icoanei găsim următoarele inscripţii: în stânga 
„Zugrav Popovici” în dreapta anul 1749, iar în colţ “această icoană am plătit 
Marin.. ..Toader118.  

„Maica Domnului cu Iisus în braţe” 
Aranjamentul scenei este la fel ca cel descris mai sus. Îndărătul 

tronului stau arhanghelii Mihail şi Gavril. Maica Domnului e îmbrăcată cu o 



 539 

manta roşie peste haina albastră presărată cu flori convenţionale. Inscripţia 
jos, colţul stâng „Nedelko zugrav Popovici”;  la dreapta: „Aceasta icoană 
am plătit Turbure” la dreapta, colţ: anul 1749.  

„Sf Nicolae” îmbrăcat în dalmatica roşie înflăcărată cu patrafir 
albastru, cu dreapta dă binecuvântarea cu stânga ţine o carte. În cele două 
colţuri de sus apar pe câte o salbă de nori Hristos binecuvântând cu dreapta 
şi ţinând o carte cu stânga, si Maica Domnului schiţand gestul de 
recomandare sau binecuvântare a sfântului.  

„Sfântul Ioan Botezătorul” este reprezentat ţinând în mână vasul cu 
capul tăiat, cu dreapta dă binecuvântarea, este înfăţişat înaripat; peste haina 
de păr are hlamidă verde. „Cât priveşte partea stilistică această este 
caracterizată prin caligrafierea liniilor. Atât părul, cât şi cutele hainelor şi 
trăsăturile feţelor sunt încadrate într-un ritm geometric, stilizate în mod 
cuminte fără a cădea în păcatul arbitrarului sau al unui convenţionalism gol, 
culoarea cărnii are căldura fildeşului cu uşoare umbre verdastre”119.  

Din perspectiva cercetărilor recente asupra activităţii lui Nedelcu 
Popovici, icoanele descoperite de Miloia se înscriu între creaţiilor  timpurii 
ale acestui talentat „zugrav”. Pictor de icoane şi biserici, cu o activitate 
deosebit de bogată în perioada 1730-1779, autor al picturii murale la un 
număr de douăzeci de biserici din Banat,el a fost unul dintre zugravii de 
formaţie artistică legat de pictura din Ţara Românească prin ucenicia făcută 
acolo probabil alături de zugravul Andrei, realizatorul, în 1730, a frescelor 
mănăstirii Săraca.  

Cele patru icoane împărăteşti ale colecţiei, cu o caligrafie preţioasă, 
cromatica tradiţională axată pe binomul roşualbastru, motive vegetale cu 
rol decorativ pe fond de foiţă de aur, apropiate, ca modalitate de expresie 
plastică şi punere în pagină, de icoanele împărăteşti realizate de zugrav 
pentru bisericile din Banloc (1741) şi Ofseniţa (1743) se înscriu printre cele 
mai reprezentative realizări de factură postbrâncovenească din arta 
Banatului120.  

Lui Nedelcu Popovici îi atribuim şi icoana dedicată sfinţilor Ilie şi 
Ioan Botezătorul, provenită din biserica satului Jebel. Argumentele în 
favoarea atribuirii de mai sus sunt întemeiate şi pe considerente stilistice. 
Detaliile de interpretare a personajelor îi sunt caracteristice. Personalitatea 
lui Nedelcu s-a impus practic la fiecare dintre icoanele pe care le-a pictat 
oferindu-le un specific inconfundabil, ce poate fi sesizat în detaliile de 
construcţie a personajelor şi mai ales la fizionomia acestora ce-i trădează 
formaţia artistică influenţată de trăirea melancolică, specifică portretului 
epocii brâncoveneşti121.  
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Din vechea biserica de la Ferendia provin câteva icoane importante 
ale colecţiei. Este vorba de icoanele ilustrând temele „Învierea Domnului”, 
„Pogorârea în iad”, „Apostolul Pavel” şi „Apostolul Andrei” ce se înscriu, 
de asemenea, în orizontul picturii româneşti. Grupul acestora interesează a 
altă faţetă a influenţelor venite spre Banat. Sunt lucruri care aparţin 
orizontului larg al creaţiilor populare, fiind destinate unor comunităţi cu 
posibilităţi materiale modeste. Ele au fost lucrate cu ştiinţa iconografiei, 
necontaminate de elemente ale picturii occidentale, făcute cu extremă 
acurateţe a desenului şi a proporţiilor, în gama cronologică restrânsă la 
culorile simbolice alb, roşu, albastru, ceea ce le diferenţiază de cele de 
tradiţie brâncovenească.  

Având în vedere faptul că biserica (de piatră) a satului a fost ridicată 
în anul 1744, înlocuind-o poate pe cea veche din lemn, considerăm că 
icoanele se încadrează cronologic în prima jumătate a secolului al XVIII-
lea, fiind realizate de un zugrav provenit sau format în Ţara Românească. 
Din aceeaşi biserică provin şi icoanele cu temele „Isus binecuvântând” şi 
„Maria cu pruncul” atribuite de I. Frunzetti lui George Diaconovici122 
personalitate bine cunoscută în Banatul celei de-a doua jumătăţi a sec. al 
XVIII-lea. Executate probabil, după modelele tatălui, zugravul Vasile 
Diacon, cu care prezintă asemănări frapante, cele două icoane au fost pictate 
de George Diaconovici în anul 1775 după cum invederează pictura semnată 
şi datată a iconostasului bisericii din Ferendia.  

După aprecierile lui Miloia,acestea au fost executate de ierodiaconul 
Vasile, tatăl lui Gheorghe Diaconovici. Afirmaţiile sale le susţinea pa baza 
comparaţiilor icoanelor respective cu icoanele de pe uşile împărăteşti şi cu 
un fragment dintr-o icoană găsit la biserica din Ferendia pe care a citit 
numele ierodiaconului Vasile123.  

Referitor la icoana „Fecioara cu pruncul,” Miloia scria:”Eleganţa 
desenului, expresivitatea, punerea în valoare a culorilor, geometrizarea 
drapajului, interesul pentru ansamblu din care contemporanul său Nedelcu 
Popovici a creat lucrări de mare preţ, se împuţinează sub penelul lui Vasile, 
dar apare în schimb o respiraţie mai largă, gestul liber, mai mult realism şi 
se exteriorizează o trăire lăuntrică aşa cum ni le înfăţişează icoana ce 
reprezintă Fecioara cu pruncul. În pictura lui, linia desenului se armonizează 
cu mişcarea încadrându-se în realismul vieţii124.  

Între primele biserici cercetate de Ioachim Miloia  s-a aflat şi cea a 
satului SurducuMare (Caraş-Severin). Citind inscripţia de pe utile 
împărăteşti ale iconostasului,el identifică alături de numele Sandru Balosin 
comanditar al picturii de iconostas, şi pe cel al unui zugrav, numit Vlasici. 
Cu totul deosebită este o icoana provenită de la această biserică,una cu tema 
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„Sf. Ilie,” prin redactarea grafică elegantă şi cromatica axată pe roşu cu 
alăturări de verde, creând contraste puternice.  

Din biserica satului Clopodia, pictata în 1762 de Vasile Diacon 
împreună cu George şi Stancu Raicu, s-au păstrat două dintre icoanele 
împărăteşti- „Maria cu pruncul” şi „Isus binecuvântând”- atribuite 
Diacolului Vasile care reprezintă mărturii ale activităţii zugravului şi echipei 
sale în Banat. Studii recente au corectat                                                                                    
afirmaţiile întemeiate pe datele existente la acea dată, privitor la activitatea 
celor doi zugravi din familia Diaconovici. Meritul de necontestat al                                                               
lui Ioachim Miloia a fost, şi în acest caz, acela de-a fi semnalat şi salvat cele 
două icoane. Acestea se înscriu între lucrările reprezentative pentru 
activitatea lui Gh. Diaconovici din deceniul şapte al secolului al XVIII-lea, 
când el realiza lucrări asemănătoare pentru biserici româneşti şi sârbeşti din 
apropierea Vârşeţului.  

Din bisericamonument de la Povergina, repictată în anul 1782 de 
zugravul Gh. Diaconovici- amintit mai sus, provine o icoană cu tema „Sf. 
Nicolae,”lucrarea fiind legată stilistic de pictura Ţării Româneşti din prima 
jumătate a secolului al XVIII – lea.  

Într-o istorie a evoluţiei picturii ortodoxe din Banat, zugravul Gh. 
Diaconovici ocupă un loc extrem de important, motivat de specificul 
lucrărilor realizate.El poate fi considerat cel dintâi zugrav român, creator în 
spiritul picturii de factură barocă. Uşile împărăteşti şi icoanele pictate în 
deceniul şapte al secolului al-18-lea pentru bisericile din Clopodia, Râtişor, 
Sredistea Mare (Iugoslavia) îi conturează personalitatea dependentă nu de 
modelele tradiţiei româneşti, în spiritul cărora l-a format, desigur, tatăl său, 
ci adept convins al iconografiei şi limbajului formal baroc pe care fara 
indoiala le-a însuşit după modelele văzute la Vârşeţ.  

Modelele puse în circulaţie de primii pictori ortodoxi influenţaţi de 
formele iconografice şi de limbajul stilistic al barocului, de gravuri au fost 
determinate de orientarea pictorilor din Banat spre creaţia occidentalizată.  

Unicat în colecţie, icoana de la biserica din Sintesti cu tema „Maria 
cu pruncul Miluitoare” este prin redarea geometrică a figurilor, străină de 
arta Banatului. Inscripţiile fragmentare care o însoţesc indică numele a doi 
cunoscuţi zugravi din Transilvania, Iacov din Răşinari şi Toader format în 
ambianţa celui din dintâi. Anul 1743 înscris pe icoană  nu se leagă de nici 
unul din monumentele pictate de zugravul Iacob, dar semnătura fragmentară 
„Ia .... zugrav” ne obligă s-o atribuim totuşi lui Iacov din Răşinari aceasta 
fiind una din lucrările lui timpurii.  

Amintim printre numele de referinţă pentru dezvoltarea picturii în 
Banat şi pe cel al lui Stefan Tenetchi, prezent şi în colecţia veche a muzeului 
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doar prin două lucrări icoanele împărăteşti cu temele. „Maria cu pruncul” 
şi „Iisus binecuvântând,” din iconostasul bisericii de la Bodrog.  

Este de apreciat grija cu care Ioachim Miloia a selectat şi piese 
deosebit de interesante, produse ale unor zugravi ţărani şi preoţi, activi către 
sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul celui următor pe întreg cuprinsul 
Banatului. Amintim în această ordine de idei icoanele provenite din biserica 
de la Jebel, databile la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului 
al XIX-lea pe care le atribuim zugravului preot Popa Simion (Simion Prot) a 
cărui semnătură apare pe una din icoanele amintite mai sus, cu tema 
„Sfântul Nicolae”. Menţionăm, de asemenea, icoanele realizate, în anul 
1801, de un zugrav ţăran anonim cu tema „Bunavestire” acestea fiind 
reprezentative pentru arta ţărănească din Banat125.  

Din analiza acestui grup restrâns de icoane se desprind câteva 
concluzii. Din motive insuficient clarificate, explicate parţial prin ocupaţia 
turcească în Banat , perioada premergătoare începutului de sec. al XVIII-lea 
indica o etapă de stagnare a activităţii artistice din Banat, sau cel puţin de 
încetinire a acesteia, deoarece câteva icoane provenite în special din biserici 
aflate în partea de sud a provinciei par să aparţină prin arhaismul conceperii 
secolului al XVII-lea.  

Urmărind materialul iconografic prezentat mai sus referitor la 
„piesele datate sau databile în primele decenii” ale secolului al XVIII-lea, se 
observă influenţa sau prezenţa aici a zugravilor din Ţara Românească, 
fenomen sesizabil aproximativ în aceeaşi perioadă de timp şi în 
Transilvania. Aceştia au contribuit probabil la formarea zugravilor locali, a 
căror pictură păstrată în limitele simbolismului tradiţional, a preluat şi 
câteva elemente ale artei brâncoveneşti.  

Originea creatorilor nu este întotdeauna uşor de identificat. În 
secolul al XVIII-lea în Banat s-au stabilit sau au trecut meşteri itineranţi ori 
au fost vândute în târguri icoane cu origine diferită. Comunităţile ortodoxe 
au comandat sau cumpărat icoane venite din provinciile româneşti dar şi din 
Rusia sau Grecia.În acelaşi timp colecţia facilitează cunoaşterea universului 
zugravilor moalerilor şi pictorilor, ale căror creaţii oferă, în multe cazuri, 
repere cronologice privitoare la modul cum s-au raportat aceştia la tradiţie 
dar şi la creaţia apuseană. Apoi oferă posibilitatea de a identifica preferinţele 
ctitorilor români, sârbi şi macedoromâni ce alcătuiau lumea diferită etnic, 
dar reunită sub semnul ortodoxiei a celor care au plătit pictura de icoane 
uneori cu ocazia refacerii bisericii vechi, alteori cu ocazia ridicării celei noi.  

Din punct de vedere al comunităţilor, tipul de imagine pe care 
icoanele româneşti l-au oferit, reprezenta tradiţia la care s-au raportat, mai 
ales în primele decenii ale secolului al XVIII-lea, comunităţile ortodoxe din 
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provinciile intrate sub autoritatea politică a Casei de Austria, ameninţate, în 
această conjunctură de influenţele catolicismului126.  

În esenţă înnoirile de necontestat care au dus la conturarea unei 
atmosfere occidentalizate în  pictura din Banat, cu începere de după 
jumătatea secolului al XVIII-lea, nu au condus la anularea moştenirii 
tradiţiei.  

Acea „tulburare a vieţii religioase”, de care vorbea Ioachim Miloia 
referindu-se la una din componentele politicii imperiale, a însemnat 
deschiderea spre creaţia de factură apuseană reanalizându-se, de fapt, 
apropierea între cele două lumi, două confesiuni, două moduri de a aborda şi 
înţelege creaţia religioasă. 
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Unele aspecte referitoare la activitatea Parchetului 
Tribunalului Arad în perioada democratizării şi 

popularizării instituţionale (1948-1952) 
 
 

Emil Arbonie, Arad 
 

 
Numit şi Minister public, conform cadrului legal, principala 

sarcină a Parchetului a constat în supravegherea, controlul şi coordonarea 
activităţii ofiţerilor de poliţie judiciară, însărcinaţi cu constatarea, cercetarea 
şi urmărirea faptelor antisociale, stabilite sub forma crimelor, delictelor şi 
contravenţiilor prin legile cu caracter general sau special. Magistraţii 
însărcinaţi cu îndeplinirea atribuţiilor parchetului funcţionau sub denumirea 
de procurori, atribuţiile şi obligaţiile lor fiind stabilite în codurile penale şi 
de procedură penală, precum şi în dispoziţiile unor legi speciale de 
organizare judecătorească. 

După Marea Unire, unificarea treptată a dispoziţiilor din legile de 
organizare judecătorească (1924-1925), aflate în funcţie în teritoriile unite, a 
condus la reducerea numărului procurorilor. Funcţiile de Minister public 
aflate în vigoare pe lângă judecătoriile de pace din circumscripţiile Curţilor 
de Apel din Cluj, Oradea-Mare, Timişoara, Târgu-Mureş şi Cernăuţi au fost 
desfiinţate, afacerile penale fiind încredinţate în competenţa judecătorilor 
din structura judecătoriilor de pace1. În unele cauze penale, mai cu seamă în 
cele care produseseră dificultăţi de ordin material (civil), aceşti judecători 
aveau dreptul de a delega avocaţi care să îndeplinească atribuţii care erau de 
competenţa lor, dar care impuneau cercetări şi deplasări din sediul instanţei. 

Cu data de 1 septembrie 1925, s-au extins, pe întreg teritoriul ţării, 
dispoziţiile codului român de procedură penală, relative la poliţia judiciară, 
atribuţiile Ministerului public, a judecătorilor de instrucţie, a tribunalelor 
corecţionale ca instanţe de confirmare sau infirmare a mandatelor de 
arestare, precum şi cele referitoare la atribuţiile Camerelor de punere sub 
acuzare şi a modului de funcţionare a acestora pe lângă Curţile de Apel2.   

                                                 
1 Legea pentru suprimarea funcţiunilor de Minister public pe lângă judecătoriile de pace din 
circumscripţiile Curţilor de apel din Cluj, Oradea-Mare, Timişoara, Târgu-Mureş şi 
Cernăuţi, publicată în Monitorul Oficial nr. 55 din 11 martie 1925 (în continuare: M. Of.). 
2 Legea pentru modificarea dispoziţiilor din legea de organizare judecătorească (M. Of., nr. 
84 din 14 aprilie 1925).  
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Astfel, făcând parte din Corpul magistraţilor, procurorii funcţionau 
numai pe lângă tribunale, Curţile de Apel şi Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, în baza delegaţiilor date de ministrul Justiţiei, având diferite grade 
profesionale, în funcţie de vechimea profesională şi atribuţiile profesionale 
pe care trebuiau să le îndeplinească. În cazul în care, din diverse motive, un 
judecător de instrucţie, un procuror sau un substitut era împiedicat să-şi 
exercite atribuţiile, preşedintele tribunalului avea dreptul de a delega, pe 
scurtă durată, un alt judecător pentru a-i ţine locul în scopul îndeplinirii 
acestor atribuţii speciale.  

Numărul procurorilor din tribunale se stabilea de către ministrul 
Justiţiei, în funcţie de numărul cauzelor de competenţa poliţiei judiciare, 
aflate în curs de rezolvare. Şeful parchetului îndeplinea funcţia de prim 
procuror. El avea dreptul de a delega procurorii să facă anchete, rechizitorii 
sau să pună concluzii înaintea tribunalului, însărcinându-i cu orice lucrare 
de competenţa lor, inclusiv executarea hotărârilor definitive ale instanţelor 
judecătoreşti, referitoare la mandatele de arestare şi amenzile judecătoreşti, 
conducând şi controlând toate aceste activităţi. În acest ultim sens, prim 
procurorul din cadrul tribunalului judeţean putea delega unul sau mai mulţi 
ofiţeri de poliţie judiciară, să desfăşoare activităţi speciale din sarcina 
procurorilor, mai cu seamă în ceea ce privea efectuarea diverselor şi 
complexelor cercetări penale şi aducerea la îndeplinire a măsurilor stabilite 
de către judecătorii Cabinetelor de instrucţie3. 

Pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite de legea de organizare 
judecătorească sau ordinele ministrului Justiţiei, procurorii erau ajutaţi de 
către funcţionarii care făceau parte din cancelariile parchetelor. Secretarul 
era capul cancelariei, având dreptul de control şi supraveghere asupra 
tuturor funcţionarilor din cancelarie. Ajutorul de secretar îl înlocuia pe 
secretar ori de câte ori era nevoie, executând lucrările cerute de membrii 
parchetului, contrasemnând, la fel ca secretarul, toate lucrările la care a 
contribuit. Arhivarul ţinea evidenţa registrelor pentru executarea hotărârilor, 
cele de denunţuri, reclamaţii, delegaţiuni şi rechizitorii, ordonanţe definitive, 
corpuri delicte, amenzi judecătoreşti, etc. El păstra actele, dosarele, 

                                                 
3 În noiembrie 1919,Tribunalul Arad l-a delegat pe comisarul Ioan Dateşan să cerceteze 
cazul asasinării celor doi preoţi români din Şimand, în 19 aprilie 1919. După cercetări care 
au durat aproape un an, a descoperit un număr de 10 asasini în lagărele din Debrecen şi 
Nyregyháza, aducându-i în faţa instanţei arădene (Românul, nr. 244 din 14 noiembrie 1920, 
p. 5). În perioada 1928-1939 a îndeplinit delegaţiile Parchetului Tribunalului Arad, inclusiv 
în cauzele de revizuire a cetăţeniei române (Emil Arbonie, Eugeniu Criste, Ordinea şi 
siguranţa publică arădeană (1919-1929). Structuri instituţionale şi personal, Editura 
Concordia, Arad, 2011, p. 137). 
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registrele parchetului, colecţia Monitoarelor Oficiale şi sigiliul parchetului. 
Registratorul era însărcinat cu primirea hârtiilor adresate parchetului, ţinerea 
registrelor de intrare, ieşire şi expediere4.  

Dacă era cazul, cancelaria parchetului avea şi un om de serviciu, 
denumit aprod, care îndeplinea diverse servicii, inclusiv pe acelea de uşier, 
apărând secretizarea şedinţelor la care participau procurorii, dar care nu erau 
publice. 

 Parchetul Tribunalului Arad a fost inclus în circumscripţia Curţii 
de Apel Timişoara, sub controlul şi îndrumarea procurorului general al 
acesteia, cu excepţia perioadei octombrie 1940 - mai 1945, când a 
funcţionat, temporar şi provizoriu, Curtea de Apel Arad-Oradea, în urma 
punerii în aplicare a Diktatului de la Viena, din 30 august 19405. 

De-a lungul timpului, în general, Parchetul Tribunalului Arad a 
avut patru-cinci  procurori, unul fiind delegat cu conducerea instituţiei, în 
funcţia de prim-procuror6.  

Sarcina principală a procurorilor consta în iniţierea şi rezolvarea 
acţiunilor penale, precum şi a celor civile, generate de comiterea 
infracţiunilor. Acţiunile penale se puneau în mişcare din oficiu, atunci când 
nu era necesară o plângere sau o autorizare prealabilă. În cadrul acţiunilor 
penale, procurorii reprezentau Statul român, urmărind infracţiunile şi 
exercitând acţiunile penale în conformitate cu prevederile Codului de 
procedură penală7. 

Cunoaşterea faptelor infracţionale se realiza prin denunţuri şi 
plângeri. Denunţurile erau încunoştinţări scrise, făcute de către orice 
persoană, iar plângerile erau încunoştinţări făcute de către persoanele care 
au suferit vătămări în urma comiterii faptelor penale. 

Pentru punerea în aplicare a acţiunilor penale, procurorii sau 
persoanele delegate de către aceştia, aveau datoria de a efectua primele 
cercetări în scopul strângerii informaţiilor sau a probelor necesare. În cazul 

                                                 
4 Regulamentul pentru organizarea serviciului interior al tribunalelor, al grefelor lor şi al 
cancelariei parchetelor, publicat în M. Of. nr. 285 din 29 decembrie 1925. 
5 Curtea de Apel Arad-Oradea şi-a încetat activitatea cu data de 1 mai 1945, prin Decizia 
ministerială nr. 31.881 din 30 martie 1945 (ibidem, nr. 75 din 31 martie 945, p. 2635). 
6 În ianuarie 1937: Constantin Vulpe în funcţia de prim procuror şi procurorii Augustin 
Gitta, Iancu Gutunoiu şi Ioan Blanariu; în ianuarie 1940: Petre I. Ionescu în funcţia de prim 
procuror şi procurorii Andrei Greavu, Ioan Moisescu şi Gheorghe I. Cristea; în ianuarie 
1945; prim procuror Marcu Huţiu şi procurorii Vasile Ştefănescu, Victor D. Doboşi, Ioan 
Moisescu; în ianuarie 1946: prim procuror Marcu Huţiu şi procurorii Victor Doboşi, 
Dumitru I. Leşan, Ioan Moisescu şi Aurel Zegrean; în martie 1947: prim procuror 
Constantin Gh. Gaman, Dumitru I. Leşan şi Ioan Moisescu,  
7 Noul Cod de procedură penală a fost publicat în  M. Of. nr. 66 din 19 martie 1936. 
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crimelor sau delictelor grave, precum şi când făptuitorii nu erau cunoscuţi, 
procurorii trimiteau denunţurile şi plângerile primite direct judecătorilor de 
instrucţie, pentru efectuarea primelor cercetări. 

După efectuarea primelor cercetări, în funcţie de rezultatul 
acestora, procurorul trimitea cauza judecătorului de instrucţie, în cazul 
crimelor şi delictelor de natură complicată, pentru instruire sau direct 
instanţei de judecată competentă, în cazul contravenţiilor, după îndeplinirea 
formalităţilor competente.   

Cabinetele de instrucţie erau formate dintr-un judecător, delegat de 
către preşedintele tribunalului şi un grefier. Grefierul îndeplinea atribuţiile 
arhivarului şi registratorului parchetului, în ceea ce privea lucrările 
Cabinetului de instrucţie, fiind obligat să păstreze secretul cauzelor care se 
instruiau, fiindu-i interzisă orice informaţie în legătură cu aceste lucrări. 

Instrucţia avea ca scop descoperirea şi constatarea probelor şi 
indiciilor, pe baza cărora se decidea dacă era cazul ca inculpatul să fie trimis 
în judecată. Instrucţia se făcea numai pentru fapta arătată în rechizitoriu sau 
plângere şi numai contra persoanei învinuite de acea faptă, cuprinzând 
efectuarea interogatoriilor, ascultarea martorilor, cercetări la faţa locului, 
percheziţii domiciliare, ridicarea actelor probatorii. 

În continuare, Codul de procedură penală cuprindea dispoziţii 
referitoare la judecarea cauzei8, exercitarea căilor de atac9, executarea 
hotărârilor judecătoreşti10, punerea în aplicarea a procedurilor speciale şi a 
măsurilor de interes public11, activităţi în care procurorii aveau diferite 
atribuţii şi obligaţii. 

Popularizarea Justiţiei româneşti, la cererea şi după modelul 
sovietic, a mărit numărul şi sfera atribuţiilor procurorilor şi a Camerelor de 
instrucţie12. Parchetele erau denumite Minister public, capul acestora fiind 
ministrul Justiţiei. Ministerele publice funcţionau pe lângă Curtea de Casaţie 
şi Justiţie (un procuror general şi şapte procurori), pe lângă Curţi şi 
tribunale, numărul procurorilor fiind stabilit de ministrul Justiţiei. La fiecare 
Minister public, de lângă tribunale, funcţionau şi doi asesori populari, care, 
controlau activitatea Camerelor de instrucţie, fiind obligaţi să cerceteze 
dosarele cauzelor clasate şi să raporteze procurorului general al Curţii 
respective, cauzele pe care le socoteau că au fost clasate pentru motive 

                                                 
8 Art. 291-438. 
9 Art. 439-518. 
10 Art. 519-555. 
11 Art. 556-662. 
12 Legea nr. 341 pentru organizarea judecătorească, publicată în M. Of. nr. 282 din 5 
decembrie 1947. 
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neîntemeiate, având şi dreptul de a declara recurs la Camera de instrucţie 
împotriva ordonanţelor de neurmărire penală. 

Rolul magistraţilor de la judecătoriile rurale a scăzut. Astfel, pe 
lângă aceste judecătorii, ministrul Justiţiei putea înfiinţa posturi de procurori 
populari, care să pună concluziunile în cauzele penale, precum şi în alte 
cauze de interes obştesc. Aceştia erau numiţi dintre absolvenţii şcolilor 
speciale judiciare, cu durata de 1-2 ani, ce urmau să fie stabilite de Consiliul 
de Miniştri. 

Procurorii tribunalelor lucrau sub conducerea primului procuror, 
care avea dreptul de oprire a lucrărilor sau concluziunilor cu care nu era de 
acord. Legea stabilea condiţiile în care, cu data de 1 martie 1948 - când 
legea s-a pus în vigoare -, puteau fi numiţi procurorii, în diferite funcţii şi 
cum puteau fi desemnaţi asesorii populari care trebuiau să funcţioneze în 
cadrul instanţelor judecătoreşti.  

Democratizarea Justiţiei româneşti, prin punerea în aplicare, cu 
data de 1 martie 1948, a noii legi de organizare judecătorească, a impus şi 
stabilire unor noi sarcini profesionale procurorilor. Prin ordin, ministrul 
Justiţiei, arădeanul Avram Bunaciu, a transmis prim procurorilor dispoziţii 
referitoare la noile atribuţii ale procurorilor, a căror îndeplinire era urmărită 
de către inspectorii judecătoreşti sau, în mod direct, de către minister, 
neîndeplinirea lor fiind pusă sub sancţiune „cu severitate expresă”. Conform 
concepţiei lui Avram Bunaciu, democratizarea Justiţiei implica, nu numai o 
nouă conducere a instanţelor de judecată, ci, mai ales, un sistem de activitate 
nou iniţiat, a cărui îndeplinire trebuia urmărită de către procurori, în 
următoarele domenii: obligativitatea prezenţei magistraţilor la serviciu în 
timpul întregului program orar şi a modului de îndeplinire a atribuţiilor 
profesionale. 

Astfel, procurorii trebuiau să urmărească prezenţa obligatorie la 
serviciu a magistraţilor şi asesorilor populari în fiecare zi, punctualitatea şi 
conştiinciozitatea acestora constituind „un exemplu pentru întreg corpul 
funcţionăresc”. Ei nu puteau lipsi de la serviciu, decât pe baza unor permisii 
aprobate şi numai în cazuri temeinic motivate, şi nu se puteau prezenta la 
Ministerul Justiţiei, decât atunci când erau chemaţi prin ordin, în interes de 
serviciu sau li se aprobase cererea de audienţă, înaintată numai pe cale 
ierarhică. 

Trebuia urmărit şi rolul deosebit de activ al magistraţilor în 
exercitarea atribuţiilor profesionale. Aplicarea noii reforme a Justiţiei, care 
condusese la reducerea numărului de magistraţi, impusese obligaţia 
magistraţilor încadraţi în noile instanţe, să participe la şedinţe de judecată în 
fiecare zi, cantitatea activităţilor profesionale neputând influenţa calitatea 
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lucrărilor judecătoreşti, hotărârile şi încheierile trebuind redactate imediat şi 
„cu toată îngrijirea”. 

Pentru îndeplinirea noilor sarcini ale Justiţiei democratice, 
magistraţii trebuiau să ţină „contactul” permanent, zi de zi, cu asesorii 
populari şi funcţionarii judecătoreşti. Această legătură permanentă a 
judecătorilor cu asesorii populari şi membrii  funcţiunilor contabil-
administrative, trebuia bazată pe „încredere, sprijin reciproc şi critică 
constructivă”, necesare noilor încadraţi, proveniţi din rândul clasei 
muncitoare în alianţă cu ţărănimea muncitoare. 

Pentru a se verifica modul de punere în vigoare a reformei Justiţiei, 
prim procurorii erau datori să înainteze Ministerului Justiţiei dări de seamă 
săptămânale, cuprinzând mersul activităţii instanţelor din circumscripţia 
tribunalului, greutăţile întâmpinate şi lipsurile existente – de orice natură -, 
precum şi eventualele propuneri de înlăturare a acestora13.  

Schimbarea regimului politic, la sfârşitul lui decembrie 1947, a 
impus emiterea unei noi legi fundamentale a statului democrat popular. Între 
alte dispoziţii, Constituţia din 13 aprilie 1948 a stabilit şi noile sarcini ale 
organelor judecătoreşti şi Parchetului14. După model sovietic15, a fost creat 
un organ general separat pentru supravegherea legalităţii de către funcţionari 
şi cetăţeni, prin instituirea funcţiei de procuror general al ţării, numit de 
către Prezidiul Marii Adunări Naţionale, la propunerea guvernului16. 
Parchetul avea sarcini de a supraveghea respectarea legilor penale de către 
funcţionarii publici şi cetăţeni şi de a veghea „îndeosebi la urmărirea şi 
pedepsirea crimelor împotriva ordinei şi libertăţilor democratice, a 
intereselor economice, a independenţei naţionale şi a suveranităţii 
Statului”17. 

Printr-o nouă lege urma să se stabilească modul de organizare, 
atribuţiile şi funcţionarea Parchetului. Astfel, Decretul nr. 2 din 21 aprilie 
1948, a stabilit sarcina Parchetului General de a supraveghea respectarea 
legilor penale în Republica Populară Română, atât de către funcţionarii 
publici, cât şi de ceilalţi cetăţeni18. În special, Parchetul veghea la urmărirea 
şi pedepsirea crimelor împotriva ordinei şi libertăţii democratice, a 

                                                 
13 Serviciul Judeţean Arad al Arhivelor Naţionale (în continuare: A. N. Arad), fond 
Parchetul Tribunalului Arad, dosar nr. 286/1948, f. 5. 
14 Articolele 86-98 (M. Of. nr. 87 bis din 13 aprilie 1948, p. 3385). 
15 Detalii la K.P. Gorşenin, Parchetul sovietic, Moscova, 1947, traducere de R. Donici şi 
tipărită de Editura de stat pentru literatura juridică, f. a., 84 p.  
16 Articolul 98 din Constituţie. 
17 Ibidem, articolele 95-96. 
18 Publicat în M. Of. nr. 95 din 1948, pp. 5685-5689. 
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intereselor economice, independenţei naţionale şi suveranităţii statului. A 
fost fixată o ierarhie a funcţiilor procurorilor. Funcţionând sub conducerea 
ministrului Justiţiei, Parchetul se compunea din procurorul general, care era 
şeful Parchetului General; un prim procuror şi opt procurori pe lângă Curtea 
Supremă, care înlocuia Curtea de Casaţie şi Justiţie; prim procurori şi un 
număr de procurori stabiliţi de ministru, pe lângă Curţi şi tribunale, precum 
şi procurori pe lângă judecătoriile populare19.   

Condiţiile generale pentru numirea procurorilor20, erau completate 
cu condiţiuni speciale pentru numirea şi promovarea în funcţie21, fiind 
stabilite îndatoririle, drepturile şi măsurile disciplinare la care arau supuşi în 
cazul încălcării îndatoririlor22. 

Prim procurorul Parchetului de pe lângă tribunal era capul 
procurorilor din acea circumscripţie, având dreptul să oprească concluziile 
acestora, cu care nu era de acord. Bilunar, prin rapoarte înaintate primului 
procuror de pe lângă Curte (fosta Curte de Apel), el semnala dificultăţile 
constatate cu ocazia aplicării legilor, arătând mersul justiţiei în judeţ. 
Parchetele înaintau periodic, bilunar, trimestrial şi anual, dări de seamă 
statistice referitoare la activităţile desfăşurate. Acestea cuprindeau referiri la 
corespondenţă, cauzele constituite, clasate, puse pe rol şi soluţionate, 
precum şi activităţile procurorilor în domeniul Cabinetelor de instrucţie, 
participarea la şedinţele referitoare la cauzele de sabotaj, penale şi civile, 
modul de punere în aplicare a hotărârilor definitive cu pedepse privative de 
libertate, aplicarea amenzilor, precum şi activităţile din condicile de lucru.  

O altă noutate a „democratizării şi popularizării justiţiei” române, 
din aprilie 1948, consta în dreptul ministrului Justiţiei de a înfiinţa, prin 
decizii ministeriale, posturi de procurori pe lângă judecătoriile populare 
mixte şi rurale. Aceşti procurori populari  puteau deschide acţiunea penală 
numai în temeiul unei autorizaţii generale sau speciale, dată prin decizie 
ministerială. Ei erau numiţi din rândul absolvenţilor şcolilor juridice 
speciale, cu durata de 1-2 ani, având obligaţia de a raporta, bisăptămânal, 
                                                 
19 În baza Decretului nr. 1 pentru modificarea unor dispoziţii din Legea nr. 341 din 5 
decembrie 1947 pentru organizarea judecătorească, judecătoriile mixte şi judecătoriile 
rurale purtau denumirea de judecătorii populare (ibidem, pp. 3684.3685).  
20 Cetăţenia română; exerciţiul drepturilor civile şi politice; îndeplinirea obligaţiilor 
prevăzute de legea pentru recrutarea armatei; titlul de doctor sau licenţiat de la o facultate 
de ştiinţe juridice din ţară sau din străinătate, echivalat potrivit legilor române; cunoaşterea 
limbii române şi neinculparea sau condamnarea pentru crime sau delicte, prevăzute de art. 
21. Procurorii se numeau prin decret prezidial, putând fi promovaţi de ministrul de Justiţie 
în funcţii superioare, fără îndeplinirea condiţiilor de stagiu.  
21 Art. 24-30. 
22 Art. 31-65. 
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prim procurorului de la Parchetul tribunalului, dificultăţile constatate cu 
ocazia aplicării legilor. În cazul în care nu erau numiţi procurori pe lângă 
judecătoriile populare, această obligaţie revenea, în continuare, şefului 
judecătoriei populare.  

În noiembrie 1948, Parchetul Tribunalului Arad era compus din 
patru procurori: prim procuror Andrei Greavu, Ioan Moisescu - procuror cu 
gradul de preşedinte de Tribunal şi procurorii Iulică Vrăbete, fost comisar de 
poliţie şi Artur Beiu, fost judecător23, doi asesori populari: Aurel Mânzat şi 
Sidonia Jilovan şi şapte salariaţi: Augustin Chiral – prim secretar, Gheorghe 
Baltă – dactiloscop (şeful Biroului de Cazier Judiciar), Petru Iova – secretar 
(1 aprilie 1948-5 ianuarie 1949), Petre Tănase – ajutor de secretar, 
Gheorghe Nedelcu – impiegat arhivar24, Maria Bontău – dactilografă şi Ioan 
Ciulean – cusător de dosare. 

În cadrul parchetului a funcţionat şi un medic legist, care avea 
obligaţia întocmirii rapoartelor medico-legale în condiţiile prevăzute de 
lege. În urma înfiinţării Serviciului judeţean medico-legal, cu data de 29 
aprilie 1949 medicul legist Dimitrie Berariu a fost pus în disponibilitate din 
cadrul Parchetului25.  

În perioada ianuarie-noiembrie 1948, fuseseră mai mulţi procurori 
şi funcţionari, care au fost trecuţi în disponibilitate, pensionaţi sau mutaţi la 
alte instituţii. Zilnic, primul procuror era obligat să ţină prezenţa ori absenţa 
procurorilor şi funcţionarilor parchetului, raportând superiorilor absenţele 
nemotivate, pentru a fi pedepsite. Fuseseră înfiinţate condici de lucru, în 
care se ţinea evidenţa activităţilor desfăşurate de procurori şi funcţionari.  

La începutul anului 1949, salariile procurorilor arădeni erau 
cuprinse între 5.000- 8.000 lei (8.375 lei Andrei Greavu;  7.525 lei Ioan 
Moisescu, 5.425 lei Iulian Vrăbete şi 5.250 lei Artur Beiu), iar cele ale 
funcţionarilor între 2.000-7.900 lei (7.955 lei Augustin Chiral, 5.775 lei 
Gheorghe Baltă; 4.060 lei Petru Iova, 3.600 lei Petre Tănase, 2.870 lei 
Maria Băntău şi 2.250 lei Ioan Ciulean). Lunar, atât procurorii, cât şi 
funcţionarii erau datori să achite cotizaţiile pentru Secţia Justiţie a 
Sindicatului Salariaţilor Publici al Judeţului Arad (între 22 şi 84 lei), 
cotizaţii pentru Asociaţia de Prietenie Româno-Sovietică (ARLUS, 30 plus 
5 lei), plata abonamentelor la ziarele Viaţa sindicală (100 lei) şi Scânteia 
(80 lei), precum şi a timbrului cultural în valoare de 10 lei26.   

                                                 
23 A. N. Arad, fond Parchetul Tribunalului Arad, dosar nr. 286/1948, f. 27. 
24 Pus în retragere pe data de 31 decembrie 1949 pentru întocmirea fişei de pensie (Ibidem, 
dosar nr. 318/1949, f.3). 
25 Ibidem, dosar nr. 287/1948, f. 37 şi 318/1949, f. 4. 
26 Ibidem, f. 25.  
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Până în august 1952, toţi procurorii arădeni au fost schimbaţi. În 
perioada 1951-1952 au funcţionat procurorii Popescu Ioan, Francisc Mezei, 
Bredureanu Mihai, Miclea Traian, Dron Constantin, Zubcov Iulia, Ştefan 
Mikloş, Cichi Eugenia, Tatu Romulus, Ioan Pinték, Marian Vasile, Dragoş 
Mircea şi Stroescu Grigore27. 

Evidenţa activităţilor profesionale ale procurorilor erau raportate 
periodic, autorităţilor superioare, inclusiv cabinetului Ministerului de 
Justiţie, conform ordinelor date de către Ministerul Justiţiei, procurorul 
general şi primul procuror al Curţii Timişoara. Lunar, se trimitea 
Cabinetului ministrului de Justiţie, situaţie statistică a celor 2 Cabinete de 
instrucţie privind dosarele aflate pe rol, soluţionate în cursul lunii trecute, în 
comparaţie cu aceeaşi lună a anului precedent28. Conform unui formular 
tipărit, care cuprindea 31 de rânduri şi 165 coloane, se trimiteau şi situaţii 
ale activităţilor zilnice desfăşurate de instanţele judecătoreşti29.  

Evidenţele Parchetului Tribunalului Arad arată o activitate 
deosebit de complexă a acestei instituţii, dar care nu se deosebeşte faţă de 
celelalte autorităţi, din alte regiuni ale ţării. 

Registrele de intrare ale corespondenţelor adresate Parchetului 
Tribunalului Arad, în anul 1948, materializează un număr total de 22.800 
hârtii intrate, care conţineau ordine circulare şi instrucţiuni trimise de către 
autorităţile superioare, cereri şi sesizări instituţionale şi personale, 
denunţuri, reclamaţii şi plângeri ale persoanelor fizice şi juridice30.  

Cea mai voluminoasă corespondenţă a fost trimisă de către 
instanţele judecătoreşti şi parchetele civile şi militare, precum şi 
penitenciarele civile şi militare din toată ţara, iar din plan local, de către 

                                                 
27 Ibidem, dosar nr. 313/1948, f. 40-58. 
28 A.N. Arad. fond  Parchetul Tribunalului Arad, dosar 319/1949, f. 12. Aceste situaţii 
statistice cuprindeau date referitoare la cauzele intrate (instrucţii, cercetări şi comisii 
rogatorii); cauze rezolvate; cauze în curs de rezolvare;  
29 Se transmitea: situaţia proceselor aflate pe rol, inclusiv a celor intrate azi; procesele ce se 
judecă azi, procesele soluţionate azi; amânări; afaceri rămase definitive azi; indivizi aflaţi în 
închisoare pentru instrucţie şi judecată; indivizi scoşi de sub urmărire; indivizi trimişi în 
judecată; indivizi trimişi în judecată azi; ordine definitive date azi; indivizi judecaţi; 
soluţionări civile date azi; hotărâri civile date azi; proceduri necontencioase şi activităţi de 
notariat efectuate azi (Ibidem, dosar nr. 320/1949, f. 19). 
30 Ibidem. Registrul de intrare vol. I (dosar nr. 305/1948, 250 f.) cuprinde 250 file, fiind 
înregistrate 7.530 de corespondenţe primite în perioada 1 ianuarie-1 mai 1948; vol. II 
(dosarul 306/1948, 250 f.) are înregistrate 6.126 corespondenţe primite în perioada 1 mai-6 
august 1948; vol. III (dosarul 307/1948, 250 f.) are înregistrate 6.139 corespondenţe 
înregistrate în perioada 7 august-13 noiembrie 1948, iar vol. IV (dosar nr. 308/1948, 250 f.) 
are înregistrate 3.003 corespondenţe primite în perioada 13 noiembrie-31 decembrie 1948 şi 
alte 2.650, în perioada 1 ianuarie-21 martie 1949.  
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Chestura Poliţiei Municipiului Arad, serviciile administrativ şi judiciar al 
acesteia, precum şi comisariatele de circumscripţii31, Serviciul de Siguranţă 
Arad32 şi Poliţia de Frontieră Curtici, Legiunea de Jandarmi Arad şi 
posturile comunale de jandarmi, autorităţile administrative urbane şi rurale, 
spitalele, instituţiile vamale şi altele.  

În anul următor, au fost înregistrate 17.693 de acte intrate prin 
corespondenţă33. 

Reorganizarea administrativ-economică din toamna anului 1950, 
precum şi cea instituţională, au generat scăderea numărului instituţiilor 
administrativ-teritoriale şi a contribuit la reducerea volumului de 
corespondenţă adresat Parchetului Tribunalului Arad, urmare a concentrării 
activităţilor de cercetare penală. Astfel, în perioada 2 ianuarie-30 decembrie 
1950, au fost înregistrate un număr de 12.511 corespondenţe intrate la 
secretariatul acestei instituţii34, 7.423 în anul 195135 şi 3.082 în perioada 1 
ianuarie-9 iunie 195236, perioadă după care s-a desfiinţat instituţia 
Parchetului, fiind înlocuită cu instituţia Procuraturii.  
    
Tabloul corespondenţei intrate în Parchetul Tribunalului Arad în perioada 1 ianuarie 

1948-9 iunie 1952 
 

 
Anul 1948 1949 1950 1951 1952 
Total 22.800 17.693 12.511 7.423 3.082 

Total general 63.509     
 

Începând cu anul 1948, structura profesională superioară a 
Parchetului Tribunalului Arad  a constat în Ministerul Justiţiei, Parchetul 
General al P.P.R. şi Parchetul General al Curţii Timişoara. Ministerul 
Justiţiei, prin Secretariat şi direcţiile de specialitate, a trimis Parchetului 
                                                 
31 Prin Decretul nr. 25, publicat în M. Of. nr. 19 din 23 ianuarie 1949, a fost înfiinţată 
Miliţia Populară în locul Poliţiei. 
32 Înfiinţarea şi organizarea Direcţiunii Generale a Securităţii Poporului s-a realizat în baza 
Decretului nr. 221, publicat în  ibidem, nr. 200 din 30 august 1948. 
33 A.N. Arad. fond  Parchetul Tribunalului Arad, dosar 319/1949, dosarele nr. 308/1948, 
332, 333 şi 334/1949. Au intrat 2.600 acte în perioada 1 ianuarie-21 martie 1949, 5.229 acte 
în perioada 21 martie-29 iunie 1949, 5.425 acte în perioada 29 iunie-14 octombrie 1949 şi 
alte 4.332 acte până la 31 decembrie 1949. 
34 Ibidem, dosarele nr. 349, 350 şi 351/1950. În perioada 1 ianuarie-9 iunie au intrat 6.126 
acte, 5.872 în perioada 9 iunie-1 decembrie şi 511 în perioada 2 -30 decembrie 1950.  
35 Ibidem, dosarele nr. 351/1950 şi 363/1951. Au fost înregistrate 4.409 acte în perioada 1 
ianuarie-20 august şi 3.313 în perioada 20 august-31 decembrie 1951.  
36 Ibidem, dosar nr. 363/1951-1952. 
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Tribunalului Arad decizii referitoare la numiri, delegări, transferări, mutări 
şi punerea în disponibilitate a personalului parchetului, ordine circulare şi 
instrucţiuni referitoare la salarizare, punerea în aplicare a diverselor acte 
normative, modul de colaborare cu instituţiile care contribuiau la sprijinirea 
activităţii procurorilor, solicitarea diverselor situaţii statistice, etc. Parchetul 
General al R.P.R. a emis dispoziţii şi instrucţiuni referitoare la modul de 
îndeplinire a sarcinilor profesionale, iar Parchetul General al Curţii 
Timişoara a trimis copii ale diverselor ordine şi instrucţiuni emise de 
autorităţile superioare, solicitând trimiterea situaţiilor statistice periodice, a 
dosarelor cauzelor cărora li se făcuse recursuri, graţierea unor persoane, 
suspendarea executării unor pedepse sau eliberarea unor arestaţi, copii ale 
proceselor-verbale de inspecţii făcute de procurorul general al Curţii, 
avertizări asupra unor greşeli profesionale, etc. 

Corespondenţa primită de la autorităţile superioare era pusă în 
aplicare prin înscrierea în unele registre speciale37 şi apoi arhivarea în 
dosare speciale38, cu termene de păstrare permanente sau temporare, în 
funcţie de dispoziţiile referitoare la conservarea lor, având caracter public 
sau secret.   

Majoritatea cererilor adresate de către persoanele fizice solicitau 
reconstituirea actelor de stare civilă39 ori îndeplinirea formalităţilor pentru 
obţinerea dispenselor de căsătorie40.  
                                                 
37 Au fost păstrate şi predate structurilor locale ale Arhivelor Statului registrele de intrare şi 
ieşire a corespondenţei; registre de denunţuri, reclamaţiuni, delegaţiuni şi rechizitorii; 
registre opis-uri alfabetice ale persoanelor care au făcut obiectul cercetărilor şi 
instrucţiunilor penale; registre de executare a pedepselor privative de libertate; registru de 
lucru al asesorilor populari şi evidenţa cauzelor cu arestaţi; registre de executare a 
amenzilor penale; registre de evidenţa cheltuielilor penale; registrul corpurilor delicte; 
registre de termene ale şedinţelor penale, civile şi de sabotaj; registru de evidenţa cauzelor 
repartizate la cabinetele de instrucţie; registru de apeluri şi recursuri înaintate instanţelor 
judecătoreşti; condici de expediţie a corespondenţei.       
38 Dosare referitoare la corespondenţa cu Ministerul Justiţiei, Procuratura Generală a R.P.R; 
Procuratura Generală a Curţii Timişoara, Curtea Timişoara, preşedintele Tribunalului Arad, 
instanţele judecătoreşti, ordonanţe referitoare la trimiterea în judecată sau scoaterea de sub 
urmărirea penală ale judecătorilor de instrucţie; autorizaţii de efectuare a percheziţiilor 
domiciliare; referate pentru prelungirea reţinerilor pentru cercetări; telegrame pentru 
urmărirea unor deţinuţi evadaţi din penitenciare; rapoarte ale judecătoriilor privind 
soluţionarea dosarelor privind infracţiunile de sabotaj; personalul angajat şi statele de plată 
ale salariaţilor; dări de seamă statistice lunare, trimestriale şi anuale privind volumul de 
soluţionare a dosarelor.   
39 Refugiaţii din Basarabia şi Bucovina de Nord, domiciliaţi în Arad, solicitau obţinerea 
extraselor de naştere, certificatelor de naţionalitate şi de căsătorie, rămase în teritoriile 
cedate ori pierdute în timpul celui de al Doilea Război Mondial. Pentru reconstituirea lor, 
Parchetul Tribunalului Arad întocmea Publicaţiuni, trimise pentru anunţare declarativă în 
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Primăria Aradului solicita începerea îndeplinirii acelor formalităţi 
necesare obţinerii în custodie, sechestrarea şi atribuirea unor locuinţe 
particulare în proprietatea statului, ai căror proprietari „au părăsit ţara în 
mod fraudulos”, cerând totodată, şi „pornirea procedurilor de retragere a 
naţionalităţii” acestora, conform unor dispoziţii legale din anul 194041.   

Primăriile comunale din judeţ înaintau adrese prin care confirmau 
afişarea publică a unor decizii referitoare la stabilirea preţurilor de vânzare 
ale produselor, activitate impusă de lege pentru combaterea speculei ilicite 
şi a sabotajului economic, care constituia una dintre cele mai voluminoase 
activităţi ale instanţelor judecătoreşti şi Parchetului42.     

                                                                                                                            
Monitorul Oficial şi ziarul local Libertaea Poporului, pe cheltuiala solicitanţilor, invitând 
orice persoană sau autoritate „care deţineau un act sau alte înscrisuri privitoare la actele ce 
urmează a fi reconstituite, să le depună sub luare de dovadă la Grefa  Tribunalului Arad”. 
Totodată, invita orice persoană care cunoştea pe petiţionar, să se prezinte la Parchetul 
Tribunalului Arad pentru a arăta în scris datele pe care le posedau cu privire la starea civilă 
a petiţionarului. Cererea solicitantului era trimisă apoi unui Cabinet de instrucţie „cu 
rugămintea de a audia martorii arătaţi, sub prestare de jurământ, asupra celor arătate în 
petiţiune, după care să ni se restituie actele. Dintre astfel de solicitanţi amintim pe Jitaru 
Vasile, Cerchez Iordache, Wexler Clara, Ştefan Claudia, Visloguzov Andrei, Wexler 
Rachmiel, Schnapp Oscar, Polak Smil, Enescu Ioan, Elisei Zeleniu, Gontar Valentin, 
Cirean Vasile, Olanic Grigore, Stoica Pavel, Reinstein Clara, Gurileţ Ilie, Guluşniuc Vasile, 
etc. (Ibidem, dosar nr. 302/1948, 1-109).    
40 Aceste dispense erau solicitate de către persoanele ale căror soţi sau soţii au dispărut, fără 
formalităţi, în timpul sau după cel de al Doilea Război Mondial.   
41 Legea nr. 877 din 9 decembrie 1940, republicată în Monitorul Oficial nr. 43 din 21 
februarie 1948 (Ibidem,  f. 111, 116). 
42 Aproape o pătrime din numărul infracţiunilor denunţate sau reclamate Parchetului 
Tribunalului Arad, în perioada 1948-1952, au făcut referire la diverse acte penale de sabotaj 
(Registrele opis nr. 312/1948; 337/1949; 353/1950; 367/1951 şi 378/1952). În iulie 1947, 
punând în aplicare o circulară a Ministerului Justiţiei pentru combaterea speculei ilicite şi 
sabotajului economic, procurorul general C. Dobianu de la Parchetul General al Curţii de 
Apel Timişoara a trimis Parchetului Tribunalului Arad o ordonanţă care cuprindea 
următoarele dispoziţii: „1. Contact permanent cu autorităţile administrative şi poliţieneşti, 
în vederea fixării de preţuri şi afişarea lor la articolele la care fixarea acestor preţuri este de 
atributul autorităţilor administrative; 2. Să ceară organelor poliţieneşti să exercite un 
permanent control cu privire la afişarea preşurilor în pieţele alimentare; 3. Magistraţii să 
împartă oraşul pe sectoare, în care aceştia să exercite controlul asupra tuturor 
intreprinderilor comerciale şi industriale; 4. Să se înfiinţeze un Birou al reclamaţiilor pe 
lângă Parchet şi Poliţie, în care vor funcţiona procurorii de serviciu şi comisarii de serviciu. 
Este suficientă reclamaţia verbală, care trebuie înscrisă într-un registru special, cu numele 
reclamantului, al învinuitului şi rezultatul cercetărilor: 5. În zilele de piaţă poliţiştii să fie 
acolo, făcând actele necesare împotriva vinovaţilor; 6. Actele primite la Parchet să fie 
rezolvate şi trimise la Instanţă în aceeaşi zi, insistând ca termenele de judecată să fie cât mai 
scurte; 7. cercetările sau instrucţia se vor face cât mai repede, dacă vor fi necesare; 8. Să 
ceară Poliţiei, ca cel puţin în materia de speculă şi sabotaj să delege un agent pentru 
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Instanţele speciale de sabotaj ale Tribunalului Arad trimiteau 
parchetului adrese referitoare la deciziile de punere în libertate a unor 
învinuiţi, care erau arestaţi, iar Serviciul de control al instanţelor de sabotaj 
ale Tribunalului Arad înainta sentinţele de condamnare definitivă ale 
învinuiţilor, ceea ce necesita efectuarea menţiunilor corespunzătoare în 
registrele de opis-uri alfabetice ale persoanelor deferite spre cercetare sau 
instrucţie autorităţilor poliţieneşti arădene, posturilor de jandarmi din 
comune şi celor 2 Cabinete de instrucţie ale Tribunalului Arad.  

Se constată un număr foarte mare de cereri ale unităţilor de 
Securitate şi Miliţie de a se aproba efectuarea percheziţiilor domiciliare şi de 
continuare a reţinerilor efectuate persoanelor despre care s-au constatat ori 
s-au efectuat plângeri şi denunţuri în legătură cu comiterea unor fapte 
antisociale cu caracter grav, prevăzute de Codul de procedură penală43 sau 
legile speciale, mai ales ale celor care apărau „bunurile comune ale 
poporului”44 şi modul de colectare a produselor agricole din proprietăţile 
„chiaburilor” şi „mijlocaşilor” contrari procesului generalizat de socializare 
a agriculturii45. 

                                                                                                                            
înmânarea citaţiilor, pe care se va scrie cu roşu cuvintele „Speculă” sau „Sabotaj”; 9. Din 2 
în 2 săptămâni se vor înainta două tablouri: a) activitatea instanţelor de judecată; b) 
activitatea procurorilor” (Ibidem, dosar nr. 259/1947, f. 38). 
43 Articolul 206 din Codul de procedură penală stabilea un număr de 7 situaţii, în care, 
ofiţerii de poliţie judiciară „puteau dispune reţinerea învinuiţilor pentru cercetări”, iar 
articolul 207 stabilise că această reţinere „putea dura numai 24 de ore sub sancţiunea 
pedepsei prevăzute de Codul penal pentru delictul de arestare ilegală. În cazurile mai 
complicate, dacă cercetarea necesită un timp mai îndelungat, reţinerea pentru cercetări nu 
se poate prelungi decât cu autorizaţia judecătorului de instrucţie sau, în cazurile extrem de 
urgente  a judecătorului de la judecătorie”. Articolele 208, 211-213 stabileau că 
percheziţiile domiciliare se puteau efectua numai cu autorizarea judecătorului de instrucţie 
sau a judecătorului de la judecătoria respectivă, în caz de urgenţă. Din documentele 
arhivistice păstrate de-a lungul timpului, la Arad se constată că procurorii dădeau aceste 
autorizării, solicitate pentru încă alte 24 de ore sau pentru o perioadă de încă 1-4 zile 
(ibidem, dosar nr. 288, 289 şi 300/1948, având 737, 608 şi 218 file; nr. 327, 330 şi 
331/1949 cu 296, 711 şi 762 file; 347/1950 cu 280 file). 
44 Un Ordin circular al Direcţiunii de Coordonare Legislativă, Studii şi Documentare din 
cadrul Ministrului Justiţiei a stabilit obligativitatea „rolului de apărare a bunurilor comune 
ale poporului” de către Justiţia din R.P.R. „Ea trebuie să vegheze ca atunci când se aduce 
atingere de orice fel acestor bunuri, cei vinovaţi de aceasta să fie sancţionaşi penal şi cu 
toată severitatea. Pedepsele uşoare şi întârzierea judecării penale, cauzează însemnate 
pagube şi mai ales o primă de încurajarea duşmanilor poporului, care, prin orice mijloace 
caută să aducă atingere proprietăţii socialiste. Justiţia populară trebuie să sancţioneze aspru 
şi prompt aceste fapte penale” (ibidem, dosar nr. 321/1949, f. 8).  
45 În anul 1950 a fost organizat Comitetul de Stat pentru Colectarea Produselor Agricole, 
având structuri regionale, raionale şi comunale, incluse în cadrul Sfaturilor populare. Pentru 
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Sesizările referitoare la săvârşirea faptelor penale se realizau prin 
denunţuri sau plângeri. Denunţurile trebuiau semnate de către denunţători 
sau avocaţii angajaţi de către aceştia46. Plângerile, făcute personal sau prin 
avocaţi angajaţi, constituiau drepturi ale persoanelor care au suferit diverse 
vătămări prin fapte penale săvârşite de infractori cunoscuţi sau necunoscuţi.  

În baza sesizărilor, prim procurorul, numit ulterior „procuror şef”, 
repartiza procurorilor cauzele ce trebuiau rezolvate de către fiecare. În urma 
activităţilor profesionale ale procurorilor, în funcţie de rezultatele obţinute, 
cauzele respective erau clasate, restituite organelor de cercetare pentru 
completarea cercetărilor, trimise cabinetelor de instrucţie pentru efectuarea 
urmăririi penale prin desfăşurarea instrucţiilor în cazurile infracţiunilor 
grave sau înaintarea rechizitoriilor de acuzare instanţelor de judecată 
competente pentru judecarea cauzelor respective47. 
  

Tabloul sesizărilor înscrise în Registrul opis al Parchetului Tribunalului Arad, în 
perioada 1 ianuarie-31 decembrie 1948 

 
 

Opis  
 

Numărul 
sesizărilor 

Infracţiuni 
de furt 

Treceri 
frauduloase ale 

frontierei 

Alte infracţiuni 

A 312 68 18 226 
B 908 231 79 598 
C 939 279 29 631 
D 435 102 25 308 
E 62 17 15 30 
F 299 72 32 195 
G 418 76 43 299 

                                                                                                                            
îndeplinirea planurilor de muncă, referitoare la realizarea sarcinilor financiare şi 
economice, aceste comitete trimiteau Parchetului Tribunalului Arad tablouri de chiaburii şi 
mijlocaşi care refuzaseră predarea totală sau restantă a cotelor (lactate, cereale, piei, lână, 
însămânţări, etc.) stabilite în mod obligatoriu, solicitând obţinerea autorizărilor necesare 
efectuării percheziţiilor domiciliare asupra acestor cetăţeni (ibidem, dosar nr. 363/1951-
1952, 300 file).  
46 Colegiul Avocaţilor Arad transmitea Parchetului Tribunalului Arad toate cazurile de 
înscriere definitivă a avocaţilor în Colegiu, cu dreptul de a practica avocatura, precum şi 
lista tuturor avocaţilor (ibidem, dosar nr. 321/1949, f. 18 şi 348-349).  
47 Darea de seamă pe luna ianuarie 1948 consemnează printre celelalte activităţi ale 
Parchetului Tribunalului Arad  şi existenţa unui număr de 41 cauze aflate pe rol, efectuarea 
a 54 rechiziţii, 46 clasări de cauze, 47 restituiri de dosare pentru completarea cercetărilor şi 
5 cauze trimise Cabinetelor de instrucţie (ibidem, dosar nr. 286/1948, f. 1).  
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H 376 76 42 258 
I 916 670 22 224 
J 83 19 3 61 
K 297 41 63 193 
L 345 93 35 217 
M 860 160 63 637 
N 252 57 21 174 
O 127 28 9 90 
P 628 130 32 466 
R 315 60 32 223 
S 943 196 84 693 
T 414 107 20 287 
U 69 17 2 50 
V 260 68 14 178 
W 74 5 23 49 
Z 80 19 5 56 

Total 9.412 2.561 711 6.140 
 

Tabloul  infracţiunilor sesizate Parchetului Tribunalului Arad prin denunţuri 
şi reclamaţii în perioada 1 ianuarie 1948-iunie 1952 

 
 

Anul Furturi Sabotaje Alte 
infracţiuni 

Total 

1948 2.561 - 6.861 9.412 
1949 1.407 2.374 4.293 8.074 
1950 1.357 3.189 3.813 8.329 
1951 1.549 4.654 5.041 11.244 
1952 714 1.828 3.376 5.920 
Total 7.588 12.045 23.384 42.979 

 
Tabloul sesizărilor înscrise în registrul opis al Parchetului Tribunalului Arad în 

perioada 1 ianuarie 1948-31 iulie 1952 
 
 

Opis 1948 1949 1950 1951 1952 
A 312 316 272 370 206 
B 908 898 965 1276 646 
C 939 420 791 1305 635 
D 435 376 413 496 284 
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E 62 58 27 55 33 
F 299 326 286 361 191 
G 418 354 390 519 276 
H 376 326 331 443 250 
I 916 660 655 775 301 
J 83 89 99 128 68 
K 297 304 296 798 184 
L 345 299 325 379 202 
M 860 776 452 987 573 
N 252 232 266 347 172 
O 127 127 159 86 112 
P 628 573 602 695 405 
R 315 306 275 124 177 
S 943 768 846 1128 606 
T 414 412 466 508 267 
U 69 55 56 82 59 
V 260 321 272 298 223 
W 74  46   
Z 80 78 69 84 50 

Total 941248 807449 832950 1124451 592052 
 

Primele cercetări pentru clarificarea sesizărilor referitoare la 
comiterea faptelor antisociale aveau ca scop strângerea informaţiilor sau 
probelor necesare punerii în mişcare a acţiunilor penale. Ele constau în 
efectuarea oricăror investigaţii menite a descoperi crimele, delictele şi 
contravenţiile, precum şi făptuitorii lor.  

Dacă după primele cercetări, efectuate de funcţionarii poliţiei 
judiciare, se constata cazul trimiterii în judecată a persoanei inculpate, se 
proceda la continuarea activităţilor de adunare a informaţiilor şi probelor 
necesare, prin efectuarea instrucţiei de procedură penală. Instrucţia de 
procedură penală se efectua de către judecătorii de instrucţie, fixaţi în cadrul 
tribunalelor şi delegaţi de către preşedintele sau prim preşedintele 
tribunalului respectiv.  

                                                 
48 A. N. Arad. Fond Parchetul Tribunalului Arad, dosar nr. 312/1948, f-1-250. 
49 Dosar nr. 337/1949, f. 1-250. 
50 Dosar nr. 353/1950, f. 1-250. 
51 Dosar nr. 367/1951, f. 1-250. 
52 Dosar nr. 378/1952, f. 1-304. 
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Instrucţia se efectua numai asupra faptelor arătate în rechizitoriile 
procurorilor sau ale plângerilor penale şi numai împotriva persoanelor 
învinuite de acele fapte şi consta în interogatorii asupra inculpaţilor şi 
ascultarea martorilor, cercetări la faţa locurilor, percheziţii şi ridicarea 
actelor şi obiectelor probatorii. 

După terminarea instrucţiunilor, judecătorii de instrucţie se 
pronunţau asupra rezultatelor obţinute prin ordonanţe definitive, care 
hotărau: scoaterea de sub urmărirea penală, trimiterea în judecată a 
învinuiţilor sau transmiterea dosarelor la Camera de acuzare de lângă Curtea 
Timişoara, atunci când se constata că faptele respective erau crime şi existau 
probe suficiente referitoare la existenţa şi vinovăţia inculpatului. 

În perioada 1948-1952, la Tribunalul Arad au funcţionat 2 
Cabinete de instrucţie, în cadrul cărora au funcţionat, temporar, judecătorii 
de instrucţie Liviu Spornic, Grigore N. Stroescu, Alexandru Banciu, 
Ludovic Hulea, Vasile Moga, Artur Beiu şi Aurel V. Temeşan.   

În general, ordonanţele definitive ale Cabinetelor de instrucţie erau 
în unitate cu rechizitoriile procurorilor, hotărând trimiterea dosarelor penale 
instanţelor judecătoreşti din structura Tribunalului Arad şi ale judecătoriilor 
populare din Arad, Şiria, Ineu, Chişineu-Criş, Sf. Ana, Nădlac, Rovine, 
Buteni Radna, Săvârşin pentru judecarea cauzelor, sau Secţiei penale de la 
Curtea Timişoara ori Tribunalului Militar Timişoara, în funcţie de 
competenţa de judecată a acestor instanţe civile şi militare.  

Scoaterea de sub urmărirea penală a învinuiţilor se realiza în baza 
dispoziţiilor legii de aministiere, lipsa indicilor de responsabilitate, alienaţia 
mentală, etc.   
  
 
Tabloul ordonanţelor definitive de trimitere în judecată sau scoatere de sub urmărire 

penală ale judecătorilor de instrucţia le Cabinetelor I şi II de instrucţie ale 
Tribunalului Arad 

 
Anul Cabinetul I Cabinetul II Total 
1947 17953 17254 351 
1948 17955 16656 345 
1949 3957 4858 87 

                                                 
53 Dosar nr. 264/1947 
54 Dosar nr. 268/1947. 
55 Dosar nr. 294/1948. 
56 Dosar nr. 299/1948. 
57 Dosar nr. 322/1949. 
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1950 2559 3060 55 
1951 1461 1962 33 
1952 1163 764 18 

Total general 447 442 889 
 

Tabloul cauzelor cu arestaţi soluţionate de către Cabinetele I şi II de 
instrucţie ale Tribunalului Arad în perioada 1948-1952 

 
Anul Cabinetul I 

instrucţie65 
Cabinetul II 
instrucţie66 

Total 

1948 260 215 475 
1949 77 68 145 
1950 51 52 103 
1951 31 56 87 
1952 - 14 14 
Total 419 405 824 

 
În vara anului 1952 a fost desfiinţată instituţia Parchetului, fiind 

înfiinţată şi organizată Procuratura R.P.R., cu rolul de a supraveghea 
respectarea legalităţii socialiste de către instituţiile statului, organizaţiile de 
masă, funcţionari şi cetăţeni, apărând ordinea de stat şi orânduirea socială, 
precum şi drepturile şi interesele legale ale cetăţenilor67. Noua instituţie era 
condusă de către Procurorul General numit de Marea Adunare Naţională pe 
termen de 5 ani, fiind compusă din Procuratura Generală şi procuraturile 
locale. Pe lângă Procuratura Generală funcţiona şi Institutul de 
Criminalistică. 

În urma acestei noi organizări, în zona arădeană au fost înfiinţate 
Procuratura Regională Arad, care a funcţionat până în ianuarie 1956, 
Procuratura Oraşului Arad şi procuraturile raionale din raioanele Arad, 
Lipova, Sânnicolaul Mare, Criş, Ineu şi Gurahonţ (care au funcţionat până în 
anul 1968). 

 

                                                                                                                            
58 Dosar nr. 325/1949. 
59 Dosar nr. 344/1950. 
60 Dosar nr. 346/1950. 
61 Dosar nr. 358/1951. 
62 Dosar nr. 359/1951. 
63 Dosar nr. 372/1952. 
64 Dosar nr. 371/1952. 
65 Dosar nr. 36/1931-1951, f. 141-164. 
66 Dosar nr. 37/1931-1952, f.52-65. 
67 Buletinul Oficial nr. 31 din 19 iunie 1952. 
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Politica pronatalistă a regimului Ceaușescu. Consecințele și 
implicațiile sociale ale Decretului anti-avort nr. 770/1966  

 
 

Ciprian Porumb-Ghiurco,  
 Facultatea de Istorie şi Filosofie,  

Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca 
 
 

Instaurarea regimului comunist în România, ca de altfel în toată 
Europa de Est, nu s-a făcut treptat, ci prin forță. Armata Roșie a fost 
garantul impunerii sistemului sovietic. Procesul de comunizare a României 
a început imediat după 23 august 1944 cu crearea ,,guvernului de uniune’’, 
guvernele Sănătescu şi Rădescu. Aceste guverne au permis accesul 
comuniştilor la ministere cheie precum: armată, justiţie, interne, ceea ce a 
dus la creşterea unui partid care însuma la 23 august circa 1000 de membrii.  

Comuniştii s-au folosit din plin de prezenţa trupelor sovietice de pe 
teritoriul României şi de spirjinul Moscovei, pentru a elimina pe toţi cei care 
l-i se împotriveau. Comuniştii au eliminat treptat pe toţi cei care le-ar fi 
putut contesta puterea. Au fost restructurate toate sectoarele care să le 
susţină ascensiunea politică: administraţia, justiţia, armata şi sindicatele. 
Pentru a lipsi România de apărare, sovieticii au impus desfiinţarea marilor 
unităţi ale armatei din interiorul ţării. Prezenţa sovieticilor pe teritoriul ţării 
noastre a creeat o stare de nesiguranţă. Generată atât de abuzurile trupelor, 
prin jafuri, violuri sau chiar crime, cât şi de amestecul acestora în toate 
domeniile societăţii.  

Metodele de preluare a puterii de către comunişti au fost extrem de 
diverse. Pe lângă teroare şi propagandă, noii conducători ai României s-au 
folosit de organizaţiile de masă precum: Frontul Plugarilor, Uniunea 
Patriotică, transformată în februarie 1946 în Partidul Național Popular, 
Uniunea Femeilor Democrate din România, sindicate și diverse asociații 
profesionale. Propaganda era considerată de către comuniști cea mai 
importantă armă a partidului în misiunea de preluare a puterii1. Scopul 
urmărit de partidul comunist în plan intern a fost acela de a distruge 
structurile sociale existente. În anul 1947 are loc desființarea prin forță a 
vieții politice pluraliste și a partidelor ce o reprezentau. Actul final a fost 
abdicarea silită a Regelui Mihai, la 30 decembrie 1947, sub amenințarea 
                                                           
1
 Comunismul în România, 1945-1989, Editura Cetatea de Scaun, Bucureşti, 2007, pp. 9-11. 
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unui ,,război civil’’2. Tot în aceeaşi zi a fost proclamată ,,Republica 
Populară Română’’, denumire ce se va schimba în ,,Republica Socialistă 
România’’ la 21 august 1965, şi rămâne astfel până la 22 decembrie 1989.  

Intervalul 30 decembrie 1947-22 decembrie 1989 poate fi împărţit 
şi după conducerea celor doi lideri, Gheorghe Gheorghiu-Dej, până la 19 
martie 1965 şi Nicolae Ceauşescu, 22 martie 1965- 22 decembrie 19893.  

Odată cu venirea la putere a lui Nicolae Ceauşescu, politica de 
distanţare a Bucureştiului faţă de linia Moscovei este accelerată. Denunţarea 
de către Bucureşti a invaziei sovietice în Cehoslovacia în 1968 a îmbunătăţit 
imaginea Partidului Comunist Român şi a liderului său. Relaţiile cu statele 
democratice au fost reflectate de vizitele lui Nicolae Ceauşescu la 
Washington şi Paris4.  

Nicolae Ceaușescu și-a început guvernarea într-un moment foarte 
favorabil. Situația în țară era cea mai bună din momentul preluării puterii de 
către comuniști. Populația își făcea mari speranțe în legătură cu liberalizarea 
tot mai accentuată a regimului și începea să simtă efectele benefice ale 
acesteia. Deținuții politici se întorceau acasă, cei care în anii precedenți 
fuseseră dați afară au început să fie primiți din nou la muncă, iar în unele 
cazuri, mai ales intelectualii, se bucurau și de o reabilitare parțială. În 
momentul în care Ceaușescu a ajuns la putere, pe arena internațională 
România își sonsolida imaginea de ,,disident în tabăra sovietică’’5.  

Societatea românească a primit destul de repede şi în mod 
favorabil tendinţele spre liberalism care se manifestau în politica partidului 
încă de pe la jumătatea anilor ’60. După ,,Declaraţia din aprilie’’, care a fost 
interpretată de toată lumea ca o ,,declaraţie de independenţă’’, starea de 
spirit din soceietatea românească s-a ameliorat, cu atât mai mult cu cât, de 
câţiva ani, se putea constata în mod clar o creştere lentă, dar constantă a 
nivelului de trai pentru majoritatea cetăţenilor. După 1965 s-a accelerat 
simţitor liberalizare în domeniul cultruii, dar totuşi ea sa desfăşurat exclusiv 
sub atenta supraveghere a ideologilor partidului, care aveau în acest 
domeniul cuvântul decisiv.  

                                                           
2
 Dennis Deletant, România sub regimul comunist, Editura Fundaţiei Academia Civică, 

Bucureşti, 2010, p. 85. 
3 Dinu C. Giurescu, Alexandru Ştefănescu, Ilarion Ţiu, România şi comunismul, O istorie 
ilustrată, Editura Corint, Bucureşti, 2010, p. 23. 
4 Mihai Stamatescu, O istorie a comunismului din România, Polirom, Bucureşti, 2009, p. 
144. 
5 Adam Burakowsky, Dictatura lui Nicolae Ceauşescu 1965-1989. Geniul Carpaţilor. 
Polirom, Iaşi, 2011, pp. 75-78. 
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Între timp în România se semnalau tendințe demografice negative. 
Încă din 1957, sporul natural al populației era într-o permanantă scădere, 
pentru ca în 1966 să ajungă la valori echivalente cu depopularea țării 6.  

La 30 septembrie 1957 a fost adoptată o lege care legaliza avortul 
avortul la cerere. Textul decretului specifica ,,întreruperea cursului normal 
al sarcinii se efectuează la cererea femeii însărcinate’’. Articolul 482 din 
Codul penal a fost din nou modificat, de această dată pentru a preciza: 
,,Numai întreruperile de sarcină efectuate în afara unor instituţii medicale 
sau sanitare ori de către o persoană care nu are calificare necesară sânt 
sancţionate’’. Suma fixată pentru un avort era modestă, iar costul era 
suportat de către femeie. La aceea vreme un avort costa echivalentul a 
aproximativ doi dolari.  

Între factorii care au influenţat decizia din 1957 de liberalizare a 
avortului s-a numărat ,,solidaritatea ideologică internaţională’’. Majoritatea 
ţărilor din sfera de influenţă sovietică au început să introducă legislaţia de 
liberalizare a avortului în 1956, mişcarea fiind din nou interpretată de unii 
specialişti ca o copiere de către ţările satelit a iniţiativelor sovietice. Avortul 
fusese legalizat în Uniunea Sovietică în 19557.  

În anul 1966, indicele statistic al fertilităţii femeilor a scăzut la 1,9, 
ştiut fiind că valoarea 2,1 caracterizează situaţia unui schimb natural al 
generaţiilor cu spor natural 0. Autorităţile foarte îngrijorate de regresul 
demografic, au hotărât să ia măsuri energice8.  

La Conferinţa naţională a femeilor (23 iunie 1966), Nicolae 
Ceaușescu anunța că ,,pe baza indicațiilor conducerii partidului se 
examinează măsuri privind îmbunătățirea legislației actuale, în sensul 
apărării integrității familiei, sporirii responsabilității față de cămin și față de 
nașterea copiilor, favorizării creșterii nataliății’’. Cele anunţate în cuvintele 
ocolite sunt încorporate în Decretul nr. 770 din 1 octombrie 1966, care 
interzice întreruperile de sarcină. Codul penal a fost modificat pentru 
încadrarea noilor pedepse: 1-3 ani, 2-5 ani, 5-10 ani. Erau pedepsite, de la 2 
la 6 luni şi de la 3 luni la un an şi femeile care îţi provocau singure avortul9.  

Câteva zile mai târziu, pe 8 octombrie 1966, prin Decretul nr. 778 
se înăspreau semnificativ condiţiile juridice referitoare la divorţ, care nu mai 
era acordat din momentul acela decât în cazuri ,,speciale’’. Legiuitorul 

                                                           
6 Ibidem, pp. 89-91. 
7 Gail Kligman, Politica duplicităţii. Controlul reproducerii în România lui Ceauşescu, 
Humanitas, Bucureşti, 2000, p, 59. 
8
 Adam Burakowsky, op. cit. p. 91. 

9 Dinu C. Giurescu, Alexandru Ştefănescu, Ilarion Ţiu, op. cit. p. 47. 
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considera că va asigura astfel o mai mare stabilitate familiei. Introducerea 
noilor reguli a provocat o scădere spectaculoasă a numărului de divorţuri. În 
1965 fuseseră înregistrate aproape 37.000, în 1966- aproape 26.000, pentru 
ca în 1967 să nu fie pronunţate decât 48 de divorţuri la nivelul întregii ţări.  

Introducerea Legii antiavort şi schimbarea prevederilor juridice 
referitoare la pronunţarea divorţurilor au fost considerate un prim semnal că 
liberalizarea sistemului socio-politic a fost deja abandonată 10.  

Nicăieri în blocul sovietic ,,mariajul’’ dintre preocupările 
demografice şi interesele naţionaliste  nu a atins asemenea extreme ca în 
România lui Nicolae Ceauşescu. Corpul femeii era pus din ce în ce mai mult 
să slujească statului. Decretul din 1966 a pus capăt brusc întreruperilor de 
sarcină ca metodă principală şi legală de control al fertilităţii. Controlul 
reproducerii societale era fundamentul pentru enormul proiect de 
transformare socialistă. Legiferând comportamentul reproductiv, statul a 
intervenit în domeniul cel mai intim al relaţiilor sociale. Economiile 
socialiste sau planificate depindeau de mobilizarea şi utilizarea resurselor 
umane, mai exact de disponibilitatea forţei de muncă şi de controlul 
exercitat asupra ei11. 

În 1966, fără nici un avertisment prealabil, Ceaușescu a emis 
Decretul nr. 770, prin care avortul era scos în afara legii. Interzicerea 
avortului a trecut aproape neobservat în cercurile internaționale și, ceea ce 
este mai relevant, chiar în România, unde întreruperea sarcinii devenise cea 
mai răspândită metodă de control al fertilității. Emiterea decretului, care a 
precedat consolidarea publică a legitimității lui Ceaușescu în 1968, i-a 
afectat pe toți indivizii activi din punct de vedere sexual. Lipsa unei reacții 
populare eficiente față de această măsură poate fi atribuită, cel puțin parțial, 
unei supoziții eronate potrivit căreia decretul nu urma să fie aplicat cu 
strictețe, dar și persistenței unei stări de frică atotstăpânitoare de-a lungul 
întergii perioade staliniste, în timpul regimului Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
Frica și nesiguranța sunt instrumente eficiente de control; partidul comunist 
a profitat de pe urma manipulării lor12.  

Regimurile socialiste se remarcau prin devotamentul ideologic 
declarat faţă de egalitatea între sexe, prin care înţelegeau dreptul femeilor la 
muncă. Se afirma că integrarea femeilor în sfera publică a producţiei de stat 
avea să elimine subordonarea femeilor, caracteristică în cadrul familiei 
burgheze patriarhale. Emanciparea stabilită prin lege a femeilor în socialism 
                                                           
10

 Adam Burakowsky, op. cit. p. 91. 
11

 Gail Kligman, op. cit. pp. 30-32. 
12 Ibidem, p. 34. 
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(prin muncă salarizată) a contribuit în mod neașteptat și la modificarea 
relațiilor de familie. Însă participarea femeilor la economia națională, la 
viața politică și în societate, ca muncitoare și mame prin intermediul unui 
egalitarism forțat cum l-au numit unii, a creat clasica dublă povară a muncii 
atât în sfera de stat, cât și în gospodărie. În România, obișnuita dublă povară 
a devenit triplă, atunci când nașterea copiilor a fost declarată datorie 
patriotică.  

Ca formă de recunoaștere a ,,capacității’’ specifice a femeii –
maternitatea- statul socialist îşi propunea să sprijine încorporarea femeilor în 
sfera economică, acordându-le diverse forme de asistenţă socială: concedii 
de maternitate garantate, asigurarea păstrării locului de muncă, facilităţi 
pentru îngrijirea copilului13.   

În anii dominaţiei lui Ceauşescu, accentul ideologic tot mai 
insistent pus pe politica demografică a căpătat o formă materială prin 
iniţiative politice şi legislative. În cei 23 de ani în care s-au aplicat strategii 
demografice pot fi identificate trei etape de activitate legislativă: 1966-1973, 
1974-1984, 1984-1989. Interzicerea avortului a reprezentat piesa de 
rezistenţă a legilor şi strategiilor ce au afectat viaţa intimă a tuturor 
cetăţenilor de-a lungul perioadei cât la conducerea statului s-a aflat Nicolae 
Ceauşescu. Ambivalenţa regimului faţă de rolurile atribuite femeilor în 
construirea socialismului şi faţă de familia însăşi, s-a reflectat constant în 
modificarea măsurilor legislative şi politice. Înăsprirea măsurilor de 
restricţionare a avortului s-a produs în ciuda tendinţei populaţiei de a reduce 
numărul de copii per familie14.  

Conform mărturiei unuia din apropiaţii lui Ceauşescu, decretul 
antiavort din 1966 a fost adoptat pentru că liderul român se vroia 
conducătorul unei mari mulţimi de oameni. Creşterea natalităţii cu o rată 
anuală anunţată de 18-20%, implica mecanisme asemănătoare cu 
planificarea din domeniul economic15.  

În anul 1967 numărul de nașterii vii aproape s-a dublat față de anul 
precedent; rata fertilităţii totale a crescut de la 1,9 în 1966 la 3,7 în 196716. 

În 1966, rata natalităţii scăzuse în România la 14,3 naşteri vii la 
mia de locuitori, de la 19,1 la mie în 1960. La sfatul ,,competent’’ al 
demografilor loiali regimului, şi cu consimţământul lor, declinul ratei 
natalităţii a fost atribuit oficial liberalizării avortului în 1957. Cei care 
                                                           
13 Ibidem, pp. 35-36. 
14 Ibidem, pp. 60-61. 
15 Adrian Neculau, Viaţa cotidiană în comunism, Polirom, Bucureşti, 2004, p. 248. 
16 Gail Kligman, op. cit. p. 69. 
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susţineau că legalizarea avortului a condus la scăderea ratei natalităţii 
argumentau că, la începutul anilor ’60, rata fertilităţii totale a fost mai 
scăzută decât cifrele reprezentând pragul de înlocuire a populaţiei. În 1966, 
numărul mediu de copii născuţi de o femeie scăzuse a 1,9 (pentru o rată de 
înlocuire de aproximativ 2,2-2,3 în anii 1965-1966).  

La 1 octombrie 1966 - un deceniu după liberalizarea avortului - 
Consiliul de Stat a emis Decretul nr. 770 care interzicea întreruperea 
cursului sarcinii17. La 2 octombrie 1966, poziţia regimului în ce priveşte 
avortul a fost publicată pe prima pagină a cotidianului de partid Scânteia.  În 
preambulul acestui decret se preciza: ,,Întreruperea cursului sarcinii 
reprezintă un act cu grave consecinţe asupra sănătăţii femeii şi aduce mari 
prejudicii natalităţii şi sporului natural al populaţiei’’18. Decretul 
precizează excepţiile, precum şi sancţiunile pentru încălcarea lui.  

Excepţiile ce beneficiau de posibilitatea întreruperii cursului 
sarcinii erau precizate în articolul 2: ,,sarcina pune viaţa femeii într-o stare 
de pericol care nu poate fi înlăturat printr-un alt mijloc; unul dintre părinţi 
suferă de o boală gravă care se transmite ereditar sau care determină 
malformaţii congenitale grave; femeia însărcinată prezintă invalidităţi 
grave fizice, psihice sau senzoriale; femeia este în vârstă de peste 45 de ani; 
femeia are patru copii şi îi are în îngrijire; sarcina este urmare a unui viol 
sau a unui incest19. Pentru a fi încadrată în una dintre aceste categorii, urma 
o traiectorie complicată pentru gravida ce dorea să beneficieze de 
întreruperea legală a sarcinii. Aceasta începea cu prezentarea la cabinetul 
medical de care aparținea (de obicei, al intreprinderii unde lucra) pentru a 
completa ,,fișa de întreruperea a sarcinii’’. Cu respectivul formular, 
solicitanta se prezenta în faţa unei comisii medicale care-i înregistra fişa şi 
delibera asupra deciziei. Abia după aprobarea cererii se putea adresa unui 
ginecolog pentru programarea operaţiei de întrerupere a sarcinii20.  

În articolul 6 al decretului antiavort, se precizează sancțiunile 
vinovaţilor de provocare ilegală a unui avort. Formulat ambiguu, respectivul 
paragraf dă voie totuşi personalului medical să intervină pentru salvarea 
femeilor a căror viaţă este în pericol. În situaşia de ,,extremă urgenţă 
medicală, când întreruperea cursului sarcinii trebuie imediat efectuată, 
medicul are obligaţia ca, înainte de intervenţie sau, când nu este posibil, în 

                                                           
17 Ibidem, pp. 63-64. 
18Decret pentru reglementarea întreruperii cursului sarcinii, în Scânteia: Organ al 
comitetului central al P.C.R, 2 octombrie 1966, nr. 7118, p. 5.  
19 Ibidem. 
20

 Adrian Neculau, op. cit. p. 249. 
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cel mult doua ore de la aceasta, să anunţe în scris pe procuror, care 
urmează a constata, pe baza avizului medicului legist şi a oricăror alte 
date, dacă intervenţia pentru întreruperea cursului sarcinii a fost 
necesară’’21.  

Astfel, poliţia statului şi procuratura au fost implicate în problema 
reproducerii umane, la fel cum la momentul declanşării ,,luptei de clasă’’ 
fuseseră implicate în anihilarea categoriilor declarate ,,duşmanii 
proletariatului’’22.  

Articolul 7 din decret atrage atenţia că: ,,Efectuarea întreruperii 
cursului sarcinii în alte condiţii decât cele prezentate în acest decret 
constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit dispoziţiilor Codului penal23. 
Termenii generali ai Codului Penal au fost modificaţi în 1966 astfel: 
,,Întreruperea cursului sarcinii prin orice mijloace, în afara condiţiilor 
admise e lege, cu consimţământul femeii însărcinate, se pedepseşte cu 
închisoarea de la 1 la 3 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi civile pe 
o perioadă de la 1 la 3 ani’’24. 

În articolul intitulat ,,În sprijinul familiilor cu copii, pentru 
creşterea natalităţii şi îmbunătăţirea continuă a ocrotirii mamei şi 
copilului’’, apărut în cotidianul Scânteia din 2 octombrie 1966, ,,Comitetul 
Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist’’ informează 
poporul că: ,,Politica partidului şi guvernului de făurire a noii orânduiri 
socialiste este subordonată scopului fundamental al creşterii bunăstării 
poporului....În cadrul acestei politici, partidul şi guvernul acordă o 
deosebită importanţă consolidării şi dezvoltării familiei- celulă de bază a 
societăţii noastre. Statul socialist sprijină prin măsuri economice şi sociale 
dezvoltarea familiei şi înflorirea ei, ocrotirea mamei şi copilului, îngrijirea 
şi educarea în condiţii mai bune a tinerei generaţii’’.25 Tot în acest articol 
sunt prezentate beneficiile pe care le au familiile care au copii: ,,Familiile 
salariate care au copii vor avea prioritate în ce priveşte trimiterile la 
odihnă şi tratament, de aceeaşi prioritate se vor bucura şi copii din familiile 

                                                           
21

 Decret pentru reglementarea întreruperii cursului sarcinii, în Scânteia: Organ al 
comitetului central al P.C.R, 2 octombrie 1966, nr. 7118 , p. 5. 
22

 Adrian Neculau, op. cit. p. 249. 
23

 Decret pentru reglementarea întreruperii cursului sarcinii, în Scânteia: Organ al 
comitetului central al P.C.R, 2 octombrie 1966, nr. 7118 , p. 5. 
24 Gail Kligman, op. cit. p. 68. 
25

 În sprijinul familiilor cu copii, pentru creşterea natalităţii şi îmbunătăţirea continuă a 
ocrotirii mamei şi copilului, în  Scânteia: Organ al comitetului central al P.C.R, 2 
octombrie 1966, nr. 7118. 
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cu un număr mare de copii la trimiterile în taberele de vară; Familiile de 
salariaţi care au trei sau mai mulţi copii vor putea trimite gratuit în 
staţiunile balneo-climaterice –unul sau mai mulţi copii- în funcţie de 
numărul acestora şi în lumita locurilor atribuite în acest scop; Prin lege, 
familiilor cu trei sau mai mulţi copii li se asigură reducerea cu 30% a 
impozitului precum şi alte avantaje’’26. 

După cum putem observa din informațiile extrase din articolul 
amintit mai sus, familiile cu mulți copii se bucurau de o mulțime de 
beneficii, de la concedii de odihnă până la scutirea de impozite. Articolele 
publicate în ziarul Scânteia, oficiosul partidului, aveau scopul de a încuraja 
respectarea strategiilor politicii demografice. Statul a oferit o serie de 
stimulente financiare, materiale și psihologice, urmărind să asigure un 
sprijin femeilor pentru nașterea copiilor și familiilor pentru îndeplinirea 
obligațiilor de a-i crește și a-i educa în folosul statului.  

În articolul ,,Familia cu un singur copil sau fără copii?’’ din 
,,Almanahul Părinților’’ din anul 1988, familia este descrisă ca o ,,cetate 
inexpugnabilă prin membrii săi, prin numărul copiilor care o formează...ei 
îi dau persinalitate, o impun şi o desăvârşesc’’27. Familia fără copii este ca 
,, o primăvară fără flori, ca un pom fără roade, ca o vioară fără corzi, ca un 
pian fără clape, ca o mare fără apă’’. O familie fără copii ,,trebuie să-şi 
găsească bucuriile şi emoţiile în impactul cu copii altora’’ 28. 

În articolul ,,Familia tânără univers al dragostei şi împlinirii’’ din 
almanahul ,,Scânteia tineretului’’ apărut în anul 1987, familia reprezintă un 
fenomen social viu, dinamic şi complex. Articolul vrea să scoată în evidenţă 
rolul primordial al familiei în asigurarea şi perpetuarea sănătăţii şi vigorii 
poporului român, prin cuvintele lui Nicolae Ceauşescu: ,,Cea mai înaltă 
îndatorire patriotică, cetăţenească a fiecărei familii este de a avea şi a 
creşte copii. Nu se poate concepe o familie fără copii. Constituie cea mai 
înaltă cinste şi cea mai înaltă misiune socială pentru femei aceea de a 
naşte, de a da viață, de a creşte copii. Nu poate fi nimic mai de preţ pentru 
o femeie decât să fie mamă, decât să asigure realizarea în viaţă a înseşi 
legilor naturii, de a procrea, de a asigura dezvoltarea continuă a poporului, 
a naţiunii noastre’’29.   

                                                           
26 Ibidem. 
27 Almanahul Părinţilor, Editat de „Revista de Pedagogie”, Bucureşti, 1988, p. 20 
28 Ibidem. 
29Scânteia Tineretului, Tiparul executat la Combinatul Poligrafic ,,Casa Scânteii’’, 
Bucureşti, 1987, p. 26.  
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Într-un alt articol ,,Desăvârșirea biologică prin maternitate’’ 
apărut în revista Femeia din luna octombrie a anului 1966, familia cu mai 
mulţi este considerată o familie echilibrată: ,,O familie se desăvârşeşte prin 
copiii săi. Deci nu un singur copil- copilul unic- trebuie să fie ţinta unei 
familii echilibrate. Dacă vorbim din punct de vedere biologic, numărul 
urmaşilor trebuie să fie sporit faţă de al părinţilor, pentru ca specia să se 
dezvolte. Deci formula ar fi =2+1(cel puţin). Dar nu numai considerentul 
biologic pledează pentru mai mulți copii. Creșterea aromonioasă a unui 
copil se face numai în mijlocul fraților săi’’30.   

După cum putem observa mai sus, toate articolele apărute în 
ziarele, revistele şi almanahurile comuniste aveau menirea de a glorifica 
familia cu mulţi copii şi de a împiedica avorturile, sunţinându-se că 
întreruperea sarcinii ar reprezenta un pericol pentru gravidă.  

Aplicarea severă a politicii nataliste, al cărei element central a fost 
legislaţia antiavort, a produs numeroase probleme în plan medical şi social 
instituţional, economic şi, nu în ultimul rând moral, multe dintre ele 
resimţindu-se şi astăzi. Decesul a mii de femei ca urmare a complicaţiilor 
produse de întreruperile de sarcină ilegale reprezintă consecinţa cea mai 
dramatică a proiectului demografic ceauşist. Conform datelor Ministerului 
Sănătăţii, în perioada 1965-1989, circa 9.452 de femei şi-au pierdut viaţa în 
urma complicaţiilor postavortive.  

Creşterea numărului de copii nedoriţi, abandonaţi în orfelinate, 
născuţi cu malformaţii, boli ereditare, răspândirea SIDA în rândul copiilor 
instituţionalizaţi, traume fizice şi psihice ale femeilor  se constituie în efecte 
tot atât de tangibile ale politicii demografice31.  

,,Megalomania demografică’’ a lui Nicolae Ceauşescu voia ca în 
1990 populaţia ţării să ajungă la ,,cel puţin 25.000.000’’ (faţă de 19.000.000 
în 1966), iar în anul 2000 să fie de 30.000.000 de locuitori. Legislația pusă 
în aplicare din 1966 a însemnat etatizarea actului sexual32.  

Politica natalistă nerealistă a regimului comunist din România, 
care în lipsa infrastructurii socioeconomice necesare a preferat mijloace 
coercitive în locul celor stimulative în vederea creșterii natalității, 

                                                           
30 Femeia, Revistă social-politică şi culturală editată de Consiliul Naţional al Femeilor din 
Republica Socialistă România, octombrie, 1966, p. 9. 
31 Stéphane Courtois (coord.), Dicţionarul comunismului, Editura. Ploirom, Bucureşti, 
2008, p. 708.  
32

 Dinu C. Giurescu, Alexandru Ştefănescu, Ilarion Ţiu, op. cit. p. 48. 
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singularizează cazul românesc în spațiul Europei Centrale și de Est. Decesul 
a mii de femei și copii întregește tabloul victimelor regimului comunist33.  

Decretul nr. 770 din anul 1966 a marcat începutul unei politici 
nataliste brutale în România, prin instituirea controlului public asupra vieţii 
private, legitimat de o legislaţie severă şi lacunară, ce lăsa loc abuzurilor, 
generând totodată, o serie de consecinţe dramatice în plan medical, socio-
instituţional, economic şi, nu în ultimul rând, la nivel psihologic, individual 
şi colectiv. 

                                                           
33

 Stéphane Courtois (coord.), op. cit. p. 708. 
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Dileme, mize şi limite ale unei sărbători în tranziţie: 
„Târgului de Fete” de pe Muntele Găina din 1990 până în 

prezent 
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Cadrul general: dizolvarea sărbătorii în festival 
O analiză actuală a „târgului de fete” de pe Muntele Găina 

presupune o abordare concomitentă, pe de-o parte a fenomenului 
revirimentului cultural- şi, în această paradigmă, înţelegerea 
eforturilor autorităţilor de înscriere a târgului în circuitul turismului 
cultural- şi, pe de altă parte, a elementelor tradiţionale, fantasme care 
condiţionează fals desfăşurarea târgului din prezent. Acestea rămân 
povestiri despre un trecut mai mult sau mai puţin îndepărtat, le 
regăsim în aducerile-aminte ale participanţilor la târg de odinioară, 
dar astăzi ele nu îşi mai găsesc aplicabilitate pe teren, şi, cu atât mai 
mult, nu sunt inserate de organizatorii contemporani în desfăşurarea 
sărbătorii, decât dacă trec proba eficienţei. Ne confruntăm, aşadar, 
cu un filtru al prezentului care se aplică unor manifestări trecute- 
sărbătoarea prezentă tinde să recupereze acele realităţi şi mituri din 
trecut în măsură să atragă astăzi turiştii. Ca atare, se urmăreşte 
eficientizarea acestei forme de manifestare culturală în scopul 
obţinerii unui profit cât mai mare! 

Pe de altă parte, există o serie de aspecte care obligă 
cerectătorul la un tip de observare şi interpretare în cadrul căruia 
metoda antropologică preia elemente de natură economică, pentru o 
mai bună înţelegere a manifestărilor contemporane din jurul târgului. 
Ceea ce se petrece astăzi este, întrucâtva, o transformare a interacţiei 
dintre indivizii participanţi la târg sau actorii economici, dacă ar fi să 
ne referim la funcţia economică a târgului. Astfel, dacă la origine 
constatăm o interacţie de primă mână, adică o formă de legătură, de 
interdependenţă între elementele şi persoanele declanşatoare, 
creatoare şi susţinătoare ale târgului (chiar şi sub forma vânzător-
cumpărător), astăzi interacţia este una dirijată, influenţată de forţe 
exterioare. În vederea îndeplinirii unor obiective de marketing, 
organizatorii din prezent ai „târgului de fete” oferă şi activităţi de 
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divertisment de tipul spectacolelor folclorice, ce au ca scop atragerea 
participanţilor la târg. Această soluţie de prezentare a produselor 
„meşteşugarilor” sau, mai degrabă, a comercianţilor prezenţi la târg, 
pe fondul mai larg al atmosferei de sărbătoare, o atmosferă indusă, 
creată, ajustată şi reconfigurată în raport cu nevoile contemporane 
ale participanţilor (vezi, de pildă, aducerea unor nume de rezonanţă 
din muzica populară pentru a concerta pe Vârful Găina, fie că 
aceştia îşi trag sau nu originea din Munţii Apuseni, fie că au sau nu o 
afiliere la arealul respectiv). Identificăm o strategie ce urmăreşte 
armonizarea obiectivelor organizatorilor -prezenţa numeroasă la 
târg-  cu interesul vizitatorilor. Se vorbeşte astăzi despre psihologia 
vânzării: inserarea unor elemente de divertisment în cadrul 
procesului de vânzare-cumpărare, elemente care pot avea o influenţă 
pozitivă asupra deciziei de achiziţionare, influenţând 
comportamentul cumpărătorului. Am putea considera că funcţia 
socială a târgului- manifestată prin aducerea împreună a locuitorilor 
din satele răsfirate ale Munţilor Apuseni - e dublată astăzi şi de o 
funcţie turistică şi ajungem să vorbim, aşadar, de caracterul 
„turistic” al interesului pentru cultura populară. 

Am putea accepta existenţa unei duble perspective din care 
pot fi interpretate astăzi tradiţiile: tradiţia nu doar ca reprezentată a 
trecutului, ci ca un aspect în continuă schimbare, prin urmare şi de 
ordinul prezentului. Mai mulţi cercetători militează pentru 
înţelegerea tradiţiei ca pe o devenire, decât ca pe ceva deja 
consumat, considerând că în acest moment, de asemenea, au loc sau 
se creează tradiţii. Dar ceea ce facem noi în prezent este să dăm un 
alt semnificat unor tradiţii pe care le aveam anterior, din pricina 
faptului că tradiţiile sunt manipulabile şi au fost manipulate continuu 
de către cei care au avut puterea de a o face. 

Revenind la conceptul de reviriment, enunţat mai sus, am putea 
afirma că acesta este extrem de  problematic. Forma în care fruncţiona 
„târgul de fete” în perioada comunistă- când instrumentalizarea politică a 
devenit una preponderentă- poate fi privită drept o deviaţie de la 
manifestările tradiţionale- pe care avem tendinţa de a le considera că se 
susţineau prin sine însele, că erau manifestări izvorâte din nevoia imediată, 
reală a locuitorilor din părţile Apusenilor de a-şi crea acest prilej pentru 
schimb economic şi socializare. Ceea ce a urmat în perioada de după 1989 
este o încercare de înviorare a unor practici anterioare perioadei comuniste, 
a acelor forme soft - traditional, dar cu păstrarea, în egală măsură, a 
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elementelor care în comunism s-au încetăţenit: de pildă, spectacolul de 
muzică populară. Pentru oricare participant la târg este evident că 
importanţa spectacolului folcloric este mai mare decât a altor elemente din 
desfăşurarea sărbătorii. Aşa cum observa şi folcloristul clujean Dumitru 
Pop, din parte integrantă a unei culturi organice, cântecul popular a devenit 
pentru cei de astăzi un fel de „bun de consum”. Această cantonare în 
spectacole de tip Cântarea României funcţionează astăzi în paralel cu 
revitalizarea tradiţiilor, prin încercări de performare, în cadrul târgului, a 
unor ritualuri, cum este, de pildă Nunta de la Sălciua (inserată în 
manifestările prilejuite de târgul din anul 2012). Cu siguranţă, această 
tentativă de reînviere, de reactualizare a unui posibil ritual de nuntă care ar 
fi putut avea loc în satul Sălciua ca urmare a participării la „târgul de fete” a 
tinerilor din sat, este în sine un spectacol, nu o revenire propriu-zisă. Sau 
este o revenire forţată, limitată temporal de desfăşurarea târgului. Astfel, nu 
asistăm la un reviriment propriu-zis, ci la inserarea în cadrul larg al târgului 
a unor elemente (ritualuri) revitalizate. Pe lângă Nunta de la Săciua, târgul 
din 2012 a refăcut şi drumul balmoşului- o înşiruire de tarabe ale unor 
ciobani care preparau, împreună cu soţiile sau alte ajutoare, balmoşul 
ardelenesc.  

Sărbătoarea de pe Muntele Găina era iniţial conectată la un tip de 
cultură și la un loc, oferind moţilor şi crişenilor o identitate și creând nişte 
legături între oameni şi comunitățile lor. Dacă, iniţial, o astfel de 
manifestare consolida identitatea de grup, ea este astăzi tributară, în primul 
rând, turiştilor- ei fiind elementul-cheie care contribuie la continuarea 
desfăşurării târgului. În lipsa lor, sau, mai precis, în lipsa unui suport 
economic, autorităţile locale ar sista probabil organizarea sărbătorii de pe 
Muntele Găina. Deşi organizarea târgului, de-a lungul vremii a dus la o 
auto-identificare pozitivă din partea locuitorilor Munţilor Apuseni cu acesta, 
târgul nu ar mai putea fi astăzi un fenomen care să izvorască intrinsec din 
sânul grupurilor de moţi şi crişeni, comunităţile suferind, la rândul lor, 
mutaţii şi transformări de mentalitate- căci ei înşişi, băştinaşii, au afişează, 
astăzi, o raportare obiectivă la târg.  

Cu siguranţă, până şi conceptele de: communitas – utilizat de 
Victor Turner pentru a face referire la sentimente intense de apartenență la 
grup și schimbul de informații între egali, care se petrece în cadrul 
experiențelor festive-, sau acela de sociabilitate festivă- considerată a fi 
esenţială pentru transmiterea de tradiţii-, îşi pierd oarecum funcţia iniţială. 
Dacă admitem performanţa culturală ca fiind funcţia primă a târgului din 
prezent, atunci vom îngădui şi că spectacolul înlocuieşte astăzi cele mai 
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semnificative expresii ale sărbătorii. „Târgul de fete” de pe Muntele Găina 
devine astfel un spectacol public, un performance pentru turişti. Promovarea 
turistică este una evidentă, începând de la afişe şi până la reportaje TV- 
dintre care, cel mai important, este cel al postului BBC, realizat în anul 
2013. Reporterul Greg McKenzie a fost în 21 iulie 2013 în judeţul Alba şi a 
realizat un reportaj despre „Cum îşi găsesc nevestele bărbaţii din România”, 
difuzat de BBC World News. În cadrul acestui material, o femeie de 74 de 
ani îi răspunde reporterului că l-a cunoscut pe soţul său pe Muntele Găina, 
în urmă cu 50 de ani, când avea doar 14 ani1. Greg McKenzie apreciază 
târgul ca fiind „cel mai mare festival în aer liber din România”- formulare 
care se alătură altora de tipul „cea mai mare sărbătoare tradiţională 
românească în aer liber”2.  

„Târgul de fete” de pe Muntele Găina are loc, în prezent, în cea 
mai apropiată duminică de data de 20 iulie, zi consacrată de calendarul 
ortodox preamăririi Sfântului Prooroc Ilie Tesviteanul. Cea mai recentă 
analiză asupra „târgului de fete”, propusă de Ioan Godea şi Narcisa Ştiucă 
sistematizează diferitele tipologii de manifestări tradiţionale, cu caracter 
asemănător, printre care: târgul, nedeia, ruga, hramul sau govia. Aceasta din 
urmă este descrisă drept „o întrunire cu puternic şi evident caracter festiv, 
ludic, singura relaţie cu sacrul fiind plasarea în proximitatea unei sărbători 
creştine de mare importanţă”3- o nunaţare extrem de importantă şi pentru 
profilul actual al manifestării de pe Muntele Găina, câtă vreme plasarea 
târgului, astăzi, în prima duminică de după Sfântul Ilie, este un reper strict 
formal, menit să orienteze colectivitatea,  nu să îl cinstească pe Sfântul Ilie- 
zi care trece în rândul acelor „sărbători periculoase”4 sau „sărbătorilor 
mânioase”, „sărbători de foc, aducătoare de trăsnet”5.  

 
Evoluţia funcţiilor sărbătorii în perioada postcomunistă 
Înţeles iniţial ca prilej pentru schimbul de produse prin 

vânzare-cumpărare şi ca ocazie de socializare, târgul ajunge să fie 
puternic instrumentalizat politic în perioada comunistă, pentru ca 
după 1989 să devină parte a  unor strategii de marketing local, 
                                                           
1http://adevarul.ro/locale/alba-iulia/video-reportaj-bbc-world-news-despre-targul-fete-
muntele-gaina 1_52130b50c7b855ff56f4c0b8/index.html, accesat la 19.12.2014. 
2 Dorina Bojan, Turism cultural etnografic în Munţii Apuseni, Editura Didactica Militans, 
Casa Corpului Didactic Oradea, 2009, p. 66. 
3 Ioan Godea, Narcisa Ştiucă, Târgul de fete, Editura Dacia XXI, Cluj-Napoca, 2011, p. 77.  
4 Traian Vedinaş, Sistemul culturii ţărăneşti, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj, 2001, p. 84, 
informator Brudaşcă Salonica. 
5 Idem, p. 83, inf. Iancu Teodor. 

http://adevarul.ro/locale/alba-iulia/video-reportaj-bbc-world-news-despre-targul-fete-muntele-gaina%201_52130b50c7b855ff56f4c0b8/index.html
http://adevarul.ro/locale/alba-iulia/video-reportaj-bbc-world-news-despre-targul-fete-muntele-gaina%201_52130b50c7b855ff56f4c0b8/index.html
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fiindu-i puternic nuanţată funcţia turistică. Dacă varianta iniţială de 
receptare a târgului presupunea o interacţiune de primă mână dintre 
evenimentul în sine şi cei implicaţi în organizarea (crearea) lui, 
bunul mers al târgului depinzând de participarea şi aportul adus de 
fiecare individ în parte, astăzi vorbim despre o interacţiune la mâna 
a doua sau mediată. Acesta nu mai este perceput ca un eveniment la 
realizarea căruia ar trebui să participe întreaga comunitate, ci este 
asociat unei opţiuni de loisir, el având o susţinere organizatorică ce 
vine din partea autorităţilor judeţene, nesolicitând aportul 
colectivităţii în organizare. Se pune accent, în schimb, pe rolul de 
agent economic pe care participantul la târg îl pot juca în raport cu 
meşterii populari chemaţi să îşi expună obiectele realizate sau cu 
acei comercianţi care prepară, la vedere, diferite mâncăruri de 
inspiraţie tradiţională, ce pot fi consumate la mesele amplasate pe 
terasele ridicate ad-hoc pe Vârful Găina. 

Pentru o mai bună înţelegere a modului general în care 
societatea românească îşi reprezintă şi înţelege o manifestare de tipul 
târgului, considerăm că este util să apelăm la semnificaţiile pe care 
dicţionarele limbii române ni le oferă pentru termenul „târg”. Dintre 
posibilele definiţii ale cuvântului, din Dicţionarul Explicativ al 
Limbii Române reţinem că prin „târg” desemnăm un „loc mai întins 
şi special amenajat într-un oraş sau la marginea unui oraş, unde se 
vând şi se cumpără (zilnic sau la anumite intervale) vite, cereale, 
alimente, zarzavaturi etc.”6. Această formă de târg, de înclinaţie 
urbană, preia motivele târgului din lumea rurală (vite, cereale, 
alimente, zarzavaturi), cu care Târgul de fete de pe Muntele Găina 
se identifică parţial. „Se apreciază că târgurile, în evoluţia istorică, 
au fost cele mai timpurii forme de piaţă”, ce „îşi au originea în 
lumea antică latină («feriae» în limba latină, de unde a fost 
împrumutată denumirea de «fair» din engleză), fiind considerate de-
a lungul vremii prilejuri de întâlnire a oamenilor, la intervale 
aproximativ regulate, pentru schimburi de mărfuri, însoţite de 
oportunităţi de petrecere a timpului liber şi destindere”7. Este 
interesant faptul că Dicţionarul Explicativ al Limbii Române 
menţionează şi manifestarea specifică denumită „târgul de fete”, 
                                                           
6 Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”, Dicţionarul Explicativ al 
Limbii Române, Ediţia a II-a, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1996, p. 1077. 
7 Zamfir C. Moise, Târgurile, expoziţiile şi convenţiile, instrumente de marketing, Editura 
ALL Beck, Bucureşti, 2002, p. 36.  
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adică o „serbare populară anuală, tradiţională, care are loc pe 
Muntele Găina, în Ţara Moţilor, şi cu care prilej tinerii îşi aleg 
adesea miresele”8. Veridicitatea acestei legende a vânzării fetelor pe 
munte- manifestare cu tentă ceremonială percepută de diverşi autori 
drept element principal în organizarea târgului a fost dezbătută cu 
diverse alte ocazii. S-a vorbit despre existenţa funcţiei „iniţiatic 
juvenile şi prematrimoniale (participarea fetelor şi feciorilor la 
riturile de protecţie agrară, precum şi la joc, urmate de  acte de 
«tocmeală» sau de «credinţare» a acestora pecetluite în anul următor 
prin căsătorie)”9, însă, ceea ce ne interesează în acest punct al 
analizei, este că realmente ideea formării unor căsătorii în urma 
participării la târg s-a încetăţenit atât de tare în cultura română, încât 
a determinat plasarea sintagmei distinctive „târgul de fete” inclusiv 
în Dicţionarul Explicativ al Limbii Române. Dispariţia acestor 
aşteptări în prezent, de găsire a unui partener de viaţă ca efect al  
participării la „Târgul de fete” de pe Muntele Găina, este inutil a fi 
menţionată, însă e important să precizăm că înainte vreme, relieful şi 
structura satelor Munţilor Apuseni determinau dificultăţi majore în 
socializare, satele de munte fiind „în general risipite, ocupând uneori 
un teren mai mare decât ocupă celelalte împreună cu hotarul, cu 
extravilanul lor cu tot”. Astfel, relaţiile de vecinătate se restrângeau 
adesea „la 2-3 familii despărţite şi ele de distanţe care fac să dispară 
însăşi ideea de vecinătate”10. Filologul clujean Emil Petrovici 
notează că: „Tinerii au mai puţine prilejuri ca în alte părţi să se 
întâlnească, deoarece jocul (horă) se face mai rar”11, ceea ce ne 
explică de ce Târgul de fete de pe Muntele Găina era perceput ca 
prilej ideal de socializare de către tinerii apţi pentru căsătorie. Sigur 
că astăzi, sub semnul modernităţii, raporturile s-au schimbat 
semnificativ, tinerii dispun de alte medii de interacţiune, iar 
posibilitatea căsătoriilor realizate în urma întâlnirilor de pe Găina e 
infimă, cu atât mai  mult cu cât s-a produs şi intruziunea turistului, 
echivalentul veneticului din societăţile tradiţionale, care generează o 
serie de reprezentări ale alterităţii.  

                                                           
8 Ibidem. 
9 Ioan Godea, Narcisa Ştiucă, op. cit., p. 76.  
10 Dumitru Pop, Coordonatele culturii populare româneşti în perspectivă etnologică, Casa 
Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2004, pp. 42-43. 
11 Idem, p. 129. 
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În Dicţionarul de cuvinte recente sunt prezentate cele mai 
noi conotaţii ale „târgului”, care intră în componenţa cuvintelor 
compuse „târg-expoziţie” sau „expoziţie-târg (internaţional)”. Dacă 
primul termen desemnează o „expoziţie cu vânzare în cadrul unui 
târg”12, „expoziţie-târg (internaţional)” e definit ca „expoziție cu 
caracter de târg (internațional)”13. 

Observăm, astfel, că în prezent înţelesul cuvântului 
migrează înspre sensul de „târg-expoziţie”, ceea ce implică şi o 
modificare a funcţiilor şi structurilor târgului şi, implicit, a relaţiei 
vânzător-cumpărător (Fig. 1.). Iniţial, produsele aduse la târg, înspre 
vânzare, creau o coeziune internă între oameni,  fiecare acţiune de 
vânzare-cumpărare se traducea printr-un exerciţiu al diversificării 
sau intensificării legăturilor sociale dintre participanţii la târg. În 
prezent, interacţiunea vânzător- cumpărător s-a diminuat, 
producându-se o „însingurare” a vânzătorului. În egală măsură, 
dispare nevoia absolută a cumpărătorului de a achiziţiona produsele 
comercializate în mod tradiţional (tulnice, doniţe, ciubere etc.) şi se 
dezvoltă tendinţa acestuia de a le admira ca pe niste obiecte de 
artizanat. Astfel, turistul care vine în prezent pe Muntele Găina 
valorifică târgul ca entitate expoziţională, mai degrabă decât ca pe 
una funcţională. Se deplasează accentul de pe funcţia comercială şi 
socială, pe funcţia expoziţională a târgului, o realitate care confirmă 
necesitatea limbii române de a încorpora cuvinte de tipul „târg-
expoziţie”. Drept urmare, ceea ce în mod tradiţional numeam 
„vânzător”, se transformă acum în „expozant” (Fig. 2.) - fiind cel 
care expune produse meşteşugăreşti cu prilejul unui eveniment de 
tipul târgului, produse care nu mai încorporează neapărat o funcţie 
utilitară, ci una estetică.  

Se impune o distincţie cu privire la binomul produse 
meşteşugăreşti- produse de artizanat. Potrivit Dicţionarului 
Explicativ al Limbii Române, termenul „meşteşug” semnifică 
„meserie; p. gener. profesiune, ocupație, îndeletnicire; 
meșteșugărie”14, meşteşugarul fiind, aşa cum ne arată Dicţionarul de 
Sociologie editat de Raymond Boudon, Philippe Besnard, Mohamed 

                                                           
12 Florica Dumitrescu, Dicţionar de cuvinte recente, Ediţia a II-a, Editura Logos, Bucureşti, 
1997, p. 236. 
13 Idem, p. 102.  
14 Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”, Dicţionarul Explicativ al 
Limbii Române, Ediţia a II-a, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1996, p. 623. 
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Cherkaoui şi  Bernard-Pierre Lécuyer, „un muncitor manual, format 
la locul de muncă, prin instruire directă; este o persoană 
independentă, care-şi exercită meşteşugul pe cont propriu, singur sau 
cu ajutorul membrilor familiei sale şi al câtorva ucenici”15. 
Artizanatul „este de dată mai recentă, din perioada interbelică”16, 
fiind un „meșteșug practicat cu artă”17 din care rezultă produsele de 
artizanat, adică acele „produse lucrate artistic de către meșteșugari 
(în stilul creaţiei populare)”18. Înţelegem că produsele de artizanat 
sunt acelea realizate cu artă după metode tradiţionale, care se disting 
în raport cu producţia de tip industrial.  

În varianta actuală a „Târgului de fete” de pe Muntele 
Găina coexistă încă produse în cele două variante: meşteşugăreşti şi 
artizanale. Pentru a oferi un exemplu elocvent, vom folosi motivul 
tulnicului, reprezentativ pentru Ţara Moţilor şi pe care îl găsim 
întrebuinţat în două scopuri. O prima variantă este cea a tulnicelor 
folosite de tulnicăresele din comuna Avram Iancu, care performează 
un spectacol sonor în deschiderea târgului şi a căror tulnice sunt 
exemple de produse realizate de către un meşteşugar local, 
corespunzând unor nevoi reale ale locuitorilor din satele Munţilor 
Apuseni şi înglobând o funcţie utilitar-practică. Cea de-a doua 
variantă este cea a tulnicelor- produse de artizanat, realizate cu 
scopul de a fi vândute potenţialilor turişti- vizitatori ai târgului. Ele 
sunt reproduceri ale tulnicelor reale (de obicei în mărimi mai mici) şi 
se disting prin excesivitatea elementelor de artă decorativă pe care le 
prezintă. Acestea încorporează strict o funcţie estetică.   

Dacă, iniţial, tulnicul era perceput drept un obiect utilitar, 
fiind folosit pentru semnale şi chemări, dar şi ca instrument muzical 
popular de suflat (Fig. 3.), astăzi se insistă asupra tulnicului ca 
obiect simbolic- un obiect care reprezintă identitatea moţilor, fiind 
înţeles ca parte a culturii materiale a locuitorilor Munţilor Apuseni. 
Aşadar, în chip tradiţional, tulnicul a fost realizat ca urmare  a unei 

                                                           
15 Raymond Boudon, Philippe Besnard, Mohamed Cherkaoui, Bernard-Pierre Lécuyer, trad. 
Mariana Ţuţuianu, Dicţionar de Sociologie, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1996, 
p. 165. 
16 Ibidem. 
17 Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”, Dicţionarul Explicativ al 
Limbii Române, Ediţia a II-a, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1996, p. 62. 
18 Ibidem.  
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justificări de ordin practic, pentru satisfacerea unor nevoi reale, 
concrete.  

Conştientizându-i-se valoarea, obiectul tulnic este realizat 
astăzi dintr-o legitimitate raţională şi, o dată dispărută funcţia 
utilitară, i se exploatează funcţia simbolică. Meşterii populari 
prezenţi la târg valorifică acest fapt prin reproducerea tulnicului la 
dimensiuni mici, de tip suvenir (Fig. 4.), ce pot fi uşor transportate 
de turiştii veniţi la târg, care şi-ar dori să achiziţioneze un astfel de 
obiect. Se perpetuează astfel tradiţia de realizarea a tulnicelor, cu 
mijloace şi materiale contemporane, ceea ce confirmă faptul că 
„valoarea acordată trecutului nu implică, totuşi, ca practicile 
transmise să rămână imuabile. Tradiţia nu este o simplă reproducere. 
Nici o societate nu ar putea să supravieţuiască fără să adapteze 
obiectele, credinţele sau modelele transmise de trecut la realităţile 
prezente”19.  

Unul din motivele pentru care comercianţii au încetat să 
mai aducă la târg obiecte având o utilitate reală este şi faptul că nu 
pot concura liniile industriale de mare productivitate. În felul acesta 
ei preferă, în prezent, să se alăture tendinţei actuale de a recupera şi 
reînvia târgul la un nivel simbolic, iar obiectele pe care le oferă 
înspre vânzare poartă în sine valori simbolice. Dacă, totuşi, regăsim 
pe tarabe obiecte cu funcţie strict utilitară, înseamnă că ele se 
adresează unui segment precis de potenţiali cumpărători şi 
semnifică, în acelaşi timp, că industria de masă nu a preluat şi 
dezvoltat ideea tradiţională de producere a acestora (vezi Fig. 5.). 
Aceasta este şi cazul oalelor de aluminiu larg utilizate în bucătăria 
românească tradiţională, dar pe care nu le regăsim în rândul 
ustensilelor de bucătărie moderne. De aceea, comercianţii 
speculează această nevoie a românilor care poartă nostalgia 
„mâncării la ceaun”. 

Nu trebuie să omitem, totuşi, că în primă instanţă, târgul 
apare şi din această necesitate concretă, de satisfacere a unor nevoi 
economice şi sociale ale locuitorilor Apusenilor, ale căror gospodării 
„se limitează la strictul necesar, acomodate întru totul sistemului de 
economie individualist”20, ceea ce a determinat nevoia schimbului 

                                                           
19 Raymond Boudon, Philippe Besnard, Mohamed Cherkaoui, Bernard-Pierre Lécuyer, op. 
cit., p. 304.  
20 Lucia Apolzan, Portul şi industria casnică textilă în Munţii Apuseni, Institutul de Ştiinţe 
Sociale al României, Bucureşti, 1944, p. 13. 
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între aşezările de la munte, centrate asupra creşterii animalelor, şi 
aşezările de la şes, ce se ocupau îndeosebi cu agricultura. Trebuie să 
avem în vedere faptul că aşezările din Munţii Apuseni sunt dispuse 
la distanţe mari unele de altele, „uneori la un ceas sau două de 
drum”, predominând acele „satele-crânguri specifice Apusenilor”21. 
Lucia Apolzan, de pildă,  menţiona cele două târguri de la Iara şi 
Sălciua- ce fiind târguri săptămânale ce răspundeau nevoii 
oamenilor de a face schimb de produse. Practic, „lipsa nedeilor şi a 
târgurilor era de neconceput pentru moţi şi pentru crişeni, căci 
complementarităţile generau nevoi diverse la unii şi produse pe 
măsură la alţii”22. Fără îndoială, putem atribui această nevoie de 
desfăşurare a unor activităţi de vânzare-cumpărare şi „Târgului de 
fete” de pe Muntele Găina, deşi există voci care nu plasează 
motivaţia iniţială a organizării târgului în sfera economicului, ci, mai 
degrabă, în cea a socialului: „Nu credem că economicul constituia- 
până acum 100 de ani- partea cea mai atrăgătoare a adunărilor de la 
Găina şi Călineasa. Locurile amintite (...) aveau alt rost: întâlnirea, 
revederea oamenilor răspândiţi prin satele răsfirate şi petrecerea lor 
cu băutură, joc şi cântec”23. 

În pofida dispunerii aşezărilor, oamenii se ştiau însă 
„vecini, de-ai locului, chiar dacă locurile erau la mare depărtare unul 
de altul. Cei foarte apropiaţi se chemau vecin dulce; cel mai de 
departe doar vecin şi cel mai departe sătean. Dincolo de zare se ştia 
că se află un «moţ de-a’ nost» ori un «crişan»”24. Pentru că vizitele 
la vecini nu pot fi atât de frecvente ca în satele adunate, de exemplu, 
locuitorii Apusenilor erau nevoiţi să îşi creeze alte ocazii de a se 
întâlni. Şi pentru că dificultatea de a se deplasa de la unii la alţii se 
traducea şi într-o slabă circulaţie a informaţiilor, era necesar 
stabilirea unei întâlniri a cărei dată să poată fi ştiută de către toţi 
locuitorii şi care să devină un soi de obicei reluat an de an.  Ca atare, 
s-a consolidat această funcţie socială a manifestării de pe Găina. 

Astăzi, funcţia socială migrează tot mai mult înspre funcţia 
de entertainment, târgul gravitând, aşa cum remarcam în prima parte 
a studiului, în jurul spectacolului folcloric- oferit de organizatori în 

                                                           
21 Ioan Godea, Narcisa Ştiucă, op.cit., p. 5. 
22 Idem, p. 6. 
23 Ion Muşlea, Târgurile de la Găina şi Călineasa în „Cercetări etnografice şi de folclor”, 
vol. II, Bucureşti, Editura Minerva, 1972,  p. 387.  
24 Ioan Godea, Narcisa Ştiucă, op.cit., p. 5. 
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vederea îndeplinirii unor obiective de marketing. Ca atare, scena 
amplasată pe munte (Fig. 6.) devine punctul nodal al târgului, 
determinând o comunicare unidirecţională şi transformând 
participanţii la târg în spectatori. Oamenii apreciază târgul ca având 
o funcţie de entertainment şi îşi însuşesc rolul de simpli receptori ai 
târgului (nu de creatori ai acestuia). Târgul nu mai e văzut ca un 
eveniment creat prin  participarea individuală a fiecăruia, ci ca  un 
spectacol. 

Scena este, în mod simbolic, un loc care reclamă o 
reprezentaţie, fiind asociată teatrului, muzicii, dansului etc. Dacă 
înainte muzica sau dansul funcţionau ca valori sau elemente 
fundamentale ale comunităţii tradiţionale, în performarea lor 
exercitând un rol activ toată lumea participantă la târg (în funcţie de 
coordonate de vârstă şi gen), astăzi, participanţii la târg reclamă 
prezenţa unor dansatori sau interpreţi specializaţi, profesionişti, care 
să valorifice fapte folclorice din trecut. S-a produs în ultimii ani un 
transfer conştient al elementelor de muzică şi dans din zona de 
„embleme ale comunităţii” (conservate în calitate de semn distinctiv 
în opoziţie cu alte comunităţi învecinate⁄ îndepărtate)  în zona de 
„branduri  locale”. Aceste branduri sunt cultivate şi expuse cu 
prilejuri de tipul „Târgului de fete” de pe Muntele Găina, sub egida 
unei strategii de marketing local. Din dorinţa de atragere a cât mai 
multor turişti şi de satisfacere şi a pretenţiilor altor participanţi la 
târg, decât cei din zonele aflate în apropierea munţilor Apuseni, 
graniţele culturale sunt şterse, iar în prezent accentul nu mai cade pe  
performarea dansurilor şi a muzicii specifice zonei Apusenilor, ci şi 
pe promovarea interpreţilor provenind din alte zone (exemplu: Irina 
Loghin, invitată în anul 2009). De asemenea, se încearcă aducerea 
pe scena târgului a interpreţilor care vor fi reprezentat trendul în 
materie de muzică populară în decursul anului repesctiv (exemplu: 
Traian Ilea şi Valeria Codorean, în anul 2010). Observăm, astfel, că 
nu se mai practică modelul „one size fits all”, ci se doreşte lărgirea 
ofertei, în vederea maximizării numărulului de participanţi, prin 
orientarea atenţiei organizatorilor înspre cât multe categorii de 
potenţiali participanţi. 

În cadrului noului concept, activitatea de performance nu 
se mai desfăşoară sub semnul spontaneităţii şi al naturaleţii, ci e mai 
degrabă expresia unei atitudini colective conştiente.  
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Concluzii  
În concluzie, putem aprecia că funcţia socială a târgului- 

manifestată prin aducerea împreună a locuitorilor din satele răsfirate 
ale Munţilor Apuseni- e dublată astăzi de o funcţie turistică. 
Intruziunea persoanelor din judeţele imediat învecinate Muntelui 
Găina sau chiar a celor din locuri mai îndepărtate se pare că nu este 
un fenomen care apare strict după 1989, existând şi în perioada 
comunistă, însă doar în anii mai recenţi ia amploare. 

Astfel de manifestări din mediile rurale devin pentru 
orăşeni un soi de ofertă de divertisment, o variantă de petrecere a 
timpului liber căci „saturat de răceala şi de monotonia obositoare a 
mediului urban în care trăieşte, de caracterul standardizat al vieţii 
acestuia, de consumul nervos pe care îl implică tot mai mult 
activităţile noi, locuitorul centrelor urbane aglomerate simte nevoia 
peisajului natural şi a tot ceea ce aminteşte de solidaritatea 
comunitară de odinioară”25. Rodica Petrea apreciază că „intruziunea 
citadinilor în mediul rural nu mai este percepută ca o sursă de 
«agresiune»”26, ca urmare a comunicării pe care mass-media o 
facilitează între cultura ţărănească şi citadini, străinul fiind uşor 
admis în sfera comunităţii tradiţionale. Şi, până la capăt, străinul în 
ipostaza sa de vizitator al satului tradiţional sau turist, este şi cel în 
raport cu care activităţile de tipul „Târgului de fete” de pe Muntele 
Găina îşi găsesc aplicabilitatea în mediul contemporan.  

 

 
Fig. 1: Cumpărător în faţa unei tarabe cu obiecte din lut şi lemn (iulie 2012) 

                                                           
25 Idem, p. 39. 
26 Rodica Petrea, Turism rural în Munţii Apuseni, Editura Universităţii din Oradea, Oradea, 
2004, p. 12. 
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Fig. 2. Taraba unui meşter popular din Poiana Vadului (iulie 2012) 

 
 
 

 
Fig. 3.  Tulnicele formaţiei de tulnicărese din comuna Avram Iancu (iulie 

2012) 
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Fig. 4. Produse de artizanat de tipul tulnicelor expuse pentru vânzare (iulie 

2012) 
 

 
Fig. 5. Cumpărător la o tarabă cu oale din aluminiu (iulie 2008) 
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Fig. 6.: Scena amplasată pe Muntele Găina cu ocazia târgului (iulie 2012) 
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Asistenţa socială şi pensiile în România: dezechilibre, 
descurajarea meritului, pedepsirea muncii 

 
 

Gheorghe Falcă, 
Primarul Municipiului Arad 

 
 

Secerişul lui să-l mănânce flămânzii şi să-l ducă cu ei în 
ascunzişuri şi toată averea lui s-o soarbă însetaţii!  

În ciuda întregii literaturi despre „redistribuirea avuţiei“, adevărul 
e că orice avere nu se distribuie, ci se câştigă. 

Cunoaştem cu toţii vechiul proverb oriental: Dă-i unui om peşte 
şi-l vei hrăni o zi. Învăţă-l să pescuiască şi va avea de mâncare toată viaţa.  

E una dintre acele ziceri pline de miez care, prin profunzime şi, 
totodată, elasticitate, permite o utilizare cât se poate de largă, în contexte 
foarte diferite. Astfel, personal am întâlnit proverbul sub diferite forme: de 
îndemn motivaţional, premisă ori concluzie a unui demers educaţional, în 
conjuncturi cât se poate de diverse, de la cel economic, la cel politic ori de 
tehnică a vânzărilor. Îngăduiţi-mi să vă citez câteva:  

Dă-i unui om un peşte şi-l vei hrăni o zi. Învaţă-l să pescuiască şi 
va sta toată ziua în barcă, bând bere după bere.  

Dă-i unui om un peşte şi-l vei hrăni o zi. Învaţă-l să pescuiască 
şi-i vei putea vinde după aceea echipamente de pescuit. 

Dă-i unui om un peşte şi-l vei hrăni o zi. Învaţă-l să pescuiască şi 
va avea de mâncare toată viaţa. Învaţă-l să şi vândă peştele şi o să 
mănânce numai fripturi.  

Dă-i unui om un peşte şi-l vei hrăni o zi. Învaţă-l să pescuiască şi 
sigur va provoca dispariţia câtorva specii. 

Dă-i unui om un peşte şi-l vei hrăni o zi. Învaţă-l să pescuiască şi 
ai pierdut un client fidel.  

Cum spuneam, proverbul are o atât de largă aplicabilitate încât 
vom întâlni adaptări ale sale atât în folclorul sfaturilor de viaţă, cât şi în 
paginile unor manuale de marketing sau broşuri ecologiste. Inspirat de 
această varietate, îndrăznesc să adaug propria adaptare a proverbului, foarte 
potrivită, cred eu, contextului acestui capitol pe care îl dedic problematicii 
cheltuielilor sociale în România.  

Dă-i unui om un peşte şi-l vei hrăni o zi. Învaţă-l să pescuiască şi 
ai pierdut un votant.  
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Aţi ghicit probabil deja că, scriind acest capitol, pornesc la drum 
având în minte o concluzie preliminară: ceea ce unii numesc astăzi „stat 
social“ – proslăvindu-l ca pe o mare şi necesară realizare postrevoluţionară 
– nu este decât o construcţie politicianistă precară, disfuncţională şi 
inoportună. O construcţie menită doar să transforme un număr cât mai mare 
de cetăţeni în votanţi captivi ai stângii, ca şi ai partidelor cu pusee populiste  
Asistenţa socială, un sistem de înfeudare a cetăţenilor  

De la şomajul mascat de pensionările anticipate, la politicile rigide 
pe piaţa muncii, de la mulţimea tipurile de ajutoare sociale, la cea a 
beneficiarilor de legi speciale în domeniul social, toate aceste mecanisme, 
sub pretextul combaterii sărăciei, nu au făcut decât să înfeudeze categorii 
întregi de cetăţeni, împovărând un buget care se reorientează greu către 
investiţii şi eficienţă. Reluăm, pentru a avea măsura exactă a dimensiunii 
tentaculelor acestei caracatiţe sociale care îşi ţine captivi cetăţenii, datele 
privind populaţia beneficiară de servicii publice.  

Faptul că proiectul aşa-zisului „stat social“ nu a fost niciodată unul 
animat de crezul legitim al dreptăţii sociale, ci de interese electorale, 
urmărind doar crearea de relaţii de dependenţă a unor electori defavorizaţi 
faţă de politicieni, poate fi dovedit prin simpla expunere a două elemente 
statistice prezentate mai sus. Primul priveşte evoluţia cheltuielilor sociale 
între anii 2004 – 2008, al doilea evoluţia numărului de pensionari între 2003 
şi 2008.  

Observăm că, în ciuda scăderii numărului de pensionari, 
cheltuielile sociale nu au fost degrevate în aceşti ani, ele continuând să 
crească. Astfel, între anii 2004 -2008, aceste cheltuieli au crescut cu 31,8 
miliarde de lei, adică de nu mai puţin de 2,42 ori, după cum urmează: 

 între 2004 şi 2005, cu 5 miliarde lei, adică aproximativ 1,25 miliarde 
euro 

 între 2005 şi 2006, cu 3,5 miliarde lei, adică aproximativ 0,87 
miliarde euro 

 între 2006 şi 2007, cu 8 miliarde lei, adică aproximativ 2 miliarde 
euro 

 între 2007 şi 2008, cu 15, 3 miliarde lei, adică aproximativ 3,82 
miliarde euro 

Recunoscând faptul că perioada 2004 – 2008 a fost una de evoluţie 
economică pozitivă, nu putem să nu remarcăm faptul că, în această perioadă, 
salariul mediu brut pe economie a crescut de la 768 lei la doar 1550 lei. 
Aşadar, cheltuielile sociale au crescut de 2,42 de ori, în vreme ce salariul 
mediu brut a crescut doar de două ori. Luând în considerare faptul că media 



 589 

salarială este puternic influenţată de discrepanţa dintre salariile din sectorul 
bugetar şi cele din economia reală (primele au fost tot timpul cu cel puţin 
20% mai mari decât ultimele), reiese faptul că de perioada de creştere 
economică au profitat mai puţin cei care participă activ la evoluţia pozitivă a 
economiei.  

E un simptom recurent al politicilor noastre economice, fiscale şi 
sociale, acela de a distribui discreţionar, către mediile sociale inerte şi 
captive electoral, resursele care ar trebui să încurajeze meritul, iniţiativa şi 
responsabilitatea. Obiecţia la acest tip de analiză, venită din partea 
partizanilor „dreptăţii“ sociale care descurajează munca şi iniţiativa, este 
aceea că România era şi este în continuare o ţară a pensiilor mici şi foarte 
mici. Din nefericire pentru aceşti partizani ai unei stânci generoase electoral, 
dar impotente atunci când vine vorba de proiecte sociale coerente, 
argumentul că pensiile sunt mici nu funcţionează atunci când această 
dimensiune relativă este comparată cu un reper intern. Nu putem compara 
pensiile din România cu pensia medie din Germania, deoarece simpla 
intuiţie economică ne spune că acest tip de beneficiu social trebuie corelat 
cu performanţa economică.  

Un mod rezonabil şi productiv de evaluare comparativă a pensiilor 
se poate realiza sub forma raportului dintre pensia medie a persoanelor între 
65 şi 74 de ani şi venitul mediu al persoanelor cu vârsta cuprinsă între 50 şi 
59 de ani. Acest raport este denumit „rată de înlocuire“. Ultimele date ale 
biroului de statistică al Uniunii Europene indică următoarele: în 2008, Cehia 
are o rată de înlocuire de 0,51; Polonia 0,56; Ungaria 0,59; Bulgaria 0;34. 
România are o rată de înlocuire de 0,49 pentru ultimul an disponibil, anume 
2008, în creştere faţă de 2007 (0,46). Media celor 27 de state ale Uniunii 
Europene este identică cu rata de înlocuire a României pentru anul 2008, 
adică tot 0,49.  

Aşadar, raportul în România dintre pensie şi salariul mediu câştigat 
de o persoană în deceniul premergător ieşirii de pe piaţa muncii corespunde 
mediei europene. S-ar părea că ideea de pensie mică nu corespunde 
informaţiilor comparative cu media europeană ca reper.  

Importanţa acordată pensiilor în ansamblul cheltuielilor statului 
poate fi reliefată şi de ponderea acestora în structura cheltuielilor sociale. 
Astfel, în România acest tip de cheltuieli reprezintă circa 70% din media 
europeană. Totuşi, dacă ne referim doar la pensii, România se situează pe 
locul 6 din 25 de ţări UE şi pe locul întâi între NSMio (comparaţia cu noile 
state membre UE fiind, în opinia noastră, cu adevărat edificatoare).  
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Cum sunt însă utilizaţi restul banilor alocaţi acestui tip de 
cheltuieli?. Ştim că în România există circa 50 de tipuri de ajutoare sociale 
pentru care se cheltuiesc anual 2,4 miliarde de euro. Cele mai numeroase 
plăţi sunt constituite de ajutoarele pentru încălzire (energie termică, încălzire 
pe gaz, pe lemne, cărbuni etc.), concediile de maternitate şi alocaţiile pentru 
copii.  

Iată câteva tipuri de alocaţii şi ajutoare sociale acordate curente 
populaţiei, alături de sumele globale cheltuite pentru fiecare tip în anul 2008 
(mii lei).  
 
Cheltuieli de la bugetul de stat (4.721.902,6 mii lei) 

 alocaţii de stat pentru copii: 2.586.442, 2  
 alocaţia familială complementară: 288.685,2  
 indemnizaţia pentru creşterea copilului: 1.320.183,4 
 contribuţii pentru asigurările de sănătate aferente indemnizaţiei 

pentru creşterea copilului: 131.432,1 
 alocaţia pentru copii nou-născuţi: 29.709,2 
 sprijin financiar pentru constituirea familiei: 76.656,2 
 indemnizaţii pentru revoluţionari sau urmaşi ai martirilor Revoluţiei: 

indemnizaţie medie de 2001 lei, cu un număr lunar de beneficiari de 
10.997 persoane.  

 
Cheltuieli de la bugetele locale (393.058,2 mii lei) 

 ajutoare sociale: 366.540,4 
 ajutoare pentru cheltuielile de înmormântare: 2069  
 ajutoare de urgenţă: 24.448,8 

 
Fără să contestăm importanţa unor politici pro-natalitate (dar 

întrebându-ne totodată dacă aceste politici există cu adevărat), nu putem să 
nu remarcăm faptul că, dacă admitem antropologic că cele mai importante 
momente ale unui om pe acest pământ sunt naşterea, nunta li moartea, în 
România, cetăţeanul este îndeaproape asistat de stat în toate aceste 
momente, prin instrumentele ajutoarelor sociale.  

Îngăduiţi-ne astfel să avansăm ideea că, în România, a fost 
privilegiat un sistem care alocă – indistinct şi fără mijloace de control al 
corectitudinii şi al eficienţei – resursele precare ale unui stat care preferă nu 
o relaţie contractuală cu cetăţenii săi, ci una de tip feudal. Politicile sociale, 
care trebuie să viseze întotdeauna cazurile de sărăcie extremă, sunt mult mai 
eficiente atunci când stimulează – de pildă prin politici fiscale de deducere a 
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cheltuielilor cu educaţia – cetăţenii activi, responsabili şi cu iniţiativă. Sau, 
ca să ne referim la ajutoarele pentru încălzire acordate ani la rând în absenţa 
unor instrumente de control şi a unor anchete sociale profesioniste, ne 
întrebăm dacă resursele cheltuite în toţi aceşti ani nu ar fi fost investite mult 
mai eficace în programe de reabilitare termică (cu efecte atât asupra 
beneficiarilor acestui tip de ajutor, cât şi asupra pieţei muncii şi a 
construcţiilor).  

Referindu-ne la problema sărăciei în România, trebuie spus că ceea 
ce instituţiile internaţionale numesc „rata sărăciei absolute“ s-a aflat în 
continuă scădere, cu adevărat spectaculoasă, din anul 2000 până în 2008. Să 
urmărim şi evoluţia cheltuielilor referitoare la alocaţii şi alte ajutoare 
acordate populaţiei: de la bugetul de stat şi de la bugetele locale. 

Faptul flagrant, care atestă politizarea sistemului de asistenţă 
socială din România, este acela că, în timp ce bugetul de stat a alocat sume 
din ce în ce mai mari pentru cheltuielile sociale, bugetele locale erau lipsite, 
de la an la an, de sume importante. Asta deşi autorităţile locale sunt, cel 
puţin teoretic, acelea care cunosc şi pot gestiona la nivelul cetăţenilor 
problematica socială. În plus, observăm, mai cu seamă din datele graficului 
nr.5, faptul că evoluţia economică pozitivă a intervalului 2003-2009 a 
consemnat şi un efort financiar sporit al statului în aria cheltuielilor sociale. 
Interesul politic a fost acela de a păstra şi chiar de a creşte categoria de 
populaţie aflată într-un raport asistenţial de tip feudal cu autoritatea. Puseele 
populiste electorale au dezavantajat mereu individual activ şi capabil de 
iniţiativă (povara fiscală asupra muncii este grăitoare), resursele fiind 
dirijate către medii incapabile şi/sau dezinteresate de investiţii.  
Pensiile din România, între dezechilibru sistemic şi fraudă  

Creşterea numărului beneficiarilor sistemului public cu peste 80%, 
în perioada de după 1990, pe fondul scăderii, la jumătate, a numărului de 
contribuabili în aceeaşi perioadă, a adus la creşterea exponenţială a 
cheltuielilor ocazionate cu plata beneficiilor, în condiţiile deteriorării 
îngrijorătoare a raportului de dependenţă (adică raportul dintre salariaţi – 
contribuitori la bugetul asigurărilor sociale – şi pensionar – beneficiari ai 
acestui buget).  

Totuşi, aşa cum menţionam şi mai devreme, în ultimii ani, numărul 
pensionarilor se află în scădere – evoluţie inversă faţă de cea a cheltuielilor 
cu pensiile, cheltuieli suportate de un buget greu de alimentat.  

Astfel, faţă de un raport de dependenţă de 2,6/i, considerat viabil 
pentru orice sistem de pensii de tip redistributiv, în sistemul de pensii 
românesc acest indicator a scăzut continuu, începând cu anul 1990, 
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ajungând, de la 3,43/i, la 0,82/i, în 2006, aceasta şi pe fondul transferului 
către bugetul de stat a cheltuielilor cu plata pensiilor pentru agricultori.  

Lipsa de rezistenţă în faţa presiunii sociale, cedarea imediată şi 
repetată în faţa acesteia au determinat acceptări de conjunctură, care au 
afectat grav procesul de constituire şi de consolidare a relaţiilor necesare 
funcţionării sistemului public. Astfel, măsurile luate electoral şi sub 
presiune socială au condus la situaţia ca fiecare salariat să întreţină 1,2 
pensionari. Numărul salariaţilor este de circa 4,9 milioane de persoane, cel 
al pensionarilor de 5,7 milioane. Evoluţia raportului dintre salariaţi şi 
pensionari după 1990 oferă o imagine îngrijorătoare, cu valoare de 
diagnostic pentru politicile economice, sociale şi de pe piaţa muncii din 
România.  

Observăm astfel că, dacă în anul 1990 există un raport de 2,2 
salariaţi la un beneficiar, în anul 2009 acest raport este de 0,8. Principala 
deficienţă sistemică este cea a vârstei de pensionare. Vârsta medie reală de 
pensionare este astăzi de 54 de ani. În alte ţări membre UE vârsta medie de 
pensionare este mult mai ridicată.  

Mai grav este faptul că, din totalul pensionarilor, nu mai puţin de 
2,5 milioane au o vârstă mai mică de 54 de ani. Vârsta ţintită (prin ajustări 
până în 2014) este de 65 de ani pentru bărbaţi şi 60 de ani pentru femei. 
Vârsta propusă în noua lege a pensiilor: 65 de ani în 2030, cu vârsta egală de 
pensionare şi pentru femei, şi pentru bărbaţi. 

O altă fraudă, de această dată cu clare implicaţii legale, este cea a 
pensionarilor de invaliditate. 892.000 de pensionari au ieşit din câmpul 
muncii pe caz de boală, faţă de doar 208.000 de pensionari invaliditate în 
anul 1990. Exemplul negativ este judeţul Bihor. La o populaţie de 593.431 
de locuitori, existau în 2008 158.053 pensionari de asigurări sociale de stat, 
din care 52. 447 (aproape 30%) erau pensionari de invaliditate.  

La sfârşitul anului 2008, din totalul de 4,6 milioane de pensionari, 
doar ceva mai puţin de 3,1 milioane aveau împlinită limita de vârstă la 
pensionare, iar dintre aceştia doar ceva mai mult de 1,9 milioane aveau 
stagiul de cotizare complet, restul de 1,1 milioane nefiind cotizanţi cu stagiu 
complet.  

În condiţiile inversării brutale a raportului dintre salariaţi şi 
pensionari, luând în considerare şi faptul că salariaţii celor din ce în ce mai 
puţini care contribuie la bugetul asigurărilor sociale nu au avut o evoluţie 
spectaculoasă, ne-am aşteptat ca distribuirea resurselor rezultate din 
creşterea economică să nu producă nici în aria pensiilor creşteri 
semnificative. Totuşi, un grafic comparativ, ce raportează pensia reală cu 
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pensia virtuală corelată cu inflaţia şi creşterea economică, dovedeşte 
contrariul. Astfel, dacă urmărim evoluţia pensiilor, observăm că, din 2004 
până în 2009, acestea au crescut de trei ori. Fapt, în aparenţă, lăudabil, însă 
deosebit de împovărător pentru un buget precum cel al României. După cum 
arată graficul de mai sus (nr. 10), au existat perioade cu creşteri de-a lungul 
şocante ale punctului de pensie. Astfel, în intervalul de 24 de luni dintre 
septembrie 2006 şi octombrie 2008, punctul de pensie s-a mărit cu 105%, 
iar în intervalul de doar 4 luni dintre septembrie 2007 şi ianuarie 2008, 
creşterea a fost de aproape 40%.  

O astfel de creştere a punctului de pensie a obligat bugetul de stat 
ca, faţă de 2004, în 2009 să aloce plăţii pensiilor o sumă de 2,56 ori mai 
mare. Pentru a putea plăti aceste pensii, cu o creştere necorelată cu 
performanţa economică, statul a perpetuat taxarea excesivă a muncii, deci a 
persoanelor active, din ce în ce mai puţine. 43% din salariu reprezintă 
contribuţiile sociale datorate de angajaţi şi angajatori. Povara fiscală este 
plasată cu precădere asupra angajaţilor şi a angajatorilor, ducând la 
atingerea unei cote a contribuţiilor sociale dintre cele mai ridicate la nivel 
european.  

Cei 43% din salariu reprezentând contribuţiile sociale fiind limita 
maximă suportabilă, raportul dintre salariaţi şi pensionari fiind în continuare 
dezechilibrat, vârsta de pensionare, încă mult sub media europeană, 
populaţia activă a României fiind în descreştere, ne putem imagina în 
viitorul apropiat, pentru anii 2014-2015, intrarea în incapacitate a bugetului 
de stat de finanţare a fondului de pensii, aşa cum s-a întâmplat de curând în 
Grecia.  

Mărirea numărului de contribuabili se va realiza în viitorii câţiva 
ani, prin efectele nodului cod al muncii, însă evoluţia demografică a 
României nu este deloc încurajatoare. După 2032, când generaţiile născute 
după 1967 vor atinge 65 de ani, un val suplimentar de pensionari va intra 
din zona de contributori în zona de beneficiari, afectând grav rata de 
dependenţă pentru urmăritorii 22 de ani. Există cohorte/generaţii foarte 
numeroase cu vârsta cuprinsă între 19-41 de ani (rezultat al politicilor pro-
nataliste agresive din perioada Ceauşescu) şi unele foarte mici cu vârsta 
cuprinsă între 0-18 ani (generaţiile tranziţiei).  

O soluţie de mărire a numărului de contribuitori poate fi găsită 
urmând exemplul dat de majoritatea ţărilor europene. La acestea, pensiile 
sunt considerate venituri şi se impozitează la cote similare veniturilor, în 
general în cote progresive, pe anumite trepte, modificabile de la un an la 
altul.  



 594 

Iată cum funcţionează acest sistem în diferite ţări membre UE:  
1. Grecia 

Se aplică regulile generale de impozitare, cu excepţia invalizilor de 
război şi a familiilor acestora, respectiv pentru nevăzători. Începând cu anul 
2010 au fost introduse 9 trepte de impozitare, cea mai ridicată treaptă fiind 
de 45% pentru un venit mai mare de 100.000 euro anual.  
2. Spania  

Începând cu anul 2007 s-a făcut trecerea de la 5 la 4 trepte de 
impozitare în funcţie de nivelul pensiei anuale:  
a. 0 euro – 17.707 – 24% 
b. 17.707 euro – 33.007 euro – 28% 
c. 33.007 euro – 53. 407 euro – 47% 
d. > 53.407 euro – 43% 
3. Franţa  

Se aplică impozitul pe venit progresiv pentru pensiile anuale: 
a. < 5.875 euro – 0% 
b. 5.875 euro – 11.720 euro – 5,5% 
c. 11.721 euro – 26. 030 euro – 14% 
d. 26. 031 euro – 69.783 euro – 30% 
e. > 69.783 euro / 40% 
4. Irlanda  

Se aplică impozitul pe venit progresiv pentru pensiile anuale: 
a. 0 euro – 36.400 euro – 20% 
b. > 36.400 – 41% 
5. Finlanda  

Se impozitează cu 0% pensiile mai mici de 15.200 euro anual. Se 
aplică cote progresive între 6,5% - 30,5% 
6. Cipru  

Se aplică impozitul pe venit progresiv pentru pensiile anuale:  
a. o euro – 19.500 – 0%  
b. 19.500 euro – 28.000 – 20% 
c. 28.000 euro – 36.301 euro – 25% 
d. > 36. 301 – 30% 
7. Luxemburg  

Se aplică impozitul pe venit progresiv cu 17 trepte de impozitare.  
8. Malta 

Se implică impozitul pe venit progresiv, pe 4 trepte de impozitare 
pentru pensiile anuale: până la 8.500 euro – 0%; între 8.500 euro – 19.500 
euro: 15% - 25% peste 19.500 euro – 35%.  
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9. Olanda 
Se aplică impozitul pe venit progresiv pe 4 trepte pentru pensiile 

anuale: până la 17.500 euro – 33,5%; între 17.500  - 54,776 euro: 41,8% - 
42%; peste 54.776 euro – 52%.  
10. Marea Britanie  

Se aplică impozitul pe venit progresiv.  
11. Belgia  

Se aplică cota progresivă între 25% - 50%.  
12. România 

Se aplică cota unică de 16% pentru pensiile mai mari de 1000 lei 
lunar – se aplică doar sumei care depăşeşte 1000 de lei, nu integral la pensia 
mai mare de 1000 de lei. Sub 1000 lei pensiile nu se impozitează.  
Reguli specifice de impozitare a pensiilor găsim în ţările  
1. Norvegia:  

Pensiile sunt supuse impozitului pe venit progresiv, cu excepţia 
pensiei minime. Începând cu 2010 se aplică un impozit de 15% pentru 
pensionarii care nu domicialiază în Norvegia.  
2. Germania: 

Se impozitează cu 0% pensiile mai mici de 16.800 euro anual 
acordate în anul 2008. În anul 2009, limita de impunere fiscală a scăzut la 
16.460 euro anual. 
3. Austria: 

Nu se impozitează în 2008 pensiile mai mici de 13.500 euro anual, 
iar în 2009, pensiile mai mici de 15.000 euro.  
4. Portugalia:  

Nu se impozitează pensiile sub 6.000 euro anual, dar sunt 
impozitate cele peste 6.000 euro.  
5. Slovenia: 

Începând cu 2009 nu se impozitează pensiile mai mici de 3 051,35 
euro pe an (254,24 euro pe lună), dar se impozitează cele care depăşesc 
această limită. 

În Uniunea Europeană, doar trei ţări nu impozitează pensiile: 
Bulgaria, Slovacia şi Lituania. Iată de ce, impozitarea pensiilor poate fi un 
model de urmat.  

În acest fel, dar şi printr-un mai bun şi eficient control asupra 
tipurilor şi dimensiunii ajutoarelor sociale, putem face ca dependenţa de 
asistenţa socială să fie o alternativă mai puţin atractivă, la fel putând fi 
considerată şi opţiunea de a părăsi piaţa muncii înainte de vârsta de 
pensionare, înaintea completării stagiului de cotizare sau prin fraudă – 
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cazurile pensionarilor de invaliditate. E necesar să restabilim relaţia dintre 
muncă şi pensie şi de-abia atunci vom fi îndreptăţiţi să afirmăm că 
bătrâneţea nu trebuie să fie sinonimă cu sărăcia. În primul rând munca 
trebuie stimulată. Munca multă înseamnă contribuţii mari, iar ele trebuie 
recompensate cu pensii mari.  

Nu ne mai putem permite ca, din contribuţia celor din ce în ce mai 
puţini care muncesc, să oferim câte un peşte zilnic drept hrană celor care au 
fost obişnuiţi să fie asistaţi. Păstrând preocuparea pentru combaterea 
sărăciei, nu putem să perpetuăm un proiect de „stat social“ care va conduce, 
în cele din urmă, la sărăcie generalizată. Inclusiv a celor activi, responsabili 
şi capabili de iniţiativă, a celor care astăzi se văd pedepsiţi, prin 
supraimpozitare, pentru faptul că muncesc. Pentru faptul că ştiu să 
pescuiască şi nu-i votează pe partizanii statului asistenţiali.  

E momentul acum să evadăm definitiv din zona fanteziilor sociale. 
Originalitatea în domeniul pensiilor, multitudinea de excepţii, privilegii sau 
chiar fraude au provocat dezechilibre pe care trebuie să le reglăm din mers, 
chiar dacă cu mari sacrificii. Cazul Greciei, unde o astfel de originalitate, 
efect al populismului politic, are astăzi efecte devastatoare, trebuie să ne 
servească drept exemplu de „aşa nu“. Prosperitatea unui stat, şi mai ales a 
unei societăţi, adică a fiecăruia dintre noi, depinde de avuţia celor activi. O 
avuţie tradusă nu doar prin capital, proprietăţi ori conturi, ci mai ales prin 
libertatea spiritului de iniţiativă necovârşit de legislaţia şi de instituţiile 
statului care pretind să cheltuiască (citeşte: irosească) mai bine de o treime 
din veniturile bugetare pe un sistem asistenţial croit de cele mai multe ori 
prin ignorarea reperelor meritului şi a contributivităţii.   
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Identitate şi alteritate din perspectiva egalităţii de şanse 
 
 

Ovidiu Florin Toderici 
Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie, Educație Fizică și Sport 

Universitatea de Vest ,,Vasile Goldiș”, Arad 
 
 

Identitatea este un termen cu atât mai subiectiv cu cât în fiecare 
accepțiune primește noi caracteristici și o capacitate diferită de influență 
asupra omului. Identitatea este la urma urmei suma mai multor identități ce 
nu se opun, ci sunt complementare: identitate rasială, națională, culturală, 
socială, politică, morală, etc. Ceea ce va face fiecare om unic prin identitatea 
sa generală, va fi exact ponderea diferită pe care fiecare identitate minoră 
enunțată mai sus o are asupra construcției sale morale și intelectuale, altfel 
spus, unicitatea va consta în certitudinea că nu există două persoane pe acest 
pământ care să poată fi analizate într-o manieră îndeajuns de asemănătoare.  

Deși identitatea este văzută în general ca un tot unitar, înțelegerea 
ei ar presupune disecarea sa în zeci de părți componente, ce ar urma a fi 
analizate îndeaproape – fără a uita de impactul mediului, al educației, al 
societății în care respectiva componentă s-a dezvoltat – și ar duce într-un 
final la o ramificare continuă incapabilă însă de a da totuși un răspuns cert la 
întrebarea „cine ești de fapt?‟. Prin prisma acestui fapt, putem asemăna 
omul din punct de vedere identitar cu universul. Un mare necunoscut, un 
complex de galaxii mai mult sau mai puțin explorate, dar care rămân în fond 
necunoscute. Omul în sine nu este capabil să răspundă întrebării „cine 
sunt?‟, așa cum nici universul nu se poate autodefini. Umanitatea 
compensează însă prin aroganță, pretindem a ne autocunoaște. Considerăm 
că experiența și parcursul nostru în viață ar avea vreo relevanță în procesul 
de cunoaștere al sinelui, și totuși, câți dintre noi sunt capabili să își înșiruie 
toate trăsăturile, toate reacțiile lor în vreun scenariu ipotetic?  

Pe de altă parte, ideea de alteritate își găsește răspunsul mai ușor, 
deși este într-o anume instanță, mai complexă. De ce mai complexă? Pentru 
că autocunoașterea ar implica un adevăr universal valabil descoperit de o 
singură persoană, cea care se analizează și trecută prin propriul sistem de 
critică. Spre deosebire de aceasta, alteritatea nu cunoaște niciun adevăr 
universal valabil, fiecare om din cei 7 miliarde având capacitatea de a a-și 
forma propria opinie în legătură cu o anumită persoană. Acesteia îi vor fi 
conferite pe atât de multe identități exterioare, pe câte persoane cunoaște. 
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Putem chiar concluziona până într-un anumit punct că fiecare om deține o 
identitate interioară, obiectivă, dar care probabil nu este percepută în 
totalitate de către nimeni, și o sumă de identități exterioare – percepția altora 
despre respectiva persoană - ce vor fi reunite sub genericul de „alteritate‟.  

Societatea în care trăim însă ne va împinge la a face o confuzie 
majoră între alteritate și identitate, ba chiar mai mult, cei doi termeni vor fi 
remodelați și folosiți în interese proprii. Cu un exemplu clar oferit de 
politică, unde identitatea își pierde din însemnătate, în folosul unei alterități 
promovate la scară largă, cele două devin proprietăți disjuncte, în care 
identitatea este numai suprimată, iar alteritatea reprezintă doar o oglindă în 
care se reflectă ceea ce alții vor să creadă despre o anume persoană.  
 Lucrurile se complică însă și mai mult când vorbim despre egalitatea 
de șanse, pentru că în ecuație mai apar o serie de variabile: ce este 
egalitatea? De ce un altul ar avea nevoie de ajutor pentru integrare? Ce 
anume determină lipsa lui de șanse? Cum poate fi remediată situația? Un 
lucru este însă clar, nu putem acorda ajutor, nu putem egaliza șansele, dacă 
nu îl percepem pe celălalt ca având nevoie de acestea.  
 Categoriile defavorizate, asupra cărora se îndreaptă o serie de 
programe de egalizare a șanselor sunt (cu referire la spațiul românesc):  

 Femeile – urmărindu-se oferirea de oportunități pentru o mai mare 
independență financiară sau pentru o mai puternică emancipare acolo 
unde aceasta nu a avut încă loc  

 Persoanele de etnie rromă – urmărindu-se acceptarea și integrarea lor 
în societatea românească, ridicarea nivelului de educație și trai și 
reducerea ratei infracționalității în rândul acestora 

 Minoritățile naționale – urmărindu-se respectarea drepturilor 
acestora și integrarea lor în societate 

 Persoanele cu dizabilități – urmărindu-se asigurarea unei vieți 
normale, oportunități egale de educație, locuri de muncă și 
asigurarea unui trai decent 

 Victime ale exploatării sau abuzului – urmărindu-se reintegrarea 
acestora Cum sunt aceste categorii afectate însă de principiul 
identității și alterității? Pentru a înțelege cum funcționează egalizarea 
de șanse în rândul acestora trebuie să înțelegem cum se auto-percepe 
fiecare categorie versus modul în care sunt percepute de societate. 
Egalizarea șanselor va consta deci în a aduce cele două perspective 
la un punct comun, benefic întregii societăți.  
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1. Femeile 
1.1. Identitate 
Cu abilități egale cu cele ale bărbaților, femeile vor vedea drept sursă a 
dezavantajării lor sociale o gândire misogină cu caracter istoric. 
Emanciparea lor și încercarea de a-și asigura independența va fi 
sugrumată de stereotipii promovate de media și de o mentalitate 
onservatoare, femeile fiind în același timp victime ale abuzului la locul 
de muncă, a exploatării sexuale și a obiectivării lor.  
1.2. Alteritate 
În tabăra opusă, femeile pot fi văzute ca persoane cu o mai slabă 
pregătire și cu o experiență mai redusă, ce nu ar putea face față anumitor 
cerințe la fel de bine ca un bărbat. „Sexul slab‟ este ușor de manipulat, 
menit a fi dominat și vulnerabilitatea sa este o țintă ușoară pentru mulți.  
1.3. Egalizare 
Deși personal mă îndoiesc că „tabăra alterității‟ ar avea o opinie atât de 
tranșantă, demersuri sunt făcute pentru oferirea de șanse femeilor. 
Mișcarea feministă ar putea să numească o victorie faptul că în 
momentul de față există un tip de discriminare pozitivă menită să ofere 
mai multe oportunități femeilor.  
 
2. Persoanele de etnie rromă 
2.1. Identitate 
Cultură diferită prin tradiții și obiceiuri, rromii sunt probabil veșnica 
victimă a societății românești, numai pentru ca ulterior această plagă a 
discriminării să se extindă în mai toată Europa. Infracțiunile și 
problemele cu care aceștia se confruntă nu sunt altceva decât consecința 
directă  a unei societăți ce nu le oferă dreptul la muncă cinstită, a unei 
societăți ce îi privește cu neîncredere și care îi tratează cu lipsă de 
simpatie, ce îi judecă și îi condamnă la o viață nomadă și adesea ilegală. 
Neînțeleși, tratați cu spatele și aruncați în sărăcie, rromii sunt la urma 
urmei doar un „popor fără țară‟ ce își încearcă norocul, negat mai mereu 
de alții.  
2.2. Alteritate 
Românul de rând îi vede ca pe marea boală a societății noastre. Pune pe 
umerii lor mai tot prostul renume de care se bucură țara și poate și o 
parte din mersul prost al țării. Rromii sunt acei hoți și cerșetori de zi cu 
zi, femeile cu fuste lungi și colorate ce-și fac loc cu coatele, trăgând de 
mâneca cei câțiva copiii murdari și ridicându-și poalele oridecâteori e 
vreun scandal, acei pungași cu mustețe lungi ce te înșeală la preț când 
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vrei să-ți schimbi burlanul. Ce-ți va spune orice român? „Sunt țigani, nu 
sunt de-ai noști’ ‟  
2.3. Egalizare 
E poate puțin ipocrit să vezi cum deși îi renegăm ca și populație, o 
mulțime dintre noi aderă la obiceiurile lor. Ceea ce e drept însă, este că 
problema se află de ambele părți: pe de o parte, românii tind într-adevăr 
să discrimineze puternic rromii, să îi renege și să le refuze anumite 
șanse. Pe de altă parte, rromii nu vor nici ei să se integreze cu adevărat, 
să renunțe la libertatea stilului lor de viață și să intre în rutina cerută de 
societate. Până una alta, și aici există o discriminare pozitivă, cel puțin 
în domeniul educației, în România existând un număr mare de clase cu 
locuri rezervate elevilor de etnie rromă – chiar dacă asta înseamnă că un 
elev român mai merituos își pierde șansa de a studia acolo.  
 
3. Minoritățile naționale 
3.1. Identitate 
Minoritățile naționale se recomandă prin ceea ce de altfel și sunt: un alt 
popor. Locuiesc în România, unii chiar se consideră parțial români, dar 
limba ce o vor vorbi acasă va fi tot cea nativă, obiceiurile se împletesc 
cu cele românești, iar copiii lor vor studia de multe ori în cadrul unor 
școli minoritare.  
3.2. Alteritate 
Românii îi vor vedea drept de-ai lor când sunt motiv de laudă, ori îi 
desconsideră când e vorba de vreun scandal. Glume răutacioase, unele 
pur pentru umor, altele ascunzând un mare adevăr. Mulți au prejudecăți, 
cu precădere în cazul maghiarilor. Vor fi mereu „cotropitorii‟, mai rar 
își amintesc că sunt în același timp și „plătitorii de impozite‟.  
3.3. Egalizare 
În cazul acestei categorii, egalizarea de șanse nu este semnificativă 
pentru că adevărul e că ea nu e nici măcar necesară. Drepturile 
minorităților sunt respectate, oamenii conviețuiesc de cele mai multe ori 
în armonie și dacă cineva ar avea nevoie de vreo dovadă, ce dovadă mai 
mare le putem oferi decât faptul că orice partide ar guverna țara, 
UDMR-ul e mereu prezent în frunte? Uneori, chiar în Ministerul de 
Cultură.  
 
În legătură cu ultimele două categorii, cele ale persoanelor cu 
dezabilități și ale victimelor abuzului și exploatării o comparație între 
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identitate și alteritate nu este necesară, pentru că nevoia lor de ajutor 
este una clară și incontestabilă.  
 
În concluzie, identitatea și alteritatea pot juca un rol foarte important în 
viața noastră, ele stând la baza concepțiilor noastre despre oameni și 
societate. Cât de mult le lăsăm să ne influețeze și cât de departe suntem 
dispuși să privim pentru a-l înțelege cu adevărat pe cel de lângă noi, 
depinde de fiecare în parte.  
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Alexandru Mocioni  - scrieri fiosofice 
 
 

Maria Sinaci, 
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad 

 
 

 Introducere  
 Alexandru Mocioni s-a născut la Pesta, în anul 1841, într-o familie 
macedo-română despre care Teodor Botiş spunea că ,,a avut destinul istoric 
să îndeplinească un apostolat  naţional în viaţa noastră politică, bisericească, 
culturală şi economică” (Botiş, 1939, p. 5). Urmând tradiţia familiei sale, A. 
Mocioni s-a implicat în politică şi din poziţia de deputat în Camera Ungară a  
Parlamentului de la Budapesta a militat pentru drepturile românilor din 
Banat şi Transilvania. A fost preşedintele ASTREI, susţinând material 
ziarele românesti şi societăţile de cultură, dar  şi Biserica Ortodoxă şi şcolile 
confesionale româneşti. Generaţiile care i-au urmat, alături de istorici, 
oameni politici şi jurnalişti au evidenţiat implicarea şi rolul de excepţie pe 
care l-a jucat acest mare patriot  în devenirea românilor transilvăneni.  

Personalitate erudită, Alexandru Mocioni a desfăşurat şi alte 
activităţi prin care s-a impus în conştiinţa contemporanilor, dar care astăzi 
sunt mai puţin cunoscute. Astfel, din mai multe surse (Branişte, 1909; Botiş, 
1939; Sinaci, 2009) aflăm că a fost pasionat de muzică. A studiat pianul şi 
violoncelul, a fost pianist concertist şi are câteva compoziţii de muzică 
clasică care au fost cântate la Budapesta, Viena şi Praga. O altă pasiune a lui 
A. Mocioni a fost filosofia.  
 

De la politică la filosofie 
 Alexandru Mocioni a avut privilegiul de a primi o educaţie aleasă 
chiar din familie. Prefectul său de studii a fost studentul Atanasie 
Marienescu, iar studiile secundare le-a urmat la liceul călugărilor piarişti din 
Pesta. Tot aici îşi începe studiile universitare, pe care le continuă la Viena.  
 Aflându-se la studii în Viena, A. Mocioni  i-a mărturisit profesorului 
său de filosofie, Zimmermann,  preferinţa pentru a studia filosofia în locul 
dreptului. La îndemnul acestuia, urmează totuşi  ştiinţele juridice. Filosofia 
rămâne însă studiul preferat pentru întreaga sa viaţă. De altfel, T. Botiş 
afirmă că A. Mocioni era o fire tăcută, meditativă şi dispoziţia sa sufletească  
chiar ,,îl predestina pentru studiul filosofiei” (Botiş, 1939, p. 360).  
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Preocuparea lui A. Mocioni pentru filosofie a dus la constituirea unei   
impresionante biblioteci filosofice1 la castelul din Birchiş, dar  care, din 
nefericire, a căzut pradă flăcărilor în revoluţia din octombrie 1918. A nutrit 
ambiţia realizării unui sistem filosofic2 propriu, din care însă, ,,spre marea 
pagubă a cugetării filosofice româneşti  - ne-au rămas numai fragmente, 
risipite în singuraticele sale lucrări şi publicaţiuni” (Botiş, 1909, p. 360). 
Ideile filosofice, politice şi sociale au fost exprimate de A. Mocioni într-o 
serie de lucrări/articole apărute în publicaţiile vremii: 

 Conştiinţa Naţională, în Almanahul societăţii academice „România 
Jună”, Viena (1883); 

 Libertatea Presei, Romänische Revue (1888); 
 Versöhnungs Symptome (Simptoame de împăcare), în ,,Romänische 

Iahrbücher” (1894); Siptome de împăcare, trad. de Valeriu Branisce, 
Lugoj, Editura autorului, 1910; 

 Quem dii oderunt paedagogum fecerunt, în Almanahul reuniunii 
învăţătorilor de la şcoalele confesionale greco-orientale române din 
dieceza Caransebeşului (1899); 

 Problema vieţii, eseu la aniversarea Societăţii academice ,,România 
Jună”, publicat în Almanahul societăţii „Petru Maior” a studenţilor 
români din Budapesta (1902); 

 Religiune şi ştiinţă. Studiu asupra raportului lor, Sibiu, Tipografia 
lui W. Krafft, 1905.  

 Religion und Wissenschaft. Eine Studie über deren Verhältnis, Wien 

und Leipzig, 1906. 
 Polemica filosofică a lui Alexandru Mocioni cu profesorul Dr. F. 

Slavicki, în Teodor Botiş, Monografia familiei Mocioni, 1939, pp. 
435–473. 

 
Educaţia lui A. Mocioni în spaţiul occidental, prin continuarea 

studiilor juridice la Viena timp de trei ani şi doctoratul susţinut la Gratz, îşi 
pune amprenta asupra gândirii sale filosofice. Astfel, în scrierile mocioniene 
sunt prezente idei şi concepte precum raţionalismul filosofic german, 
pozitivismul lui Comte, dar şi empirismul englez  prin Hume, Locke, 
Spencer, J.S. Mill. Aceşti  autori sunt citaţi adesea în lucrările sale filosofice. 
                                                 
1 Teodor Botiş face precizarea că  toate lucrările din domeniul filosofiei  îi erau  furnizate 
lui A. Mocioni  de un librar din Germania.  
2 Există o menţiune a lui V. Branişte, în Pagini răsleţe, că într-una din vizitele pe care le-a 
făcut în ultimele zile de viaţă ale lui A. Mocioni, acesta ar fi spus: ,,Şi sistemul meu?... 
Pagubă, dar n-am ce face!” (pp. 153-154). 
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Pentru că a avut privilegiul de a-şi desăvârşi studiile în apus şi de a călători 
foarte mult în Europa, A. Mocioni s-a informat şi a cunoscut îndeaproape 
realităţile şi problemele politico-sociale ale timpului său. A abordat 
problema dreptului natural şi a adus argumente filosofice în ceea ce priveşte 
dreptul naţiunilor de a constitui state naţionale. Lucrările în care sunt expuse 
în mod deosebit ideile filosofice ale lui A. Mocioni sunt: „Conştiinţa 
Naţională”, „Problema vieţii” şi ,,Religiune şi ştiinţă”. În aceste scrieri  sunt 
abordate concepte precum libertatea, conştiinţa, morala, dreptatea, fericirea, 
dreptul natural şi statul. 

 
Filosofie, religie şi ştiinţă 

 În lucrarea Problema vieţii (Botiş, 1939, pp. 444-447), A. Mocioni 
abordează fericirea şi moralitatea în viaţa omului. Autorul distinge două 
direcţii: 1. direcţia morală ideală; 2. direcţia eudemonistică-utilitară. Prima 
direcţie se bazează pe ideea moralităţii, iar a doua pe ideea fericirii. Mocioni 
susţine diferenţa între ,,bunul etic” (virtutea) şi  ,,bunul eudemonistic” 
(fericirea). Această  problemă,  a fericirii şi moralităţii, este urmărită de 
autor  pornind de la Aristotel, epicureici, stoici, până la Spinoza, Bentham, J. 
S. Mill şi Kant.   
 Întreaga valoare sau nonvaloare morală a omului este determinată, 
potrivit lui Mocioni, de caracter, fără a lua în considerare dacă acesta duce o 
viaţă fericită sau nefericită. Instinctul fericirii este puternic impregnat în 
natura umană, astfel că fiecare caracter, atât cel moralmente integru, cât şi 
cel moralmente defectuos, are ca ţintă a vieţii fericirea; diferenţa între cele 
două tipuri constă în modalitatea prin care fiecare încearcă să atingă  
fericirea. 
 Pentru A. Mocioni, fericirea este ,,bunul eudemonistic”, cuprins în 
satisfacerea instinctelor vitale, condiţionat şi de împrejurările vieţii, iar 
moralitatea este ,,bunul etic”, cuprins în integritatea caracterului, care în 
toate împrejurările  fericite sau nefericite se afirmă şi se conservă intact.  
 Între cele două concepţii, concepţia  moralei ideale şi concepţia 
eudemonistic-utilitară, A. Mocioni pledează pentru ,,nobila şi frumoasa 
direcţiune morală ideală” de inspiraţie kantiană. Spre morala ideală îi 
îndeamnă pe tinerii cititori să se îndrepte, ,,contra tuturor tentaţiunilor vieţii 
practice şi a sofismelor din teorii”, aceasta fiind considerată de  
Mocioni ,,direcţiunea bărbaţilor de caracter şi cu conştiinţă de sine”. Încheie, 
spunând că de astfel de bărbaţi are naţiunea trebuinţă (Botiş, 1939, p. 447). 
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 Lucrarea care se impune prin originalitate şi profunzimea cugetării 
este Religiune şi ştiinţă, realizată cu prilejul  serbării din 1905 a ASTREI3. 
În acest valoros studiu autorul analizează într-un mod critic, cu multă 
erudiţie, raportul dintre religie şi ştiinţă, din Evul Mediu până în timpurile 
moderne şi constată conflictul adânc care dezvoltat între ele. Prin urmare, 
încearcă să identifice puntea care ar putea lega cele două domenii majore. 
Pentru Mocioni, religia şi ştiinţa sunt cei mai importanţi factori de cultură, 
cu rădăcini adânci în natura umană, dar care răsar din două realităţi 
fundamental deosebite: una cu rădăcini în activitatea conştiinţei, iar cealaltă 
în trebuinţele inimii.  
 Distinge între ştiinţă şi filosofie, considerând totuşi că acestea au un 
punct comun, de natură pozitivă: certitudinea existenţei lui Dumnezeu. În 
concepţia lui Mocioni, din acest punct comun religia şi ştiinţa se despart, 
întrucât Dumnezeu este pentru cercetarea ştiinţifică un obiect pur teoretic, 
iar pentru conştiinţa religioasă, un obiect al adorării, preamăririi şi închinării.  
Cunoaşterea lui Dumnezeu în ortodoxie are loc nu doar pe cale naturală, ci 
şi prin credinţă, pe cale supranaturală. Mocioni, de altfel, este un apărător al 
credinţei ortodoxe. Adevărata religie, pentru autor,  nu constă în cunoaşterea 
lui Dumnezeu, ci mai ales în trăirea lui.   

Ştiinţa nu are menirea de a submina credinţa pentru că dogmele ei nu 
ar corespunde tezelor ştiinţifice. Prin urmare, Mocioni postulează 
necesitatea armoniei între ştiinţă şi religie, dar această armonie nu poate fi 
atinsă prin acomodarea tezelor ştiinţifice cu dogmele religioase, nici a 
dogmelor cu tezele ştiinţei. Această armonie este posibilă prin conlucrare 
reciprocă, înţelegere şi respect între oamenii de ştiinţă şi oamenii bisericii. 
Prin păstrarea abordărilor specifice şi conştientizând diferenţele punctelor de 
vedere, deopotrivă însufleţiţi de comuna lor misiune sublimă, se vor strădui 
a promova în concordie marea operă a culturii şi civilizaţiei 
popoarelor. ,,Aceasta este adevărata armonie a religiunii şi ştiinţei!” (Botiş, 
1939, p. 464). 

 
Concluzii 

 Publicarea studiului Religiune şi ştiinţă în limba germană atrage 
atenţia gânditorilor din spaţiul apusean, astfel că dr. F. Slavicki îi face o 
recenzie în revista ,,Philozophisches Iahrbruch”. A. Mocioni îi răspunde lui 
Slavicki şi între cei doi se naşte o adevărată polemică filosofică. 

                                                 
3 Studiul a fost citit în şedinţa literară din 11/24 august de către Valeriu Branişte, ca urmare 
a dorinţei exprimate de autor, A. Mocioni.   
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 În concluzie, A. Mocioni a abordat concepte şi a ridicat probleme în 
domeniul filosofiei, a publicat interesante articole şi studii filosofice, 
lucrările sale au fost citite şi a atras atenţia gânditorilor de la sfârşitul 
secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX. După moarte, este menţionat, 
alături de alţi filosofi români4,  în  Istoria filosofiei româneşti. 
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4 A. Mocioni este menţionat în rândul filosofilor români de către Elena Gheran-Mewes, în 
Istoria filosofiei româneşti, vol. 1, Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste 
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Pagini din viaţa şi activitatea lui Emil Aurel Dandea  
 
 

Raluca - Sorina Botoș 
Facultatea de Istorie și Filosofie, 

Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca 
 

 
Prin lucrarea de faţă am vrut să readuc în memoria colectivă, 

imaginea unui om ilustru care a luptat toată viaţa pentru idealurile de 
întregire a neamului, pentru dezvoltarea culturii româneşti şi nu în ultimul 
rând pentru bunăstarea locuitorilor oraşelor Cluj-Napoca şi Târgu-Mureş. 

Pentru cercetarea mea am folosit ca literatură secundară, cărţile 
autorilor: Ioan Bembea, Ioan Silviu Nistor, Maximilian Costin, care vorbesc 
despre viaţa si activitatea politică şi culturală a celui care a fost Emil Aurel 
Dandea.  

În câteva rânduri voi surprinde şi contribuţia edilului la edificarea 
Catedralei ortodoxe din Târgu-Mureş. Pentru acest subiect am utilizat 
lucrările: Ioan Eugen Man, Un monument de artă neobrâncovenească, şi 
Nicolae Gheorghe Şincan, Nicolae Băciuţ, Catedrala Mare „Înalţarea 
Domnului”.  

Emil Aurel Dandea s-a născut la Bucium, lângă Abrud, în Ţara 
Moţilor, la 23 ianuarie 1893. Era strănepotul căpitanului lui Horea, Ionuţ 
Dandea, personaj cu un rol important în desfăşurarea evenimentelor, foarte 
apropiat şi ataşat căpitanului principal al răscoalei1. 

Generaţii după generaţii, bărbaţii din familia Dandea s-au aflat în 
centrul evenimentelor luptei naţionale româneşti din Transilvania. Tatăl lui 
Emil Dandea, Simion Dandea, a participat la mişcarea memorandistă2. 

Petrecându-şi copilăria în anii plini de frământări de după mişcarea 
memorandistă şi Procesul Memorandului, ascultând cuvintele de amărăciune 
şi de revoltă ale tatălui său, acumulând nemulţumirea grea a oamenilor din 
Ţara Moţilor, Emil A. Dandea a păşit în viaţă cu dorinţa de a se pregăti 
temeinic, pentru a putea continua cu şanse mai mari, lupta românilor 
transilvăneni pentru libertatea naţională şi unitatea politică3.  

                                                 
1 Ioan Silviu Nistor, Emil A. Dandea, în slujba înfăptuirii şi consolidării Marii Uniri, Cluj 
Napoca, Editura Sedan, 2000, p. 10. 
2 Ibidem, p. 11. 
3 Ibidem, p. 12. 
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După studiile primare şi gimnaziale terminate în comuna natală, 
urmează cursurile Liceului „Gheorghe Lazăr” din Sibiu, apoi ale Facultăţii 
de Drept din Cluj şi ale Academiei Comerciale din Viena, după care şi-a 
susţinut doctoratul în Drept la Universitatea din Cluj4. 

Chemat sub arme în oastea imperială, Emil A. Dandea este nevoit să-
şi întrerupă studiile şi să participe, începând cu 1915, la luptele din prima 
conflagraţie mondială. Rănit pe front, Dandea se întoarce la Cluj, unde îşi 
continuă studiile, angajându-se în lupta politică naţională pentru înfăptuirea 
dezideratului Unirii Transilvaniei cu România5. 

Pentru consecvenţa sa în susţinerea cauzei naţionale româneşti este 
ales preşedinte al Societăţii Tinerimii Universitare din Cluj şi membru al 
Comitetului Executiv al Senatului Naţional Român din Ardeal, cu sediul tot 
la Cluj. 

În atmosfera politică tulbure a toamnei din 1918, când după 
prăbuşirea Austro-Ungariei, provinciile aparţinătoare se pregăteau pentru a-
şi lua destinul în propriile mâini, pentru păstrarea ordinii în vidul de 
autoritate ce a caracterizat viaţa provinciei româneşti până la istoricul act de 
la 1 Decembrie, s-au înfiinţat gărzile naţioanle româneşti, pe lângă cele 
maghiare şi săseşti. Lui Emil A. Dandea i s-a încredinţat zona Munţilor 
Apuseni, respectiv judeţul Turda-Arieş, cu sarcina de a organiza gărzi şi 
consilii naţionale. 

Viitorul primar al orașului Târgu-Mureş se va afla în primele rânduri 
ale apărătorilor Marii Uniri, participând activ, ca voluntar în Armata 
Română, la războiul ungaro-român, desfășurat în primăvara anului 1919, de 
guvernul Republici Sovietice Ungare. Acţiunea militară s-a dovedit, până la 
urmă, catastrofică pentru comuniştii maghiari, dând trupelor române 
posibilitatea de a ocupa, pentru prima oară, Budapesta. Compania 
comandată de locotenentul Emil A. Dandea a pătruns în capitala Ungariei, la 
3 august 1919, arborând tricolorul românesc pe Parlamentul ungar6. Pentru 
devotamentul său, pentru realizarea şi apărarea deplinei unităţi româneşti, 
Emil A. Dandea a fost decorat de însuşi Regele Ferdinand cu Ordinul 
„Coroana României”, în grad de Cavaler7. 

După patru ani de muncă, pentru consolidarea statului naţional unitar 
român, răstimp în care a dovedit devotament, spirit de sacrificiu, competenţă 
şi realism, angajament susţinut de energie şi însufleţire, Emil A. Dandea 
                                                 
4 Virgil Pană, Emil A. Dandea, un moţ primar la Târgu-Mureş, Târgu-Mureş, Editura 
Ardealul, 2012, p. 13. 
5 Ioan Silviu Nistor, op. cit, p. 13. 
6 Maximilian Costin, Un mare român, Emil A. Dandea, Târgu- Mureş, 1934, p. 9. 
7 Virgil Pană, op. cit., p. 14. 
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reprezentând factorul dinamizator al multor acţiuni din cadrul Primăriei 
clujene, a fost numit la sfârşitul anului 1922, primar al municipiului Târgu-
Mureş. 

Cum dr. Emil Dandea s-a remarcat în mod clar şi categoric făcându-
se cunoscut în cadrul Uniunii Oraşelor din România, la a cărei constituire 
contribuise în mod hotărâtor, el a fost pentru misiunea grea de a impune şi 
consolida administraţia românească în acest municipiu, care prin 
componenţa sa etnică şi probleme prin care aceasta le genera, constituia un 
centru în care era nevoie de o personalitate excepţională8. 

În discursul ţinut cu ocazia preluării postului de primar al 
municipiului, el a formulat o seamă de consideraţii şi mărturisiri interesante 
expunându-şi programul său de activitate şi obiectivele pe care va urmării să 
le realizeze: „La invitarea ce mi s-a făcut să viu la frumosul, dar greul post 
de primar al acestui oraş, mi-am dat bine seama de toate dificultăţile cari în 
mod necesar le voi întâmpina aici. Dacă totuşi am răspuns chemării, am 
făcut-o aceasta în ferma credinţă că, experineţele câştigate în cei patru ani 
de muncă încordată în lupta neîncetată, consacrată - nu fără succes - 
consolidării administraţiei Clujului românesc, îmi vor da puterea ca 
începând o nouă muncă, tot cu atâta însufleţire să fiu şi în acest oraş spre 
folosul ţării şi al cetăţenilor. Aşa că azi pot promite solemn, că tot timpul 
cât îmi va fi dat să stau în fruntea acestui oraş al României, ţinta vieţii mele 
va fi prosperarea lui şi acomodarea lui cât mai armonică, în noile cadre 
care i le-a hărăzit Dumnezeu în România Mare”9. 

Încrezător în puterile sale şi în sprijinul guvernelor, Emil Dandea îşi 
asumă răspunderea faţă de destinele acestui oraş: „tot timpul cât îmi va fi 
dat să stau în fruntea acestui oraş al României, ţinta vieţii mele va fi 
prosperarea lui şi acomodarea lui cât mai armonică în noile cadre”. 
Referindu-se la necesitatea continuării realizărilor anterioare, spunea că 
„administraţia oraşului va trebui să continue şi să completeze frumoasele 
opere culturale şi sociale, care le-a realizat o muncă serioasă a vechii 
administraţii”10. 

Rezultatele activităţii lui şi prestigiul de care s-a bucurat au fost atât 
de mari încât, după un an de activitate la Târgu-Mureş, a fost prezentat într-
o lucrare de referinţă din epoca: „Primar al Târgu Mureşului, un excelent 
edil, în cea mai bună accepţie a cuvîntului, care de la venirea sa în fruntea 
                                                 
8 Ioan Silviu Nistor, op. cit. p. 54. 
9 Ibidem, p. 56. 
10 Mircea Mihail Artimon, Un om pentru Târgu-Mureş : Emil A. Dandea : comunicări 
prezentate la sesiunea comemorativă desfăşurată la Târgu-Mureş în data de 18 august 
1994, Editura Fundaţia Culturală “Vasile Netea”, Târgu-Mureş, 1995, p. 40. 
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Primăriei acestui oraş, a reuşit să naţionalizeze totul, înconjurându-se 
numai de elemente româneşti capabile. Bun gospodar al comunei, primarul 
din Târgu-Mureş a ştiut să întreprinză, cu acelaşi succes, şi opera de 
înfrumuseţare a acestui centru important”. 

Ca şi la Cluj, prima grijă a fost afirmarea spiritului naţional 
românesc, atât de multă vreme înăbuşit, exprimat în ridicarea unor 
monumente evocatoare.11 Înainte de a se împlini un an de la instalarea sa ca 
primar, prin sprijinul său direct, municipalitatea urbei de pe Mureş a edificat 
Monumentul soldatului român, inaugurat la 1 decembrie 1923. Un articol 
publicat cu ocazia dezvelirii monumentului, consemnează: „Ostaşul român 
va avea de azi încolo, monument în oraşul nostru. Nicăieri nu era mai mare 
nevoie, ca aici, de un astfel de simbol. Sunt cinci ani azi de când ostaşul 
român a intrat triumfător în Târgu Mureş pentru a pecetlui pe cei hotărârea 
Marei Uniri decretată la Alba Iulia”.  

Primarul Emil Dandea, va dezveli la 10 mai 1924, Monumentul 
Latinităţii aşezat în faţa primăriei, rostind următoarele cuvinte: „Noul 
monument simbolizează conştiiţa latinităţii noastre care a contribuit mult la 
conservarea, păstrarea conştiinţei naţionale a poporului român şi prin 
urmare la realizarea idealului nostru milenar”12.  

O problemă de mare importanţă, care se cerea rezolvată cât mai 
grabnic, era cea a lăcaşelor de cult româneşti. În acea vreme locuitorii 
români din Târgu-Mureş aveau doar două biserici mici: una ortodoxă şi alta 
unită cu Roma, ridicate în anii 1793-1794. Faptele se impuneau cu atât mai 
mult cu cât situaţia fusese agravată, în această privinţă, în ultimii ani ai 
regimului austro-ungar, când autorităţile ungureşti erau pe punctul de a 
organiza o episcopie ortodoxă maghiară la Târgu-Mureş, în scopul 
deznaţionalizării prin biserică13.  

Dar odată cu înlăturarea măsurilor restrictive, exclusiviste privind 
dreptul românilor de stabilire în oraş, situaţia începe să se normalizeze, 
numărul acestora crescând simţitor. Prin urmare se trece la etapa realizării 
efectivă a acestui deziderat. Un document jurnalistic precizează: ziua de 6 
aprilie 1925 că va fi o zi memorabilă în viaţa Bisericii româneşti din Târgu-
Mureş, căci ea înseamnă începerea lucrărilor pe teren, pentru ridicarea noii 
Catedrale Ortodoxe. Catedrala noastră va exprima cea mai adâncă 
mulţumită omenească, după îndeplinirea completă a visului nostru milenar. 

                                                 
11 Ibidem, p. 57. 
12 Ibidem, p. 58. 
13 Ibidem, p. 60. 
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Piatra fundamentală a Catedralei noastre se va pune în cadrele serbărilor din 
10/23 mai.  

Catedrala ortodoxă română a fost înălţată cu caracter de biserică 
comemorativă, în genul vechilor ctitorii domneşti, ca monument închinat 
victoriei în războiul de întregire a neamului, din 1916-1919, drept pentru 
care a fost ales ca hram praznicul Înălţării Domnului, Ziua Eroilor.  

Catedrala ortodoxă a fost inaugurată în 1934, evenimentul 
prilejuieşte o veritabilă sărbătoare românească. Primarul Emil A. Dandea a 
rostit la festivitatea inaugurală o cuvântare impresionantă, prin care exprima 
bucuria sa şi a locuitorilor oraşului pentru această mare împlinire: „Sunt 
fericit că din acest loc, clădit cu suflet patriotic creştin, pot lua cuvântul în 
calitate de primar al Târgu-Mureşului, românesc. Aici este, azi şi pe vecie, 
pământ românesc, mulţumită vitejiei româneşti şi dreptăţii divine. Acestea 
au făcut ca năpraznicul război mondial s-a terminat cu prăbuşirea totală a 
tuturor tiraniilor, în ghearele cărora ne zbatem de veacuri. S-au împlinit 16 
ani de când pe Valea Mureşului au răsunat goarnele vestitoare ale libertăţii 
visate de moşi-strămoşii noştri. În ziua măreaţă de 1 decembrie 1918, 
cetatea lui Mihai Viteazul s-a cutremurat de înălţătoarea manifestaţie care 
a proclamat într-un singur gând şi simţire: Unirea tuturor fraţilor de sânge 
şi de o lege! Am ţinut ca serbarea aceasta să aibă loc cu prilejul aceloraşi 
aniversări de evenimente atât de glorioase: Unirea Ardealului şi intrarea 
armatei române ăn acest oraş. Soldatul român – reprezentând tăria 
neamului – şi biserica strămoşească – arătând credinţa şi mărinimia 
poporului nostru – iată cele două simboluri pe care se bazează stăpânirea 
românească. Simbolul credinţei strămoşeşti, Biserica reprezintă dreptatea 
cauzei noastre şi asigură toate neamurile conlocuitoare şi ţările vecine, că 
vor fi tratate cu blândeţea şi bunătatea  românului, tot timpul cât vor merita 
acest tratament, prin loialitatea lor”14.  

Pentru ridicarea locaşelor de cult, Emil Dandea a fost decorat de 
către regele Carol al II-lea cu „Meritul cultural pentru Biserică”15.  

Vechea bisericuţă de lemn din Târgu-Mureş, construită la sfârşitul 
secolului al XVIII-lea, nu mai corespundea nevoilor unui număr de enoriaşi 
aflat în continuă creştere. Astfel că, în anul 1925, noua administraţie locală 
subordonată statului român va începe demersurile privitoare la construirea 
unui nou lăcaş de cult. Primarul Emil Dandea şi protopopul de Mureş, 
Ştefan Rusu au fost personalităţile implicate cel mai activ în demararea 

                                                 
14 Ibidem, p. 61. 
15 Ibidem, p. 62. 
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acestui proiect. Încă din anii 1920-1921, se organizează importante acţiuni 
de strângere de fonduri la nivel naţional.  

Condiţiile politice ale momentului permiteau ridicarea bisericii în 
centrul istoric al oraşului. Astfel, locul de amplasare ales este extremitatea 
nordică a Pieţei Trandafirilor, unde în trecut se afla fântâna cântătoare a lui 
Bodor Péter. Biserica va purta hramul „Înălţarea Domnului”, iar punerea 
pietrei de temelie la 10 mai 1925, de către episcopul Nicolae Ivan, a fost 
transformată de către municipalitate şi protopopiat într-un adevărat 
eveniment, la care au luat parte ministrul cultelor Alexandru Lapedatu şi 
fostul ministru Octavian Goga. Arhitectul care s-a ocupat de realizarea 
planurilor şi de conducerea lucrărilor este Victor Vlad. Lucrările se vor 
finaliza în 1934 şi tot în acest an, la data de 2 decembrie, va avea loc şi 
sfinţirea lăcaşului de cult.  

Un domeniu de mare importanţă, în care Emil A. Dandea s-a 
remarcat cu prisosinţă, a fost cel al sprijinirii învăţământului, a culturii în 
general. În domeniile mult vitregite în timpul dualismului austro-ungar 
învăţământul românesc s-a situat pe treapta cea mai defavorizată. Conştient 
de starea lucrurilor şi de marile cerinţe, Dandea pune la dispoziţia 
învăţământului, încă din primul său an de primariat, 1923, două şcoli 
primare, cu 10 săli de clasă16. 

Emil A. Dandea și-a concentrat apoi atenţia pentru asigurarea 
clădirilor, principalelor instituţii de învăţământ românesc din acea vreme: 
Liceul de băieţi, „Alexandru Papiu Ilarian”, Liceul de fete „Unirea”, Şcoala 
Normală şi Şcoala comercială. Nu a fost uitat nici dezideratul formării 
meseriaşilor români, scop în care s-a luat iniţiativa construirii noului cămin 
pentru ucenici, cunoscut sub denumirea de Căminul Ucenicilor Români, 
inaugurat în anul 1936. Eforturile înteţite depuse şi rezultatele unanim 
apreciate i-au fost recunoscute de către forurile cele mai înalte care au 
consacrat acest lucru, decernându-i în 1937, Medalia „Răsplata muncii 
pentru construcţii şcolare”17. 

Printr-un complex de împrejurări – aranjamente de culise şi 
condiţionări ale maghiarilor, Dr. Emil Dandea nu a mai candidat pentru 
funcţia de primar la alegerile locale din februarie 192618. În calitate de 
membru al Partidului Naţional Liberal a participat la alegerile din 25 mai 
1926 pentru Camera Deputaţilor şi devine deputat de Mureş şi secretar al 

                                                 
16 Ioan Silviu Nistor, op. cit., p. 72. 
17 Ibidem. 
18 Ioan Bembea, Patriotul Emil Aurel Dandea şi vremurile în care a trăit, Cluj- Napoca, 
Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2010, p. 166. 
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Camerei Deputaţilor19 Ca parlamentar, dr. Emil Dandea s-a mai făcut 
cunoscut şi remarcat printr-un amplu şi documentat discurs „Nemulţumirile 
Ardealului” şi „Chestiunea minoritară”, rostit la „Mesajul Tronului” în 
şedinţele Camerei Deputaţilor din 31 octombrie şi 1 noiembrie 1928. O altă 
lucrare cunoscută, semnată de el, a fost „Chestiunea moţilor”. 

În perioadele cât nu a îndeplinit funcţii administrative de primar sau 
parlamentar, a practicat cu succes avocatura. 

Ca dovadă a integrării sale, morale a fost ales preşedinte al Partidului 
Naţional Liberal pentru judeţul Mureş. Deşi deținea şi funcţia de primar, cu 
multiplele ei sarcini a asigurat o bună organizare a activităţii partidului, 
astfel încât PNL a ajuns în acea perioadă formaţiunea cea mai puternică din 
judeţ20. 

Prestigiul şi simpatia sa în rândul populaţiei a continuat să crească, 
astfel că la alegerile parlamentare din 20 decembrie 1937, a obţinut un nou 
mandat pentru Camera Deputaţilor dar nu-l va putea exercita, deoarece 
regele Carol al II-lea a introdus dictatura regală şi a dizolvat Parlamentul. 

În noile condiţii, Emil Dandea continuă să rămână un neobosit 
luptător pentru menţinerea şi consolidarea integrităţii şi unităţii naţionale a 
statului român, cauză pentru care a luptat întotdeauna cu dăruire totală. 
Pentru combaterea agresiunii revizioniste activează, în funcţii de conducere, 
în Liga Antirevizionistă, şi în Frontul Renaşterii Naţionale din judeţul 
Mureş. 

Prin Dictatul de la Viena, România pierde 11 judeţe din nord-estul 
Transilvaniei, inclusiv judeţul Mureş- Emil Dandea, ca şi o mulţime de alţi 
români, este nevoit să se refugieze din teritoriul cedat şi împreună cu familia 
sa, s-a mutat la Bucureşti, unde a practicat avocatura. 

Mereu activ pentru cauza românească, Dandea s-a întors la Târgu-
Mureş încercând să ajute Comisariatul pentru Administrarea Transilvaniei, 
fiind convins de triumful dreptăţii. 

În 1946 s-au organizat alegeri. Dr. Emil Dandea, prestigiosul primar 
şi parlamentar de altă dată, a candidat din partea Partidului Naţional Liberal 
pentru judeţul Mureş. 

Pe parcursul anului 1946, în diferite contexte, mai multe persoane cu 
funcţii oficiale (miniştri, lideri ai PCR sau diplomaţi sovietici) au comunicat 

                                                 
19 Ibidem, p. 167. 
20 Ibidem, p. 174. 
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intenţia de schimbare a scorului electoral în scrutinul ce urma să aibă loc în 
România21. 

Dincolo de impedimentele legale sau politice puse în faţa 
alegătorilor români, de constrângerile administrative şi poliţieneşti, de 
abuzurile şi violenţele comise împotriva candidaţilor sau reprezentanţilor 
opoziţiei, ziua de 19 noiembrie s-a dovedit a fi una în care majoritatea 
electoratului românesc a dat un răspuns ferm în privinţa viitorului politic al 
României. Doar că numărarea voturilor, implicit a opţiunilor cetăţenilor 
români, s-a făcut de către reprezentanţii unui curent politic nou22. 

Cariera politică a lui Dandea a luat sfârşit. S-a reîntors la Bucureşti 
unde nu a mai avut linişte nici măcar siguranţa zilei de mâine. A urmat o 
nemiloasă prigoană a foştilor politicieni şi a tuturor opozanţilor noului 
regim. Pericolul îl pândea şi pe Dandea. Pentru a-şi pierde urma, a lucrat 
circa doi ani, 1947-1949, tocmai la Baia Mare, consilier juridic la Fabrica 
„Phoenix”23. 

În 1952 până în 1953 a fost arestat, deţinut fără condamnare în 
lagărul de muncă forţată Poarta-Albă de la Canalul Dunăre-Marea Neagră.  

Din 1953 până în 1955 a fost pus în libertate şi i se stabileşte 
domiciliul forţat la Tazlău. 

Din 1955 până în 1960 a lucrat ca muncitor şi paznic de noapte la 
Valea Călugărească. A fost şi pensionar I.O.V.R. - pe baza participării la 
campaniile din Primul Război Mondial 

După ani de viaţă izolată, trece la cele veşnice în 18 august 1969, în 
Bucureşti, la vârsta de 76 de ani. Potrivit dorinţei sale testamentare, trupul 
neînsufleţit i-a fost adus în secret la Târgu-Mureş şi înmormântat în Cimitirul 
bisericii de lemn prin grija preotului Lazăr David, protopopul ortodox. A revenit 
astfel în oraşul căruia i-a dedicat cei mai frumoşi şi rodnici ani în Târgu-Mureşul 
pe care acest fiu al Apusenilor l-a slujit cu un devotament pilduitor.  

Emil Aurel Dandea credea în cultură, considerând-o „principalul mijloc-
deşi nu singurul-pentru atingerea scopului naţional”. Astfel, perioada interbelică 
târgumureşeană a găsit în Dandea un om de stat reformator şi întreprinzător, şi mai 
presus de toate un bun patriot care şi-a subordonat gândul, simţirea şi fapta unirii 
neamului24. 

                                                 
21 Virgiliu Ţârău, Alegeri fără opţiune. Primele scrutinuri parlamentare din Centrul şi 
Estul Europei după cel de-al Doilea Război Mondial, Cluj-Napoca, Editura Eikon, 2005, p. 
478. 
22 Ibidem, p. 492. 
23 Ioan Bembea, p. 179. 
24 Şerban Melinte, „Aspecte ale vieţii culturale târgumureşene în perioada interbelică”, în 
Un om pentru Târgu-Mureş, Târgu-Mureş, Ed. Fundaţia Culturală „Vasile Netea”,  1995, p. 
77. 
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Medicul Şef al Municipiului Arad – Dr. Vasile Cucu 
(1883-1968) 

 
 

Mirela Pachița 
Serviciul Județean Arad al Arhivelor Naționale 

 
 

În contextul realităţilor sociale arădene din prima jumătate a 
secolului al XX-lea, se conturează un tablou al organizării sanitare, cu o 
dezvoltare şi o creştere a numărului instituţiilor medicale şi cu o evoluţie 
remarcabilă la nivelul pregătirii personalului medical şi auxiliar, în centrul 
căruia, poate fi plasată o personalitate transilvăneană, cu un rol marcant în 
activitatea sistemului sanitar din municipiul Arad. 

Vasile Cucu s-a născut la 30 ianuarie 1883, în localitatea Ucea de 
Jos, judeţul Făgăraş, („ţara Oltului”), ca fiu al lui Nicolae Cucu şi al Susanei 
Cătana. Tatăl, ca şi cântăreţ de strană, a ajuns şi învăţător, însă, după 
introducerea limbii maghiare în şcolile primare, fiind supus unui examen de 
limba maghiară pe care l-a picat, a fost scos din învăţământ. 

A fost înscris la cursurile şcolii primare din satul natal, clasele I şi a 
II-a, învăţând în limba română, iar clasele a III-a şi a IV-a le-a urmat în 
localitatea Corbi (la 2 km de Ucea de Jos), la Școala Maghiară de Stat din 
Făgăraş. În perioada 1894-1902, a fost elev al Liceului „Andrei Şaguna” din 
Braşov. Demn de subliniat este faptul că, într-o autobiografie a sa, doctorul 
Vasile Cucu afirma cum, în clasele inferioare ale liceului, umbla îmbrăcat 
ţărăneşte şi se hrănea cu mâncare adusă de acasă. 

În anul 1902, după terminarea liceului, acesta s-a înscris, la 
Facultatea de Medicină din Cluj, primind din partea Fundaţiei Gojdu o 
bursă, de 500 de coroane pe an. Ceva mai târziu, întrucât a obţinut și o bursă 
din partea armatei austro-ungare a fost obligat la şase ani serviciu militar. 
Astfel, la 23 decembrie 1907, îşi finaliza studiile în cadrul Universităţii 
Maghiare din Budapesta, fiindu-i înmânată diploma de medic1. 

După efectuarea stagiului militar, în Viena, Sibiu şi Braşov, la 31 
ianuarie 1910, dr. Vasile Cucu a părăsit armata, fiind nevoit să restituie 
statului bursa de studii. Trebuie remarcat că în calitate de medic militar 
activ, în anul 1908, a luat parte la combaterea unei mari epidemii de febră 

                                                 
1 Serviciul Judeţean Arad al Arhivelor Naţionale (în continuare SJAN Arad), Fond Familial 
Dr. Cucu (1892-1962), dosar 1/1892-1960, f. 95. 
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tifoidă din oraşul şi garnizoana Sibiu, având ocazia să-şi valorifice şi să-şi 
dezvolte cunoştiinţele acumulate. 

Însă experienţa sa în domeniul medical abia începea să se contureze, 
carierea doctorului având să urmeze o traiectorie ascendentă după cum a 
dovedit-o trecerea timpului. Astfel, la 1 aprilie 1910, a fost ales medic de 
circumscripţie rurală în localitatea Viştea de Jos, comitatul Făgăraş, iar 
odată cu 1 septembrie, acelaşi an, devenea medic comunal în localitatea 
Semlac, judeţul Arad, de unde, la 1 iulie 1912, a trecut la comuna Comlăuş 
până în februarie 19192.  

Dintr-un certificat oficial al Primăriei Comunei Comlăuş reiese că 
medicul circumscripţiei sanitare rurale din localitate, dr. Vasile Cucu a fost 
mobilizat în campanie, la 28 iulie 1914, şi a stat în serviciu militar activ 
neîntrerupt, atât la formaţiuni de front cât şi la formaţiuni pe teritoriul ţării, 
până la 1 noiembrie 1918 când a fost demobilizat3. 

Aşadar, din 6 august 1914 până în octombrie 1918, a fost concentrat 
în Primul Război Mondial, ocupându-se de sănătatea militarilor şi de 
îngrijirea răniţilor. Este deosebit de important de remarcat faptul că, pe 
parcursul anilor 1917 şi 1918, a luptat pentru combaterea epidemiei de 
malarie în Albania, făcând muncă de laborator. 

De asemenea, nu trebuie trecută cu vederea viaţa personală şi 
împlinirile doctorului Vasile Cucu, care în anul 1914 se căsătorea cu Aurelia 
Burdan (născută în 13 iunie 1893), fiica orfană a preotului din Sintea Mică, 
judeţul Arad. Împreună au avut doi copii: o fiică, Viorica-Sofia, născută în 
15 octombrie 1918, care avea să devină farmacistă, şi un băiat, Bujor 
Nicolae, născut în 19 decembrie 1921, care i-a călcat pe urme tatălui, 
urmând cariera de medic4. 

 Este necesar de scos în evidență aspectul că, una dintre doamnele 
care s-au dedicat acţiunilor caritabile, pe teritoriul municipiului Arad, a fost 
şi Aurelia Cucu. Aceasta a fost aleasă cu unanimitate de voturi, în 30 martie 
1937, preşedintă  a Societăţii „Principele Mircea” – filiala Arad5. Apoi, în 
data de 15 mai 1939, doamna Aurelia Cucu primea ordinul de mobilizare, 
fiind rechiziţionată conform art. 7 din Legea asupra Organizării Naţiunii şi 
Teritoriului pe timp de războiu (...), aceasta a fost mobilizată pentru lucru la 
Societatea Naţiunii de „Cruce Roşie” a României – Filiala Arad 6. 

                                                 
2 Ibidem, f. 75. 
3 Ibidem, f. 58. 
4 Ibidem, f. 59. 
5 Idem, dosar 5/1927-1940, f. 11. 
6 Ibidem, f . 18. 
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Însă, revenind la realizările profesionale ale lui Vasile Cucu, în 
ianuarie 1919, acesta a luat parte la prima adunare generală a medicilor 
români din Ardeal, ţinută la Sibiu. După aceea, în perioada 1 martie - 30 
septembrie 1919, a fost consilier de secţie la Resortul Ocrotirilor Sociale al 
Consiliului Dirigent al Ardealului7, unde a tradus şi modificat Legea 
sanitară ungară sub conducerea secretarului general, profesor dr. Iuliu 
Moldovan. Apoi, începând cu 1 octombrie 1919, a intrat în serviciul C.F.R. 
ca medic şef al regionalei din Arad şi apoi din Timişoara8. 

Din 1 aprilie 1921, a fost numit provizoriu medic-şef al municipiului 
Arad prin Decizia Ministerială nr. 5282 din 19 martie 1921, iar apoi a fost 
confirmat în acest post prin Înaltul Decret Regal nr. 3434 din 22 iulie 19219. 
În această funcţie a rămas până la 1 iunie 1938, când a ieşit la pensie şi s-a 
mutat la Bucureşti. 

Un episod deosebit de important în cariera sa a fost acela din 13 mai 
1921, când medicul primar al oraşului Arad, dr. Vasile Cucu, aducea la 
cunoştinţa primarului municipiului Arad faptul că de mai bine de două luni, 
atât în oraş cât şi în judeţ, bântuia epidemia de scarlatină în rândul 
populaţiei, având un caracter destul de grav. Deoarece măsurile de prevenire 
a extinderii acestei boli nu au avut niciun succes şi având în vedere 
înmulţirea cazurilor de scarlatină, consultându-se cu medicii de 
circumscripţie şi Comisia de Igienă, a luat decizia ca toţi bolnavii să fie 
internaţi. Au făcut excepţie de la internare numai persoanele care prin 
împrejurările, ce vizau locuinţa, ocupaţia, starea materială şi culturală, 
dădeau autotităţilor siguranţa absolută, că izolarea la domiciliu urma să fie 
perfectă. Într-o altă ordine de idei, medicul primar al oraşului solicita 
primarului acordarea de sprijin moral şi material în aplicarea măsurilor 
necesare. Dintre aceste măsuri vom enumera câteva: să fie primit la Spitalul 
de copii „Principele Mircea” un al doilea medic secundar, deoarece va cost 
mai puţin decât activarea Spitalului de epidemii; punerea la dispoziţia 
spitalului a combustibilului necesar pentru asigurarea băilor zilnice, deosebit 
de importante în tratamentul scarlatinei; aprovizionarea Institutului de 
dezinfecţie al oraşului cu materialele necesare, şi anume: săpun, „formaliu, 
sublimat, canbol” şi var10.  

Cu toate că, în toată această perioadă, încă de la încheierea studiilor 
a practicat medicina, în mod continuu şi cu un grad ridicat de 

                                                 
7 Idem, dosar 1/1892-1960, f. 59- 60.  
8 Ibidem, f. 67. 
9 Ibidem, f. 71. 
10 SJAN Arad, Fond Primăria Municipiului Arad – Acte administrative (1921-1924), dosar 
14/1921, f. 27- 28. 
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profesionalism, după cum reiese din documentele vremii, doctorul Vasile 
Cucu şi-a obţinut dreptul de liberă practică în medicină universală, pe 
teritoriul României, în urma jurământului de fidelitate depus către statul 
Român, conform deciziei Consiliului Sanitar Superior, jurnal nr. 763, 
publicat în Monitorul Oficial nr. 43 în 31 mai 192211. 

Un alt moment marcant, al carierei sale de medic-șef al Aradului, a 
fost acela în care Primarul municipiului Arad, având în vedere dispoziţiile 
articolului 33 al Legii pentru organizarea Ministerului Sănătăţii şi 
Ocrotirilor Sociale, promulgată prin Monitorul Oficial nr. 68 din 23 martie 
1926, şi pe baza propunerii Serviciului Sanitar şi Ocrotirilor Sociale al 
primăriei, a decis, în 7 aprilie 1926, ca pentru toate chestiunile sanitare să fie 
dată „delegaţiune specială domnului medic şef al municipiului dr. Vasile 
Cucu” 12. 

Prin funcţia de medic-şef al municipiului Arad a reuşit să realizeze 
lucruri deosebite, care îl situează între personalităţile marcante ale Aradului, 
prin aportul său la modernizarea sistemului sanitar şi la îmbunătăţirea 
sănătăţii populaţiei. Astfel, demne de remarcat sunt câteva dintre reuşitele 
dr. Vasile Cucu: înfiinţarea a trei dispensare, în trei cartiere de la periferia 
oraşului; înfiinţarea, în februarie 1926, a Spitalului orăşenesc de tuberculoşi 
cu 100 de paturi; în anul 1930 au fost deschise o “cantină de sugaci” şi 
cantine şcolare în 26 de şcoli primare; anual erau oferite, în mod gratuit, 10 
bucăţi truse de naşteri pentru moaşele comunale şi circa 350 bucăţi truse 
pentru “sugaci”; a întocmit Regulamentul de salubritate şi alte regulamente 
sanitare al oraşului („Regulamentul municipiului Arad privitor la 
combaterea bolilor venerice (...)”). 

Meritele din domeniul sanitar i-au fost recunoscute încă din perioada 
în care conducea serviciul medical al municipiului Arad. Aşa încât, a fost 
decorat în 1922 (cu ocazia încoronării) cu „coroana României”, în gradul de 
cavaler, iar în anul 1926 cu Meritul sanitar clasa I, pentru întemeierea 
spitalului de tuberculoşi. 

Cu toate acestea, nu sunt de trecut cu vederea nici opiniile unor 
personalităţi ale vremii cu privire la activitate social-culturală a dr. Vasile 
Cucu. Astfel, Elena Goldiş, preşedintele Societăţii Ocrotirii Orfanilor de 
Război, Filiala Arad, declara la 14 aprilie 1932 că medicul-şef al oraşului 
era membru al Consiliului societăţii şi al Comisiei permanente. De 

                                                 
11 SJAN Arad, Fond Familial Dr. Cucu (1892-1962), dosar 1/1892-1960, f. 74. 
12 SJAN Arad, Fond Primăria Municipiului Arad – Acte administrative (1925-1930), dosar 
25/1927, f. 23. 
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asemenea, acesta a luat parte şi a lucrat la administrarea Orfelinatului 
Regina Maria cu 160 de orfani interni13.  

Totodată, Maria Botiş, preşedinta Societăţii Naţionale de Cruce 
Roşie a României, Filiala Arad, preciza că dr. Vasile Cucu participa la 
lucrările societăţii, fiind chiar vicepreşedinte al acesteia în perioada 1926-
193214. 

Chiar şi dr. Ştefan Cicio Pop, fost preşedinte al Consiliului Naţional 
Român din Arad, în 1918, dădea o declaraţie, în 15 aprilie 1932, prin care 
amintea faptul că „domnul dr. Vasile Cucu, actual medic şef al oraşului, pe 
atunci medic de plasă în Comlăuş, jud. Arad, a luat parte activă la mişcarea 
naţională de dezrobire organizând garda şi conducând comuna amintită. 
Pentru ţinuta lui intransigentă a fost arestat de bandele maghiare şi nu mult 
i-a lipsit să fie împuşcat. A luat parte la adunarea naţională din Alba Iulia de 
la 1 decembrie 1918, fiind în rândul fruntaşilor români din oraş şi 
participând la întreaga mişcare culturală şi socială”15. 

De asemenea, Dr. Vasile Cucu a făcut parte din Gărzile Naţionale 
Române din Ardeal şi Banat, în anii 1918-1919, gărzi care au participat în 
zona de operaţiuni contra Ungariei16. 

Opera sa de caritate a fost completată prin donaţia în valoare de 
24.000 lei făcută Societăţii „Principele Mircea” pentru Protecţia Copiilor 
în România, înfiinţată de Maiestatea Sa Regina Maria (14 octombrie 
1938)17. 

În ceea ce priveşte cariera în domeniul medicinii, prin Înaltul Decret 
Regal nr. 211 din 29 ianuarie 1931, pe baza art. 554 din Legea sanitară şi de 
ocrotire, precum şi a procesului-verbal nr. 36 din 19 ianuarie 1930 al 
Comisiei administrative a ministerului (Ministerul Muncii, Sănătăţii şi 
Ocrotirilor Sociale) a fost confirmat ca medic igienist18.  

Începând din 28 octombrie 1940 devenea oficial cetăţean cu buletin de 
Bucureşti, iar în cariera avea să se specializeze în domeniul stomatologiei. Din 22 
iunie 1941 până la 20 iulie 1941, a activat ca medic stomatolog în cadrul Spitalului 
Militar (Zi nr. 304) Colţea, iar din 20 iulie 1941 până la 1 aprilie 1942, la Spitalul 
Militar (Zi nr. 342) Colentina19. 

S-a stins din viaţă la Bucureşti, în data de 18 iulie 1968, la vârstă de 85 de 
ani. Însă personalitatea Dr. Vasile Cucu a rămas oglindită în documentele de 
                                                 
13 SJAN Arad, Fond Familial Dr. Cucu (1892-1962), dosar 4/1909-1947, f. 10. 
14 Ibidem, f. 11. 
15 Ibidem, f. 12. 
16 Ibidem, f. 100. 
17 Ibidem, f. 99. 
18 Idem, dosar 1/1892-1960, f. 85. 
19 Ibidem, f. 89. 
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arhivă, prin acţiunile pe care acesta le-a întreprins pentru îmbunătăţirea sănătăţii 
populaţiei şi eficientizarea sistemului sanitar din municipiul Arad. 

 
ANEXE 

ANEXA I.   -   Fotografia medicului şef al oraşului Arad dr. Vasile Cucu 
(1907) 

 
 

ANEXA II. Decizia Inspectoratului General Sanitar Cluj de numire 
definitivă, ca medic şef al oraşului Arad, a dr. Vasile Cucu, din 13 februarie 1922 
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Preotul Lazăr Ioja (21 aprilie 1899 – 3 iunie 1973). 
Repere biografice 

 
 

Felicia Aneta Oarcea, 
 

 
 
Aplecați succint asupra istoriei vechii 

familii Ioja din Rănușa aflăm din scrierile 
monografilor arădeni că a fost înnobilată la 
sfârșitul secolului al XVII-lea, pentru serviciile 
militare aduse coroanei habsburgice. Ei au fost 
beneficiarii minei din localitate. Descendenții de 
la sfârșitul secolului al XIX-lea – prima jumătate 
a veacului următor, Sinesie, Romul, Sinesie au 
fost preoți în Moneasa, Rănușa și împrejurimi1. 

Lazăr Ioja s-a născut în localitatea 
Rănuşa (judeţul Arad), la 9/21 aprilie 1899, în 
sâmbăta lui Lazăr, în familia preotului Sinesie şi 
a soţiei sale, Maria, născută Crişan, originară din 
Dezna. Actul de naştere, cu nr. 10, din 28 august 

1899, a fost eliberat de Oficiul Parohial Ortodox Român din Rănuşa2. 
Creştinarea a fost săvârşită la Biserica Ortodoxă „Sfinții Mihai şi Gavril” 
din satul natal de către preotul TerentieNonu3, în prezenţa naşului Pavel 
Ioja4.  

Dragostea pentru carte, cultivată în familie, aprecierea vremurilor în 
care viața școlară și culturală românească aveau să cunoască afirmarea mai 
ales după 1918 au pecetluit destinul copiilor familiei preotului Sinesie Ioja. 
Fiind penultimul din cei 13 copii, acesta a urmat, între anii 1908/1909-
1911/1912, cursurile Școlii Romano–Catolice din Moneasa. Documentul 

                                                           
1 Pavel Vesa, Episcopia Aradului. Istorie. Cultură. Mentalități (1706-1918), Presa 
Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2006, p. 692. 
2 Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Arad, Fond Inspectoratul Şcolar al Judeţului 
Arad. Dosare personale, nr. inv. 100, dos. 28 I/30, f. 1. 
3 Terentie Nonu (1862-1899) a fost preot și învățător în localitatea Moneasa în perioada 
1886-1899. Detalii vezi: Felicia Aneta Oarcea, Spiridon Groza, Moneasa. Monografie 
istorică, Ed. Gutenberg Univers, Arad, 2007, p. 166. 
4S.J.A.N.A., Fond Inspectoratul Şcolar..., dos. 28 I/30, f. 9. 
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care certifică această perioadă a fost o copie după Certificatul școlii primare 
tradus din ungurește în românește, originalul fiind datat la 16 august 19125.  

A continuat să studieze la Liceul din Beiuş (1912/1913-1915/1916), 
după cum reiese dintr-o copie a Testimoniului școlar, eliberat la 3 iunie 
19166. Perioada preparandială arădeană, 1916/1917 – 1919/1920, i-au 
încununat eforturile intelectuale. Timp de șapte luni (15 mai-18 decembrie 
1918), Lazăr Ioja a fost nevoit să întrerupă studiile din pricina mobilizării 
sale pe front. Nu știm dacă a solicitat acest lucru7. Cert este că avea deja 18 
ani împliniți fapt ce-i conferea dreptul ca după terminarea ostilităților să reia 
studiile dacă îndeplinea condițiile impuse prin Ordinul nr. 90312/1917. Ei 
erau examinați de o comisie a Institutului Teologic-Pedagogic, formată din 
medic, director, profesori, care să certifice că starea lor fizică și psihică nu 
afecta integritatea profesională8.  

Prefacerile de după Unirea din 1918, dorința dascălilor de a avea un 
statul bine consolidat și venituri stabile, au generat schimbări semnificative. 
În cadrul adunărilor generale din 1 iulie 1919 și 29 ianuarie 1920, dascălii 
au hotărât elaborarea unui memoriu în care să solicite etatizarea urgentă a 
școlilor9. S-a definit conceptul de școală națională. Revizorul școlar Iosif 
Moldovan prin conținutul Circularei din 31 octombrie 1919 a subliniat 
următoarele: „Școala națională este o instituție comună, ea nu este a statului, 
a comunei sau a confesiunei în parte, ci este a tuturora, a întreg neamului 
românesc. Noi nu vom mai fi numai a comunei, nici numai ai bisericii sau 
numai ai statului, ci vom fi învățătorii poporului, care alcătuiește comuna, 
statul și biserica”10. În această atmosferă, în toamna lui 1920, Revizoratul 
Școlar din Arad a cerut ca fiecare unitate de învățământ să fie prevăzută cu 
steagul tricolor românesc, cu sigiliul Statului, portretul regelui și reginei, 
precum și harta României11. 

 

                                                           
5 Ibidem, f. 14  
6 Ibidem, f. 17 
7 Ibidem, f. 5-6. 
8 Felicia Aneta Oarcea, Școala și societatea în comitatul Arad (1867-1918), Ed. Gutenberg 
Univers, Arad, 2011, p. 331; Biserica și Școala, Arad, XLI, 1917, nr. 32, 6/19 august, p. 
260.  
9 Vasile Popeangă, „Învățământul din județul Arad între anii 1919-1924”, în Anuarul 
Liceului Pedagogic Arad pe anul școlar 1968/1969, Arad, 1970, p. 122. 
10 Virgil Bradin, Școli românești din Arad – Pârneava de la începuturi până în 1947, vol. I, 
Ed. Promun, 2008, p. 268. 
11 ***, Școala Generală „Caius Iacob” Arad la cumpăna unui sfert de veac. Monografie, 
Ed. Promun, Arad, 2012, p. 63. 
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Vechile prescripții referitoare la numirea învățătorilor s-au păstrat. 
După obținerea diplomei de „calificațiune”, cea cu numărul 460, din 14 
iunie 1920, Lazăr Ioja s-a întors în satul său natal, unde a slujit ca dascăl în 
perioada 15 noiembrie 1920 – 1 noiembrie 1921, fiind numit prin Decretul 
Ministerului Instrucțiunii, nr. 32070/1921, din 29 ocotmbrie 192112. La 
scurtă vrme, el a fost obligat să presteze serviciul militar la Şcoala de 
Subofiţeri din Craiova, de unde a fost eliberat cu gradul de sublocotenent la 
1 octombrie 1921. De atunci și până la data de 23 august 1923 s-a dedicat 
atât meseriei de dascăl cât și propriei perfecționări. În următorii ani, a fost 
numit învăţător în localitatea Sălăjeni, de către Ministerul Instrucțiunii prin 
Ordinul nr. 32070/1921 VI13. 

Împlinirea în viața personală avea să fie marcată de căsătoria sa cu 
Elisabeta Brad, înfăptuită la 10 noiembrie 1921. Originară din Rănușa, 
acesta era fiica pădurarului Maxim Brad și a soției sale Etelka Farkas, 
născută la 28 decembrie 1902. Martorii care au asistat la ceremonia lor 
religioasă au fost Rafila Teodosie și Milian George, ambii din Dezna. La 
nici doi ani, avea să-i dăruiască pe unica lor fiică Cornelia Drosida, născută 
la 12 aprilie 192314.   

Tot în anul amintit anterior, după absolvirea Academiei Teologice 
din Arad, Lazăr Ioja a fost hirotonit preot la Biserica Ortodoxă din 
Sălăjeni15, unde îşi va îndeplini misiunea duhovnicească timp de 16 ani, 
fiind totodată învăţător şi director de şcoală, fapt certificat de atestatul de 
serviciu eliberat la 16 mai 193916.  

Din 1939 până în 1952, acesta a îndeplinit cu dăruire activitatea 
sacerdotală în Parohia din Moneasa. Continuator al tradiției preoțești, iubit 
şi apreciat de localnici, părintele Lazăr a contribuit prin dăruire şi talent la 
creşterea numărului credincioşilor, care frecventau duminecă de duminică 
sfântul lăcaș. Devenită neîncăpătoare, părintele Lazăr a propus consiliului 
bisericesc mărirea lăcaşului de cult. Fondurile au fost obţinute prin 
valorificarea masei lemnoase din pădurea comunală, urbarială şi a bisericii 
şi, mai puţin, de la credincioşi. Însuşi părintele Lazăr a renunţat la salariul 
său,timp de doi ani, cât a durat reconstrucţia noului lăcaş (1941-1942). Din 
vechiul edificiu ecleziatic s-au mai păstrat doar o parte din pereţii laterali şi 
din fundaţie. Efortul voluntar al enorişilor a fost remarcabil, mai ales că, 

                                                           
12 S.J.A.N.A., Fond Inspectoratul Şcolar..., dos. 28 I/30, f. 19 
13 Ibidem, f. 5-6, 20, 22-23. 
14 Ibidem, f. 10-12. 
15 Preot dr. Pavel Vesa, Clerici cărturari arădeni de altădată, Ed. Gutenberg Univers, 
Arad, 2008, p. 475. 
16 S.J.A.N.A., Fond Inspectoratul Şcolar..., dos. 28 I/30, f. 23. 



 629 

edificiul a fost ridicat în anii grei ai celui de-Al Doilea Război Mondial. 
Noua eclezie a fost sfinţită, în toamna anului 1942, spre marea mulţumire a 
comunităţii locale.  

Intelectualitatea sătească a fost implicată în viața comunității nu 
numai prin prisma atribuțiilor profesionale. Astfel, în conformitate cu 
dispozițiile Legii pentru organizare judecătorească, publicată în Monitorul 
Oficial nr. 258 din 3 noiembrie 1943, dată la ordinele mareșasului Ion 
Antonescu, primăriile aveau obligația de a constitui Sfaturi de Împăciuire 
din care să facă parte persoane de vază ale comunei. Lista cuprindea preoții 
și învățătorii din sat, precum și 10 locuitori cu vârstă până în 40 de ani, 
știutori de carte, cetățeni români, care se bucurau de aprecire în sânul 
comunității. Pintre ei s-a numărat și preotul ortodox Lazăr Ioja, care a 
colaborat cu Bărbuceanu Gheorghe (învățător, director), Condea Pavel, 
Șodinca Ioan, Ciupertea Ioan Nuțu, Groza Simeon, Groza Florea (Vanti), 
Dragoș Florea, Dragoș Dănilă, Șodinca Pavel, Groza Găvrilă, Groza Florea 
(Adam)17. „Aceste sfaturi au drept scop, așa cum le arată și numele lor, să 
dea îndrumări și să caute să obțină împăcarea părților în neînțelegerile dintre 
locuitorii acelorași comune, purtând asupra pretențiilor în bani, bunuri 
mobile sau lucrări, până la valoarea de 10.000 lei inclusiv, în afară de 
procente, precum și în acelea relative la: lovituri, amenințări, calomnii, 
injurii, strămutări de hotare și desfințări de semne de hotar, tulburări de 
posesie și stricăciuni aduse bunurilor altuia/ stricăciuni aduse holdelor, 
obiectelor casnice ori locuințelor...”. Primăriile erau obligate a pune la 
dispoziția Sfatului o sală de ședință în care pe masă trebuia să fie o cruce. În 
cadrul acestora, notarul îndeplinea funcția de secretar al acestui organism, 
revenindu-i, de asemenea, sarcina de a păstra în condiții optime arhiva, 
adică să fie păstrată într-un dulap, în sala de ședințe, închis cu cheia; etc. 
Acest Sfat avea la dispoziție toate codurile și legile de procedură penală18. 

Locuitorii cu o situație materială bună au fost obligați în anul 1944 
să primească persoane refugiate. Conform Planului de primire al 
refugiaţilor, preotul Lazăr Ioja a primit în 26 iunie pe ruda lor, Jiva Ileana 
cu fetița ei de 5 ani, domiciliate în Timișoara19. 

Din Procesul verbal, încheiat la 27 septembrie 1946 de către notarul 
Iustin Eugen Popa, reiese că autorităţile din Rănușa, prin reprezentanţii săi, 
primarul Terentie Iabob, învăţătorul Ioan Dobre şi preotul Lazăr Ioja, au 

                                                           
17 Arhiva Primăriei Moneasa, Planul de exploatare al pășunii comunale, Asociației de 
pășunat sau Composesoratului Urbarial din comuna Moneasa, Ocolul Agricol Sebiș, 
județul Arad, pe anul agricol 1943-1944, f. 598, 600 
18 Ibidem, f. 605-609. 
19A.P.M., Planul de primire al refugiaţilor, dos. 1/1944, f. 80, 81, 85,  
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făcut colectă pentru regiunile înfometate şi au întocmit dosarul de plasare a 
copiilor înfometaţi20.  

Cu prilejul Adunării generale a obştii săteşti desfăşurată în 18 
ianuarie 1947, în incinta edificiului şcolar din Rănușa, la care au participat: 
preotul Lazăr Ioja, preotul Sinesie Ioja, învăţătorul director Ioan Dobre, Iosif 
Ioja, preşedintele organizaţiei Frontului Plugarilor; Aurel Ioja, reprezentantul 
Partidului Naţional Popular; Ştefan Ioja, reprezentantul P.S.D.; Ioan Bortiş, 
reprezentant P.C.R.; precum şi localnici21 s-a hotărât împărţirea în mod egal 
a celor 160 ha de pădure comunală tuturor celor îndreptăţiţi și care aveau 
posibilitatea de a achita comunei valoarea materialului lemnos, stabilită de 
organele silvice şi de comisia specială din care au fost desemnaţi să facă 
parte comerciantul Lazăr Ioja, primarul Terentie Iacob şi notarul Iustin 
Eugen Popa. Cu acest prilej, s-a dezbătut problema legată de extinderea 
pădurii comunale cu încă 50 jugăre din cea a Statului, de soluţionarea ei 
urmau să se ocupe primarul şi notarul22.  

Composesoratul Urbarial Local a fost dat consimţământul ca o 
porţiune din averea sa să fie plantată cu puieți. În 30 ianuarie 1947, s-a decis 
faptul că de parchet beneficiau familiştii cu gospodării, care figurează cu 
impuneri la Stat, cu domiciliul în perimetrul comunei de cel puţin 2 ani. 
Coloniștii erau privați de acest drept23.   

                                                           
20 Idem, Registrul de activitate pe 1946/1947 al ad-ţiei generale comunale Rănuşa, f. 15 
21 Locuitorii care au participat la Adunarea generală din 18 ianuarie 1947 au fost: Condea 
Iosif (nr. 12), Condea Gheorghe (nr. 21), Bortiş Nicolae (nr. 21), Bortiş Ioan (nr. 44), Ioja 
Pavel (nr. 18), Lupşa Pavel (nr. 7), Codruţ Todor (nr. 10), Bacoş Valentenie (nr. 110), 
Groza Pavel (nr. 70), Jidoi Constantin (nr. 68), Roman Matei (nr. 34), Farco Iosif (nr. 79), 
Faur Augustin (nr. 109), Moţ Roman (nr. 101), Faur Augustin (nr. 109), Bortiş Florian (nr. 
94), Ţolea Terentie (nr. 34), Toth Francisc (nr. 18), Brad Ilie (nr. 89), Ioja Sinesie (nr. 102), 
Spătăcean Augustin (nr. 7), Ioja Ioţa lui Calman (nr. 13), Ioja Valentin prin Bortiş Toader 
(nr. 11), Brad Eftimie (nr. 90), Ciupertea Petru (nr. 4), Mârnea Ioan (nr. 99), Coşa Terentie 
(nr. 35), Ana Petru (nr. 78), Ioja Lazăr rusu (nr. 80), Ioja Terentie (nr. 8), Moţ Todor (nr. 2), 
Ioja Ioan (nr. 88), Brad Etelca (nr. 9), Ioja Terentie (nr. 83), Ioja Aurel (nr. 184), Mârnea 
Ştefan (nr. 105), văd. Hant Elisabeta (nr. 94), Crişan Mihai (nr. 107), Druia Ioan (nr. 73), 
Tică Moisă (nr. 76), Codruţ Iosif (nr. 104), Ioja Anton (nr. 74), Brad Ioan Ambrosie (nr. 
23), Iacob Floare (nr. 92), Druia Iosif (nr. 35), Ioja Ioan (nr. 49), Mârnea Iosif (nr. 64), 
Crişan Pavel (nr. 66), Greucean Mihai (nr. 108), Jidoi Ghenadie (nr. 96), Pop Viorel (nr. 
98), Ioja Ştefan Bercea (nr. 95), Ţolea Vasile (nr. 45), Dragoş Vasile Lia, Barbură Ioan (nr. 
20), Copil Dănilă (nr. 74), Crişan Terentie (nr. 41), Druia Todor, Hopârda Toma şi Ana 
Ioan. 
22 A.P.M., Registrul de activitate pe 1946/1947 al ad-ţiei generale comunale Rănuşa, f. 24-
27. 
23 Ibidem, f. 28 
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Urmare a demersurilor făcute de preotul Lazăr Ioja, în ședința din 20 
aprilie 1947, aleșii locali au stabilit că din suma rezultată în urma vânzării 
lemnelor să fie executate lucrări de construcție la biserică, școală, etc24. 

Ca dascăl și preot a beneficiat de următoarele venituri salariale până 
în 1942, consemnate de acesta în Fișa de pensiune, înființată prin Decretul-
Lege nr. 2207, publicat în Monitorul oficial nr. 180 din 7 august 193725:  

Perioada: 15. 11. 1920 – 01. 11. 1921 
Salariul de bază Adaos de 

Venituri război familiar scumpete Veșminte serviciu 
locale de la stat 
lei bani lei bani lei bani lei bani lei bani lei bani lei bani 
25 - 161 64 212 50 33 30 - - 41 60 66 66 

5.12.1920 - 31.10.1921 
01.11.1921 – 23.08.1923 

- - 600 - - - - - 200 - - - - - 
1.11.1921 

Salariul de bază fără adaosuri 
Perioada Suma de bani 
15.11.1920 – 31.10.1921 333,33 lei 
1.11.1921 – 31.08.1923 600 lei 
1.11.1923 – 31.03.1925 700 lei 
1.04.1925 – 31.12.1925 875 lei 
1.01.1926 – 31.12.1929 4.700 lei 
1.01.1930 – 31.12.1930 5.200 lei 
1.01.1931 – 31.12.1931 3.650 lei 
1.01.1932 – 31.12.1932 3.195 lei 
1.01.1933 – 31.12.1933 3.350 lei 
1.01.1933 – 31.03.1936 3.700 lei 
1.04.1936 – 30.11.1937 4.250 lei 
1.12.1937 – 31.07.1940 5.950 lei 
1.01.1941 – 30.09.1941 3.150 lei 
1.10.1941 – 30.09.1942 3.151 lei 

 
Implicat în viața comunității locale, iubit și apreciat, părintele Lazăr 

nu a fost scutit de suferințe cauzate de schimbarea regimului politic. În luna 
ianuarie a anului 1949, bănuit că ar fi simpatizat cu mişcarea legionară – mai 
ales că, nepotul său, Sinesie Ioja (1916-1958)26, preot în parohia din satul 
Valea Mare, comuna Gurahonţ, a fost legionar – „popa Lazăr” a fost arestat 
timp de şase luni, pe motiv că era „duşmanul statului comunist”. În urma 
anchetelor și torturilor la care a fost supus, pentru că nu s-au găsit motive de 
acuzare a fost eliberat27. Bătrânii satului povestesc cum într-o zi de 
                                                           
24 Ibidem, f. 32-33. 
25 S.J.A.N.A., Fond Inspectoratul Şcolar..., dos. 28 I/30, f. 2. 
26 Detalii despre viața și activitatea părintelui Sinesie Ioja (1916-1958) vezi:  Preot dr. Pavel 
Vesa, Clerici cărturari..., p. 475-478. 
27 Preot dr. Pavel Vesa, Clerici cărturari..., p. 475. 
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duminică, ziua în amiaza mare, a fost ridicat „popa Lazăr” și „dus cu duba”. 
Monesenii își aduc aminte că, după jumătate de an, a revenit în timpul unei 
slujbe, într-o zi de duminică. În timpul detenţiei, a fost înlocuit de preotul 
din Slatina. Părintele Lazăr era slăbit, palid, cu fire de păr albe, iar pe faţă îi 
curgeau lacrimile28. Îmbătrânise cu zece ani. Detenţia i-a marcat tot restul 
vieţii. 

Ultima parte a activităţii harice a desfăşurat-o, până la pensionarea 
sa, în 1961, în satul Rănuşa. Şi după pensionare a continuat să îndeplinească 
misiunea preoţească. De câte ori era anunţat că exista vreo parohie prin 
împrejurimi fără preot, duminica se urca pe bicicletă şi pornea într-acolo 
pentru a oficia Sfânta Liturghie. Spre exemplu, în anii 1960-1962, postul de 
preot al parohiei din Moneasa a fost vacant. 

În conivența atribuţiile preoţeşti, acesta a oferit consiliere 
persoanelor aflate în situații dificile, a oferit îndrumări medicale și a susținut 
familiile nevoiașe cu alimente și bani. Bun cunoscător al situaţiei materiale 
a monesenilor, la botezuri, cununii şi înmormântări, nu pretindea plată.  
 Era cunoscut ca o persoană zâmbitoare, glumeaţă, respectuoasă, 
indiferent de categoria socială, etnică sau apartenenţă religioasă. Duminica 
sau în zile de sărbătoare, după slujbă, avea răbdarea şi plăcerea de a sta de 
vorbă cu credincioşii. 

S-a stins din viaţă în data de 3 iunie 1973. Ca un ultim gest, „popa 
Lazăr” şi-a exprimat dorinţa ca, în timpul coborârii sicriului în mormânt, să 
fie intonat imnul „Tricolorul”. Dorinţă i-a fost îndeplinită29.    

Acuitatea, probitatea morală şi o scară a valorilor clădită pe fondul 
unei personalităţi puternice i-au asigurat un loc aparte în rândul dascălilor și 
a preoților din vremea sa.  
 

                                                           
28 Interviu cu Groza Maria, locuitoare din Moneasa, născută în 1926, naționalitate română, 
religie ortodoxă, casnică, studii 7 clase. Interviul a fost realizat de Felicia Aneta Oarcea, în 
localitatea Moneasa, județul Arad, în data de 7 ianuarie 2006; Felicia Aneta Oarcea, Groza 
Spiridon, op. cit., p. 42-43.  
29Informaţie orală primită de la familia preotului Lazăr Ioja din Rănuşa. 
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Câteva rânduri despre Tiberiu Moţ1 
(1929-1993) 

 
 

Raul Ionuţ Rus 
Serviciul Judeţean Timiş al Arhivelor Naţionale  

 
 

Despre acest arhivist şi cercetător pasionat care şi-a dedicat mai mult 
de 30 de ani de carieră arhivelor din vestul României legându-şi în final 
numele de Arhivele din Timiş2, s-a scris puţin având în vedere realizările pe 
care le-a înfăptuit atât ca arhivist, cât şi ca şef de structură judeţeană. Fără a 
avea pretenţia de a analiza toate realizările lui Tiberiu Moţ, de altfel acest 
studiu nici nu îşi propune acest obiectiv, am considerat necesar să punctez 
numai unele aspecte ale activităţii lui, pornind de la construcţia sediului 
instituţiei în timpul mandatului său de şef al filialei Arhivelor Statului 
Timiş, preluarea de documente care fac astăzi parte din Fondul Arhivistic 
Naţional, prelucrarea arhivistică a fondurilor şi colecţiilor scrise cu 
precădere în paleografie gotică şi nu în ultimul rând depistarea de 
documente referitoare la istoriografia României în Arhivele din Viena. 

Înainte de a trece la prezentarea principalelor direcţii care i-au 
marcat activitatea în interiorul instituţiei Arhivelor, aş dori să menţionez 
succint câteva date cu caracter biografic. S-a născut la 19 septembrie 1929 
în Timişoara, cartierul Ronaţ, unde a urmat şcoala primară şi gimnaziul. Tot 
în Timişoara a absolvit prestigiosul liceu „C. D. Loga”. După absolvirea 
Facultăţii de Istorie din cadrul Universităţii de la Cluj a fost numit 
preparator. După doi ani, în anul 1953 revine la Timişoara şi lucrează ca 
muzeograf la Muzeul Regional al Banatului până la sfârşitul anului 1955. 
De la începutul lunii ianurie 1956 şi până la 15 decembrie 1957 este angajat 
şef de laborator pentru ştiinţe politice la Institutul Politehnic Timişoara. 
Începând din decembrie 1957, a fost încadrat arhivist la Direcţia Arhivelor 
de Stat, Serviciul Regional Timiş, pentru ca din 15 octombrie 1958 să fie 
numit şef de filială la Arhivele de Stat Arad, Regiunea Timiş. Timp de doi 

                                                 
1 Acest articol va fi publicat şi în volum dedicat arhiviştilor ardeleni, o iniţiativă a 
Serviciului Judeţean Mureş al Arhivelor Naţionale. 
2 Annemaria Czernák - Tiberiu Moţ – Portret de arhivist  (1929 - 1993), nepublicat. Acest 
referat a fost prezentat la Cercul profesional al arhiviştilor, organizat de Direcţia Judeţeană 
Arad a Arhivelor Naţinale în anul 2006.  
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ani, din aprilie 1966 şi până în aprilie 1968 este şef de serviciu regional la 
Oradea. 

În anul 1968, după pensionarea lui Alexandru Corui3, Tiberiu Moţ a 
fost numit şef de filială categoria I la Arhivele Statului din judeţul Timiş. La 
Timişoara, s-a confruntat cu o problemă care a marcat evoluţia acestei 
instituţii încă de la începuturi, nefiind rezolvată nici până astăzi la 
parametrii optimi, şi anume problema spaţiului pentru depozitare. De altfel 
şi pentru predecesorii lui Tiberiu Moţ acest inconvenient a reprezentat un 
laitmotiv al rapoartelor şi dărilor de seamă anuale, la capitolul „greutăţi 
întâmpinate”4.  

În acest sens după preluarea conducerii Filialei Judeţene a Arhivelor 
Statului Timiş, un prim obiectiv a fost acela de asigura un spaţiu care să 
corespundă cerinţelor pentru păstrarea şi conservarea arhivelor bănăţene. 
Într-un document înaintat, la 17 mai 1968 Inspectoratului Judeţean de 
Miliţie Timiş „privind necesarul de suprafaţă de depozitare pentru Serviciul 
A.S.T.”, Tiberiu Moţ expune pe larg situaţia: „La Timişoara, cu toate 
eforturile depuse şi înţelegerea manifestată de unele organe, nu s-au putut 
asigura până în prezent condiţii optime, conforme prevederilor 
instrucţiunilor de păstrare şi necesităţilor reale, concrete, pentru păstrarea, 
prelucrarea şi valorificarea materialelor documentare deţinute de S.A.S.T. În 
prezent, acest serviciu dispune de 373,45 mp suprafaţă de depozit, la care se 
adaugă 52 mp coridoare, în care s-a depozitat material arhivistic.  

Suprafaţa de depozitare nu corespunde normelor legale, din mai 
multe puncte de vedere. În primul rând, este dispersată în trei locuri situate 
în str. Ceahlău nr.2 şi 2/A, precum şi în str. Mareşal Foch nr. 2, ceea ce 
îngreunează atât asigurarea securităţii depozitelor cât şi manipularea pentru 
necesităţi de prelucrare şi cercetare a materialului documentar. 

 Depozitul nr. 1, din strada Ceahlău nr. 2, este supraîncărcat, nu este 
asigurată distanţa reglementară dintre rafturi, nu are degajament în caz de 
incendiu, peretele principal prezintă igrasie în grad avansat, instalaţia 
electrică este veche. Pe coridorul alăturat depozitului s-au instalat rafturi şi 
s-a depozitat material arhivistic (...). 

Depozitul situat în str. Ceahlău nr. 2/A este total necorespunzător, 

                                                 
3 Şef al al Serviciului Regional al Arhivelor Statului Banat din Timişoara în perioada 1957-
1967. 
4 Marlen Negrescu, Raul Ionuţ Rus, Teodora Ligia Drăghici, Dan Silviu Pura, Cătălina 
Mariana Truţescu, Mioara Lavinia Pîrvulescu Arhivele Naţionale Direcţia Judeţeană Timiş, 
70 de ani de activitate arhivistică în Banat, Încercare monografică, Editura Tempus, 
Timişoara, 2008, p. 91. 
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pereţii fiind cu igrasie în grad avansat, nu are lumină naturală, conducta 
principală de apă fiind veche prezintă pericol de inundaţie. Şi la acest 
depozit sunt montate rafturi pe coridor. 

Cele 6 încăperi din str. Foch nr. 2, folosite ca depozite, corespund 
doar parţial şi, în plus, conform informaţiilor primite de la Direcţia de 
Sistematizare Timişoara, clădirea în care sunt situate este în perspectivă de 
demolare atunci când se va construi centrul civic în parcul din faţa sa, în 
jurul anului 1970. 

(...) pentru depozitarea materialelor arhivistice din păstrarea 
Arhivelor Statului şi a celor pe care ar trebui să le preluăm în prima urgenţă 
– ca rezultat al reorganizării împărţirii administrative a ţării – total cca. 4700 
m.l. de arhivă, este necesară o suprafaţă minimă de depozitare de 730 mp. 
Or, aşa după cum am arătat, Serviciul A.S.T. dispune doar de 373,45 
mp(...). 

Din lipsa suprafeţei de depozitare, fonduri importante (...) însumând 
cca. 1960 m.l., sunt dispersate în diverse locuri de păstrare fiind greu, iar 
uneori deloc accesibile pentru cercetare. 

Abstracţie făcând de faptul că în prezent nu dispunem de suprafaţa 
construită pentru sală de expoziţie, ateliere de legătorie, sală de şedinţe, 
camere de triere, acestea nefiind incluse în cei 730 mp arătaţi mai sus, chiar 
în cazul asigurării unor depozite însumând 730 mp, nu se acoperă 
necesităţile de perspectivă ale următorilor 5-10 ani(...). 

În ce priveşte obiectivul maximal, situaţia optimă ar fi construirea 
unui local propriu, aceasta cu atât mai mult cu cât viaţa universitară şi prin 
aceasta activitatea de cercetare, este în continuă dezvoltare în oraşul nostru 
(...)”5.  

Nu peste multă vreme de la această radiografiere detaliată a 
condiţilor de păstrare şi conservarea arhivelor, o conjunctură favorabilă face 
ca, odată cu ridicarea unui nou sediu pentru Inspectoratul Judeţean de 
Miliţie, să se construiască şi un sediu pentru filiala Timiş a Arhivelor 
Statului. Astfel, după îndelungi peregrinări prin diverse spaţii improprii, în 
anul 1975 Arhivele din Timiş se mută în sfârşit în noua clădire, prima 
special construită în acest scop. Este vorba despre sediul actual din strada 
Andrei Mocioni nr. 8, construit cu respectarea caracteristicilor de rezistenţă 
prevăzute pentru asemenea clădiri la vremea respectivă, cu depozite, birouri, 
sală de expoziţii, sală de studiu pentru cercetători, oferind condiţii infinit 

                                                 
5 Serviciul Judeţean Timiş al Arhivelor Naţionale (SJAN Timiş), fond propriu, dosar nr. 
15/1968, f. 13-16. Vezi şi Marlen Negrescu Raul Ionuţ Rus, op. cit., p. 97. 
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superioare comparativ cu cele de până atunci, atât pentru păstrarea şi 
conservarea documentelor, cât şi pentru desfăşurarea activităţii personalului 
şi a cercetătorilor6. În curând şi acest imobil avea să se dovedească 
neîncăpător, astfel că în 1984, Tiberiu Moţ identifică spaţiul de la parterul 
fostei cazărmi „vieneze”, folosită mulţi ani ca depozit de către 
Întreprinderea Comerţului cu Ridicata7. Costurile consolidării şi restaurării 
clădirii fiind însă prea mari, D.G.A.S. îndrumă filiala să caute pe plan local 
un alt imobil care să necesite „un număr minim de lucrări pentru a putea 
funcţiona ca arhivă”8. 

După asigurarea condiţiilor pentru depozitarea documentelor, 
Tiberiu Moţ împreună cu colegii săi arhivişti se vor concentra asupra 
salvării şi preluării arhivelor de valoare ştiinţifică, precum şi a prelucrării 
acestora pentru a putea fi puse la dispoziţia publicului. Referitor la aceste 
operaţiuni arhivistice, Tiberiu Moţ se arata optimist în ceea ce priveşte 
destinul arhivelor într-o informare prezentată în anul 1971, realizând 
totodată şi o detaliere pragmatică a activităţilor efectuate în arhive până 
atunci: „Activitatea depusă din 1951 până în prezent reliefează trei perioade 
cu obiective bine definite şi distincte. O primă perioadă, cuprinsă între anii 
1951-1957, a avut drept obiectiv principal depistarea, salvarea, preluarea şi 
organizarea fondurilor arhivistice dispersate la diverse instituţii şi în diverse 
localităţi, dintre care multe se prezentau sub forma unor mormane de hârtie. 
A doua perioadă, anii 1958-1970, a avut ca obiectiv principal ordonarea, 
inventarierea şi expertizarea fondurilor arhivistice, pentru a asigura o 
evidenţă clară a materialelor deţinute şi pentru a da în circuitul ştiinţific şi 
pentru alte necesităţi documentele prevăzute cu o evidenţă sumară. Începând 
din anul 1971 s-a trecut la o fază superioară, de fapt specifică şi proprie 
arhivisticii ca disciplină ştiinţifică, şi anume prelucrarea tematică a 
materialului documentar pentru a crea condiţii în vederea întocmirii unor 
instrumente ştiinţifice de informare: fişier tematic, catalog tematic, 
conspecte de arhivă, îndrumătoare şi ediţii de documente, iar din a doua 
jumătate a anului 1971 s-a trecut, având la bază prelucrarea tematică, la 
completarea cartelelor de date în vederea folosirii sistemului automat de 
regăsire a informaţiilor”9. În ciuda optimismului şefului filialei şi a faptului 
că, în următoarele două decenii, colectivul îşi dedică o mare parte din timp 
întocmirii fişelor tematice în baza metodologiei elaborate în 1969 pentru 
                                                 
6 Ibidem, p.  98. 
7SJAN Timiş, dosar nr. 4/1984, f. 16-17. 
8Idem, dosar nr. 38/1985, f. 2. 
9Idem, dosar nr. 2/1971, f. 127-128. 
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prelucrarea tematică a fondurilor şi colecţiilor, această acţiune, în pofida 
bunelor intenţii, din cauza lipsei echipamentelor informatice, s-a dovedit 
fără o finalitate reală. Trebuie să adăugăm că adesea s-au întocmit fişe 
tematice pentru fonduri şi colecţii cu evidenţă incompletă. 

În decursul activităţii sale de două decenii în funcţia de şef al filialei 
Timiş a contribuit şi la preluarea unor fonduri de mare importanţă istorică. 
Astfel, au fost preluate fonduri  arhivistice de la instituţii al statului din varii 
domenii: administraţie, justiţie, învăţământ, economie, agricultură, 
silvicultură, precum şi fonduri personale şi familiale, etc. Dacă ar fi să 
enumerăm pe cele mai reprezentative dintre acestea, alături de multe altele, 
nu ar trebui să lipsească: Administraţia Provincială Imperială – Regală a 
Banatului, Sfatul Popular al Regiunii Banat, Curtea de Apel Timişoara, 
Institutul Politehnic „Traian Vuia” Timişoara, Fondul Familial „Cosma 
Aurel”, Legiunea de Jandarmi Timiş – Torontal, Societatea  de Istorie şi 
Arheologie Timişoara, Locotenenţa Imperială-Regală a Voievodinei 
Sârbeşti şi Banatului Timişoara, etc.  În perioada 1968-1989 au fost preluate 
288 de fonduri arhivistice şi completate cele 146 existente în 1968. O parte 
dintre aceste fonduri au ajuns în depozitele timişorene prin desfiinţarea 
filialei Lugoj (Prefectura Judeţului Severin, Primăria Oraşului Lugoj, 
Colecţia Muzeului de Istorie şi Etnografie Lugoj, ş.a.). 

O altă coordonată importantă a activităţii lui Tiberiu Moţ a constat în 
valorificarea documentelor specifice zonei de vest a ţării. Acest lucru a fost 
posibil datorită cunoaşterii la un nivel superior a limbilor şi paleografiilor 
latină, germană şi maghiară, cunoaştere care, de altminteri, i-a marcat 
întreaga activitate: accesul la documentele scrise în cele trei limbi în vederea 
prelucrării arhivistice şi valorificării lor10, depistarea documentelor 
referitoare la români în arhive străine. Totodată, a avut o contribuţie 
decisivă şi la elaborarea Îndrumătorului în Arhivele Statului Banat, vol. I 
împreună cu Gertrude Bardoş, precum şi publicarea micromonografiei 
filialei11.  

Preocupările sale teoretice în domeniul arhivisticii au fost copleşite 

                                                 
10 Vezi Tiberiu Moţ, Documente privitoare la ţara noastră în arhivele de război din Viena, 
1967 (X), nr.2, p. 279; Informaţii inedite privind evenimentele revoluţionare de la 1848 în 
Lugoj, în „Revista Arhivelor”, nr.1/1981, Bucureşti, pp. 41-45. 
11 Vezi Gertrude Bardoş şi Tiberiu Moţ, Îndrumător în Arhivele Statului Banat, vol. I, 
Bucureşti, 1966, 158 p. şi Tiberiu Moţ, Filiala Arhivelor Statului judeţului Timiş, 
<micromonografie>, Bucureşti, 1981, 68 p, cu ilustraţii în text. 
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de activitatea sa practică în domeniu12. Bun cunoscător al istoriei Banatului 
a contribuit la fondarea şi inventarierea celor mai importante fonduri 
deţinute de filială, de la Comandamentul General Bănăţean la Colecţia de 
documente Muzeul Banatului, Colecţia de documente din achiziţii şi donaţii, 
etc. Multe dintre strădaniile sale au rămas însă nefinalizate, parte din cauza 
volumului prea mare de material şi a preocupărilor multiple, parte din cauza 
sănătăţii precare. 

Activitatea  în Arhivele Statului din Viena a constat din efectuarea 
mai multor stagii de cercetare în perioada 1966 – 1981 şi s-a orientat în 
primul rând spre identificarea de documente cu privire la situaţia 
economică şi politică Transilvaniei şi Banatului în sec. XVII-XVIII, 
împrejurările politice şi militare premergătoare unirii şi din timpul unirii 
celor trei ţări române sub Mihai Viteazul, ocupaţia austriacă în Oltenia în 
perioada 1718 – 1740, revoluţia din anii 1848-1849, Unirea Principatelor 
din 185913, lupta pentru cucerirea independenţei de stat a României, 
războaiele balcanice 1912 – 1913, perioada neutralităţii în primul război 
mondial, intrarea şi participarea României în război de partea Antantei, dar 
şi la istoria Banatului. Majoritatea documentelor depistate au constituit-o 
rapoartele politice întocmite de diplomaţii Austro-Ungariei, Rusiei, 
Franţei, Angliei, Italiei etc, provenind din fondurile: Cancelaria 
împăratului Maximilian I (Maximiliana), Arhiva politică (Politisches 
Archiv) şi Actele de cabinet (Interna) de la Haus – Hof  und Staatsarchiv, 
precum şi din fondul Actelor vechi de campanie (Alte Feldakten) de la 
Kriegsarchiv14. 

Documentele respective au relevat aspecte noi sau mai puţin 
cunoscute istoriografiei româneşti privind sistemul financiar erarial în 
Banat, impozitele anuale, situaţia meseriaşilor şi breslelor, activitatea 
companiilor comerciale din Transilvania şi la conflictele dintre acestea şi 

                                                 
12 Tiberiu Moţ, Consideraţii privind selecţionarea interioară a unităţilor arhivistice, în 
„Revista Arhivelor”, nr. 2/1985, Bucureşti, f. 172-175. 
13 Vezi Ioan Munteanu – coordonator Constantin Brătescu, Miodrag Milin, Tiberiu Moţ, 
Făurirea Statului Naţional Unitar Român. Contribuţii documentare bănăţene 1914-1919, 
Bucureşti, 1983, XLVII+254 p. cu ilustraşii în text (colaborare cu Academia de Ştiinţe 
Sociale şi Politice, Centrul de Ştiinţe Sociale Timişoara, Arh. St., judeţele Caraş şi 
Timiş). 
14 Pentru o listă detaliată a fondurilor arhivistice cercetate în Arhivele Vieneze de Tiberiu 
Moţ vezi şi *** Cercetări în arhivele de peste hotare .. AUSTRIA ..., pp. 99 – 102, în 
„Revista Arhivelor” Anul L, vol. XXXV nr. 1, 1973;  *** Cercetări în arhivele de peste 
hotare .. AUSTRIA ..., pp. 444 – 446, în: ibidem, Anul LVI,  vol. XXXV, nr. 1, 1979, *** 
Cercetări în Arhivele de peste Hotare, în: ibidem, nr. 3/1981, Bucureşti, p. 364-365.    
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autorităţile orăşeneşti din Braşov şi Sibiu, precum şi cu autorităţile militare 
imperiale din Transilvania,  formarea statului naţional român, aducând date 
despre reacţiile marilor puteri şi în special a Turciei faţă de dubla alegere a 
lui A.I. Cuza, poziţia Austro – Ungariei cu privire la participarea României 
în primul război mondial alături de Antantă, etc.  

 Rezultatul cantitativ al acestei activităţi de cercetare a constat în 
aproximativ 7000 de pagini document solicitate pentru microfilmare15. 
Microfilmele documentelor depistate de Tiberiu Moţ în Austria au stat la 
baza multor studii, fiind, până în anul 1990, pentru mulţi cercetători, singura 
cale de acces la documentele din arhivele vieneze. 

A activat, mai mulţi ani, ca lector pentru paleografie germană la 
Centrul de perfecţionare profesională din cadrul Direcţiei Generale a 
Arhivelor Statului16.  

Marcat de boală, se pensionează în decembrie 1989 şi curând, la 
16.11.1993 se stinge din viaţă, lăsând urmaşilor în ale arhivisticii şi 
istoricilor care l-au cunoscut regretul de a nu fi reuşit să adune într-un 
volum rezultatul laborioaselor sale cercetări. Studiile sale s-au păstrat 
adesea doar în manuscris, sub forma unor comunicări prezentate la diferite 
sesiuni ştiinţifice sau cercuri profesionale ori eventual, publicate ca articole 
în diferite reviste. 

 
Bibliografie selectivă – Tiberiu Moţ 
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3. Munteanu Ioan (coordonator), Brătescu Constantin, Milin 

Miodrag, Moţ Tiberiu, Făurirea statului naţional unitar român – 
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15 Marlen Negrescu, Raul Ionuţ Rus,  ... op. cit., p. 78; 
16 Vezi Tiberiu Moţ, Un nou curs de paleografie germană, în: „Revista Arhivelor”, nr. 
1/1982, p. 98. 
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2. Tiberiu Moţ, Cercetări în arhivele de peste hotare .. 
AUSTRIA ..., în: ibidemr Anul L, vol. XXXV nr. 1, 1973, pp. 99 – 102.   

3. Tiberiu Moţ, Cercetări în arhivele de peste hotare .. 
AUSTRIA ..., în: ibidem, Anul LVI,  vol. XXXV, nr. 1, 1979, pp. 444 – 446. 

4. Moţ Tiberiu, Informaţii inedite privind evenimentele 
revoluţionare de la 1848 în Lugoj, în: ibidem, nr. 1/1981, Bucureşti, pp. 41-
45. 

5. Tiberiu Moţ, Cercetări în Arhivele de peste Hotare, în 
Revista Arhivelor, nr. 3/1981, Bucureşti, p. 364-365;    

6. Tiberiu Moţ, Un nou curs de paleografie germană, în: 
ibidem, nr. 1/1982, p. 98. 

7. Tiberiu Moţ, Consideraţii privind selecţionarea interioară a 
unităţilor arhivistice, în: ibidem, nr. 2/1985, Bucureşti, f. 172-175; 

Alături de aceste studii de specialitate se adaugă numeroase 
comunicări prezentate şi susţinute la diverse simpozioane, manifestări 
ştiinţifice, precum  şi articole publicate în presa locală. 

 
 

 



Maria Dogaru, primul preşedinte al  Societăţii Române

de Vexilologie

Augustin Mureşan, Arad 

Societateai Română de Vexilologie (membru fondator)

Societatea Română de Vexilologie s-a constituit la 3 aprilie 1998, la
sediul Facultăţii de Arhivistică din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru
Ioan Cuza” din Bucureşti1. Fără îndoială şi la noi în ţară se ducea lipsa unei
asemenea societăţi  cu caracter  ştiinţific.  Exista  totuşi  încă din anul  1971
Comisia de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie de pe lângă Institutul de
istorie „Nicolae Iorga”, care în cea mai mare parte a suplinit activitatea unei
asemenea  societăţi.  Dar,  după Revoluţia  Română  din decembrie  1989 se
cereau conceperea diferitelor tipuri de steaguri, iar numita comisie nu mai
putea  face  faţă  tuturor  solicitărilor.  Din  acest  considerent  era  absolut
necesară înfiinţarea unei societăţi de vexilologie şi în România. Ea trebuia
să aibă ca scop principal,  o temă strict  ştiinţifică cu privire la cercetarea
steagurilor folosite din antichitate până în zilele noastre. 

În acest sens, Societatea îşi propunea un dublu scop: a) culegerea şi
analiza  izvoarelor  vexilologice;  b).  acordarea  de  consultaţii  diferiţilor
posesori  în  vederea  alcătuirii  steagurilor  în  conformitate  cu  exigenţele
actuale. 

Societatea  Română  de  Vexilologie  (S.  R.  V.)  s-a  înfiinţat  din
iniţiativa unui grup de heraldişti şi istorici entuziaşti: prof. univ. dr. Maria
Dogaru, acad. Dan Berindei, dr. Dan Cernovodeanu, prof. univ. dr. Nicolae
Edroiu, prof. univ. dr. Ştefan S. Gorovei, Jean N. Mănescu  şi alţii, la care a
aderat şi acad. Cornelia Bodea. 

Prof. univ. dr. Maria Dogaru din iniţiativa căreia cei prezenţi au fost
convocaţi, în  şedinţa  de  constituire a  prezentat  succint  importanţa
cercetărilor vexilologice şi necesitatea constituirii şi în ţara noastră a unui
organism ştiinţific având drept scop, cercetarea fenomenului vexilologic, în
ansamblul său, a istoriei drapelului naţional, ca şi acordarea de consultaţii în
ceea  ce  priveşte   utilizarea  steagurilor  în  viaţa   civică,  elaborarea  unor

1 Cristache  Gheorghe,  Constituirea  Societăţii  Române  de  Vexilologie,  în  „Hrisovul”
Anuarul Facultăţii de Arhivistică, XII (Serie nouă), Bucureşti, 2008, p. 48.
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reglementări referitoare la adoptarea de către diferite instituţii, întreprinderi
şi societăţi a propriilor drapele2. 

Apoi,  prof.univ.dr.  Maria  Dogaru  a  prezentat  proiectul  de  statut,

criteriile de alegere a colectivului de conducere şi  programul activităţilor

prioritare ale  viitoarei  societăţi  cu  caracter  ştiinţific.  La  discuţiile  pe
marginea  celor  două  documente  au  luat  cuvântul  următorii:  Floricel
Marinescu,  pe  atunci  consilier  prezidenţial,  acad.  Cornelia  Bodea,  prof.
univ. dr. Maria Dogaru, Aurică Smaranda, secretarul general al Societăţii
Numismatice Române, Septimiu Chelcea şi acad. Radu Voinea. 

Înainte  de  alegerea  Consiliului  de  conducere  a  societăţii,  Maria
Dogaru a enunţat principiile de care trebuie să se ţină seama la formularea
propunerilor.

a) Alegerea unor specialişti care s-au remarcat în acest
domeniu de cercetare;

b) Necesitatea  de  a  fi  reprezentate  toate  provinciile
româneşti;

c) Cuprinderea reprezentanţilor instituţiilor culturale cu
preocupări  în  ceea  ce  priveşte  conservarea  şi  valorificarea
drapelelor.

În final, după adoptarea Statutului Societăţii Române de Vexilologie,
Adunarea  Generală  de  constituire  a  societăţii  a  ales  primul  Consiliu  de

conducere format,  în  acea  primă  etapă,  din  7  membri,  în  următoarea
componenţă: acad. Cornelia Bodea, prof. univ. dr. Maria Dogaru, prof. univ.
dr.  Nicolae  Edroiu,  prof.  univ.  dr.  Ştefan  S.  Gorovei,  Doru  Bratu,
informatician, Nicolae Dabija şi Gheorghe Mudura, arhivist. 

După  alegerea  de  către  Adunarea  generală  a  Consiliului  de

conducere a Societăţii Române de Vexilologie, acesta a ţinut o primă şedinţă
în care s-a hotărât în unanimitate ca funcţia de preşedinte să fie încredinţat
prof. univ. dr. Maria Dogaru, iar funcţiile de vicepreşedinţi să fie deţinute de
domnii prof. univ. dr. Nicolae Edroiu şi prof. univ. dr. Ştefan S. Gorovei.
Astfel,  primul  Preşedinte  al  Societăţii  Române de  Vexilologie fost  alesă
prof. univ. dr. Maria Dogaru, cadru didactic la Facultatea de Arhivistică de
pe lângă Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” - Bucureşti. 

La alegerea prof. univ. dr. Maria Dogaru ca preşedinte al Societăţii
Române de Vexilologie s-a avut în vedere activitatea depusă în domeniul
heraldicii  şi  al  sigilografiei,  calitatea  şi  competenţa  profesională,  dar  şi
prestigiul său ştiinţific.  Aceasta se datora şi participării sale peste hotare la

2 Vezi  Proces-verbal  de  constituire  a  Societăţii  Române  de  Vexilologie,  păstrat  la
Facultatea de Arhivistică. din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” .
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întâlniri  organizate  de  diferite  instituţii  ştiinţifice  în  domeniul  ştiinţelor
auxiliare ale istoriei. 

Alegerea în funcţia de preşedinte s-a făcut pe o perioadă de 5 ani. Cu
acel prilej  s-a ales şi un  preşedinte de onoare al  Societăţii   Române  de
Vexilologie. În această calitate a fost aleasă prin votul Adunării Generale,
acad. Cornelia Bodea, ca un omagiu pentru activitatea sa ştiinţifică. 

Atunci  au  devenit  membri  (fondatori)  ai  Societăţii  Române  de
Vexilologie un număr de 82 participanţi la Adunarea Generală de constituire
a societăţii. Chiar de la constituirea ei, Societatea Română de Vexilologie, a
atras atenţia forurilor vexilologice din Europa şi de peste ocean, care şi-au
exprimat dorinţa de a colabora şi de a face schimb de publicaţii. 

Maria Dogaru, în calitatea sa de preşedinte a Societăţii Române de
Vexilologie s-a preocupat de cooptarea acestei noi societăţi ştiinţifice din
România, în  „Federaţia Internaţională a Asociaţiilor de Vexilologie” (F. I.
A.V.)3, devenită membră a acesteia din 29 iulie 19994. În anul următor ne-a
vizitat ţara şi s-a interesat îndeaproape de izvoarele vexilologice româneşti,
preşedintele Federaţiei Internaţionale a Asociaţiilor de Vexilologie. În acest
context,  cercetarea  fenomenului  vexilologic   în   România,  a  luat  un
remarcabil  avânt,  apărând  articole  şi  studii  referitoare  la  această  ştiinţă
auxiliară a istoriei. 

În ţară  s-au organizat  şi  desfăşurat  mai  multe  activităţi  menite  să
ducă  la  cunoaşterea  istoriei  tricolorului  românesc,  conferinţe,  expoziţii,
sărbătorirea Zilei Tricolorului etc5. Unii din membrii Societăţii Române de
Vexilologie  au  participat  la  diferite  manifestări  ştiinţifice  interne  sau
internaţionale. Comunicările şi sesiunile ştiinţifice, expoziţiile şi publicaţiile
sunt în parte diferite forme de activitate ale S. R.V.6. 

La  iniţiativa  prof.  univ.  dr.  Maria  Dogaru  în  calitatea  sa  de
preşedinte  a  Societăţii  Române  de  Vexilologie  s-a  organizat  o  reuşită
expoziţie de „Steaguri europene” la Sala Palatului Parlamentului României
din toamna anului 19997.  Această manifestare culturală era menită să facă
cunoscute  drapelele  adoptate  în  diferite  ţări  în  ultimele  două  decenii.

3 Federaţia Internaţională a Asociaţiilor de Vexilologie (F. I. A.V.) cuprinde un număr de
51 de  asociaţii  şi  instituţii  regionale  şi  naţionale,  vezi  Dumitru  Ţeicu,  Vexilologia – o

ramură a cercetării istorice, în „Din istoria vexilologiei bănăţene”, proiectul expoziţiei şi al
catalogului: dr. Dumitru Ţeicu, texte redactate de: dr. Mircea Taban, Augustin Mureşan,
Kiss M-Hedy, Muzeul Banatului Montan, Reşiţa, Muzeul Banatului Timişoara, Complexul
Muzeal Arad, Arad, Reşiţa, 2007, p. 2.
4 Cristache Gheorghe, op. cit., p. 49.
5 Ibidem.
6 Menţionăm că în acest articol nu  ne-am propus a face o prezentare a activităţii Societăţii
Române de Vexilologie.
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Organizarea  expoziţiei  a  necesitat  eforturi  deosebite,  începându-se  cu
trimiterea de scrisori reprezentanţelor diplomatice ale statelor acreditate la
Bucureşti,  prin  care  erau  înştiinţate  de  intenţia  Societăţii  Române  de
Vexilologie de a organiza o expoziţie referitoare la simbolurile naţionale8. 

Trebuie să precizam, cum am arătat şi mai sus, alegerea prof.univ.
dr. Maria Dogaru în această calitate de preşedinte a Societăţii Române de
Vexilologie  s-a  datorat  bogatei  sale  activităţi  depuse  în  cadrul  cercetării
ştiinţifice în domeniul vexilologiei, care s-a concretizat prin lucrări9, studii10,
articole despre steaguri, ca şi lucrări bibliografice ale domeniului publicate
singură11 sau  în  colaborare12.  Lucrările  bibliografice  publicate  sunt
instrumente  utile  de  lucru,  pentru  orientarea  în  acest  sens  asupra
fenomenului  vexilologic  românesc  cu  rol  stimulator,  în  ceea  ce  priveşte
aprofundarea  cercetărilor  istorice  în  domeniu.  Pentru  a  informa  marele
public  despre  importanţa  înfiinţării  şi  la  noi  a  unei  asemenea  societăţi,
precum şi despre scopul propus, în 1998, prof. univ. dr. Maria Dogaru a
prezentat  Societatea Română de Vexilologie13. De la alegerea sa în această
calitate a îndrumat pe cei doritori de a se ocupa de cercetări în domeniul

7Ana Rus,  „Expoziţia de steaguri”, în  „Hrisovul”, Anuarul Facultăţii de Arhivistică, XII
(Serie nouă), Bucureşti, 2008, p. 50. 
8 Ibidem, p. 50.
9 În  acest  sens,  vezi  Maria  Dogaru,  Aspiaraţia  poporului  român  spre  unitate  şi

independenţă  oglindită  în  simbol.  Album  heraldic,  Editura  Ştiinţifică  şi  Enciclopedică,
Bucureşti,  1981;  idem,  Simbolurile  naţionale,  în  Colecţia  „Pro  Patria”,  1995;  idem,
Simbolurile  naţionale.Drapelul.Imnul  naţional,  Bucureşti,  1998;  Cristache  Gheorghe,
Maria Dogaru, Simbolurile naţionale ale României, Editura Sylvi, Bucureşti, 2003.
10 Vezi  Maria  Dogaru,  Tricolorul  şi  cocardele  în  contextul  luptei  revoluţionarilor

paşoptişti,  în „Revista de Istorie”,  XXXI,  1978, pp. 861-869; idem,  Tricolorul o istorie

glorioasă,  în „Anale de istorie”,  nr.1/1989, pp.133-148; idem,  Consideraţii asupra unui

document de vexilologie, în „Revista Arhivelor”, LXX , vol. XLXV, nr. 3, 1993, pp. 291-
312; idem, Simbolurile naţionale. Drapelul României. Stema ţării şi sigiliul statului. Ziua

naţională şi Imnul Naţional al României, în vol. aparte al revistei „ALO”, 981, 1993, pp. 1-
12; idem, Simbolurile naţionale, în vol. „Tradiţie, Educaţie, Cultură”, Ediţia a II-a revăzută
şi  adăugită,  Editura  Ministerului  de  Interne,  1998,  pp.70-100;  idem,  Scurt  istoric  al

Tricolorului, în „Societatea Română de Vexilologie”, Bucureşti, 1998, pp. 3-11.
11 Vezi Idem,  Din  bibliografia vexilologiei româneşti, în „Arhiva „Românească”, tom. I,
fasc/1/1995, pp. 191-201.
12 Maria  Dogaru,  Augustin  Mureşan,  Bibliografia  vexilologiei  româneşti,  Complexul
Muzeal Arad, Arad, 1999, 70 p.
13 Vezi: Maria Dogaru, Societatea Română de Vexilologie, în Revista Arhivelor, 60,  nr. 1-
2, 1998,  pp. 235-240. Despre acest organism ştiinţific, vezi şi Maria Dogaru, Laurenţiu
Popescu,  Un nou organism ştiinţific:  Societatea Română de Vexilologie, (Facultatea  de
Arhivistică – Bucureşti), 1998.
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vexilologiei  cu  numeroase  informaţii  specifice  acestei  ştiinţe  auxiliare  a
istoriei. 

Autoare  a  peste  200  de  lucrări  ştiinţifice,  recenzii,  conferinţe  şi
comunicări  ţinute  la  diferite  Sesiuni  şi  Congrese  Internaţionale  de
specialitate, membră a mai multor societăţi ştiinţifice de peste hotare, Maria
Dogaru a contribuit substanţial la desţelenirea unui vast câmp în domeniul
de cercetare a vexilologiei româneşti.
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In memoriam. Profesor dr. Ioan Godea 
 
 

Aurel Dragoş, 
Ineu (Arad) 

 
 

Este trist şi dureros să vorbeşti despre o personalitate – precum cea 
a profesorului Ioan Godea – la timpul trecut. Cuvintele sunt prea sărace 

pentru a întregi personalitatea OMULUI şi 
Specialistului etnograf, a profesorului de 
arhitectură şi a tezaurului scris şi rămas în urma 
plecării lui. Opera sa însă, va fi la îndemâna 
studenţilor, specialiştilor şi a celor interesaţi de 
ethosul şi arhitectura acestui popor. 
 La moartea unei personalităţi, indiferent 
de domeniul în care a activat, se ridică o 
întrebare, pe care am rostit-o nu o dată, a fost 
pusă şi în pagină, dar ea rămâne perenă. 
 Atâta timp cât specialiştii de mare 
valoare sunt încă în viaţă, îi avem printre noi, 
societatea în întregul ei, instituţiile abilitate, de 
ce nu-i cheamă în agora cetăţii – mică sau mare – 

pentru a-i pune la lucru în folosul cetăţii sau pentru consult de specialitate? 
Ioan Godea s-a născut în satul Mocirla (Lunca Teuzului), Vasile 

Goldiş (astăzi) la 16 iunie 1943. Satul Mocirla – în existenţa lui – chiar dacă 
este o localitate mică, a dat foarte mulţi intelectuali. 

Şcoala primară şi gimnazială o urmează în centru comunal Beliu. 
Următorul pas este Liceul Teoretic „Samuil Vulcan” din Beiuş, (1958-
1961), unitate de învăţământ de elită şi cu tradiţie în învăţământul românesc. 
Obţine diploma de bacalaureat în 1961 

Dă examen de admitere la Universitatea Babeş Bolyai din Cluj, şi 
este admis la Facultatea de Istorie Filozofie a Universităţii. Frecventează 
cursurile universitare în perioada 1963-1968, şi, în acelaşi an, obţine 
Diploma de Licenţă în Istorie, sub coordonarea profesorului Ştefan Pascu. 

Alege la repartiţie localitatea Vadul Crişului (Bihor), catedra de 
istorie. Aici rămâne doar un an. Pentru că voia altceva, se transferă la 
Muzeul Ţării Crişurilor din Oradea, secţia etnografie, pentru ca în perioada 
1973-1979 să fie şeful acestei secţii. Odată cu promovarea (1973) se înscrie 
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la doctorat. Obţine titlul de Doctor în Istorie în anul 1976, cu teza: 
„Monumente de arhitectură populară din N-V României. Biserici de lemn”, 
la Institutul de Istorie a Artei din Bucureşti. 

În 1978 beneficiază de o bursă a guvernului francez la Muzeul 
Naţional de Arte şi Tradiţii Populare din Paris, unde Ioan Godea urmează 
studii post doctorale în etnologie şi muzeologie. 

Din anul 1979 îşi desfăşoară activitatea în cadrul Muzeului 
Banatului din Timişoara, ca şef al secţiei de etnografie şi artă populară. 
Coordonează activitatea de cercetare şi, în acelaşi timp, se ocupă în calitate 
de redactor şef de anuarul „Analele Banatului”. 

În 1980 a făcut parte din echipa de trei specialişti care au lucrat la 
„Terre de hommes” pavilionul României, din Montreal, Canada. S-a reîntors 
la Timişoara, unde îşi continuă activitatea până în 1983, an în care este 
invitat în Canada la un „Congres de antropologie”, primind cu mare greutate 
şi peripeţii aprobarea de participare la Congres. Hărţuiala şi stressul la care a 
fost supus, îl determină să rămână în Canada. A plecat împreună cu soţia şi 
i-a fost mai uşor să facă acel pas.  

Între anii 1983-1986, lucrează la deschiderea unui Muzeu de Artă 
Populară în Montreal. Această iniţiativă este finalizată în 1986 la 17 
februarie, când porţile acestui muzeu au fost deschise. În perioada 1986-
1989 ocupă funcţia de director al acestui muzeu. 

Se întoarce în ţară în primele luni ale anului 1990, iar ministrul 
Culturii de atunci, Andrei Pleşu, îi oferă postul de director al Muzeului 
Satului. O perioadă scurtă de timp, 1993-1994 este şi director al Direcţiei 
Patrimoniului Mobil din cadrul Ministerului Culturii. A lucrat împreună cu 
alţi specialişti la proiectul „Legii Patrimoniului Naţional Muzeal”. În 1997 a 
avut loc un eveniment nefericit la Muzeul Satului, iar conducerea 
Ministerului Culturii de la acea vreme „a găsit” ţapul ispăşitor şi i s-a 
desfăcut contractul de muncă. După ani buni de aşteptări prin sălile – „timp 
pierdut” – Tribunalelor, justiţia îi dă câştig de cauză, iar profesor dr. Ioan 
Godea, are putinţa de a crea un luciu de apă – o pescărie – în suprafaţă de 
0,80 ha în comuna Bârsa. Alimentarea cu apă se face din Canalul Morilor, 
prin călugării puşi în malul Canalului. Suma primită ca despăgubire a fost 
folosită pentru realizarea unui obiectiv, necesar, dar şi un refugiu în mijlocul 
naturii, unde timpul are o altă curgere. 

Ioan Godea s-a căsătorit cu Ana (Nuţa) Grec, profesoară de Ştiinţe 
Naturale, în anul 1972. Nuţa (Grec) Godea este născută şi crescută în 
localitatea Bârsa. În anul 1998 familia Ioan şi Nuţa Godea s-au retras la 
Bârsa, în casa părintească a soţiei Nuţa Grec, nr. 126, unde o găsim şi azi. 
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Chiar dacă Ioan Godea a domiciliat în Bârsa, el a continuat să 
lucreze (din 2000) la Muzeul Ţării Crişurilor din Oradea, cercetător ştiinţific 
gradul I. Concomitent cu activitatea de muzeograf, îşi reia şi activitatea 
didactică, la care – de fapt – nu renunţase niciodată, ca profesor universitar, 
şef de catedră la Universitatea din Oradea, Facultatea de Arhitectură 
începând cu 2003. Nu a încetat să publice lucrări de specialitate şi unele de 
referinţă. Ioan Godea primeşte titlul de Profesor Universitar Titular la 
disciplina de Istoria Arhitecturii Universale, susţinând lucrarea: „Etnologia 
română contemporană”, Lexicon bibliografic ilustrat, la data de 1 
octombrie 2004.   

Este numit profesor coordonator de doctorat la Facultatea de 
Istorie-Geografie a Universităţii din Oradea începând cu anul 2003. A avut 
zeci de doctoranzi, iar ultimul dintre ei, care şi-a susţinut lucrarea în luna 
noiembrie 2014, a fost d-l Sorin Sabău de la Muzeul Judeţean Arad. 

Toţi doctoranzii pe care i-a pregătit profesor Ioan Godea, dar şi 
cunoscuţi, prieteni, atunci când îl întrebau, când ne mai vedem, de cele mai 
multe ori fără nici o introducere, îl auzeam spunând: Când mai treci pe la 
mine? Vezi că lipsesc în următoarele două sau trei zile! 

Era un om primitor, bucuros de musafiri, dornic să-ţi 
împărtăşească din vasta lui experienţă de viaţă şi de profesionist. Avea 
cuvinte de înţelegere şi apreciere atât pentru babe cât şi pentru înţelepţi. 
Respectă-te ca să fii respectat! El a demostrat-o cu vârf şi îndesat. 

  A publicat foarte multe lucrări ştiinţifice care vor rămâne ca 
puncte de referinţă şi reper, pentru cei ce vor a aborda această tematică. Am 
ales din zecile de lucrări tipărite, pe cele reprezentative, care conturează 
preocupările profesorului Ioan Godea şi i-au marcat existenţa. Ele vor 
rămâne ca puncte de referinţă. 

1.Monumente de arhitectură populară din N-V României, vol. I-II, 
Oradea, 1972-1974; 

2.Bisericile de lemne din eparhia Oradei, Oradea, 1978; 
3. Lunca Teuzului – Mocirla, pagini monografice, Bucureşti, 

1990; 
4.Biserici de lemn din România, (nord-vestul Transilvaniei), 

Editura Meridiane, 1996; 
5.Muzeul Satului 1936-2003, Editura Coresi, Bucureşti, 2004; 
6.Din Etnologia Cumpătării – Pălinca. Ţuica şi Vinarsul la 

Români, Editura Coresi, Bucureşti, 2005; 
7.Culeele din România, Tezaur de arhitectură Europeană, Editura 

de Vest, Timişoara, 2006; 
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8.Ceramica, tehnologii tradiţionale, Editura de Vest, Timişoara, 
2007; 

9.Dicţionar Etnologic Român1, Editura Etnologică, Bucureşti, 
2007;  

10.  Coautor, Medeleanu, Horia, Biserici de lemn din judeţul 
Arad, Timişoara, Editura Brumar 2009; 

11. Istorie, Etnologie, Artă, Studii în onoarea lui Ioan Godea, 
Editura Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea, 2009; 

12. Arhitectura subterană, Editura de Vest, Timişoara, 2010; 
13. Moralitate, mentalitate şi osândă, perindele, colodă şi 

mireasa pe grapă, Timişoara, Editura de Vest, Timişoara, 2011; 
14. Bârsa, comună din Ţara Zărandului, monografie, Arad, 

2012; 
15. Românii din Voivodina (Serbia), Editura Etnografică, 

Bucureşti, 2013; 
16. Apa şi arhitectura de odinioară, Editura de Vest, Timişoara, 

2013; 
17.  Biserici de lemn din România. Istorie şi decor, Noi Media 

Print, Bucureşti, 2013; 
18.  Arhitectura la Români, de la obârşii la Cozia, Editura 

Primus, Oradea,  2007; 
19.  Arhitectura din România, între anii 1300-1700, Editura 

Primus, Oradea, 2011; 
20.  Arhitectura Românească în Epoca Modernă (1700-1900), 

Editura Primus, Oradea, 2012. 
Din tematica „Arhitectura”, prof. Ioan Godea a publicat trei 

volume, un al patrulea se află la o editură din Bucureşti. Acest ultim volum, 
sub titlul „Biserici de lemn din Europa”, se pare că va apărea numai în 
format electronic, din cauza complexităţii tipăririi pe hârtie.  

A fost un etnograf, etnolog, muzeograf, cunoscut şi recunoscut în 
mediile de specialitate, iar dovada o avem în numărul mare de cărţi şi studii 
de specialitate, publicate în reviste de largă recunoaştere din ţară şi 
străinătate. 

Toţi cei care l-au cunoscut sau au stat în preajma lui, şi-au dat 
seama ce filon de cunoaştere îl mâna spre proiecte din ce în ce mai 
ambiţioase. Avea o nevoie permanentă de a comunica, de a împărtăşi din 

                                                           
1 Pentru această lucrare, vitală pentru lexicul limbii române, profesorul Ioan Godea a primit 
premiul Academiei Române. 
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vastele lui cunoştinţe. A fost un om comunicativ şi cu un tonus optimist. 
Numai aşa se explică numărul mare de doctoranzi pe care Ioan Godea îi 
coordona, iar casa de la Bârsa devenise o adevărată şcoală, o agoră a ştiinţei 
şi a minţii. 

A iubit lumea satului pentru că se identifica prin toată fiinţa lui cu 
locuitorii şi veşnicia satului românesc. 

Când îl căutai acasă pe Omul Ioan Godea, îl găseai primăvara şi 
toamna în grădina casei, unde se ocupa cu toaletarea pomilor, cei mai multi 
sădiţi chiar de el, a butaşilor de vie, pentru ca toamna să fie prins cu 
adunatul fructelor şi legumelor din grădină, iar fiecare soi să fie procesat în 
cele mai bune condiţii şi tehnici. 

Amenajarea pescăriei i-a dat mult de furcă, dar la final a avut 
mulţumirea că a reuşit să materializeze un vis. 

  
Profesorul I. Godea împreună cu nepotul Călin pe puntea de peste Canalul Morilor 

(noiembrie 2013) 
Dintre meşteşugurile populare, cel mai îndrăgit a fost olăritul, 

dovada peremtorie o avem în lucrările de referinţă şi bogăţia informaţiilor 
care sunt puse în pagină în lucrările de specialitate.  
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Ioan Godea a fost fascinat de ceramica de Bârsa. Întrucât ultimul 
olar din Bârsa nu a avut urmaşi, această meserie s-a stins din preocupările 
bârsanilor. Ioan Godea a dorit să readucă olăritul la Bârsa, construind un 
cuptor de ars oale, a adus şi specialişti olari din judeţul Bihor, dar nu s-au 
găsit tineri dispuşi să înveţe şi să ducă mai departe această tradiţie. Vorbea 
cu patimă despre calitatea excepţională a lutului de oale (roşu) din zona 
Bârsei. 

A plecat dintre noi într-o zi de sărbătoare – 26 decembrie 2014 -, a 
doua zi după naşterea Domnului Isus Hristos. Se spune că Dumnezeu îi ia la 
el pe cei buni în zilele de sărbători. Ioan Godea a fost nu numai un profesor 
cu carte multă, dar a fost întâi de toate OM. Un om bun, atent cu locuitorii 
din Bârsa, ajutându-i, dacă îi era cu putinţă, dându-le un sfat bun, salutând, 
aproape de fiecare dată el întâi. 

Mi-au rămas în auz vorbele pe care le adresa de la distanţă – nu 
numai mie – de peste drum, cum se zice, - Dragoşe, ce faci? Salut! Mai treci 
pe la mine! Nu apucai să-i răspunzi, pentru că se pierdea pe uliţă spre casă 
sau spre alte zări. Era într-un du-te vino continuu, simpozioane, cursuri, 
doctorate, şi câte or mai fi fost. Însă am simţit în vocea lui şi tristeţe că nu 
are mai mult timp pentru el şi familie. Probabil – sau cert este – că şi 
organismul lui obosise. 

Dacă vocea lui nu o mai putem auzi, va glăsui de-acolo de sus, 
prin slova aşternută pe coala de hârtie şi va rămâne în lume şi printre lume, 
cât va dăinui opera lui. 

„Să-i fie somnul liniştit şi amintirea veşnică”! 
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Măreţia unui om, teolog şi istoric. Lansarea volumului „Preot 
dr. Pavel Vesa (1955-2013). Istorie şi Teologie” 

 
 

Ioana Nistor 
Universitatea Vest „Vasile Goldiş” din Arad,  

Biblioteca „Tudor Arghezi” 
 
 

Sâmbătă, 27 decembrie 2014, la 
un an de la trecerea în nefiinţă a celui 
care a fost preot dr. Pavel Vesa, la 
Biserica Cuvioasa Parascheva din incinta 
Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă, a 
fost lansat volumul „Preot dr. Pavel 
Vesa (1955-2013). Istorie şi Teologie”, 
autori: Gabriela Adina Marco şi Paul 
Krizner, apărut la Editura Tiparniţa Arad. 
De asemenea, a fost lansat şi numărul 
aniversar al revistei Ecclesia, la 15 ani de 
la prima apariţie. 

Numeroşi arădeni au dorit să fie 
prezenţi la acest eveniment, de la simpli 
cetăţeni şi credincioşi la intelectuali de 
vază ai municipiului, printre ei 
numărându-se ca moderator, preot dr. 

Vasile Ciprian Cucu – actualul preot duhovnic al Bisericii Cuvioasa 
Parascheva, alături de prezentatorii volumului – diacon conf. univ. dr. Caius 
Cuţaru, prof. dr. Doru Sinaci – cei care au evocat personalitatea preotului dr. 
Pavel Vesa în cuvinte frumoase şi impresionante. 

Autorii au dorit să aducă un modest omagiu celui care le-a fost un 
adevărat mentor, iar imensitatea informaţiilor şi complexitatea personalităţii 
preotului dr. Pavel Vesa se regăseşte în paginile volumului, oglindind 
credinţa, sinceritatea, corectitudinea şi forţa spirituală de care fiecare 
credincios sau intelectual era cuprins în prezenţa sa, la oficierea slujbelor 
religioase sau în cadrul numeroaselor simpozioane ştiinţifice.  

Poetul Vasile Dan, preşedintele filialei Arad a Uniunii Scriitorilor 
din România, prof. dr. Doru Bogdan, ing. Bujor Buda, Asociaţia „Pro Urbe” 
Arad şi d-na profesor Eugenia Groşan, director al Colegiului Naţional 
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„Elena Ghiba Birta” Arad au evocat eforturile titanice ale acestui cărturar, 
prea devreme dispărut dintre noi, precum şi misiunea tinerilor săi urmaşi în 
scrierea istoriografică arădeană. 

Cu prilejul acestei lansări a fost prezentat şi numărul aniversar al 
revistei Ecclesia, editată de comunitatea ortodoxă din Nădlac, având 
binecuvântarea Î.P.S. Timotei, Arhiepiscop al Aradului. Criticul de artă, 
prof. Dan Lăzărescu a prezentat misiunea culturală, educaţională, 
apologetică, profund spirituală şi autentic românească a acestei reviste încă 
de la prima sa apariţie, în anul 1999. 

La finalul evenimentului, biserica a fost umplută de glasurile 
cristaline a copiilor din cadrul Corului „Hrisostom” al Bisericii Sfânta 
Parascheva, care au cântat colinde tradiţionale româneşti. 
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Ioan Valeriu Tuleu, Război pe Mureș și pe Crișul Alb, Arad, 
Editura Mirador, 2014, 214 p.+3 ilustrații  

cartografice alb-negru 
 
 

Dan Demşea 
 
 

Autorul nostru, un arădean, absolvent al facultății de istorie, își 
apleacă stiloul și reportofonul, de câțiva ani buni, spre acei arădeni care au 
luptat pe fronturile celui de-al Doilea Război Mondial. În felul acesta nu 
numai că a salvat de la uitare cele trăite de participanți (militari și civili) dar 
a deschis o fereastră spre aprofundarea istoriei locale dintre anii 1941-1945. 
A fost o muncă de efort pe termen lung, care nu se putea îndeplini fără o 
doză de investiție afectivă. În acest sens, întâia sa carte Războiul trăit. 
Arădenii pe fronturile războiului mondial, apărută la Arad în 2012, a 
constituit cadrul larg pentru înțelegerea importanței și locului evenimentelor 
violente din spațiul județului Arad, relatate cronologic între 23 august-24 
septembrie 1944, în apariția editorială din anul 2014, intitulată Război pe 
Mureș și pe Crișul Alb.  

Dacă apariția editorială din 2012 poate fi citită aidoma unui roman 
istoric – creație de talent a domnului Tuleu – cea de-a doua sa carte, apărută 
recent (2014), distribuie bogata informație culeasă în cele 28 de capitole și 
patru anexe. Dăm spre exemplu două titluri de capitol, esențiale pentru 
întreaga desfășurare a evenimentelor în cele 33 de zile de început de 
toamnă: Constituirea Grupului Criș (p. 53-55) și Constituirea 
Detașamentului Păuliș (p. 56-61). Deși numărul paginilor acestor două 
capitole este restrâns, conținutul lor a fost dezvoltat și explicitat în celelalte 
capitole. 

La fel precum susțin istoricii militari ungari (Ravasz István, Erdély 
mint hadszíntér, Budapesta, 1997, p. 3), autorul român afirmă în capitolul 
13 septembrie. Invazia maghiară (p. 62) faptul că „guvernul maghiar a 
ezitat să atace pe granița de vest din considerente politice și mai ales pentru 
că a sesizat că mai importantă era organizarea propriului teritoriu pentru 
apărare /.../ dar sub presiunea germană (vizita personală a mareșalului 
Guderian la Budapesta) s-a hotărât invazia în direcția Arad, la 12 
septembrie”.  

Ceea ce nu a fost evocat de către dr. Ravasz István – care pune 
accentul pe luptele din Ardealul de nord și mai ales pe zona Turdei – a fost 
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întreprins de către istoricul Ioan Valeriu Tuleu prin descrierea detailată, pe 
zile, a luptelor grele de pe malul drept al Mureșului cât  și a celor de pe 
Crișul Alb (zona Beliu-Prunișor; p. 122-136 și p. 148-168) până la sosirea 
trupelor Frontului 2 Ucrainean în ziua de 19 septembrie 1944, moment din 
care a urmat contraofensiva româno-sovietică împotriva trupelor germano-
ungare. 

Arhivele autorităților militare și civile ungare și române așteaptă să fie 
cercetate „pentru o cuprindere exhaustivă a deciziilor, a motivațiilor și 
acțiunilor militare” după cum ne mărturisește în Prolog autorul recenzat (p. 
6). 
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Preot dr. Pavel Vesa, Clerici ortodocşi arădeni şi hunedoreni 
deţinuţi politici (1945-1989), 

Editura Episcopiei Devei şi Hunedoarei, Deva, 2014, 184 p. 
 
 

Gabriela Adina Marco, 
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad,  

Biblioteca „Tudor Arghezi”  
 
 

Deşi trupeşte a plecat din 
lumea aceasta în decembrie 2013, 
dr. Pavel Vesa a lăsat în urmă 
importante studii în manuscris, iar 
apropiaţii săi colaboratori se 
străduiesc din plin să le publice, 
păstrând vie memoria celui care a 
fost doctor în istorie şi preot la 
Biserica Cuvioasa Paraschiva din 
incinta Spitalului Clinic Judeţean 
de Urgenţă din Arad. Parte a 
acestor manuscrise, volumul 
Clerici ortodocşi arădeni şi 
hunedoreni deţinuţi politici (1945-
1989) vede postum, în 2014, 
lumina tiparului la Editura 
Episcopiei Devei şi Hunedoarei, 
cuprinzând 184 de pagini. 

Lucrarea, tipărită cu 
binecuvântarea P. S. Gurie, Episcopul Devei şi Hunedoarei, este structurată 
în mai multe părţi. Volumul începe cu Câteva consideraţii privind reperele 
istorice ale perioadei cuprinsă între anii 1945 şi 1989, limitele cronologice 
ale volumului. Pe parcursul a 18 pagini (pp. 5-22) este prezentat contextul 
istoric şi unele informaţii privind situaţiei Bisericii Ortodoxe şi a preoţilor în 
timpul regimului comunist. Autorul doreşte să evidenţieze aspectele 
negative ale acestei perioade, punând accent pe informaţiile privind viaţa 
bisericească. Discreditaţi în mod mai mult sau mai puţin făţiş, ierarhii şi 
preoţii trebuiau priviţi de populaţia de rând „ca pe nişte duşmani ai 
regimului comunist” (p. 8). Viaţa bisericească a fost redusă la minim, mai 
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ales prin interzicerea apariţiilor editoriale (periodice, cărţi), întreruperea 
legăturilor cu diaspora, asociaţiile religioase au fost desfiinţate, iar 
activităţile social-filantropice au fost suprimate. Au fost demolate biserici şi, 
totodată, s-a interzis acordarea de autorizaţii de restaurare sau pentru 
ridicarea de noi lăcaşe de cult, numeroşi credincioşi fiind astfel privaţi de 
asistenţă religioasă. 

Ca şi în alte domenii de activitate, cei mai vrednici dintre preoţii care 
şi-au început activitatea în perioada interbelică sau imediat după aceea au 
fost înlăturaţi – discreditaţi, anchetaţi sau arestaţi. „Motivele arestării 
clericilor, au fost, de cele mai multe ori, false ori inventate.” (p. 9). Toate 
aceste atrocităţi au fost săvârşite pentru simplul fapt că Biserica şi slujitorii 
săi de toate rangurile (de la studenţi-teologi, simpli călugări şi până la 
patriarhi) au fost percepuţi drept opozanţi faţă de realităţile „democratice” 
comuniste (p. 12). 

Partea a doua a lucrării, concepută ca şi dicţionar, este structurată în 
patru capitole. În prima parte sunt prezentaţi ierarhii arădeni care au avut de 
suferit în urma ororilor comuniste: episcopul Andrei Magieru (1936-1960) 
şi episcopul Visarion Aştileanu (1973-1984). Motivul pentru care episcopul 
Andrei a fost persecutat de autorităţile comuniste a fost relaţia sa cu 
persoane din afara ţării. Deoarece înainte de anul 1948, episcopul Visarion a 
aparţinut cultului greco-catolic, a fost nevoit să sufere prigoana comunistă. 

Autorul prezintă în continuare viaţa şi activitatea a 55 de preoţi din 
părţile Aradului şi a Hunedoarei, ce au suferit în timpul regimului comunist 
(pp. 45-102). Având în vedere că în ultimii 50 de ani ai secolului al XX-lea, 
Episcopia Aradului avea sub jurisdicţie judeţele Arad şi Hunedoara, preotul 
dr. Pavel Vesa a sintetizat aspecte ale terorii comuniste din aceste două 
unităţi administrative. Prezentarea s-a făcut în ordine alfabetică, cu 
informaţiile mai bogate sau mai succinte, „pe care am reuşit să le obţinem 
despre cei care au avut de suferit în închisorile comuniste”, după cum 
mărturiseşte autorul însuşi (p. 22). 

Viaţa de mănăstire a constituit un capitol distinct al „reeducării” 
Bisericii de către regimul comunist. În părţile Episcopiei Aradului, printre 
cei care au avut de suferit s-au numărat şi călugării. În lucrarea de faţă sunt 
prezentaţi un număr de patru monahi persecutaţi şi închişi în acea perioadă. 

Nici studenţii în teologie nu au „scăpat” de ororile comuniste. 
Autorul a identificat un număr de 10 studenţi originari din părţile arădene şi 
hunedorene care „au făcut cunoştinţă” cu „reeducatorii” comunişti. 

O ultimă parte a volumului, destul de consistentă (pp. 116-176) 
conţine documente de arhivă: sentinţe ale preoţilor Tudor Demian şi Sinesie 



661 
 

Ioja, precum şi câteva scrisori pe care acesta din urmă le-a trimis familiei 
sale din închisoare. 

Lucrarea de faţă reprezintă un nou tribut adus memoriei slujitorilor 
Altarelor Sfinte care au fost supuşi ororilor şi torturilor în timpul regimului 
comunist. Niciodată nu trebuie să uităm să aducem cinstire înaintaşilor 
noştri, cei care au avut de suferit din cauza nelepădării de credinţa şi 
convingerile moştenite de la moşii şi strămoşii lor. 
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SUMMA SUMMARUM 
Studii şi comunicări de istorie-societate-etnologie, publicate 

în volumele „90 de ani de administraţie românească în Arad” 
şi „Admimistraţie românească arădeană”, vol. I-X, Doru 
Sinaci, Emil Arbonie (coord), „Vasile Goldiş” University 

Press, Arad, 2010-2015 
 
 

Emil Arbonie, Doru Sinaci, 
 
 

1. Arbonie, Emil, Reorganizarea administraţiei municipale arădene – 30 
aprilie 1920, în: „90 de ani...”, pp. 167-181; 
2. Idem, Funcţionarii Primăriei Municipiului Arad (1919-1926), în: 
„Administraţie... ”, în: vol. I, pp. 121-229; 
3. Idem, Intabularea dreptului de proprietate cu titlu de drept de 
împroprietărire al unor arădeni în baza Reformei agrare din anul 1921 (17 
octombrie 1930), partea I, în: vol. II, pp. 188-284; 
4. Idem, Colectivizarea autorităţii judecătoreşti arădene (1947), în: vol. III, 
pp. 281-222; 
5. Idem (coautor), Separarea puterii judecătoreşti de administraţia 
comitatensă arădeană (1871), în: vol. IV, pp. 207-239; 
6. Idem, Activitatea Consiliului Dirigent de reorganizare a asociaţiilor 
profesionale ale avocaţilor transilvăneni (1919), în: vol. V, pp. 233-255; 
7. Idem, Avocaţii evrei arădeni şi consecinţele aplicării dispoziţiilor 
privitoare la starea juridică a locuitorilor evrei din România (august 1940-
septembrie 1944), în: vol. VI, pp. 361-412;  
8. Idem, Organizarea şi funcţionarea autorităţilor de supraveghere şi 
controlul trecerilor peste frontiera româno-ungară, parte integrantă a 
procesului de consolidare a statului naţional unitar român în zona 
arădeană (1919-1920), în: vol. VII, pp. 433-459; 
9. Idem, Colectivizarea avocaturii arădene, în: vol. VIII, pp. 276-325; 
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10. Idem, Transformarea Justiţiei arădene într-un „însemnat instrument al 
dictaturii proletariatului” (1947-1948), în : vol. IX, pp. 269-280; 
11. Idem, Unele aspecte referitoare la activitatea Parchetului Tribunalului 
Arad în perioada democratizării şi popularizării instituţionale (1948-1952), 
în : vol. X, pp. 544-561; 
12. Ardelean, Aurel, Rolul lui Vasile Goldiş în realizarea învăţământului 
românesc la Arad, în: „90 de ani...”, pp. 7-15; 
13. Axentii, Ioana Laura, Educaţia – factor al progresului cultural în 
Basarabia (1918-1940), în: vol. VIII, pp. 546-556; 
14. Baiski, Duşan, Lugojul în vârtejul istoriei. Funeraliile lui Traian 
Grozăvescu, filmate, în: vol. VII, pp. 608-619; 
15. Barbă, Maria (coautor), Restabilirea şi dezvoltarea legăturilor de 
colaborare a intelectualilor din Basarabia şi Bucovina în anii 1918-1940, 
în: vol. VIII, pp. 155-169; 
16. Barbu, Vasile, Redescoperindu-ne valorile trecutului. Balerinul 
uzdinean Aurel Miloş (1906-1988), în: vol. IX, pp. 679-683; 
17. Bădiţoiu, Bogdan, Măsuri ale arhivelor statului privind extinderea 
serviciului arhivistic în Basarabia şi Bucovina după Primul Război 
Mondial, în: vol. VIII, pp. 170-178; 
18. Băiţoiu, Ştefan, (coautor), Sporturi aeronautice la Arad, în: vol. X, pp. 
487-499; 
19. Bătrâna, Alexandru (coautor), Relaţia dintre istorie şi artă. Monumentul 
„Crucea martirilor Unirii 1918-1919” din Arad, în: vol. I, pp. 295-304; 
20. Boar, Liviu, Un arhivist ardelean – Ioan Eugen Puşcaş (1929-1989), în: 
vol. VIII, pp. 689-696; 
21. Bogdan, Doru, Preparandia din Arad şi Şcoala Ardeleană în conştiinţa 
intelectualităţii româneşti, „90 de ani...”, pp. 26-77; 
22. Idem, Preparandia din Arad creatoare de intelectualitate românească, 
în: vol. II, pp. 32-76; 
23. Idem, Istoriografia Preparandiei din Arad (1818-1912), în: vol. IV, pp. 
122-197; 
24. Idem, Profesorul Eduard I. Găvănescu despre dr. Ştefan Cicio Pop, în: 
vol. VI, pp. 314-322; 
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25. Boia, Stelean-Ioan, Învăţământul românesc din Lipova între cele două 
războaie mondiale, în: „90 de ani...”, pp. 237-248; 
26. Idem, Lipova – istorie şi administraţie (secolele XVIII-XIX), în vol. I, 
pp. 7-20; 
27. Idem, Lipova în perioada Principatului (sec. XVI-XVII), în: vol. II, pp. 
7-21; 
28. Idem, Biserica arădeană şi Marea Unire, în: vol. III, pp. 165-178; 
29. Idem, Aradul în anii regimului monarhic autoritar (1938-1940). 
Economie, societate, viaţă politică, vol. IV, pp. 379-393; 
30. Idem, Învăţătorii arădeni pe Frontul de Răsărit în al Doilea Război 
Mondial (1941-1944), în: vol. V, pp. 324-336; 
31. Idem, Aradul între anii 1867-1900. Economie şi societate, în: vol. VI, 
pp. 135-150;   
32. Idem, Aradul interbelic. Administraţie, societate, economie, în: vol. VII, 
pp. 408-432; 
33. Idem, Ioan Suciu (1862-1939), în: vol. VIII, pp. 98-129; 
34. Idem, Arbitrajul de la Viena în documente de arhivă arădene, în: vol. 
IX, pp. 200-212; 
35. Idem, Comunitatea Evreilor din spaţiul arădean în anii 1939-1945, în: 
vol. X, pp. 192-209; 
36. Boldea, Ligia, O problematică patrimonială în cadrul Banatului Montan 
medieval: donaţiile regale în secolul XIV-XVI, în: vol. V, pp. 30-45; 
37. Bolovan, Ioan, ASTRA, societatea civilă românească din Transilvania şi 
statul dualist, în: vol. IV, pp. 198-206; 
38. Botoş, Raluca-Sorina, Pagini din viaţa şi activitatea lui Emil Aurel 
Dandea, în: vol. X, pp. 610-617; 
39. Bradin, Virgiliu, Iosif Moldovan – santinela învăţământului românesc 
din ţinuturile Aradului, în: „90 de ani....”, pp. 229-236; 
40. Idem, Iosif Moldovan – reorganizator al învăţământului din ţinutul 
Aradului în perioada de după Unire, în: vol. I, pp. 243-270; 
41. Idem, Contribuţia întrunirilor social-politice şi culturale desfăşurate la 
„Casa Naţională” din Pârneava la realizarea Marii Uniri, în: vol. II, pp. 
133-153; 
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42. Idem, Sava Raicu şi politica financiar-bancară a Băncii „Victoria” din 
Arad în perioada dualismului austro-ungar, în: vol. III, pp. 135-154; 
43. Idem, Sava Raicu – preşedinte al Comitetului de iniţiativă pentru 
colecta construirii aeroplanului „Vlaicu II”, vol. IV, pp. 304-315; 
44. Idem, Inginerul Iuliu Moldovan – întemeietorul silviculturii moderne din 
România, în: vol. V, pp. 158-168; 
45. Idem, Tânărul Slavici – militant naţional şi publicist în presa arădeană, 
în: vol. VI, pp. 159-181;   
46. Idem, Pagini din viaţa şi activitatea lui Emil Aurel Dandea, în: vol. X, 
pp.  
47. Bud, Alexandru-Bogdan, Bibliotecile mitropoliţilor greco-catolici 
ardeleni în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul secolului al 
XX-lea, în: vol. I, pp. 21-37; 
48. Idem, Cartea în bibliotecile asociaţiilor culturale din Transilvania între 
1850-1918, în: vol. II, pp. 82-102; 
49. Idem, Învăţământ şi loialitate. Aspecte ale rememorării lui Iosif al II-lea 
în manualele româneşti din Transilvania între anii 1790-1848, în: vol. IX, 
pp. 329-337. 
50. Bugariu, Valentin, Istorie şi viaţă bisericească la Gătaia, în: vol. V, pp. 
56-82; 
51. Idem, Două reviste religioase rurale din Banatul timişan, în: vol. IX, 
pp. 416-421. 
52. Bulboacă, Sorin, Comitatul Zarand în timpul Arpadienilor, în: vol. III, 
pp. 19-26; 
53. Idem, Comitatul Arad în timpul Arpadienilor, în: vol. IV, pp. 7-22; 
54. Idem, Comitatul Arad în veacul al XIV-lea, în: vol. V, pp. 46-55; 
55. Idem, Comitatul Zarand în secolul al XIV-lea, în: vol. VI, pp. 9-16; 
56. Idem, Cnezi, nobili şi districte româneşti în comitatul Zarand în secolul 
al XV-lea, în: vol. VII, pp. 21-33; 
57. Idem, Comitatul Arad în secolul al XV-lea, în: vol. VIII, pp. 38-47; 
58. Idem, Cucerirea otomană a comitatului Arad (mijlocul sec. al XVI-lea), 
în: vol. IX, pp. 58-65; 
59. Idem, Contribuţii la istoria Lipovei în veacul al XIV-lea, în: vol. X, pp. 
41-46; 



666 

 

60. Burian, Dana-Emilia, Violenţa domestică în Transilvania, în: vol. III, 
pp. 336-349; 
61. Idem, Emanciparea femeii înainte şi în timpul regimului comunist în 
România, în: vol. VIII, pp. 623-634; 
62. Cârja, Ioan, Şcolile confesionale din Transilvania secolului al XIX-lea, 
între istoriografie şi politică, în: „90 de ani...”, pp. 78-88;  
63. Chiş, Diuna, Documente privind istoria oraşului Ineu (jud. Arad) în 
secolele XI-XIV (Partea I), în: vol. IX, pp. 23-36; 
64. Idem, Documente privind istoria oraşului Ineu (jud. Arad) în secolele 
XI-XIV (Partea a II-a), în: vol. X, pp. 13-22; 
65. Colta, Elena Rodica, Preotul Ioan I. Ardelean (1883-1949), o 
personalitate prestigioasă a vieţii arădene după Marea Unire, în: vol. I, pp. 
325-332; 
66. Idem, Implicarea istoricului de artă arădean Coriolan Petreanu în viaţa 
culturală din Transilvania, după instaurarea administraţiei româneşti, în: 
vol. II, pp. 170-178;  
67. Idem, Reţeaua de rudenie a intelighenţiilor româneşti – o formă de 
întărire a identităţii naţionale din imperiu, în: vol. IV, pp. 57-70; 
68. Idem, O practică funerară încă actuală în extremitatea vestică a 
României: cântarea „Horei Mortului”, în: vol. V, pp. 482-493; 
69. Idem, Folclor românesc în presa arădeană de la sfârşitul secolului al 
XIX-lea, în: vol. VII, pp. 571-603; 
70. Idem, Manifestări iluministe în Arad la începutul veacului XIX, în: vol. 
VIII, pp. 523-532; 
71. Coroian, Izabela Georgiana, Imaginea căsătoriilor interetnice români-
maghiari în opere literare în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în: vol. 
IX, pp. 492-502; 
72. Idem, Legislaţia ecleziastică şi laică în perioada căsătoriilor mixte în 
Transilvania la sfârşitul secolului al XIX-lea, în: vol. X, pp. 
73. Coţolan, Anca Roxana, Fenomenul migraţiei româneşti – o problemă de 
menegement sau de prioritate?, în: vol. III, pp. 350-358; 
74. Criste, Eugeniu (coautor), Etnomuzicologul Ioan T. Florea (1920-2001). 
O schiţă biografică, în: vol. VI, pp. 354-369;  
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75. Idem (coautor), O medalie dedicată lui Uroş Pătean (1875-1924), în: 
vol. IX, pp. 281-285; 
76. Dăian, Diana-Maria, Identitate şi alteritate în relatările misionarilor 
catolici din Moldova secolului XVII, în: vol. VIII, pp. 347-371;   
77. Deanac, Duśan, Datina umblatului cu „koleda” la sârbii mureşeni, în: 
vol. V, pp. 438- 443; 
78. Deheleanu, Adrian (coautor), Situaţia Banatului în perioada noiembrie 
1918-august 1919. Hotărârile Conferinţei de Pace de la Paris, în: vol. VIII, 
pp.189-196;  
79. Idem, Banatul în perioada noiembrie 1918-august 1919, în: vol. IX, pp. 
137-144; 
80. Idem, Tragicul an 1940 în istoria românilor. După 75 de ani. Abordări 
şi analize, în: vol. X, pp. 210-232; 
81. Deheleanu, Adriana (coautor), Situaţia Banatului în perioada noiembrie 
1918-august 1919. Hotărârile Conferinţei de Pace de la Paris, în: vol. VIII, 
pp. 189-196; 
82. Deheleanu, Mihai, Ioachim Miloia – personalitate marcantă a Banatului 
în perioada interbelică, în vol. VIII, pp. 217-223;  
83. Demşea, Dan, Dascălul şi directorul şcolar Porfirie Popescu din 
comuna de podgorie Covăsânţ (1842-1909), în: „90 de ani...”, pp. 89-96;  
84. Idem, Harta de carte funduară a oraşului Arad (1855-1858), în: vol. I, 
pp. 38-41; 
85. Idem, Date genealogice şi istorico-documentare referitoare la familia 
învăţătorului şi preotului Ioan Silviu Tomuţa din Lupeşti – Arad (1889-
1971), în: vol. II, pp. 112-132; 
86. Idem, Tradiţii industriale în judeţul Arad: sec. XIX-XX. Menţiuni 
documentare şi evoluţii, în: vol. III, pp. 61-81; 
87. Idem, Familiile Crăciun-Karátson-Caracionii din Luna de Sus (Cluj) şi 
din părţile Aradului (secolele XIV-XIX). O cercetare preliminară, în: vol. 
IV, pp. 40- 56; 
88. Idem, Strădaniile protopopului Vasile Caracioni pentru adeverirea 
titlului nobiliar în cuprinsul comitatelor vecine Arad şi Timiş, în: vol. V, pp. 
83-109; 
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89. Idem, Un studiu istorico-urbanistic al cvartalului mărginit de străzile 
Crişan, Tudor Vladimirescu, Mircea V. Stănescu şi Bulevardul Revoluţiei, 
în: vol. VI, pp. 106-117; 
90. Idem, Activitatea de pregătire a turneului trupei Victor Antonescu de 
către fruntaşii români din Arad în vara şi toamna anului 1913 în mărturia 
unui ziarist de la „Lupta”, în: vol. VII, pp. 277-281; 
91. Idem, Pilda unei alianţe de familie între părţile arădene şi cele sibiene: 
dr. med. Lazăr Popovici (1867-1931), în: ibidem, pp. 264-276; 
92. Idem, Activitatea echipei deputaţilor sinodali avocatul dr. Ioan Suciu şi 
profesorul Vasile Goldiş în cadrul sinoadelor eparhiale din Arad – sub 
semnul revirimentului moral şi al consolidării economico-financiare a 
averii Episcopiei arădene, în: vol. VIII, pp. 467-522; 
93. Idem, Generalul Alexandru Vlad (1876-1941) şi Aradul – un punctaj 
biografic, în: vol. IX, pp. 637-640; 
94. Idem, O tălmăcire critică a încercării – din anii 1890-1892 – de 
amplasare a Orodului medieval pe locul actual al municipiului Arad în 
monografia lui Márki Sándor (1892), în: vol. X, pp. 104-114; 
95. Diaconu, Maria Aurelia, Aventura călătoriei în Oltenia în epoca 
premodernă, în: vol. VII, pp. 73-82; 
96. Idem, Romul Boilă şi viaţa politică şi juridică românească în prima 
jumătate a secolului XX, în: vol. VIII, pp. 179-188; 
97. Idem, Din trecutul medical al Olteniei. Figuri medicale emblemetice de 
secol XIX, în: vol. X, pp. 437-444; 
98. Dragoş, Aurel, Oameni, destine, eroi, în: vol. V, pp. 294-306;  
99. Idem, Gheorghe Popa de Teiuş  precursor al Marii Uniri, în: vol. VII, 
pp. 307-331; 
100. Idem, Convieţuire socială, culturală, într-un spaţiu delimitat, în: vol. 
VIII, pp. 617-622. 
101. Idem, Gheorghe Popa de Teiuş – precursor al Marii Uniri, în: vol. IX, 
pp. 597-605; 
102. Idem, Mit şi legendă pe valea Crişului Alb,în: vol. X, pp. 33-40; 
103. Idem, În memoriam. Profesor dr. Ioan Godea, în: ibidem, pp. 646-651; 
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104. Dragoteanu, Mircea (coautor), Începuturile turismului montan în 
Transilvania. Activitatea de pionierat a Asociaţiei Carpatine Transilvănene 
„S.K.V.”, în: vol. III, pp. 43-60; 
105. Idem (coautor), Propaganda naţională românească prin utilizarea 
poştală a timbrelor dedicate retrocedării Ardealului de Nord, în: vol. III, 
pp. 220-232; 
106. Dumbrăveanu, Nicolae, Aspecte ale Revoluţiei de la 1848-1849 în 
localitatea Chirileu judeţul Mureş, în: vol. IX, pp. 703-719;  
107. Durić-Milancović, Aleksandra (coautor), Biserici tradiţionale şi 
comunităţi neo-protestante în localităţile Banatului sârbesc (sec. XIX-XX), 
în: vol. IX, pp. 369-380; 
108. Emandi, Lucian (coautor), Colaborarea lui Ioan Slavici la „Tribuna 
poporului” şi „Tribuna”, în: vol. IV, pp. 240-254; 
109. Falcă, Gheorghe, Administraţia locală în viaţa comunităţii: o problemă 
de calibru, în: vol. VII, pp. 623-631;  
110. Idem, Educaţia, o Cenuşăreasă deloc promiţătoare, în: vol. VIII, pp. 
689-700; 
111. Idem, Administraţia locală în viaţa comunităţii: o problemă de calibru, 
în: vol. IX, pp. 580-586; 
112. Idem, Asistenţa socială şi pensiile în România: dezechilibrare, 
descurajarea meritului, pedepsirea muncii, în: vol. X, pp. 587-596; 
113. Faur, Florica, Obiceiuri legate de viaţa omului – comuna Petriş, 
Judeţul Arad, în: vol. VIII, p. 644-655; 
114. Faur, Vasile, Oameni de seamă ai Chisindiei: avocat dr. Iustin 
Ardelean, în: vol. IX, pp. 646-661; 
115. Idem, Târgurile tradiţionale ale satului Chisindia, în: vol. X, pp. 319-
326; 
116. Furdea, Narcisa, Aspecte privind situaţia evreilor arădeni în timpul 
dictaturii antonesciene (1940-1942), în: vol. VIII, pp. 262-268; 
117. Gelu, Iavorca Marcov Iorgovan, Pâinea noastră cea de toate 
zilele(grâul şi pâinea ritual la sârbii mureşeni), în: vol. V, pp. 444-452; 
118. Ghiţă, Eugen, Aspecte privind organizarea administrativ-teritorială şi 
instituţională a comitatului Arad în secolul al XVIII-lea, în: vol. II, pp. 22-
31;  
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119. Grec, Marius, Pagini din istoria arheologiei româneşti, în: vol. III, pp. 
7-18; 
120. Idem, Interesul pentru cultura europeană între Reformă şi 
Contrareformă, în: vol. IV, pp. 23-28; 
121. Idem, Cercetarea arheologică şi principalele orizonturi ale cercetării, 
în: vol. V, pp. 11-17;  
122. Idem, Emigranţii români şi fenomenul de infracţionalitate în Italia, în: 
vol. VI, pp. 471-487; 
123. Idem, Despre începuturile administraţiei romane în provincia Dacia, 
în: vol. VII, pp. 11-14; 
124. Idem, Consideraţii despre armata Daciei Porolissensis Ex(ercitus) 
D(aciae) P (orolissensis), în: vol. IX, pp. 13-22. 
125. Greffner, Otto (coautor), 286 de ani de învăţământ în limba germană în 
Aradul Nou, în: vol. IV, pp. 92-121;  
126. Idem (coautor), Personalităţi ale învăţământului german, în vol. VI, 
pp. 494-522; 
127. Idem (coautor), Aradul Nou – repere istorice, în: vol. VII, pp. 548-556; 
128. Grosu, Ştefan, Violenţa în perioada statului naţional legionar, în: vol. 
IX, pp. 213-229; 
129. Idem, Aspecte ale filosofiei şi religiei în concepţia lui Nae Ionescu şi 
Mircea Florian, în: vol. X, pp. 500-515; 
130. Groza Delacodru, Teodor, Şoimul Ardealului pe meleagurile 
Vârşeţului, în: vol. X, pp. 154-156; 
131. Groza, Elena-Sorina, Trecut şi prezent în comuna Voiteg, în: vol. VIII, 
pp. 578-580;  
132. Groza, Mihai-Octavian, Despre activitatea preoţilor militari români 
transilvăneni în perioada Primului Război Mondial (1914-1919), în: vol. 
VIII, pp. 532-543; 
133. Idem, Consiliul Naţional Român din Blaj versus Consiliul Naţional din 
Alba-Iulia. Rivalitate sau colaborare?, în: vol. IX, pp. 126-136; 
134. Idem, Drumul spre Alba-Iulia trece prin Viena. Activitatea Senatului 
Militar Român Central al Ofiţerilor şi Soldaţilor din Viena (31 octombrie-
27 noiembrie 1918), în: vol. X, pp. 163-179;   
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135. Gruneanţu, Lazăr, Organizarea profesiei de avocat în Banat şi 
Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în: vol. VI, pp. 151-
158; 
136. Hadiji Vasinca, Maria, Comunitatea ucraineană între tradiţie şi 
modernitate. Cazul comunei Târnova (jud. Arad), în: vol. V, pp. 464-481; 
137. Haţegan, Ioan (coautor), Sistemul de fortificaţii mureşene în Evul 
Mediu,în: vol. V, pp. 18-29;  
138. Hodrea, Gheorghe, Dăruiri de clopote parohiilor ortodoxe române din 
Episcopia Aradului, în: vol. IX, pp. 381-405; 
139. Idem, Dăruiri consemnate în Protocoaleleeparhiei Aradului (sfârşitul 
secolului XIX şi prima jumătate a secolului XX), în: vol. X, pp. 409-424; 
140. Ienăşescu, Lucian, Aspecte privind activitatea despărţământului 
arădean al Institutului Social Banat-Crişana, în: „90 de ani....”, pp. 249-
264; 
141. Idem, Aşezăminte culturale rurale din interbelicul arădean, în: vol. I, 
pp. 271-286; 
142. Idem, De la condiţia de aliat la armată de ocupaţie, în: vol. II, pp. 285-
298:  
143. Idem, Consideraţii despre activitatea publicistică desfăşurată de 
Tiberiu Vuia în anii interbelici, în: vol. III, pp. 190-198; 
144. Idem, Probleme sociale abordate de Asociaţia naţională arădeană 
pentru cultura poporului român în perioada 1900-1910, vol. IV, pp. 293-
303; 
145. Idem, Cercuri culturale învăţătoreşti din lumea rurală arădeană 
interbelică şi contribuţia lor la educaţia populaţiei adulte, în: vol. V, pp. 
280-288;  
146. Idem, Acţiuni de culturalizare desfăşurate de cercurile „Sfântul 
Gheorghe” din judeţul Arad în perioada interbelică, în: vol. VI, pp. 396-
313; 
147. Idem, Probleme ale culturii arădene abordate de ziarul 
„Solidaritatea”, condus de Aron Cotruş (noiembrie 1922-mai 1923), în: vol. 
VIII, pp. 589-599; 
148. Jugovan, Aurel, Tradiţii, datini şi obiceiuri adunate de învăţătorul 
Ştefan Bozian (1904-1989), în: vol. VIII, pp. 635-643; 
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149. Kósa, Alexandru (coautor), Sistemul de fortificaţii mureşene în Evul 
Mediu, în: vol. V, pp. 18-29; 
150. Idem, Campanii militare conduse de comiţii bănăţeni în prima 
jumătate a secolului al XV-lea, în: vol. VI, pp. 24-35;  
151. Idem, Campanii militare conduse de comiţii bănăţeni în a doua 
jumătate a secolului al XV-lea, în: vol. VII, pp. 34-41; 
152. Idem, Câteva observaţii privind organizarea administraţiei în Banatul 
Medieval, în: ibidem, pp. 15-20; 
153. Idem, Banatul în a doua jumătate a secolului al XVI-lea, în: vol. VIII, 
pp. 48-64; 
154. Idem, 1551-1552: Ani de răscruce în istoria Aradului, în: vol. IX, pp. 
37-57; 
155. Idem, Legi şi decrete militare în Banatul Medieval (finele sec. XIV – 
sec. XV), în: vol. X, pp. 47-60; 
156. Krizner, Paul, Figuri de preoţi arădeni în temniţele comuniste, în: vol. 
V, pp. 337-347; 
157. Idem, Câţiva copişti de manuscrise din părţile Aradului, în: vol. VI, 
pp. 17-23; 
158. Idem, Rânduiala cununiei în diferitele ediţii ale euhologhionului sau 
molitfenicului ortodox, în: vol. VII, pp. 563-570; 
159. Idem, Liturghierul în serviciul divin. Istorie şi tematică, în: vol. VIII, 
pp. 372-389;   
160. Idem, Rolul cărţilor de cult în emanciparea naţională, în: vol. IX, pp. 
289-321; 
161. Idem, Rânduiala botezului în diferite ediţii ale Evhologhionului sau 
Molitfelnicului ortodox. Studiu istorico-liturgic, în: vol. X, pp. 327-344; 
162. Lăcătuşu, Ioan (coautor), Aspecte privind proiectul interbelic de 
romănizare a secuizaţilor din fostele scaune secuieşti, în: vol. IX, pp. 149-
189; 
163. Leucuţia, Alexandru, Istoria şi chivernisirea Tipografiei Diecezane din 
Arad, în: vol. V, pp. 146-157; 
164. Lucaciuc, Ioan Ştefan, (coautor), Separarea puterii judecătoreşti de 
administraţia comitatensă arădeană (1871), în: vol. IV, pp. 207-239; 
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165. Idem, O seamă de reflecţii asupra evoluţiei aplicării legilor edictate în 
materia fondului funciar, desprinse din jurisprudenţa Tribunalului Arad şi a 
instanţelor arondate, în: vol. V, pp. 353-361; 
166. Macavei, Elena, Vasile Goldiş – preşedinte al Asociaţiunii ASTRA, în: 
vol. VI, pp. 329-353; 
167. Macsut, Adriana Mihaela, Piaţa Universităţii 1990 şi Piaţa 
Universităţii 2012 – mişcări de protest pentru democratizarea societăţii 
româneşti, în: vol. IX, pp. 556-563, 
168. Idem, Criteriul ştiinţific în studiile umaniste, în: vol. X, pp. 360-371; 
169. Marco, Gabriela Adina, Şcoala confesională ortodoxă română de la 
Nădlac (1918-1932), în: vol. I, pp. 230-242; 
170. Idem, Despărţirea dintre comunităţile românească şi sârbească de la 
Nădlac, în: vol. III, pp. 82-101; 
171. Idem, Uroş Pătean – un nădlăcan în Parlamentul ţării, vol. IV, pp. 
316-325; 
172. Idem, Familia Şerban – generaţii peste timp, în: vol. V, pp. 110-122; 
173. Idem, Intelectuali arădeni – familia Lugojan, în: vol. VI. pp. 88-99; 
174. Idem, Monumentele eroilor din Nădlac, , în: vol. VII, pp. 282-288; 
175. Idem, Reuniunea învăţătorilor arădeni. Şedinţa de la Nădlac din 1910, 
în: vol. VIII, pp. 567-577; 
176. Idem, 70 de ani de la bătălia de la Păuliş (septembrie 1944), în: vol. 
IX, pp. 241-247; 
177. Idem, Obiecte de metal (clopote) rechiziţionate de armata austro-
ungară în Primul Război Mondial, în: vol. X, pp. 157-162; 
178. Idem, Preot dr. Pavel Vesa. Clerici arădeni şi hunedoreni deţinuşi 
politici (1945-1989), în: ibidem, pp. 657-659; 
179. Markert, Virgilia, Publicistul Birăuţiu Dimitrie din Budapesta, 
Caragiale şi Badea Cârţan, în: vol. IX, pp. 606-615; 
180. Martin, Emilia, Moartea, înmormântarea şi cultul morţilor la românii 
din Ungaria, în: vol. V, pp. 110-122; 
181. Măduţa, Cristian, Vasile Goldiş şi ideea de evoluţie istorică, în: vol. 
III, pp. 155-164; 
182. Idem, Concepţia lui Vasile Goldiş privind dreptul şi întemeierea 
statului modern, în: vol. VI, pp. 240-246; 
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183. Idem, Ideea de dreptate şi starea românilor la început de secol XX, , 
în: vol. VII, pp. 258-263; 
184. Idem, Politica imperiilor, ideea de libertate şi dreptate socială, în: vol. 
IX, pp. 512-514; 
185. Măran, Mircea, Românii din Panciova între păstrarea identităţii şi 
asimilare, în: vol. V, pp. 421-429;  
186. Idem, Aspecte privind despărţirea bisericească în localităţile din 
Banatul sârbesc, în: vol. VIII, pp. 390-397; 
187. Idem (coautor), Biserici tradiţionale şi comunităţi neo-protestante în 
localităţile Banatului sârbesc (sec. XIX-XX), în: vol. IX, pp. 369-380; 
188. Idem (coautor), Activitatea didactică şi culturală a învăţătorilor din 
familia Roman din Şeitin, în: ibidem, pp. 627-637;  
189. Meszar, Marius-Răzvan, Colonizarea ţăranilor în plasa Ineu – 
consecinţă a aplicării Reformei agrare din 1921, vol. IV, pp. 340-352; 
190. Idem, Impactul politic al Reformei agrare din 1921 în judeţul Arad, în: 
ibidem, pp. 353-361; 
191. Idem, Doctrine şi viziuni agrare româneşti în perioada legiferării 
Reformei agrare din 1921, în: vol. V, pp. 256-260; 
192. Idem, Aspecte privind istoriografia Reformei agrare din 1921 din 
perioada comunistă (1947-1989), în: vol. VI, pp. 323-328;  
193. Idem, Aspecte privind agricultura comitatului Arad la începutul 
secolului al XX-lea, în: vol. VII, pp. 292-297; 
194. Idem, Colonizarea ţăranilor maghiari şi români în regiunile de câmpie 
arădene, între 1867-1940 (consideraţii metodologice pentru cercetarea 
temei), în: vol. X, pp. 98-103; 
195. Mihuţ, Gheorghe, Aspecte ale reformei printre români în comitatul 
Zarandului în secolele XVI-XVII, în: vol. IX, pp. 66-72; 
196. Idem, Reforma printre românii din ţinutul Beiuşului şi al văii Crişului 
Negru în sec. XVI-XVII, în: vol. X, pp. 61-66; 
197. Moraru, Anton (coautor), Restabilirea şi dezvoltarea legăturilor de 
colaborare a intelectualilor din Basarabia şi Bucovina în anii 1918-1940, 
în: vol. VIII, pp. 155-169; 
198. Morariu, Iulius-Marius, Imaginea Primului Război Mondial reflectată 
în folclorul din zona Năsăudului, în: vol. IX, pp. 587-594; 
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199. Morariu, Radu, Rolul presei româneşti în dezvoltarea şi promovarea 
învăţământului în limba română, în: „90 de ani...”, pp. 97-103; 
200. Idem, Contribuţii la istoricul ziarului „Românul” (1911-1918), în: vol. 
I, pp. 99-120; 
201. Idem, Presa ecleziastică ortodoxă, în: vol. IX, pp. 338-349; 
202. Idem, Presa pedagogică, în: vol. X, pp. 425-436; 
203. Murariu, Ion, Revista „Lumina satului” – mesager al culturii în Giroc, 
în: vol. VI, pp. 488-493; 
204. Idem, Dor şi elan în cântece de cătănie, în: vol. VII, pp. 604-607; 
205. Mureşan, Anda-Flavia, Emigrarea ardelenilor în Statele Unite ale 
Americii la începutul secolului XX surprinsă în ziarul „Tribuna Poporului 
(Tribuna)”, în: vol. IX, pp. 103-115; 
206. Mureşan, Augustin, Cu privire la sigiliile prefecturilor române din 
timpul Revoluţiei de la 1848-1849 din Transilvania, în: vol. II, pp. 77-81;  
207. Idem, Rectificări la sigiliile din secolul al XVIII-lea ale satului Rogoz, 
comitatul Bihor, în: vol. IV, pp. 86-91; 
208. Idem, Un tipar de sigiliu al unei biserici săteşti din comitatul Arad 
(secolul al XIX-lea), în: vol. V, pp. 212-214; 
209. Idem, Biserica „Pogorârea Duhului Sfânt” din satul Secaş, judeţul 
Arad – păstrătoare de simbol heraldic, în: vol. V, pp. 215-219; 
210. Idem (coautor), O rectificare la tiparul sigilar din 20 noiembrie 1849 
al comunei Agriş, comitatul Arad, în: vol. VI, pp. 100-105;  
211. Idem, (coautor), Etnomuzicologul Ioan T. Florea (1920-2001). O 
schiţă biografică, în: ibidem, pp. 354-360;  
212. Idem, Noua stemă a judeţului Arad şi semnificaţia ei, în: ibidem, pp. 
523-526; 
213. Idem, O stemă a petranilor, ramura din zona Aradului, în: vol. VII, pp. 
60-65; 
214. Idem, Steagul Formaţiei de Pompieri Voluntari din Şiria, judeţul Arad 
(1886), în: ibidem, pp. 209-215; 
215. Idem, Despre sigiliile comitatului Zarand (secolele XVIII-XIX), în: 
ibidem, pp. 66-72;  
216. Idem (coautor), Drapelul Gărzii Naţionale din Cuvin, în: ibidem, pp. 
332-336;  
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217. Idem (coautor), Sigiliul comunităţii Nădlac din 1752 – izvor pentru 
elaborarea stemei oraşului, în: vol. VIII, pp. 79-84; 
218. Idem, Cu privire la stindardul lui Constantin Brâncoveanu (1698), în: 
vol. IX, pp. 79-83; 
219. Idem, Sfântul Proroc Ilie înfăţişat pe bula de aur sigilară a lui Mihnea 
Turcitul, în: ibidem, pp. 73-78; 
220. Idem, Despre steagul din 1928 al Formaţiei de Pompieri Voluntari din 
localitatea Vinga, judeţul Timiş-Toraontal, în: ibidem, pp. 145-148; 
221. Idem (coautor), O medalie dedicată lui Uroş Pătean (1875-1924), în: 
ibidem, pp. 281-285; 
222. Idem (coautor), Sigiliile cu „armă vorbitoare” ale localităţii rurale 
Sânpetru German, comitatul Timiş, în: vol. X, pp. 74-79; 
223. Idem, Vexilologie. Bibliografie (1999-2014), în: ibidem,, pp. 303-315; 
224. Idem, Maria Dogaru, primul preşedinte al Societăţii Române de 
Vexilologie, în: ibidem, pp. 641-645; 
225. Mureşan, Marius, Mişcările sociale din Marea Britanie în anii ´70 şi 
campania „Rock Against Racism”, în: vol. IX, pp. 529-541; 
226. Idem, Evoluţia relaţiilor isreliano-palestiniene în secolul al XX-lea şi 
cea de-a Doua Intifadă, în: vol. X, pp. 115-127; 
227. Nisipeanu, Gabriela, Relaţiile Italiei cu Sfântul Scaun în perioada 
interbelică (1919-1939) – Partea I, în, vol. X, pp. 521-535; 
228. Nistor, Ioana, Episcopul-vicar al Aradului Gherasim Hunedoreanul 
(1975-1985) – „Ierarhul cu chip luminos” în slujba credinţei ortodoxe; în: 
vol. VI, pp. 466-470; 
229. Idem, Elie Miron Cristea – cuget şi simţire românească, în: vol. VIII, 
pp. 398-404; 
230. Idem, Măreţia unui om, teolog şi istoric, în: vol. X, pp. 655-656; 
231. Niţu, Ionela, (coautor), Istoricul societăţii petroliere „Foraky 
Românească” (1922-1942), în: vol. VIII, pp. 247-261; 
232. Idem, Societatea petrolieră „Internaţionala Română” (Interum-
Amsterdam), în: ibidem, pp. 236-246; 
233. Oarcea, Felicia Aneta, Etnie şi confesionalitate în şcolile arădene (sf. 
sec. XIX – înc. sec. XX), în: „90 de ani...”, pp. 110-122; 
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234. Idem, Implicarea dascălilor din oraşul şi comitatul Arad în 
combaterea unor vicii ale societăţii (1867-1918), în: vol. I, pp. 42-54; 
235. Idem, Aspecte din implicarea dascălilor în activităţile economico-
financiare ale comitatului Arad (1867-1918), în: vol. II, pp. 103-111; 
236. Idem, Povestea unui edificiu ecleziastic. Biserica Romano-catolică din 
Moneasa (judeţul Arad), în: vol. VIII, pp. 424-431; 
237. Idem, Dacălul Romul Drincu (1909-1958). Repere biografice, în: vol. 
IX, pp. 672-678; 
238. Idem, Preotul Lazăr Iaja (21 aprilie 1899-3 iunie 1973). Repere 
biografice, în: vol. X, pp. 624-632; 
239. Oltean, Dan, Analiza semnificaţiilor arhitecturale, matematice, 
astronomice şi religioase ale Sanctuarului Panteon de la Sarmizegetusa 
Regia, în: vol. VIII, pp. 11-37; 
240. Onea, Veronica, Analiza comparată a conceptelor de securitate a 
Federaţiei Ruse, în:  vol. IX, pp. 564-579; 
241. Opruţ, Petru, Obiceiuri legate de principalele evenimente din viaţa 
omului în satul Voislava, judeţul Caraş-Severin, în: vol. V, pp. 494-520; 
242. Idem, Biserica Ortodoxă Română între anii 1918-1948. Înfiinţarea 
Patriarhiei, , în: vol. VII, pp. 346-349; 
243. Idem, Monumentul turismului de la Rusca Montană, judeţul Caraş-
Severin, în: vol. IX, pp. 662-671; 
244. Ostroveanu, Tatiana, Făget – Cadrul geografic şi istoricul zonei, în: 
vol. X, pp. 23-32; 
245. Ozarchevici, Mihaela, Internetul şi comunicarea politică în timpul 
campaniilor electorale. Studiu de caz: Alegerile prezidenţiale 2009, în: „90 
de ani...”, pp. 288-305; 
246. Idem, Comunicarea în administraţia publică. Purtătorul de cuvânt, în: 
vol. I, pp. 340-357; 
247. Idem, Partidele politice şi comunicarea cu cetăţenii prin intermediul 
siteurilor, în: vol. II, pp. 353-383; 
248. Idem, Istoricul legislativului arădean în perioada 1900 – prezent 2011, 
în: vol. III, pp. 359-394; 
249. Idem, Comunicarea politică şi electorală în era Internetului, vol. IV, 
pp. 459-489; 
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250. Idem, Consiliul Judeţean Arad – trecut, prezent şi perspective, în 
contextul european al regionalizării, în: vol. V, pp. 362-388;  
251. Pachiţa, Mirela, Aspecte privind evoluţia bolilor infecţioase şi 
epidemiilor din judeţul Arad în perioada interbelică, în: vol. IX, pp. 542-
555; 
252. Idem, Medicul Şef al Municipiului Arad – Dr. Vasile Cucu (1883-
1968), în: vol. X, pp. 618-623; 
253. Panduru, Pavel, Voluntari almăjeni în Campania militară din 1919 
contra comunismului unguresc, în: vol. VIII, pp. 212-216; 
254. Pantea, Maria Alexandra, Contribuţia lui Samuil Vulcan la apariţia 
învăţământului pedagogic românesc, în: vol. III, pp. 27-42; 
255. Idem, Rolul preotului şi dascălului în satele româneşti din Câmpia 
Aradului în sec. Al XIX-lea, în: vol. IV, pp. 281-292; 
256. Idem, Centenarul Preparandiei arădene – expresia solidarităţii 
naţionale, în: vol. V, pp. 220-232;  
257. Idem, Contribuţia intelectualilor arădeni la dezvoltarea 
învăţământului din Transilvania în secolul al XIX-lea şi începutul secolului 
al XX-lea, în: vol. VI, pp. 228-239;  
258. Idem, Aradul între Marea Unire şi extinderea suveranităţii statului 
român asupra lui, în: vol. VII, pp. 337-345; 
259. Idem, Teodor Popoviciu – om al Bisericii şi Şcolii, în: vol. VIII, pp. 
405-409; 
260. Idem (coautor), Activitatea didactică şi culturală a învăţătorilor din 
familia Roman din Şeitin, în: vol. IX, pp. 627-636; 
261. Idem, Vasile Goldiş susţinător al învăţământului pedagogic arădean, 
în: vol. X, pp. 478-486; 
262. Panţuru, Cosmin, Asociaţii şi fundaţii culturale şi religioase organizate 
în Parohia „Sfântului Ilie” din  Fabricul Timişoarei, în: vol. IX; pp. 350-
360; 
263. Idem, Bisericile istorice ortodoxe din cartierul Fabric al Timişoarei, 
în: vol. X, pp. 351-359; 
264. Păiuşan, Teodor Gheorghe, Forme organizate şi spontane ale 
rezistenţei anticomuniste şi la colectivizare din Valea Crişului Alb, în: vol. 
III, pp. 233-280; 
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265. Pătrăuţă, Teodor, Şcoala primară arădeană în contextul statului român 
întregit, în: „90 de ani...”, pp. 203-215; 
266. Idem, Rolul constructiv al învăţătorilor arădeni în consolidarea vieţii 
economice a asociaţiei acestora, în: vol. II, pp. 179-187; 
267. Idem, Ineul în perioada dualismului austro-ungar, în: vol. VIII, pp. 
410-417; 
268. Idem, Înfiinţarea zonei grănicereşti la Ineu, în: vol. X, pp. 67-73; 
269. Păvălean, Andrei, Aspecte ale vieţii politice în Franţa din perioada 
celei de a III-a republici (perspectivă imagologică), în: vol. IX, pp. 515-
528; 
270. Petraş, Irina-Maria, Activitatea deputaţilor şi senatorilor arădeni în 
Parlamentul de la Bucureşti (1919-1928), în: vol. VII, pp. 460-504; 
271. Pinitilie, Ovidiu (coautor), Istoricul societăţii petroliere „Foraky 
Românească” (1922-1942), în: vol. VIII, pp. 247-261; 
272. Idem, Societatea petrolieră „Internaţionala Română” (Interum-
Amsterdam), în: ibidem, pp. 236-246;  
273. Popeangă, Vasile, Aspecte ale politicii şcolare în spaţiul de acţiune al 
Inspectoratului Şcolar Regional Timişoara, în: „90 de ani...”, pp. 148-166; 
274. Idem, Activizarea relaţiilor Aradului cu Basarabia în anii 
premergători Unirii şi consolidării ei, în: vol. III, pp. 117-134; 
275. Idem, Permanenţe pedagogice în procesul formării educatorilor 
arădeni, în: ibidem, pp. 199-219; 
276. Popovici, Ioan, (coautor), O rectificare la tiparul sigilar din 20 
noiembrie 1849 al comunei Agriş, comitatul Arad, în: vol. VI, pp. 100-105; 
277. Idem (coautor), Drapelul Gărzii Naţionale din Cuvin, în: vol. VII, pp. 
332-336;  
278. Idem (coautor), Sigiliul comunităţii Nădlac din 1752 – izvor pentru 
elaborarea stemei oraşului, în: vol. VIII, pp. 79-84; 
279. Idem (coautor), O medalie dedicată lui Uroş Pătean (1875-1924), în: 
vol. IX, pp. 281-285; 
280. Idem (coautor), Sigiliile cu „armă vorbitoare” ale localităţii rurale 
Sânpetru German, comitatul Timiş, în: vol. X, pp. 74-79; 
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281. Porumb-Ghiurco, Ciprian, Politica pronatalistă a regimului 
Ceauşescu. Consecinţele şi implicaţiile sociale ale decretului anti-avort 
770/1968, în: vol. X, pp. 562-571; 
282. Puie, Iulia-Maria, Atitudini şi comportamente cu privire la eutanasie. 
Perspectiva psihologică şi perspectiva socială, în. vol. VIII, pp. 600-616; 
283. Idem, Homosexualitatea în secolul al XIX-lea, în: vol. IX, pp. 485-491; 
284. Rancov, Ioan, Comunitatea bulgară din Vinga – Judeţul Arad, în: vol. 
VIII, pp. 557-566; 
285. Idem, Vinga – contribuţii monografice, în: vol. IX. pp. 450-484; 
286. Idem, Activitatea misionar-spirituală a fraţilor franciscani la Vinga – 
epilog dramatic sub imperiul blestemelor, în: vol. X, pp. 345-350; 
287. Răţoi, Tudor, Intelectualii din zona Aradului în arhiva revistei 
„Izvoraşul” din Bistriţa-Mehedinţi, în: vol. VIII, pp. 224-235;   
288. Roman, Dan, Ioan Slavici în anii tinereţii (1872-1873). Între 
avocatură, dragoste şi literatură, în: vol. I, pp. 55-68: 
289. Idem, Trei portrete de mari binefăcătoare de pe meleagurile arădene: 
Margareta Bibics, Elena Ghiba Birta şi Antónia Szögyény-Bohus, în: vol. 
IV, pp. 71-85; 
290. Roman, Viorel, Andra Aurelian – eroul de pe frontul invizibil, în: vol. 
IX, pp. 684-688; 
291. Rus, Raul Ionuţ, Aspecte privind procesul de colectivizare a 
agriculturii în Judeţul Timiş, în: vol. VIII, pp. 326-335; 
292. Idem, Politehnica din Timişoara – începuturi, în: vol. IX, pp. 406-415; 
293. Idem, Câteva rânduri despre Tiberiu Moţ (1929-1993), în: vol. X, pp. 
633-640; 
294. Ruşet, Răducu, Activitatea politico-culturală a lui Septimiu Albani şi 
consideraţii pe marginea legii electorale din anul 1874, în: vol. VII, pp. 83-
93; 
295. Idem, Perspectivă istorică asupra memorialisticii lui Septimiu Albini, 
în: vol. VIII, pp. 85-97; 
296. Idem, Aspecte cultural-biografice din activitatea redactorilor de la 
„Telegraful Român”  din Sibiu (secolele XIX-XX), în: vol. IX, pp. 616-626; 
297. Idem, Amintiri de pe front despre Bătălia de la Păuliş (11/14-20 
seprembrie 1944, în: vol. X, pp. 273-288; 
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298. Sandu, Elena, Destinul românilor din Ungaria. Abordări, dileme, în: 
vol. X, pp. 128-136; 
299. Sava, Doru, Din istoria Aradului Nou, în: vol. V, pp. 289-293; 
300. Sinaci, Doru, Dispute confesionale între ortodocşi şi greco-catolici în 
perioada neoactivismului (1895-1914), în: „90 de ani...”, pp. 104-109; 
301. Idem, Eşecul tratativelor româno-maghiare din 1913-1914 şi rolul 
discursului politic în radicalizarea mişcării antidualiste a românilor 
transilvăneni (1910-1914), în: ibidem, pp. 123-147; 
302. Idem, Impunerea Aradului în fruntea luptei politice a românilor 
transilvăneni şi radicalizarea discursului politic inter-românesc, în: vol. I, 
pp. 69-98: 
303. Idem, Victime colaterale în lupta pentru unitate naţională, în: vol. II, 
pp. 163-169; 
304. Idem, Tribunistul Ilarie Chendi, în: vol. III, pp. 102-116; 
305. Idem, Şimandul în perioada medievală (secolele XII-XIV), în: vol. IV, 
pp. 29-39; 
306. Idem, Intelectualii români din Transilvania în slujba presei naţionale, 
în: vol. V, pp. 183-205; 
307. Idem, Cea de-a doua „Tribună”: „Tribuna Poporului”de la Arad. 
Începuturile (1897), în: vol. VI, pp. 247-272; 
308. Idem, De la elite, la popor. Preocupările tribuniştilor arădeni pentru 
modernizarea şi democratizarea Partidului Naţional Român, în: vol. VII, 
pp. 115-181; 
309. Idem, Campania pentru alegerea lui Vasile Mangra în demnitatea de 
episcop al Eparhiei Aradului, Orăzii-Mari, Ienopolei, Hălmagiului şi 
părţilor anexe din Banatul Timişan, în: vol. VIII, pp. 452-466; 
310. Idem, Comuna Secusigiu în perioada medievală. Repere monografice, 
în: vol. IX, pp. 422-449. 
311. Idem, Istoricul Augustin Mureşan la 65 de ani, în: ibidem, pp. 689-699. 
312. Idem, Zborurile lui Aurel Vlaicu oglindite în paginile ziarului 
„Românul”, în: vol. X, pp. 137-153; 
313. Sinaci, Maria Alexandru Mocioni – scrieri filosofice, în: vol. X, pp. 
605-609; 
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314. Sorescu-Marincoviċ, Annemarie, Iugonostalgia într-un context atipic: 
românii din Banat, în: vol. V, pp. 430-437; 
315. Spânu, Alin, Activitatea informativă a legiunii de Jandarmi Arad în 
perioada 1940-1944, vol. IV, pp.410-420; 
316. Idem, Situaţia din Banat în analiza Serviciului Special de Siguranţă 
Arad (1919), în: vol. VI, pp. 281-286; 
317. Idem, Memoriul bănăţenilor către generalul Henri Mathias Berthelot 
(1918), în: vol. VII, pp. 209-306; 
318. Idem, Un memoriu emoţionant: Marilina Bocu către Petru Groza 
(1954), în: vol. VIII, pp. 336-343;  
319. Idem, Atacul anglo-american asupra Aradului (3 iulie 1944), în: vol. 
IX, pp. 230-240; 
320. Idem, Ziarul „Credinţa” din Arad în luptă cu cenzura (1943), în: vol. 
X, pp. 516-520; 
321. Sranko, Iuliana, Scris şi oralitate la nivelul lumii ţărăneşti arădene 
(sec. XVIII – începutul sec. XIX), în „90 de ani...”, pp. 16-25;  
322. Stan, I. Constantin, Pactul de neagresiune electorală Iuliu Maniu - 
Corneliu Zelea Codreanu – Gheorghe Brătianu (25 noiembrie 1937) şi 
consecinţele lui, în: „90 de ani...”, pp. 265-287; 
323. Idem, Trecerea Tisei de către Armata Română (30 iulie 1919) în 
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