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Cuvânt înainte

Demarată în data de 17 mai 2008, prin apariția volumului „90 de ani
de administrație românească la Arad”, colecția „Slaviciana – serie nouă” se
îmbogățește astăzi cu cel de-al XIV-lea volum „Administrație Românească
Arădeană – studii  și  comunicări  din Banat-Crișana”.  Cele patrusprezece
volume  de  studii,  publicate  la  prestigioasa  editură  „Vasile  Goldiș”
University  Press  din  Arad,  sunt  rodul  tot  atâtor  sesiuni  de  comunicări
științifice,  cxare au evoluat de la rangul de „sesiuni naționale”, la cel de
„sesiuni internaționale”, cum este cazul celor desfășurate în ultimii ani. 

Volumul de astăzi este, totodată și unul aniversar, deoarece în data
de 17 mai 2019 se împlinesc 100 de ani de la intrarea Armatei Române în
municipiul  nostru  și  instaurarea  administrației  românești.  Pol  politic  de
primă mărime pentru românii din Transilvania, Aradul de acum o sută de
ani tocmai își încheia mandatul de capitală politică a românilor din fosta
Monarhie Habsburgică, calitate pe care o deținea încă din anul 1895, când
cei mai mulți dintre fruntașii Partidului Național Român fuseseră întemnițați
în  urma împrocesuării  Memorandului.  Generația  politică  a  românilor  din
comitatul Aradului din acele vremuri se ridicase de pe băncile Preparandiei,
ale  Institutului  Teologic  arădean,  după  care  își  împlinise  studiile  la
universități celebre din Cernăuți, Budapesta, Viena, Paris sau Berlin. Fiind
majoritari  în  comitatul  arădean,  românii  de aici  reușiseră să pună bazele
unor structuri  asociative,  instituții  culturale  și  economice cât  se poate  de
puternice,  care  au  contribuit  la  emanciparea  populației  din  această  zonă.
„Episcopia Ortodoxă a Aradului,  Ienopolei,  Hălmagiului,  Orăzii  Mari  și
părților  adnexe  din  Banatul  timișan”  funcționa  la  Arad  încă  din  zorii
secolului  al  XVIII-lea,  iar  Preparandia fusese  întemeiată  în  anul  1812.
„Asociațiunea Națională Arădeană pentru cultura poporului român” luase
ființă în anul 1863, acoperind întreaga parte vestică a actualei Românii, iar
Banca  populară  românească  „Victoria”  acorda  credite  accesibile  pentru
comunitățile sătești și pentru investitorii români aflați în plină ascensiune.
Presa națională era cât se poate de veche și de bine reprezentată în părțile
Aradului. După încercările profesorului preparandial Alexandru Gavra, care
în anul 1833 și apoi în 1835 făcea demersuri concrete pentru tipărirea de
cărți românești  și scoaterea unei reviste naționale, începând cu anul 1871
ziarul „Lumina” relata despre activitatea de zi cu zi a Episcopiei Ortodoxe
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arădene,  pentru  ca  mai  apoi,  din  anul  1877,  să  vadă  lumina  tiparului
cunoscuta publicație „Biserica și Școala”, una dintre publicațiile bisericești
cele  mai  longevive  din  spațiul  românesc.  Iată  de  ce,  apariția  ziarului
„Tribuna  Poporului”,  începând  cu  anul  1897,  iar  mai  apoi  a  ziarului
„Românul”  se producea pe un teren fertil, iar impunerea Aradului pe înalta
și  responsabila  poziție  de  capitală  politică  a  românilor  din  Transilvania,
Banat și Ungaria devenise o realitate, pe deplin respectată atât la București,
cât și la Viena sau la Budapesta.

În final, cuvintele noastre de mulțumire se îndreaptă către Consiliul
Județean  Arad,  Primăria  Municipiului  Arad,  Centrul  Cultural  Județean,
Centrul Municipal de Cultură,  Arhiepiscopia Aradului, Serviciul Județean
Arad  al  Arhivelor  Naționale,  Universităților  „Vasile  Goldiș”  și  „Aurel
Vlaicu” din Arad,  Centrului  de Studii  de Istorie  și  Teorie  Literară  „Ioan
Slavici”,  Asociației  „Ștefan  Cicio-Pop”,  Asociației  „ASTRA  arădeană  –
1863”, Societății de Științe Istorice din România, filiala Arad și tuturor celor
care, în fiecare an, își aduc contribuția nemijlocită ca astfel de manifestări de
aleasă trăire științifică să prindă viață.

Dr. Doru Sinaci
Dr. Emil Arbonie
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100 de ani de la instaurarea administrației românești arădene

Iustin Cionca,
Președintele Consiliului Județean Arad

În  urmă  cu  o  sută  de  ani,  pe  17  mai  1919,  trupele  române  din
Regimentul 6 Vânători, sub comanda colonelului Pirici și-au făcut intrarea
în  Arad,  instaurând  astfel  administrația  românească  a  municipiului  și
județului nostru. Cu o lună înainte, în zorii zilei de 16 aprilie 1919, după o
pregătire de artilerie, la ora 7,00 Regimentul 9 Vânători – care făcea parte
din grupa sudică a Armatei Române care opera în Transilvania - a ieșit la
atac dinspre Hălmagiu, unde era cantonat regimentul, eliberând localitatea
Vârfurile.  Mai departe,  operațiunile  militare  din zonă au fost  preluate  de
către Regimentul 10 Vânători, comandat de colonelul Constantin Oprescu,
iar Batalioanele 1 și 3 aflate în componența sa eliberează localitățile Aciuța,
Pleșcuța și Gurahonț, făcându-și intrarea triumfală la Buteni și la Sebiș, în
data de 17 aprilie. 

După luptele eroice de la Ineu, soldate cu spulberarea dispozitivului
de  apărare  maghiar,  sunt  eliberate  localitățile  Beliu,  Bocsig,  Pâncota  și
Târnova,  pe  26  aprilie  Armata  Română  atingând  aliniamentul  Grăniceri,
limita  vestică  a  județului  nostru.  În  paralel,  unități  ale  Armatei  Române
pătrund și pe Valea Mureșului, ajungând în data de 18 aprilie 1919 la Conop
și  la  Radna.  La  solicitarea  expresă  a  generalului  francez  Gondrecourt,
adresată comandamentului Armatei Române staționată la Radna, municipiul
Arad  este  ocolit  în  contextul  acestei  ofensive  militare,  astfel  că  trupele
Armatei Române și-au continuat înaintarea spre vest, atingând în jurul zilei
de 1 mai 1919 aliniamentul Tisei. Dislocând pe frontul Tisei patru divizii și
infanterie și una de cavalerie, Armata Română desfășoară operațiuni militare
în vederea menținerii  ordinii în teritoriul ocupat, până la instaurarea unui
regim politic democratic în Ungaria.

Consiliul Județean Arad susține, în fiecare an, prin Centrul Cultural
Județean,  Complexul  Muzeal  și  Biblioteca  Județeană  „Alexandru  D.
Xenopol”  desfășurarea  în  bune  condițiuni  a  sesiunilor  științifice
internaționale  organizate  în  jurul  datei  de 17 mai,  cu prilejul  sărbătoririi
instaurării  administrației  românești  în  municipiul  și  județul  nostru.  Stau
mărturie în acest sens atât sesiunile științifice deosebit de valoroase pe care
le  organizați,  cât  și  cele  patrusprezece  volume  de  studii  și  comunicări
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apărute sub titulatura de „Administrație Românească Arădeană”, însumând
aproximativ  10.000  de  pagini  și  menționate  în  Bibliografia  Istorică  a
României.  Firește,  n-am  fi  reușit  această  performanță  fără  prețiosul  și
competentul  aport  al  academicienilor,  cercetătorilor,  universitarilor,
istoricilor și oamenilor de cultură din toate provinciile locuite de români, de
la Nistru, la Tisa și din Carpații nordici până la Marea cea Mare. Tuturor le
transmitem  întreaga  noastră  considerație,  iar  acum,  la  ceas  centenar,  un
călduros „La Mulți Ani!”
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Centenarul instituirii administrației românești la Arad

Gheorghe Falcă,
Primarul Municipiului Arad

Sub presiunea  guvernului  liberal  de la  București,  condus de către
premierului  întregitor  de  țară  Ion  I.  C.  Brătianu,  generalul  Franchet
dʼEsperey, comandantul Forțelor Aliate din Orient acceptă, pe 16 mai 1919,
intrarea  Armatei  Române  în  Arad.  Vestea  sosirii  Armatei  Române  este
adusă administrației locale de către locotenet-colonelul Vasilescu, însărcinat
de către București cu pregătirea formalităților de primire a Armatei Române
în  Arad.  Deoarece  prefectul  Aradului  era  plecat  din  oraș,  o  comisie
românească alcătuită ad-hoc, compusă din dr. Sever Ispas, dr. Teodor Papp
și dr. Eugen Costina informează autoritățile maghiare reprezentate de către
comisarul guvernamental Nandor Green, primarul Ferenc Sárkány și șeful
poliției  Bittner  despre  intenția  Armatei  Române.  Veste  se  răspândește
repede  printre  arădeni,  iar  steagul  tricolor  românesc  este  arborat  toate
clădirile  oficiale:  Primărie,  Prtefectură,  Episcopia  Ortodoxă,  Preparandie,
Banca „Victoria”, Casa Națională, Palatul ziarului „Românul” etc.

În dimineața zilei de 17 mai 1919 – cădea într-o sâmbătă – trupele
Regimentului  6  Vânători,  sub comanda colonelului  Teodor Pirici,  își  fac
intrarea  în  municipiu  venind  dinspre  Șofronea.  Armata  Română  este
întâmpinată la intrarea în oraș de către o delegație  compusă din dr. Sever
Ispravnic,  dr.  Teodor Papp, dr.  Teodor Botiș  și  dr.  Corneliu  Micloși,  iar
femeile prezente au împănat cu flori caschetele ofițerilor. Pe traseul Gara
CFR  –  Primărie,  oamenii  adunați  cu  miile  de-o  parte  și  de  alta  a
bulevardului aruncau cu flori și ovaționau Armata Română eliberatoare. În
jurul  orei  10,00  primele  trupe  ajung  în  fața  Primăriei,  urmate  de  către
colonelul Teodor Pirici,  călare. În fața Palatului Administrativ, pe platou,
așteptau  oficialitățile.  Primul  a  luat  cuvântul  referentul  bisericesc  Mihai
Păcățean, care a transmis salutul episcopului Ioan Ignatie Papp, după care au
urmat alocuțiunile rostite de către comisarul guvernamental Nandor Green și
de către primarul Ferenc Sárkány. Ambii vorbitori maghiari l-au rugat pe
colonelul Teodor Pirici să ia populația civilă a Aradului sub scutul Armatei
Române. În răspunsul său, tradus în limba maghiară, colonelul Teodor Pirici
a menționat faptul că va sprijini unirea ținuturilor locuite de români cu țara
mamă,  după cum s-a  hotărât  la  Alba Iulia.  De asemenea,  s-a  angajat  să
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asigure ordinea în oraș, luând sub ocrotirea sa întreaga populație a Aradului,
fără deosebire de religie sau de naționalitate. După acest scurt ceremonial, a
urmat  defilarea  în  sunet  de  goarne  a  militarilor,  iar  la  finalul  defilării
colonelul  Teodor Pirici  a intrat  în clădirea Primăriei,  unde s-a întâlnit  cu
funcționarii, pe care i-a asigurat că-și pot desfășura activitatea în continuare,
nestingheriți, cu precizarea că vor trebui să aibă în vedere interesele statului
român.

Am  făcut  acest  excurs  istoric,  pentru  a  evidenția  tradiția  bunei
conviețuiri  a  cetățenilor  municipiului  nostru,  indiferent  de  etnie  sau  de
religie, tradiție la fel de prețuită și astăzi, când sărbătorim împlinirea unui
secol  de  administrație  românească.  Apreciez  în  mod  deosebit  strădaniile
academicienilor, universitarilor, istoricilor și oamenilor de cultură din toate
colțurile  României,  dar  și  din  afara  granițelor  țării,  care  contribuie
neîntrerupt, de mai bine de zece ani, la scrierea acestor minunate volume de
studii și cercetări privind istoria administrației arădene.
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ISTORIE

Cantacuzinii și Horea au animat Viena 
cu Orient, halva, șerbet, șalvari și manele, dar și cu doine

Ioan Costea,
Direcţia Silvică Arad 

Motto:
Suntem fii soarelui de pe aceste plaiuri, 

Ultragiați și disprețuiți în bunătatea noastră fără margini, 
În amabilitatea princiară, în hărnicia noastră, 

Când prindem pe ogoare razele violete
Petre Pandrea - Mandarinul valah

Pentru că românii nu își
raportează  faptele  la  cele
petrecute  și  în  exteriorul
comunităților românești, adesea
se  întâmplă  ca,  după un timp,
faptele deosebite ale românilor
să  fie  însușite  și  concomitent
dezvăluite de alții. Mă refer aici
la  rolul  deosebit  pe  care  l-a
avut  Șerban  Cantacuzino,
domnul Munteniei,  în 1683, în
salvarea  Vienei  înconjurate  și
asediate de turci. Așa se face că
Viena  și  restul  lumii  creștine
atribuie  lui  Franț
Gheorghe/Jerzy  Kolschitzky,
din  Polonia,  mai  multă  cinste

pentru că a purtat solie decât celui care l-a angajat să poarte acea
solie. 
De  peste  50  ani  așteptăm  dezvăluirea  identității  celui  care  l-a

asasinat pe Kenedy, iar de aproape 350 de ani așteptăm dezvăluirea celui
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căruia  Kolschitzky îi  ducea soliile  dinspre și  spre o Vienă înconjurată  și
asediată  de  turci!  În  acest  din  urmă  caz,  identitatea  lui  Șerban  Vodă
Cantacuzino a  fost  ascunsă pentru a-l  menaja;  Șerban Vodă Cantacuzino
împreună cu armata lui de valahi a făcut parte din armata otomană. Este
drept că Viena recunoaște anumite merite ale lui Șerban Vodă Cantacuzino,
dar nu la nivelul meritelor atribuite lui Kolschitzky și nu cred că Viena știe
că el l-a angajat.

Un sol răsplătit cu cafea

Ca  să  realizați  relația
Kolschitzky  -  Șerban
Cantacuzino, trebuie să
vă  spun  povestea  așa
cum este prezentată, ca
să  vedeți  că  sarcinile
lui Șerban Cantacuzino
au fost identice cu cele
ale lui Kolschitzky dar
și  că fără  inserarea  lui
Șerban  Cantacuzino  în
povestea  atribuită
eroului  Kolschitzky,
povestea  lui
Kolschitzky nu se leagă
și nu are cap-coadă. Se
știe că:
- Kolschitzky  a
fost  racolat  pentru  a

purta informații între armata imperialilor din Viena și principele de Lorena,
din afara Vienei,
- Kolschitzky  vorbea  fluent  poloneza,  nemțește,
sârbește,  ungurește,  românește,  turcește;  deci,  el
putea  da  naturalețe  și  firesc,  deplasărilor  prin
turcime,  cântând turcește,  făcând astfel  soliile  sale
de nebănuit,
- cu fiecare solie Kolscitzky trecea Dunărea, dus-
întors,
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- Kolschitzky avea în  Belgrad o firmă de comerț,  de unde l-a  adus,  ca
servant în solii, pe sârbul Gheorghe Mihailovici,
- Kolschitzky  încuraja  vienezii  împresurați  și  îngroziți:  husarii  polonezi
înaripați, în frunte cu regele Sobiesky și cu magnații Sieniawsky, tată și fiu,
vor sosi în curând,
- deși pare cam prea amuazant și prea valah, Kolschitzky nu a a fost un
simplu om, ci un nobil ortodox, polonez dar cam cazac, probabil enoriaș al
bisericii ortodoxe „Sfinții gemeni Florus și Laurus” din orașul Kulchitzky,
din Volhinia (Lodomeria), Polonia (azi sud-vestul Ucrainei), 
- blazonul din imaginea alăturată, al familiei Kolschitzky, este identic cu
cel al Drăgoșeștilor, adică al maramureșenilor (din sudul Poloniei și nordul
României), care au descălecat în Moldova.

Bineînțeles că eu, fiind constrâns la tăcere de rigorile pe care mi le
impun hipsterii dar și de obiectivitatea disciplinelor și politicăl corectnes, v-
am adus deliberat pe voi în faza de-a exploda în exclamația: păi este evident
că ăsta-i unul din valahii noștri din Polonia, ce dracu!

- V-am auzit! 
Sugrumat de obiectivitatea științifică și de o pedanterie stranie, vă

prezint, spre a avea deplină satisfacție, blazoanele Sas, purtate atât de mai
mulți nobili polonezi (dar cam ortodocși) din apropierea Maramureșului - în

stânga,  cât  și  de
Drăgoșeștii  din
Maramureș  ...  și  din
sudul  Poloniei  (Polonia
meridională)  -  în
dreapta:
Cine  vede  vreo
deosebire?!
Povestea mai spune că -
imediat  după
depresurarea  Vienei  -

polonezii au găsit mai mulți saci cu cafea boabe printre bagajele abandonate
de turcii fugăriți de austrieci și de husarii înaripați ai Poloniei. Neștiind ce
este cafeau, polonezii n-au știut ce-i cu acele boabe, ca de fasole prăjită din
sacii abandonați. Ca urmare, polonezii i-au dat lui Kolchitzky toți acei saci
cu cafea. Kolchitzky și-a deschis una dintre primele cafenele dacă nu chiar
prima cafenea în Viena cafenelelor. 

Un sol fără emisar și un emisar fără sol
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Dar,  pentru  a  da confirmare  exclamației  voastre,  este  suficient  să
aflăm  odată  cu  meritele  lui Kolschitzky  și meritele  lui  Șerban  Vodă
Cantacuzino,  cel  căruia  turcii  i-au  dat  sarcina  de  a  construi  și  întreține
drumurile  și  podurile  cele  de  peste  Dunăre  ...  pe  care  trecea  solul
Kolschitzky cu Gheorghe, servantul lui: 

-  „Tot  muntenilor  li  s-a  încredințat  și  soarta  unui  curier  care,
trecând prin tabăra turcească,  trebuia  să facă  legătura între Ducele  de
Lorena  și  poloni,  care  sosiseră  în
apropierea  Vienei”,  Victor
Papacostea,  Tradiții  românești  în
istorie  și  cultură,  Ed.  Eminescu,
1996, pg. 28,

-  „În denunțul pe care Apafi
(principele  Transilvaniei,  n.  mea)  îl
face  în  1686  la  Constantinopol
împotriva voievodului român (Șerban
Cantacuzino,  n.  mea)  se  face  o
mențiune specială pentru faptul că a
încurajat prin ștafete pe asediați”, op cit, pg. 29.  

Șerban Cantacuzino (1678-1688) a mai domnit doi ani după pâra lui
Apafi (1686), fără ca turcii să-i fi făcut ceva. 

Un sol fript de cafeaua lui vodă.
Pe  de  altă  parte,  nimeni  nu  mai  poate  contesta  că  Șerban

Cantacuzino nu a operat cu Kolschitzky cu voie de la turci. 
Aici voiam să ajung. 
Orice om neconstrâns de proceduri exclamă: este evident că așa este,

ce mai! 
În ultimul timp s-a aflat  și  că  Șerban Cantacuzino obținuse de la

Sultan promisiunea  domniei  ereditare.  Sultanul  chiar s-a ținut  de cuvânt:
într-o perioadă în care domnii erau schimbați la cel mult patru ani, aici avem
o înșiruire de domni care confirmă pactul dintre cei doi și prin respectarea
post mortem a cuvântului  dat de Sultan:  lui  Șerban i-a urmat Constantin
Brâncoveanu, nepot de soră și apoi Ștefan Cantacuzino, nepot de frate, în
condiția în care la moartea lui Șerban (1688), Gheorghe, fiul lui Șerban, era
prea tânăr (15 ani). 

Din moment ce pe celebra cruce de stejar, de cinci metri, înălțată de
Șerban Vodă Cantacuzino în preajma Vienei (pădurea Gotterhölzl),  a fost
menționat  că  Șerban  era  „domn  ereditar”,  înseamnă  că  Șerban  obținuse
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ereditatea de la Sultan înainte  de asediului Vienei.  Un indiciu în plus că
această înțelegere a existat este confirmată de o împrejurarea hazlie în care
înțelegem că Șerban Cantacuzino și-a  putut  asuma un incredibil  curaj  în
prezența și în față trimisului Sultanului:  

„(Șerban Vodă) Se întoarse apoi către boieri și prefăcându-se a nu
fi  mulțumit  de executarea unor ordine,  începu a răcni  către ei  cu atâta
strășnicie,  încât  turcul,  care-și  pusese  capul  la  Constantinopol  că  el  va
înspăimânta pe Vodă, la vederea acestui prinț de o statură uriașă cu ochii
mari și cu vocea de tigru, într-atâta tremura de frică că-și fripse degetele cu
cafeaua fierbinte, și căută să scurtexe repede audiența. Șerban Vodă, atent
la această scenă, îl întrebă apoi (pe turc, n. mea) de rostul venirii … Șerban
începuse de astă dată a răcni către turc, imputându-i … a doua zi îl porni
din țară, speriat și confuz de cele pățite”, Victor Papacostea, op. cit, pg. 41,
apud. N. Iorga, Acte și fragmente I, pg. 299. 

Se vede treaba că,  spre deosebire  de austrieci  și polonezi,  Șerban
Vodă  Cantacuzino  și  Kolschitzky  le  aveau  cu  cafeaua  și  cu  înțelegerile
„hiclene”. 

Un Domn și un Rege de drept ereditar
Iată  un  fragment  din  ceea  ce  scrie  pe  crucea  ridicată  de  Șerban,

ajunsă în curtea arhiepiscopului din Viena și în urmă la Blaj, în traducerea
marelui Victor Papacostea: 

-  „Noi  Șerban  Cantacuzino,  din
grația  lui  Dumnezeu,  principe  al
Țării Românești, Domn și Ereditar
al ei pentru totdeauna etc”. 

Gândul  ne  duce,  vrem  nu
vrem, spre patenta lui Horea, scrisă
în latină, în Câmpeni, la 01.05.1784,
deci înaintea răscoalei, în care Horea
a scris: 
-  „Horea,  din  mila  lui  Dumnezeu
regele  Daciei  și  principele
românilor,  în  virtutea  libertății
deosebite și stăpânirii sale erditare
…”,  semnat Hora Mora,  din David
Prodan,  Răscoala  lui  Hore,  vol  II,
pg. 451-452.
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Dacă umblăm pe ruta Șerban - Ștefan - Radu Cantacuzino - Horea,
atunci asemănarea este izbitoare! 

La cine se referă numele Mora!?!
În  perioada  cât  Horea  a  fost  husar  în  regimentul  cumpărat  sau

moștenit de … Nadasdy de Fagaras (un alt mare magnat valah) - de la Radu
Cantacuzino, așa cum am arătat într-o lucrare anterioară, Horea a știut sau
va  fi  văzut  înscrisul  de  pe  crucea  lui  Șerban  Cantacuzino  și  i-a  extins
conținutul, preluând moștenirea DACIEI de la Radu Cantacuzino și stilul și
oficiozitatea de cancelarie din diplomele cu care Radu i-a înnobilat pe mai
mulți, inclusiv pe Inochentie Micu Klain, despre care cu har și stil a scris
Niculina  Iacob,  autoarea  unei  „minuni”  recente:  Samuil  Micu (Istoria  și
lucrurile și întâmplările românilor), două volume, Ed.  Napoca Star, Cluj-
Napoca 2018, 755+631 pagini (Tel edit: 0740167461). 

Este  cert  că  solia  lui  Kolschitsky a  fost  organizată  de  Șerban
Cantacuzino cu știința Sultanului; cu toate astea, în cinstea lui Șerban Vodă
Cantacuzino, vienezii  au ridicat în 1923 o capelă și,  în 1983, o replică a
crucii și un bust. 

     

Coincidențele nu se opresc aici: dacă Horea are ascendent polonez în
familiile  Sieniawski  și  Czartorisky,  așa  cum  am  susținut  în  materialele
anterioare, prin prezentul material găsim că: 

- prietenia lui Radu Cantacuzino cu magnatul polonez Sieniawski -
al  cărui  nume  a  fost  preluat  de  mama  lui  Horea  -  are  un  început  în
depresurarea Vienei de sub turci,

- este destul de posibilă înrudirea lui Horea cu Kolschitzky; pentru
că  în  familia  Czartorisky,  în  care  a  intrat  mama  lui  Horea,  găsim  un
străbunic polonez cu un nume „foarte românesc și de foarte huniad”: Florian
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Morsztyn  (Morzsinai  a  fost  numele  de  familie  a  mamei  lui  Iancu  de
Hunedoara), cu blazonul aproape identic cu al lui Kolschitzky. Ungurescul
Morsinai este identic sau total diferit de polonezul Morsztyn? Mă bazez și
pe  faptul  că  familia  Morsztyn  a  dat  pe  soțul  mamei  lui  Horea  și  pe
Poniatowski, regele Poloniei (fost amant al țarinei Ecaterina II), despre care
se spunea că ar fi fost, în 1782, unul din cei preferați pentru tronul Daciei, la
indicația Ecaterinei II. 

Dar
blazonul
din  ultima
imagine  se
află  și  în
casa
Sieniawski
(așa  cum
se  poate

vedea,  lângă  cap,  în
partea  dreaptă  a
imaginii,  mai  precis  în
casa  lui  Nicola
(Mikolaj)  Ieronim
Sieniawski,  cel   care  a

condus - în 1683, împreună cu fiul său, Adam Nicola (Mikolaj) Sieniawski,
soțul lui Elsbieta aka Flora, bunica lui Horea -
husarii  polonezi  înaripați  pentru  depresurarea
Vienei de turci. Deci, Sieniawski și Czartorisky
au un strămoș comun în magnatul Morsztyn. Să
fie  Mora  –  din
Hora  Mora  -  o
prescurtare?!  

Să  fie  tot
o  coincidență  și
faptul  că  inima
din  insigna
Hor(i)a Mora de
Flora și  de  pe
„banii de ocară” se regăsește ca piesă distinctă,
conform imaginii din dreapta, în inventarul găsit
asupra  lui  de  colonelul  Kray  (nemenționate  în
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inventar) și că Flora se regăsește în porecla Flora a bunicii și a străbunicului
Florian?

Coroana  deschisă  în  partea  superioară,  din  insigna  lui  Horea,
seamănă cu a Cantacuzinilor și cu a domnilor Moldovei, Dragoș și Sas. 

Horea și  cafeneaua vieneză în care moții  aurari  „își  sfârtecau
chimeșa”

Dar să nu uit articolul ce mi-a fost publicat tot în ziarul Unirea din
24.02.2016,  în  care
pomeneam  de  o  altă
cafenea  celebră  din
Viena,  Griechenbasel
(bodega  grecească,
aflată  între  bisericile
ortodoxe Sf Gheorghe,
de  unde  Horea  a
ridicat  acel  privilegiu

buclucaș) și Sf Treime (Valahă, n. mea) cu o replică în Brașov. 
Cafeneaua  Griechenbasel,  de  pe  strada  Cărnii,  din  Viena,  a  fost

frecventată de Horea după o sută de ani de la sosirea cafelei lui Șerban Vodă
Cantacuzino. Cafeneaua este foarte aproape de Biserica Catolică Sf Ștefan,
pe  care  vienezii  au  arborat  semiluna  în  timpul  asediului.  Semiluna  s-a
materializat în cornul ce atenuează tremurul ceaștii de cafea la un tet-a-tet
domestic,  undeva la  Porțile  Orientului;  alt  aliș-veliș,  alți  șalvari  …  și-un
taragot  „doinind  de  sfârtecat  chimeșa”.  Asta-i  cafeneaua  bancherului
Gheorghe  Sina  pomenită  de
Jokai  Mor,  care  a  adăpostit
valahii cu „chimirele doldora de
galbeni”,  din  care-și  plăteau
a(r)vocații („cei învoiți să mintă
pe  bani”).  Eu  am făcut  pozele
din  Griechenbasel,  de mai  sus;
simbolurile  masonice  nu  mă
reprezintă.

Horea a vrut să fie rege al Daciei și împărat al  INTERMARIUM,
un  imperiu  constituit  din  Polonia,  statele  baltice,  Prusia  Regală,  Dacia,
Ungaria,  Grecia  și  toate  statele  slave  din  jur!  INTERMARIUM a  fost
proiectat de Sofronie de la Cioara și apoi a fost promovat de Csartorisky și
Hașdeu. 
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Horea avea și cum și de ce să vrea să fie ÎMPĂRAT. 
Vom continua.        
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Contribuţii la istoria oraşului Pecica în veacul luminilor 

Sorin Bulboacă, 
Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad 

După pacea de la Karlowitz (1699), linia Mureșului capătă o mare
importanță strategică, fiind până în 1718, granița dintre Imperiul Otoman și
Imperiul  Habsburgic.Austriecii  creează  în  părțile  Aradului  o  zonă
grănicerească.  Conform  planului  generalului  Stahrenberg  din  29  august
1699, în iunie 1701, se stabilesc pe Mureș primele unități de grăniveri, cu
centrul  la  Arad  și  cu  unități  mai  însemnate  la  Șoimoș,  Radna,  Felnac,
Sânnicolaul Mic, Nădlac și Cenad1. Albia Mureşului devine graniţa dintre
Imperiul  Otoman  şi  cel  Habsburgic,  iar  Pecica  se  transformă  în  centru
grăniceresc. 

În   mai  1702,  în  urma negocierilor  purtate  la  Arad,  Consiliul  de
Război a decis cum să fie retribuiți grănicerii, stabilindu-le drept centre mai
multe comune de pe linia Mureșului, inclusiv Pecica. Nu s-a putut realiza o
înțelegere  cu  nobilimea  în  privința  separării  grănicerilor  și  țăranilor  în
contextul  în  care  mulți  țărani  români  s-au  înrolat  în  aceste  unități
grănicerești,  în pofioda opoziței  nobililor  care se temeau că-și vor pierde
brațele de muncă2. Pentru apărarea şi paza graniţei militare autorităţile i-au
adus pe grănicerii sârbi. Pecica devine sediul unui căpitănat, format din 15
localităţi.  Grănicerii  sârbi  s-au  așezat  în  mijlocul  populației  românești,
centrul de comandă fiind la Arad3. 

Zona grănicerească de pe Mureș și-a pierdut însă însemnătatea în
urma războiului dintre turci și austrieci, desfășurat între 1716-1718, încheiat
prin pacea de la Passarowitz, prin care întreg Banatul a trecut sub stăpânirea
habsburggică.  În  noul  context  politic,  Mureșul  n-a  mai  rămas  granița
Imperiului Habsburgic și, drept consecință, zona grănicerească, mai târziu,
va fi desființată4. 

1 Geza Kovach,  Înființarea zonei grănicerești de pe Mureș, în *** Aradul permanență în
istoria patriei, Arad, 1978, p. 155-156.
2 Ibidem,  p. 156. 
3 Gabriela  Marco,  Curaj,  onoare şi  exil.  Grănicerii  sârbi din Nădlac (judeţul  Arad) în
prima  jumătate  a  secolului  al  XVIII-lea,  în  „Restituiri  bănăţene”,  nr.  IV,  Editura
Eurostampa, Timişoara, 2016, p. 40. 
4 Geza Kovach, op. cit.,  p. 156-157. 
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În anul 1726, zona a intrat în stăpânirea ducelui de Modena, care a
adus în Pecica un regiment format din 100 de călăreţi şi 100 de infanterişti,
conduşi de 14 ofiţeri şi un căpitan5.  

În veacul al XVIII-lea, în Pecica sunt colonizați maghiari, astfel că
se formează localitatea Pecica Maghiară, prin colonişti aduşi de autorităţi,
în 1735, din comitatul Heves, iar între anii 1753-1757 au fost colonizate şi
primele  familii  de  slovaci6.   Populaţia  în  Pecica  Română  şi  Maghiară  a
crescut  constant:  1752-  201  familii;  1771,1786-  238  familii;   Pecica
Maghiară Rovine): 1771, 1786 – 165 familii7. 

Comandantul  grănicerilor  sârbi  din  Pecica  era  Pero  Seghedinaț,
convovat  la  Belgrad de către  mitropolitul   sârb din Karlowitz,  Vichentie
Ioanovici, împreună cu alți ofițeri ai grănicerilor de pe Mureș, mitropolitul
urmărind câștigarea grănicerilor pentru unirea bisericească. Dar comandanții
grănicerilor refuză orice inițiativă de a părăsi ortodoxia, fiind susținuți de
episcopul  ortodox  al  Aradului,  Isaia  Antonovici.  Știrbirea  treptată  a
privilegiilor ilirice, sarcinile fiscale mereu crescânde, precum și presiunea
nobilimii comitatense de a transforma pe toți grănicerii în iobagi, au generat
o puternică nemulțumire în rândul familiilor de grăniceri, pregătind terenul
pentru revoltă8. Căpitanul Pero Seghedinaţ a îndemnat la rezistenţa armată
faţă de autorităţi. 

Pero Seghedinaț a arătat grănicerilor politica perfidă a habsburgilor,
intoleranța  religioasă,  căutând  să  obțină  sprijinul  curuților  emigrați,  din
Ardeal  în  Imperiul  Otoman9.  Circula  un zvon privind  intenția  Curții  din
Viena  de  a  trimite  unitățile  grănicerilor  români  și  sârbi  de  pe Mureș  pe
frontul de la Rin. În toamna anului 1734, în casa lui Pero Seghedinaț din
Pecica,  a fost  elaborat planul revoltei  militare,  în care au fost cuprinși  și
curuții  maghiari   emigraţi  din  din  Aradeal  în  Imperiul  Otoman,  Ioan
Sebestyen și Ștefan Szilassy, care acceptă conducerea lui Pero, promițând să
mențină legătura directă cu Francisc Rakoczy al II-lea, emigrat în Imperiul
Otoman. Planul revoltei părea să aibe șanse de succes câtă vreme trupele
germane din Banat, conduse de generalul Mercy se aflau în Renania10. 

5 Cosmin Lucian Seman, Contextul istoric, în ***Monografia Pecica (coord. Constantin
Chevereşan), Editura Concordia, Arad, 2007, p. 120. 
6 Geza Kovach , op. cit., p. 122. 
7 Alexandru  Roz,  Géza  Kóvach,  Dicţionarul  istoric  al  localităţilor  din  judeţul  Arad,
Editura Universităţii „Vasile Goldiş”, Arad, 1997, p. 189. 
8 Ibidem, p. 159. 
9 Eugen Glück,  Răscoala populară din 1735 condusă de căpitanul sârb Pero Seghedinaţ
(Segedinac), în ***Modele de convieţuire în Europa Centrală şi de Est, Complexul Muzeal
Arad, Arad, 2000, p. 217-218. 
10Geza Kovach, Înființarea zonei grănicerești de pe Mureș, p. 160. 
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În martie  1735 căpitanul  grănicerilor  arădeni Gheorghe Savici  s-a
alăturat  răscoalei,  iar  în  tabăra  lui  Pero  Seghedinaț  a  sosit  și  delegatul
curuților.  Împreună  cu  aceștia  au  elaborat  planul  revoltei  care  urmărea
ocuparea Aradului și o ofensivă militară către Oradea și Ardeal. Răsculaților
li s-a alăturat și garnizoana de la Nădlac. La sfârșitul lunii aprilie 1735 s-au
răsculat toate satele aflate de-a lungul Mureșului, până la Radna11. Țăranii și
grănicerii răsculați i-au atacat pe nobili și pe negustorii bogați. În scurt timp,
numărul  răsculaților  înarmați  a  ajuns  la   peste  3000,  români,  sârbi  și
maghiari.  La  început  acţiunea  s-a  desfăşurat  fără  piedici  deoarece
autorităţile  comitatense,  încă  slab  organizate,  au  primit  primul  semnal
despre  izbucnirea  revoltei  numai  în  ziua  de  29  aprilie.  

După ce și-a asigurat sprijinul curuților, Pero a făcut pregătiri pentru
ocuparea Aradului  și, pe baza  promisiunilor primite de la căpitanii Strba și
Savici,  aveau speranțe  că  garnizoana  din orașul  Arad va trece  de  partea
răsculaților. În 28 aprilie 1735, Pero s-a deplasat la Arad pentru a pune în
practică  planul  inițial  stabilit  în  acord  cu  căpitanii  din  oraș.  La  1  mai,
întorcându-se  în Pecica,  Pero are o nouă întâlnire  cu căpitanii  curuților,
bazându-se,  în  lupta  cu  armata  imperială,  pe  răsculații  săi  din  Pecica,
Semlac, Șeitin și din alte localități din apropiere. A  fost informat amănunţit
de confidentul lui –Pavel Matula- care, încă înainte de sosirea căpitanului,
vizitase cetele răsculaţilor, fiind în măsură să-i raporteze despre acţiunile în
curs12. 

 În 3 mai  Pero s-a întâlnit în Arad cu Ránkó Tekelija, depunând mari
eforturi pentru a-l câștiga de partea revoltei. Rolul unităţii căpitanului Ránkó
Tekelija  era  de  a  ataca  garnizoana  imperială  aflată  în  interiorul  cetăţii
Aradului, să o dezarmeze şi apoi să deschidă porţile în faţa grănicerilor din
Pecica. Nu s-a ajuns la nici un rezultat. 

 Planul lui  Pero Seghedinaț a fost  însă descoperit  de autorități,  el
fiind  arestat  de  garnizoana  germană,  fiind  dus  sub  escortă  şi  închis  în
temniţa  militară13.  Căpitanii  Savici  și  Strba,  precum și episcopul  ortodox
Isaia  Antonovici  au  oferit  zadarnic  chezășie  pentru  Pero,  care  nu  a  fost
eliberat  iar  grănicerii  arădeni,  înspăimântați,  nu  s-au  mai  revoltat.  După
arestarea lui Pero, armata sa și curuții din Bichiș se retrag spre nord, către
Chișineu-Criș. Armata răsculaților, slab înarmată, a fost înfrântă în bătălia

11 Marki  Sándor, Arad varmegye es Arad szabad kiralyi varos  tortenete, vol. II/2, Arad, 
1895,  p. 314. 
12 Eugen Glück, op. cit., p. 219. 
13 Ibidem, p. 220. 
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de la Pădureni, din 9 mai 1735. Răsculaţii înfrânţi au pierdut aproximativ
500 de oameni, deşi au luptat eroic14. 

În  27  august,  împreună  cu  alți  deținuți,  Pero  Seghedinaț  a  fost
transport  la  Buda,  unde  a  fost  degradat  militar,   torturat,  condamnat  la
moarte și executat prin frângere cu roata. Sentinţa a fost executată la Buda
în 23 martie 1736. Trupul lui a fost despicat în 4 bucăți și a fost expus la
Pecica,  pentru  înspăimântarea  populației15.   După  înfrângerea  revoltei,  o
mare parte din grănicerii sârbi au fost obligaţi să plece în Rusia. 

În noul context politic, zona grănicerească de pe Mureș, mai târziu,
va fi desființată (în anul 1741), în urma revoltei grănicerilor români şi sârbi,
sub  conducerea  lui  Pero  Seghedinaț  (1735).  După  desfiinţare,  zona
grănicerească  Semlac-Arad-Săvârşin  trece  în  subprdinea  administraţiei
civile  a  comitatului  Arad.  Dar  abia  în  anul  1743  Curtea  de  la  Viena  a
început demobilizarea efectivă a graniţei de pe linia Mureşului16. 

 Până în anul 1752, zona grănicerească de pe Mureș a fost în mod
practic desființată iar foștii grăniceri au devenit iobagi, respectiv jeleri, fiind
supuși  aceluiași  sistem de  dări  ca  și  restul  țărănimii17.  În  acest  context,
pentru a impulsiona exodul foştilor grăniceri sârbi spre Rusia, s-a format o
comisie  specială  cu  împuterniciri  vaste:racolarea,  primirea  şi  cazarwa  în
locuri  special  destinate,  organizarea  localităţilor  şi  încadrarea  acestora  în
sistemul  militar-teritorial  rusesc  existent,  asigurarea  resurselor  financiare.
Mulţi grăniceri sârbi, inclusiv din Pecica, emigreazăn în Rusia, în anul 1747,
în  timpul  ţarinei  Elisabeta  I  Petrovna   (1741-1762),  în  frunte  cu  Petar
Tekelija18. La chemarea ţarinei Rusiei, în perioada 1751-1752, au mai plecat
încă 3200 de foşti grăniceri, cu familiile lor din localităţile Pecica, Nădlac,
Semlac şi din alte localităţi. Sârbii s-au stabilit în zona mărginită la est de
Bug şi  Suhinia,  până la  Nipru spre răsărit,  iar  spre sud până la  vîrsarea
râului Vis în Suhinia şi a râului Tiasmin în Nipru, în teritoriul numit Noua
Serbie19. Aici sârbii au întemeiat o aşezare cu numele  Pečka, în amintirea
localităţii de unde au plecat. 

Forma actuală a localităţii Pecica a început să se contureze în veacul
al  XVIII-lea,  în timpul  administraţiei  habsburgice şi  din punct de vedere
administrativ,  până  în  1960  s-a  constituit  în  două  părţi:  partea  estică  –

14 Ibidem, p. 228-229. 
15 Detalii la  Liviu Patachi, Românii în răscoala lui Pero Seghedinaț, în ”Revista Istorică”,
XXXIII, 1947, pp. 9-24. 
16 Gabriela Marco, op.cit., p. 45. 
17 Geza Kovach, op. cit.,  p. 163. 
18 Gabriela Marco, op.cit., p. 48. 
19 Gheorghe Ciuhandu, Românii din câmpia Aradului de acum două veacuri, Arad, 1940, p.
102-103. 
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Pecica Română, cu populaţie preponderent românească, de religie ortodoxă
şi,  respectiv  Pecica  Maghiară  sau  Rovine,  cu  populaţie  preponderent
maghiară, de confesiune romano-catolică20. 

În timpul războaielor austro-turce din secolul al XVIII-lea, din 1769
a existat un depozit militar de cereale şi un altul de nutreţ pentru cai, iar
şedinţele Consiliului de Război austriac se desfăşurau, din când în când, şi
la Pecica, unde a staţionat în permanenţă o companie de dragoni21.   

În  veacul  Luminilor,  pecica  este  o  localitate  în  ascensiune
demografică şi economică, un important centru grăniceresc, jucând un rol
important în cadrul comitatului Arad. 

 

  

20 Cosmin Lucian Seman, op. cit., p. 122. 
21 Fábián Gábor, Arad varmegye leirasa historiai, Arad, 1835, p. 35-37. 
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Abstract
The  present  paper  FROM  THE  CHRONOLOGY  OF  TH

IMPERIAL BANAT (1729) is a small part of the great research theme THE
CRONOLOGY OF THE IMPERIAL BANAT (1716-1753). It aims to present
the year, month, day and the events that happened then. 

The Scientific Researcher I, dr. Ioan Hategan, proposed this theme
several years ago, and since then we have started working on it, translating,
analysing and putting together the information that we had obtained. Most
of the information was in German and it was found in the work of Baróti
Lajos (Ludwig Grün) published in the magazine of the museum in Banat,
called Tőrténelmi és Régeszeti Ertésitő between 1893-1907. 

To conclude with,  we desire to create a complex work,  and the
documents which have been synthetized and summarised, to provide useful
and accessible information to all the readers.

Lucrarea  de  față  este  o  mică  parte  din  cercetarea  Cronologia
Banatului imperial (1716-1753) prezentând evenimentele anului 1729 și se
bazează pe traducerea din germană în română a celor  10  fascicole publicate
de  Baróti  Lajos  (Ludwig  Grün)  în  cadrul  revistei  muzeului  bănățean
Tőrténelmi és Régeszeti Ertésitő între anii 1893 și 1907. Fiecare fasciculă
are cel puțin o sută de pagini și chiar mai mult.

Problematica stăpânirii  habsburgice asupra Banatului  (1716-1778) a
fost discutată și analizată, parțial, în câteva cărți apărute în limba română
sau germană. Majoritatea lor s-au ocupat de probleme economice, sociale și
câteodată administrative. 

Acești 62 de ani au marcat profund istoria Banatului. În primul rând,
vechea nobilime nu a mai fost admisă cu dreptul de proprietate în această
țară. Împăratul era stăpânul pământului și al subsolului, iar Banatul era o
proprietate a casei de Habsburg condusă printr-un guvernator militar și civil,
iar administrația provincială era subordonată Curții Aulice de la Viena.
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Astfel,  în paginile ce urmează,  prezentăm situația din Banat pe parcursul
anului 1729.
  
1729
IANUARIE

1 Administrația  anunță  faptul  că,  pentru  o  mai  bună  funcționare  a
justiției,  din comisiile  locale  vor face parte și  delegați  ai  militarilor  și  ai
Administrației camerale, care se vor întruni în ședințe săptămânale (Baróti,
op. cit., II, p. 153). Contract între Administrație și morarul Michel Abler,
pentru arendarea morii din Timișoara Fabric, pe trei ani, contra unei sume
de  250  florini  (Idem,  IX,  p.  58).  Contract  între  Administrație  și  Ulrich
Mayer,  pentru conducerea pe trei  ani  a fabricii  de postav din Timișoara,
contra  sumei de 62 florini și 30 creițari (Idem, IX, p. 589). Instrucțiune a
Administrației asupra modului în care se va extrage și comercializa cuprul
din zona montană Oravița (Idem, P.f., p. 123).

3  Administrația  cere  primarului  și  Consiliului  Local  german  din
Timișoara  ca  brutarii  să  nu  mărească  prețul  pâinii  (Idem,  VI,  p.  285).
Contract  între Administrație și meșterul postăvar, Jakob Engelschall, pentru
ca bucata de postav să se vândă  cu 1 florin și 42 creițari (Idem, IX, p. 588).

5 Administrația  arată că,  spre a avea cât mai mulți muncitori  minieri,
tinerii  din  familiile  germane,  cu vârste  între  16 și  20 de  ani,  vor  învăța
meseria  pe  banii  statului,  și  apoi  vor  lucra  acolo  (Idem,  II,  p.  153).
Administrația îi cere lui Grainer ca evreul Moise Israel, cu cele 30 ocale de
migdale, să primească autorizația de intrare în Banat (Idem, VIII, p. 501).
Administrația îi cere evreului Isac, din Arad, să-și plătească,  în 8 zile,  la
Timișoara, restanțele (Idem, IX, p. 620).

6 Administrația  îi  spune lui  Rossler  că,  pentru anul  1729 districtul
Vârșeț  a  primit   contribuția  în  valoare  de  78.934 florini  și  42,5  creițari
(Idem,  IV,  p.  508).  Contract  între  Administrație  și  zidarul  din  Oravița,
Scheich, pentru lucrări de zidărie în zonă, contra unei sume lunare de 20
florini (Idem, IX, p. 589).

8 Administrația ordonă districtului Orșova să încaseze, la termen, taxa
militară de 30.079 florini și 43,5 creițari, și să o depună la Casieria militară
(Idem, VI, p. 242).

10  Administrația  cere  districtului  Orșova  să  fie  atent  la  circulația
produselor de pielărie și să le folosească doar pe cele ale fabricii de acolo
(Idem, P.f., p. 118). Vameșul din Aradul Nou arată că, birtașul de aici și-a
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părăsit localul, și acum trebuie să importe bere din Arad și întreabă cu cât
să o vândă (Idem, P.f., p. 111).

12 Administrația arată că producția fabricii de piele este suficientă și
interzice  alte  importuri  (Idem,  II,  p.  153).  Administrația  cere  districtului
Timișoara să urgenteze plata  zeciuielii mierii și a vinului pentru locuitorii
din  Palanca Mare a Timișoarei (Idem, III, p. 396).

17 Contract între Administrație și meșterul sticlar Hans Georg Folter,
pentru producția de  sticlărie pe următorii trei ani cu o retribuție anuală de
80 florini (Idem, IX, p. 588).

22 Administrația arată că, imunitatea slujitorilor bisericii ortodoxe se
limitează la  respectivul și la fiul său necăsătorit. În altă ordine de idei arată
că, dorința locuitorilor din Parța de a avea prediul Carniae, se va realiza doar
prin licitație (Idem, III, p. 396). Pe 22 ianuarie 1729 se deschide la Oravița
școala montanistică, prima de acest fel din sud estul Europei (Două secole,
p.  32).  Administrația  îi  ordonă  lui  Salbeck,  administratorul  sării  de  la
Lipova, să-l aresteze pe subalternul său, Bruner, pentru serviciu neglijent și
să aștepte o comisie care va analiza cazul (Baróti, op. cit., VII, p. 561).

27 Vameșul Olsner întreabă ce să facă cu birtul  berarului Folkerer,
care și-a părăsit postul, căci ar dori el să cumpere birtul acestuia (Idem, P.f.,
p. 111).

28 Ordin al Camerei Aulice pentru  instituirea unui al doilea post de
inspector cameral (Idem, I, p. 21).

29 Administrația ordonă vameșului din Orșova să nu perceapă vamă
pentru cuprul cumpărat de negustorii turci (Idem, P.f., p. 118).

FEBRUARIE
11 Districtul  Timișoara  publică  subrepartiția  contribuției  pe district

(Idem, III, p. 397).
16 Administrația ordonă vameșilor Taschner și Maxwald ca, până la

noi ordine, să interzică importul de fier (Idem, P.f., p. 115).
17 Administratorul Rossler spune că nu există în zona minieră atât fier

cât  au  nevoie  locuitorii  (Idem,  IV,  p.  50).  Districtul  Vârșeț  arată
Administrației  că, cnezul din Grădinari  l-a ucis pe un consătean, prins la
soția sa (Idem, IV, p. 509). Administrația îi ordonă lui Rossler să-i lase pe
locuitorii săraci să aducă căruțe cu fier  din jur (Idem, IV, p. 509). Christian
Prumeisl, vameșul din Radojevac, solicită o altă casă (Idem, VIII, p. 501).

19  Administrația  ordonă  districtului  Timișoara  ca,  funcționarul
acestuia,  Ramsdorffer,  cel  care  a  încasat  ducații  mitropolitului  de  la

28



Moldova, să prezinte rezultatul (Idem, III, p. 397). În fiecare district țuica să
fie comercializată doar prin  birturile fiscului (Idem, II, p. 153).

25 Contract între Administrație și  negustorul din Constantinopol, Isac
Sava, pentru cumpărarea a 5.000 chintale de cupru din Banat la prețul de 42
florini pe chintal (Idem, IX, p. 589).
  
  MARTIE

5 Răspunsul Administrației la înștiințarea că,  6 săteni din Zenta au
fugit, constă în arestarea cnezului local,  și eliberarea sa doar pe cauțiune
(Idem, III, p. 340). Administrația ordonă ca la începerea lucrărilor la câmp,
districtul Timișoara este obligat să aducă 1.500 de stânjeni de lemn pentru
garnizoana din oraș, și 50,5 stânjeni pentru compania regimentului Arcourt
(Idem, III,  p. 307). Contract între Administrație și negustorii macedoneni
Adam și Dima Jankovici, pentru cumpărarea a 2.000 chintale de cupru cu 44
florini chintalul (Idem, IX, p. 589).

10 Administrația  îi ordonă lui Kralik,  administratorul  de la Palanca
Nouă, să facă conscripția (Idem, III, p. 397).

11Primarul  și  Consiliul  Orășenesc  german  din  Timișoara  transmite
Administrației rugămintea măcelarilor de aici de creștere a prețului la carne
(Ibidem).

13 Administrația îi transmite preotului Paul Kaiser că, pentru postul
de la Rusova va trebui să  vorbească cu administratorul Schubert (Idem, II,
p. 153).

16 Administrația  ordonă districtului  Caransebeș să facă testamentul
bunurilor rămase de la brutarul Johann  Schober, de la Dognecea, la fel și cu
cele  rămase  de  la  decedata  Sophia  Mitterlin  (Idem,  VI,  p.  190).
Administrația îi ordonă lui Rossler să-i potolească pe locuitorii care spun că
au prea multe sarcini de îndeplinit  spre zona minieră (Idem, IV, p. 504).
Administrația îi  cere vicarului general romano-catolic să permită  mutarea
preoților între Sânnicolau Mare și Periam (Idem, P.f., p. 128). Administrația
spune  că,  prediul  Akac  este  dorit  de  Michael  Cerkic,  dar  acesta  este  al
miliției naționale de acolo (Idem, III, p. 309).

19 Administrația ordonă repararea podurilor dintre Sânnicolau Mare și
Szeged, iar pentru aceasta districtul Cenad va elibera contra chitanță 750 de
trunchiuri de copaci și 30 de căruțe (Idem, P.f., p. 106).

22  Districtul  Timișoara  arată  că,  localitatea  Ghiroda  vrea  să  se
dezvolte, dar pământul dorit este folosit de militari; dorește ca satele care țin
de casa de provizii Timișoara să ajute cu produse; mai spune că mortalitatea
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este mare în district (Idem, III, p. 357). Districtul Timișoara știe de dorința
lui  Caspar  Hammerschmid,  din  Giarmata,  de  a  se  căsători  cu  o  văduvă
(Idem, II, p. 357).

23  Ordin  al  Administrației  către  districtul  Cenad  ca,  locuitorii  din
Periam să arendeze prediul Harmad (Idem, II, p. 256).

25  Administrația   ordonă   districtelor  să  trimită   exemplarele  cu
tâlharii cunoscuți de ei (Idem, II, p. 153).

26  Administrația  îi  cere  comisarului  carantinei  din  Radojevac,
Christian  Prumeisl,  să  permită   ca produsele  perisabile,  ale   traficanților
aflați în carantină, să poată fi  vândute (Idem,VIII, p. 501).

   APRILIE
4 Administrația ordonă ca locotenentul Kayser, cel care se ocupă de

regularizarea  canalului  Bega,  să aibă bună asistență  și  să fie  bine plătită
(Idem, II, p. 153).

8 Administrația ordonă districtelor Orșova și Caransebeș să trimită un
număr suficient de cai spre zona minieră (Idem, II, p. 154). Administrația îi
eliberează  lui  Leyting  o  autorizație  pentru  a  pleca  la  rudele  sale  din
Schonstein (Idem, IX, p. 620). Districtul Becicherecu Mare arată că știe de
prezența tâlharilor în prediul Vida și satul Pardanj, și pornește în urmărirea
lor (Idem, III, p. 309). Camera Aulică decretează ca înaltul comisar militar
Wibmer să fie al doilea  inspector al Administrației (Idem, I, p. 21).

15  Contract  între  Administrație  și   Damian  Arnautovich  pentru
cumpărarea  a  300  chintale  de  cupru  din  Oravița  cu  suma  de  42  florini
chintalul (Idem, IX, p. 590).

20 Ordin sever al Administrației către primarul și Consiliul Orășenesc
ortodox  din  Timișoara,  în  privința  măririi,  cu  doar  2  creițari,  a  prețului
cărnii, la maxim 1 florin și 50 creițari (Idem, VI, p. 383).

24 Contract între Administrație și  ober-căpitanul miliției  naționale,
Horvath Roschay, pentru arendarea,  pe 2 ani, a prediilor Bodrog și Seleuș
contra unei sume de 110 florini (Idem, IX, p. 589).

29 Districtul Orșova arată că, magazia de provizii districtuală nu este
plină cu produse,  iar  țăranii  trebuie  să plătească 45 creițari  pe mierța  de
produse (Idem, VI, p. 242).

30 Administrația  ordonă districtelor  Lipova și  Timișoara  să  trimită
zilnic 50 de oameni la canalizarea Begăi (Idem, II, p. 154).

      MAI
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1  Contract  între  Administrație  și  meșterul  constructor  de  joagăre,
Weber,  pentru construirea a 4  joagăre la Rusca,  Marga și  Goleț,  contra
sumei de 400 florini anual (Idem, IX, p. 589).

2  Administrația  arată  că,  Peter  Solderer,  primarul  german  al
Timișoarei,  ține  în  arendă  prediul  Baratzkos  și  pentru  îndelungata  sa
activitate  ca  primar  dorește  să-l  țină  fără  bani  (Idem,  III,  p.  398).
Administrația  ordonă  districtelor  Lipova,  Timișoara,  Lugoj,  Vârșeț  și
Ciacova ca, pentru continuarea lucrărilor la cursurile de apă să aibă acolo
zilnic 100 de oameni (Idem, II, p. 154).

4 Administrația îi atrage atenția lui Salbek, la Lipova, despre felul în
care controlorii sării își fac datoria (Idem, VIII, p. 561).

11 Administrația spune  primarului din Timișoara să fie atent la felul
în care se comportă țiganii, iar dacă aceștia încalcă regulile, să-i aresteze sau
amendeze, iar pentru probleme mai grave să vorbească cu Muzul, arendașul
haraciului țiganilor (Idem, VI, p. 383). Administrația atenționează vămile să
fie  atente  la  Compania  Orientală  care   vrea  să  ducă  diferite  produse  în
Turcia, dar dacă nu au autorizație, nu le vor putea trece de vamă (Idem, II, p.
154).

14 Administrația  înștiințează  districtul  Vârșeț  că,  se  pot  duce  după
sarea repartizată districtului, 3.000 chintale, la Lipova (Idem, IV, p. 509).
Administratorul  districtual,  Kralik,  arată  că în  district  nu sunt restanțe  la
plata contribuției (Idem, III, p. 398).

16  Districtul  Becicherecu  Mare  arată  că  au  fost  prinși  9  tâlhari  în
prediul Sz. Kiraly; mai vorbește despre morarul  care i-a adăpostit,  și de
faptul  că  toți  sunt  în  arest  și  așteaptă  ordinul  Administrației  pentru
confruntarea finală (Idem, III, p. 310).

18 Administrația îi ordonă lui Kralik să meargă la Sânpetru, și să vadă
reclamația locuitorilor de acolo împotriva funcționarului de la Aradul Nou
(Idem, III, p. 398). Administrația revine la o  decizie mai veche cu privire la
hotărnicia   pământurilor  între  Palanca  Mare  a  Timișoarei  și  sătenii  din
Cerneteaz (Idem, III, p. 398).

21 Districtul Orșova arată că, sătenii din Pătaș nu au siguranța locului
din cauza tâlharilor (Idem, VI, p. 242).

22 Administratorul  Stromberger,  de  la  Caransebeș,  vorbește  despre
imposibilitatea  prinderii  tâlharilor ascunși în pădurile montane,  și despre
faptul că acum două zile, 5 tâlhari l-au răpit pe cnezul din Tamaska și l-au
dus cu ei în munți (Idem, VI, p. 191). Districtul Pancevo spune că: trei copii
s-au  înecat  la  scăldat;  a  fost  făcut  inventarul  bunurilor  rămase  de  la
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decedatul felcer din Pancevo, Peter Racour, iar familiile germane îl solicită
ca felcer pe Baronyai (Idem, III, p. 356).

25 Administrația ordonă districtului Orșova să lase, fără vamă, vinul
de Stiria, care are autorizația Camerei Aulice (Idem, P.f., p. 118). Ordin al
Administrației către districtele Vârșeț și Caransebeș, ca să ducă la Dognecea
și la Călina proviziile din magaziile districtuale (Idem, II, p. 154).

28  Administrația  arată  că,  Jovan  Bibic  nu  prejudiciază  cu  nimic
interesele locuitorilor din Giroc, dacă își face acolo o moară (Idem, III, p.
393).  Administrația  ordonă districtului  Caransebeș  să-i  judece pe cei  doi
oameni de la joagărul pe care l-au dat pe mâna tâlharilor (Idem, VI, p. 191).
Administrația  ordonă districtelor  Caransebeș  și  Vârșeț  să  aibă zilnic  100
oameni la  fortificații, și să-i plătească  cu 12 creițari pe zi, iar aceștia să
lucreze o lună acolo (Idem, II, p. 154).  

29 Ordin al  Administrației  către  districtul  Timișoara  să  lămurească
plângerea sătenilor din Giarmata împotriva locuitorilor din Palanca Mare a
Timișoarei,  în  privința  terenurilor  ocupate  cu  vii  (Idem,  III,  p.  398).
Districtul Palanca Nouă arată că, joagărul se va construi la Palanca Nouă
(Idem, VI, p. 191).

30  Contract  între  Administrație  și  corăbierul  belgrădean  Paul
Fussbringer,  pentru transportul de la Omoljica la Pancevo, și de acolo la
Viena, a cuprului din Banat, pentru  suma de 1 florin pe chintal (Idem, IX,
p.  589).  Administratorul  Rossler  înștiințează  Administrația  că  prediul
Genova  nu  este  al  sătenilor  din  Denta  ci  al  celor  din  Radovanz  (astăzi
Dejan) (Idem, IV, p. 509). Administrația îi ordonă lui Rossler să dea prediul
Genova  celor  din  Denta  (Ibidem).  Administratorul  Rossler  trimite
Administrației  o  scrisoare  a  subadministratorului  din  Caransebeș,
Wiselberger, prin care acesta spune că locuitorii nu pot participa la muncile
obligatorii, fiind ocupați cu muncile pe propriile ogoare (Idem, IV, p. 509).

31  Specificare  despre  prezența  muștelor  dăunătoare  animalelor  în
districtul Palanca Nouă (Idem, P.f., p. 30).

     IUNIE
1 Administrația ordonă districtelor Vârșeț și Caransebeș să încheie un

contract cu pădurarul din Bocșa, Anton Schmidt, pentru livrarea de cărbune
de lemn la mine (Idem, II, p. 154). Contract între Serviciul minier Oravița și
brutarul Johann Toth, pentru arendarea, pe trei ani, a morii, cu suma anuală
de 130 florini (Idem, IX, p. 590).
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2  Contract  între  administratorul  Rossler  și  inspectorul  domeniului
Schönbrunn,  pentru  a  duce  1.500  stânjeni  lemn  de  foc  garnizoanei  din
Pancevo, cu un beneficiu de 1 florin pe stânjen anual (Idem, IX, p. 589).

4 Administrația  ordonă  primarului și Consiliului Orășenesc german
din Timișoara, să  termine, în anul ce vine, casa judecătorului (Idem, VI, p.
285).

5 Districtul Caransebeș anunță Administrația că, la Dognecea s-a oprit
piața săptămânală, iar minele din zona Bocșa nu mai au provizii (Idem, VI,
p.  191).  Camera  Aulică   ordonă  Administrației  ca  lucrătorii  minieri  din
Tirol, ce vin în Banat, să primească zilnic: 24 creițari, bărbații; 12 creițari,
femeile, și 4 creițari copiii, iar conducătorul lor să dispună la discreție de 3
florini, la care se adaugă  costul transportului cu corabia, de 88 florini, în
total 728 florini și 48 creițari, bani care vor fi decontați de fisc (Idem, II, p.
22).

8 Administrația  arată că, Jacob Fronca și Josif Travalin,  pot aduce
220 găleți de vin din Țara Românească, având avizul necesar (Idem, P.f., p.
118).  Administrația  ordonă  districtelor  Ciacova  și  Vârșeț  să  tempereze
excesele  pandurilor  asupra  locuitorilor  (Idem,  II,  p.  154).  Administrația
înștiințează districtele Palanca Nouă, Vârșeț și Caransebeș despre faptul că
piața  săptămânală  de  la  Dognecea,  se  ține  vinerea  (Idem,  II,  p.  154).
Administrația   atenționează  districtul  Caransebeș  asupra  exceselor
pandurilor asupra locuitorilor, în situația în care aceștia caută tâlharii (Idem,
VI, p. 191).

9  Districtul  Pancevo  închide  memoriul  depus  de  primarul   din
Pancevo, Johann Anton (Idem, III, p. 356). Maxwald, vameșul, arată că, va
trimite de la Szeged la Orșova 3.872 trunchiuri de copaci și așteaptă alte
transporturi de la Tokay (Idem, P.f., p. 186).

10 Petru Staraz nu este de acord cu trecerea fiicei  sale,  Eva,  de la
religia ortodoxă la cea romano-catolică.

14 Administrația ordonă districtului Vârșeț ca, trupul unui tâlhar ucis
să fie urcat în spânzurătoare (Idem, IV, p. 509).

15 Administrația îi ordonă vameșului Olsner, de la Aradul Nou, să
rezilieze contractul de arendă cu birtașul Fokerer, și să aștepte  soluția de la
von  Rebentisch  (Idem,  P.f.,  p.  111).  Contract  între  Administrație  și
pădurarul Kohllmann, pentru livrarea spre mine a 30.000 măsuri de cărbune
de  lemn,  la  16  creițari  măsura  (Idem,  IX,  p.  590).  Contract  între
Administrație  și  Ibrahim  pașa,  din  Sarajevo,  pentru  cumpărarea  a  200
chintale de cupru la 41 florini chintalul (Idem, IX, p. 590). Administrația
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cere districtului Pancevo să trimită 30 de căruțe la Belgrad, acolo unde au
ajuns minierii tirolezi și să-i transporte la Oravița (Idem, III, p. 356).

18 Contract între Administrație și negustorul craiovean, Stanislavici,
pentru arenda de 2.222 florini și 12,5 creițari, pe trei ani (Idem, IX, p. 589).

20  Administrația  ordonă  administratorului  Rossler,  să  trimită,  din
districtul Vârșeț, 30.000  bucăți scândură pentru construirea morii fiscului
de la Socol (Idem, IX, p. 509).

25 Administrația  îi permite  vameșului Weisz,  de la Orșova, să lase
sarea venită din Țara Românească, iar în privința construirii unui depozit de
sare la Orșova, îi cere să discute cu colonelul baron Ehrmann, care va cere
încuviințarea guvernatorului (Idem, VIII, p. 502).

27 Ordin al Camerei Aulice pentru construirea unui depozit de sare la
Orșova (Idem, I, p. 21). Administratorul Kralik constată neînțelegerile dintre
sătenii din Sânpetru și  omul său, și dintre acesta și preotul de acolo (Idem,
III, p. 398).

29  Administrația  îi  ordonă  lui  Wachter,  de  la  Cenad,   că  miliția
națională are drept de folosință asupra unui pământ de la Kiszombor (Idem,
II,  p.  257).  Administrația  arată  că  perioada  de  scutire   a  coloniștilor  a
expirat, și aceștia vor trebui să înceapă să plătească  dările (Idem, II, p. 154).

30  Districtul   Becicherecu  Mare  transcrie   plângerile  locuitorilor
împotriva încartiruirii cavaleriei acolo (Idem, III, p. 310).
  
     IULIE

1 Administrația ordonă tuturor vămilor să-i oprească pe muncitorii și
pe  minierii  care  vor  să  părăsească  Banatul,  și  nu au un pașaport  valabil
(Idem, II, p. 155). Toate familiile de coloniști vor fi înscrise pe formulare
(Idem, VI, p. 242).

3  Administrația  comunică  districtului  Vârșeț  că,   toate  persoanele,
care nu se pot întreține singure, sunt scutite de plata contribuției, dar niciun
om venit aici, în district, nu va beneficia de aceste scutiri (Idem, IV, p. 509).
Martin  Sebald  comunică  Administrației  faptul  că,  joia  trecută  a  fost  la
târgul de la Izlaz și a cumpărat diverse produse de la evreul Bacharach, iar
acum solicită permisiunea de a le introduce în Banat (Idem, VIII, p. 502).

13  Administrația  bănățeană  îi  mulțumește  celei  din  Belgrad  pentru
retrocedarea lucrătorilor minieri fugiți acolo (Idem, VIII, p. 502).

16 Administrația anunță că, funcționarii vor permite libera circulație a
oamenilor  și  animalelor,  în  următoarele  5-6  zile  (Idem,  P.f.,  p.  106).
Contract între Administrație și birtașul Fokerer, pentru arendarea  birtului de

34



la Aradul Nou pentru suma de 150 florini pe an, dar va vinde berea cu 1
florin și 30 creițari, iar țuica cu 7 florini găleata (Idem, IX, p. 590). Contract
între Administrație și turcii Hagi Salini și Mustafa pentru cumpărarea a 400
chintale de cupru, cu prețul de 44 florini pe chintal (Idem, IX, p. 590).

17  Contract  între  Administrație  și  negustorul   sibian,  Constantin
Melenici, pentru cumpărarea a 170 chintale de cupru, la prețul de 44 florini
chintalul (Idem, IX, p. 590).

19  Nicolaus  Sonnenberg,  administratorul  districtului  Cenad,   cere
instrucțiuni  în  privința  tâlharilor  Radu  și  Dumitru,  aflați  în  arest,  dar  și
pentru valoarea contribuției pe care coloniștii germani din Periam trebuie să
o plătească (Idem, II, p. 257).

25 Olsner, vameșul din Aradul Nou, întreabă dacă disponibilul de 170
florini îl poate da bisericii  (Idem, P.f., p. 121).

27 Johann Schmidt, oficial din Neu Szeged, întreabă dacă îi poate da
vameșului Maxwald,  de la Szeged, cambiatura de la Beba (Idem, P.f.,  p.
119).

30 Administrația îi ordonă lui Maxwald, să-i dea lui Johann  Schik,
cambiatura Bebei (Idem, P.f., p. 118).

31  Administrația  primește  un  tabel  cu  lucrările  de  fortificare  a
Orșovei,  pe o săptămână,  în  care se specifică  suma de 519 florini  și  55
creițari, ca plată a muncitorilor și meșterilor de acolo (Idem, IX, p. 590).

   
AUGUST

1  Administrația  spune  districtului  Pancevo  că,  pentru  conscrierea
coloniștilor  la  plata  contribuției,  trebuie  să  aștepte  o  patentă  imperială
(Idem, III, p. 356).

5  Districtul  Vârșeț  cere  Administrației  o  specificație  în  privința
modului în care să fie tratați coloniștii din district (Idem, IV, p. 510).

9  Districtul  Becicherecu  Mare  arată  că  în  urma  marilor  inundații,
podul peste Bega, la Szige, s-a rupt și trebuie reparat. Întreabă din ce bani
(Idem, III, p. 310). Un tabel cu coloniștii germani din districtul Becicherecu
Mare, care vor plăti contribuția de la 1 noiembrie 1729 (Ibidem).

10  Administrația  ordonă  districtului  Caransebeș  ca,  de  îndată  ce
primește acest ordin, să  ducă la robotă, nu 75 oameni ca până acum, ci 100
(Idem, VI, p. 195).

13 Administrația ordonă construirea la Variaș a unui adăpost pentru
vite (Idem, III, p. 398). Administrația cere vămii Orșova să nu mai permită
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circulația și contrabanda cu ducații Olandei, și mai ales, cu cei din Kremnica
(Idem, P.f., p. 118). Administrația îi cere districtului Vârșeț să-l lase liber pe
fostul tâlhar Miat, și să-l și plătească pentru informațiile sale (Idem, IV, p.
560).

14  Districtul  Vârșeț  îl  trimite  Administrației  pe  Isac  Topolovici,
pentru interogatoriu (Idem, IX, p. 560).

21  Districtul  Pancevo  raportează  Administrației  că,  a  încheiat
înscrierea  coloniștilor,  dar  nu știe  la  ce valoare să  le  impună contribuția
(Idem, III,  p.  356).  Funcționarul  sării,  Thomas Strobl,  vorbește  despre o
aprobare a lui Mercy, pentru un transport de cupru (Idem, VIII, p. 561).

22 Math Streit,  vameș din Izlaz, îi  scrie lui von Rebentisch despre:
lâna adunată acolo; boala care bântuie la Târnova, Arvandahor și Oravița,
cât și despre faptul că ar dori să arendeze pescuitul în Banat (Idem, VIII, p.
501).

24  Contract  între  Administrație  și  evreul  constantinopolitan,  Isac
Moise,  pentru  cumpărarea  a  8.000  chintale  de  cupru,  de  la  Oravița  și
Majdanpek, pentru  42 florini chintalul (Idem, IX, p. 590). Administrația îi
ordonă lui  Taschner,  vameș din Pancevo, să meargă la  Belgrad,  unde să
discute cu evreul Mayer despre cumpărarea cuprului și plumbului din Banat
(Idem, P.f., p. 115). Ordin al Camerei Aulice pentru ducerea de la Szeged la
Orșova a 6.000 trunchiuri de copaci pentru fortificații (Idem, I, p. 21).

27 Administrația  ordonă tuturor  districtelor  să  plătească  munca  la
robotă, și interzice subadministratorilor și funcționarilor să folosească 4 cai
la trăsură, după stilul francez (Idem, II, p. 155).

31  Administrația  ordonă  districtelor  Ciacova,  Lugoj,  Lipova  și
Timișoara, să intensifice munca la canalul Bega, iar funcționarii care nu fac
asta, să fie arestați (Idem, II, p. 155).

SEPTEMBRIE
2 Administrația  întreabă  districtul  Pancevo cum face ca sătenii  din

Dubovac,  fugiți  cu  tot  cu  vite,  să  se  întoarcă  (Idem,  III,  p.  356).
Administrația  ia  cunoștință  de  cererea  lui  Kramer,  cel  care  de  10  ani
arendează  prediul  Beșenova,  și  aduce acest  fapt  la  cunoștința  districtului
Timișoara (Idem, III, p. 398).

6 Administrația ordonă districtului Pancevo, să trimită un echipaj la
Denta, cât și vin, căci Mercy  se află în vizită de lucru acolo (Idem, III, p.
356).
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7  Camera  Aulică  ordonă  Administrației,  să  grăbească  construirea
acelui depozit de sare, la Orșova (Idem, II, p. 22).

10 Administrația ordonă ca un tâlhar sau un vagabond, care nu vrea să
se predea, să fie ucis, și spune că și la Izvin sunt vagabonzi (Idem, III, p.
399).

17  Von  Walltrin,  Rittmeister  în  regimentul  din  Negotin,  îi  scrie
guvernatorului  Mercy  despre  faptele  comandantului  de  la  Orșova,  care
negociază tot felul de lucruri cu pașa de Vidin (Idem, VIII, p. 523).

23  Ordin  circular  al  Administrației  pentru  ca  toți  funcționarii  să
participe  cu  solemnitate,  pe  2  octombrie,  la  canonizarea  sfântului  Ioan
Nepomuk, patronul catolicilor din Banat (Idem, II, p. 155).

24  Administrația  înștiințează  districtul  Caransebeș  că,  Sebald,
administratorul fabricii de aba de la Borlova, a murit la Izlaz (Idem, VI, p.
191).

OCTOMBRIE
1 Administrația ordonă districtului Caransebeș ca doritorii, care vor să

cumpere grăsime, să participe la o licitație (Idem, VI, p. 191).
9 Districtul Caransebeș arată că, ocaua de grăsime de vită se vinde cu

15 creițari (Idem, VI, p. 191).
12 Noul controlor al sării de la Lipova, Brunner, își primește acum

salariul (Idem, VIII, p. 561).
22 Administrația ordonă districtului Pancevo ca, cei ce cultivă vii, au

dreptul să vândă, la liber, o treime din producție, restul va fi vămuit (Idem,
P.f.,  p.  116).  Administrația  ordonă  districtului  Pancevo  să  aducă  de  la
Belgrad, atât pe mineri cât și pe lucrătorii de fortificații (Idem, III, p. 356).

27 Felicitare pentru guvernatorul Mercy, la aniversarea  zilei de nume,
din partea lui  Greiner von Misletin, vameșul din Borcea (Idem, II, p. 503).

30 Districtul Pancevo spune Administrației că, nu a reușit să aducă, de
la Belgrad, lucrătorii pentru construirea fortificațiilor (Idem, III, p. 356).

NOIEMBRIE
1 Instrucțiuni ale Administrației pentru Ludwig Wekmann, funcționar

însărcinat  cu contractarea  diferitelor  tipuri  de  cărămizi  pentru  construcții
civile și militare, inclusiv cu încheierea contractelor de producție și  vânzare
a acestora (Idem, P.f., p. 23).
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4 Contract între Administrație și Lurwig Holtzman, pentru fabricarea
și vânzarea cărămizilor pentru construirea fortificațiilor Timișoarei, mia de
cărămizi va fi cumpărată cu 3 florini și 27 creițari (Idem, IX, p. 590).

6 Vama din Orșova anunță Administrația că doi negustori din Brașov
sunt  în  vamă,  cu  o  mie  de  coase,  pe  care  vor  să  le  ducă  spre  Țara
Românească, dar nu au autorizație de export de la Consiliul de război (Idem,
VIII, p. 503).

8 Administrația ordonă ca lucrătorii de la ape, care lucrează la Boldur,
să poată folosi  fânul de acolo (Idem, III, p. 399).

9 Administrația  ordonă ca,  negustorii  care vor să ducă cele  10.000
coase spre Turcia trebuie, să aibă avizul Consiliului de război (Idem, P.f., p.
118).

10 Camera Aulică ordonă Administrației ca, medicii ce staționează la
Orșova să trateze bolnavii din zonă (Idem, II, p. 22). Districtul Becicherecu
Mare anunță că, mai mulți locuitori din Zenta și Szige au fugit și că a prins 6
dintre fugari, pe care i-a întemnițat (Idem, III, p. 310).

12 Ordin  al  Administrației  ca,  mierea  și   ceara,  să  nu  fie  vândute
negustorilor străini (Idem, II, p. 15).

15  Administrația  cere  districtelor  Făget  și  Lipova,  să  nu  permită
intrarea  animalelor  din  Țara  Românească  și  Transilvania,  din  cauza
epidemiei de acolo, decât cu un adevărat certificat de sănătate (Idem, II, p.
155).

19  Fiscul  îl  numește  pe  Johann  Joseph  Gloresc,  ca  medic  al
Administrației, cu suma  de 400 florini, de la 1 septembrie (Idem, II, p. 22).

23 Act de la districtul Becicherecu Mare cu rugămintea locuitorilor
rămași la Szige, de a nu plăti și contribuția celor fugiți (Idem, II, p. 310).

25  Administrația  transmite  vămii  Orșova  ca,  cele  10.000  coase  să
treacă în Turcia, dar interzice orice export de pulbere și plumb (Idem, P.f.,
p. 118).

26  Contract  între  Administrație  și  pădurarul  principal  Lechthaler,
pentru ca acesta să livreze zonelor miniere, cărbune de lemn, cu 16 creițari
măsura (Idem, IX, p. 590). Administrația ordonă administratorilor principali
Raț,  Schubert  și  Rossler,  să   se  îngrijească  de  o  mai  bună exploatare  a
lemnului, și să-i angreneze în această activitate și pe subalterni, pădurari și
populație (Idem, II, p. 155). Administrația spune că, preotul Wilhelm Gobel,
este  numit  preot  la  Ciacova,  dar  trebuie  să   se  înțeleagă  și  cu
administratorul de acolo (Idem, II, p. 155).

38



29  La  Timișoara  se  înființează  Serviciul  sanitar  al  Banatului,  în
subordinea Serviciului sanitar al curții imperiale.

30  Camera  Aulică  îl  transferă  pe  meșterul  minier  Palits,  de  la
Majdanpek,  la Dognecea  (Idem,II,p.22).

DECEMBRIE
3  Districtul  Caransebeș   anunță  Administrației  îmbolnăvirea  unuia

dintre meșteri, și speră în însănătoșirea sa (Idem, VI, p. 192).
5 Districtul Becicherecu Mare întreabă cum să procedeze cu căpitanul

haiducilor,  care vrea să înstrăineze trei stupi și 100 de oi (Idem, III, p. 310).
7 Camera Aulică comunică Administrației dorința contelui Gyulai, din

Transilvania, de a reprimi bunurile sale din Banat (Idem, II, p. 22).
10 Administrația îi cere lui Rossler, să permită unui locuitor din cercul

Carașova să plece la muncă în zona minieră (Idem, IV, p. 510).
26  Camera  Aulică  înștiințează  Administrația  despre  moartea

episcopului romano-catolic de Cenad, contele Ladislau Nadasdy (Idem, II,
p. 22).

29 Contract între Administrație și negustorul de fier, Michael Hany, și
meșterul fierar Joseph Rochel, pentru lucrări de fierărie la fabrica de postav
din Timișoara pentru suma de 190 florini pe an (Idem, IX, p. 591). Contract
între  Administrație  și  meșterul  Johann  Kochermuller,  pentru   lucrări  cu
suma anuală de 120 florini (Idem, IX, p. 591).

30  Administrația  ordonă  districtelor  Lugoj  și  Lipova,  să  cerceteze
dacă supușii contelui Gyulai au fugit, sau nu, în Banat (Idem, II, p. 166).

31 Se arată ce cantitate de sare a intrat în Banat, la Vodița, din Țara
Românească, în cursul anului 1729 (Idem, VIII, p. 503).

FĂRĂ DATĂ
-  Se  dorește  construirea  unui  apeduct  de  la  Giarmata  la  Timișoara  (A.
Hammer, Geschichte der Pest, p. 18). 
- Din acest an, coloniștii încep să plătească contribuția, după averea fiecărei
familii (T. Simu, Colonizarea, p. 23).
- La Timișoara se înființează Asociația Comercianților de Vite.
- Se emite un formular după care fiecare sat trebuia să se descrie (Baróti, op.
cit., p. 30).
- Un decret către toate districtele în privința modului în care cetățenii din
Turcia puteau intra în imperiu (Idem, IX, p. 590).  
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- Se încheie, după 10 ani, construcția cazărmii Transilvania, cu o lungime de
255 stânjeni (J. N. Preyer, op. cit.).
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Abstract
The  present  paper  FROM  THE  CHRONOLOGY  OF  THE

IMPERIAL BANAT (1730) is a small part of the great research theme THE
CRONOLOGY OF THE IMPERIAL BANAT (1716-1753). It aims to present
the year, month, day and the events that happened then. 

The Scientific Researcher I, dr. Ioan Hategan, proposed this theme
several years ago, and since then we have started working on it, translating,
analysing and putting together the information that we had obtained. Most
of the information was in German and it was found in the work of Baróti
Lajos (Ludwig Grün) published in the magazine of the museum in Banat,
called Tőrténelmi és Régeszeti Ertésitő between 1893-1907. 

To  conclude  with,  we  desire  to  create  a  complex  work,  and  the
documents which have been synthetized and summarised, to provide useful
and accessible information to all the readers.

Lucrarea  de  față  este  o  mică  parte  din  cercetarea  Cronologia
Banatului imperial (1716-1753) prezentând evenimentele anului 1730 și se
bazează pe traducerea din germană în română a celor  10  fascicole publicate
de  Baróti  Lajos  (Ludwig  Grün)  în  cadrul  revistei  muzeului  bănățean
Tőrténelmi és Régeszeti Ertésitő între anii 1893 și 1907. Fiecare fasciculă
are cel puțin o sută de pagini și chiar mai mult.

Problematica stăpânirii habsburgice asupra Banatului (1716-1778) a
fost discutată și analizată, parțial, în câteva cărți apărute în limba română
sau germană. Majoritatea lor s-au ocupat de probleme economice, sociale și
câteodată administrative. 

Acești 62 de ani au marcat profund istoria Banatului. În primul rând,
vechea nobilime nu a mai fost admisă cu dreptul de proprietate în această
țară. Împăratul era stăpânul pământului și al subsolului, iar Banatul era o
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proprietate a casei de Habsburg condusă printr-un guvernator militar și civil,
iar administrația provincială era subordonată Curții Aulice de la Viena.
Astfel,  în paginile ce urmează,  prezentăm situația din Banat pe parcursul
anului 1730.

1730
IANUARIE

1  Noul  episcop  romano-catolic  este  Adalbert  Freiherr  von
Falkenstein (Brandeis-Lessl, op. cit., p. 15). Administrația arată că, perioada
de scutire  de  dări  a  coloniștilor  germani  a  expirat,  iar  aceștia  trebuie  să
plătească în acest an contribuția de 837 florini și 59,5 creițari (Baróti, op.
cit., III, p. 399).

5  Stromberg,  administratorul  districtului  Caransebeș,  spune
Administrației că, din cauza zăpezii abundente nu a putut trimite lemnele la
Orșova,  pentru  că  locuitorii  nu-și  pot  urni  căruțele  de  sub  zăpadă.  Mai
anunță și faptul că, cei 3.000 stânjeni de lemn din zona Bocșei nu i-a putut
trimite spre Timișoara. În plus, anunță și moartea poștașului și vameșului,
von  Zmatlik,  din  Marga,  și  că  l-a  desemnat  provizoriu  acolo  pe  Pezler
(Idem, VI, p. 192).

9 Camera Aulică înștiințează Administrația generalului von Wallis
de a face o vizită prin ținut (Idem, I, p. 22).

11 Administrația ordonă districtelor Vârșeț, Palanca Nouă și Almăj,
să trimită locuitorii cu căruțele la pădure (Idem, II, p. 156). Același ordin e
valabil și pentru districtul Caransebeș (Idem, VI, p. 192).

14 Administrația întreabă pe cea din Belgrad dacă prețurile de acolo
sunt egale cu cele din Banat: un pfunt de carne de vită  la 1 poltură, carnea
de porc la 2 creițari, și cea de miel la 3 creițari (Idem, VIII, p. 503).

28 Episcopul von Falkenstein îi spune guvernatorului Mercy că, îi
oferă prietenia și îl așteaptă  la Viena (Idem, II, p. 370).

FEBRUARIE
2  Nicolaus  Hemelgeist,  funcționarul  însărcinat  cu  băuturile  de  la

Orșova,  raportează  Administrației  extrasul  berăriei  de  acolo,  pe  luna
ianuarie (Idem, VIII, p. 503).

6 Administrația ordonă ca, satul Neudorf, de lângă Lipova, ce ține de
districtul Timișoara, să aibă o nouă contribuție pentru acest an (Idem, III, p.
399).
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7  Camera  Aulică  spune  Administrației  să  fie  mai  atentă  la
clasificarea cuprului  bănățean (Idem, I, p. 23).

14  Camera  Aulică  spune  Administrației  să  păstreze  rangurile
preoților și canonicilor catolici, până la noi dispoziții (Idem, I, p. 22).

16 Contract între Administrație și evreul Samson  Bacharach, pentru
arendarea  pe  termen  nelimitat,  a  fabricii   de  postav  de  lângă  poarta
Lugojului,  din Timișoara,  cu  sporirea  arendei  anuale  de  la  800 la  1.000
florini, inclusiv pentru birt și măcelărie (Idem, IX, p. 591).

18  Adalbert,  superiorul  ordinului  capucin,  dorește  să  ridice  o
mănăstire și solicită 1.000 florini (Idem, P.f., p. 128).

19 Districtul Cenad spune că a primit ordinul Administrației din 15
februarie, privitor la valoarea contribuției, dar arată că din cauza înghețului
Mureșului și Tisei, locuitorii nu pot negocia produsele (Idem, II, p. 257).

25 Fiscul imperial anunță Administrația că, funcționarii de la Szeged
vor trimite trunchiuri de copaci pentru fortificarea Orșovei (Idem, I, p. 23).
Contract  între  Administrație  și  Hagi  Mustafa,  din  Sarajevo,  pentru
cumpărarea a 300 chintale de cupru, la prețul de 42 florini chintalul (Idem,
IX, p. 591).

26 Districtul Caransebeș anunță că, mâine va trimite un funcționar la
Timișoara, cu suma de 5.000 florini, și că restul contribuției o va strânge
după posibilități (Idem, VI, p. 192).

27  Administrația  ordonă  districtelor  ca,  la  deszăpezire  să  trimită
lemne  de  foc  pentru  garnizoane,  după  cum urmează:   pentru  Timișoara
2.000 stânjeni, pentru districtul Lipova 2.000 stânjeni (Idem, II, p. 156).

28 Districtul Becicherecu Mare spune că, știe din surse sigure, că
mai mulți locuitori de acolo vor să emigreze în districtul Bacs (Idem, III, p.
311).
  
MARTIE

1  Administrația  ordonă  administratorilor  din  districtele  Lipova  și
Ciacova să aducă meșteri,  pentru trotuarele satelor de coloniști din aceste
districte (Idem, III, p. 156).

5 Cerere a căpitanului de haiduci, Palco, pentru ca Administrația să
dea  fiecărei  familii  de  haiduci,  drepturile  cuvenite  (Idem,  P.f.,  p.  6).
Districtul Becicherecu Mare arată că, un locuitor din Zenta a fugit, iar alții
au aceleași  gânduri, așa că, căpitanul haiducilor trebuie să fie  cu atenția
sporită (Idem, III, p. 311).
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15 Administrația  ordonă districtului  Caransebeș  ca,   cei  4  tâlhari,
care  i-au  prădat  și  ucis  pe  grecii  din  Oravița,  să  fie  prinși  și  pedepsiți
exemplar (Idem, VI, p. 193). Administrația ordonă vameșilor din Orșova, să
fie foarte atenți la importul de vite din Țara Românească, ca nu cumva să fie
bolnave (Idem, VIII, p. 503).

17  Fiscul  imperial  spune   districtului  Orșova  ca,  baronul  von
Falkenstein, noul comandant al cetății de aici, să fie retribuit anual cu suma
de 1.740 florini (Idem, I, p. 33).

19 Districtul Caransebeș raportează Administrației boala meșterului
de aici, și amânarea probelor noii manufacturi. Subadministratorul a plecat
deja  în  urmărirea  acelor  tâlhari,  care    i-au  ucis  pe  negustorii  greci  din
Oravița. Mai raportează că, nu a reușit să transporte lemnele spre Bocșa, din
cauza iernii grele (Idem, VI, p. 192).

23 Districtul  Vârșeț trimite  la  Timișoara  un ucigaș,  care și-a ucis
cumnatul (Idem, IV, p. 510).

24 Camera Aulică îl numește pe  comisarul militar din Timișoara,
Wilhelm Engerman, drept consilier administrativ (Idem, I, p. 23). Camera
Aulică  cere  Administrației  să  instruiască  toți  vameșii  din  punctele  de
graniță, pentru ca aceștia să dețină o evidență, și nominală, a negustorilor
turci, greci și rascieni, ce doresc să intre în Banat (Idem, I, p. 23).

28  Guvernatorul  Mercy  spune  districtelor  Lipova,  Vârșeț,  Lugoj,
Caransebeș și Pancevo că,  dorește să recruteze oameni pentru regimentul
său, și le cere să lase liberă recrutarea (Idem, II, p. 156).

APRILIE
1  Notkay,  subadministratorul  districtului  Timișoara,  spune  că  în

focul de la Freidorf au ars 15 case (Idem, P.f., p. 6). O scrisoare a lui Johann
Peter Heumuller,  pentru arendarea berăriei  de acolo, pentru suma de 843
florini  și  34 creițari,  a  depus două scrisori  de schimb în valoare  de 570
florini, și pune gaj și casa sa din Palanca Nouă (Idem, P.f., p. 6).

2  Cerere  a  lui  Jovan  Irțcovici,  căpitan  de  haiduci,  către
Administrație, pentru drepturile familiilor acestora (Idem, P.f., p. 6).

6 Administrația  ordonă vameșului  Stromer,   dar și   lui  Maxwald,
Salbek și celor din filiala Becicherecu Mare,  ca să fie atenți la negustorii
străini,  care  intră  în  Banat.  Să  aibă  pașaport  sau  o  autorizație  de  la
comandamentul militar, sau un act de la administratorii districtuali (Idem, II,
p. 156).
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26 Administrația  îi  permite  lui  Maynzner,  din Vârșeț,  să  plece la
Frankfurt,  pentru moștenirea soției  sale (Idem, IX, p. 620). Administrația
ordonă districtului Orșova să dea un exemplu pentru tâlharii din pădurile de
acolo (Idem, VI, p. 242).

29 Camera Aulică îi cere Administrației să vândă 3-400 chintale de
cupru, pe credit, negustorilor din Constantinopol (Idem, I, p. 23).

MAI
4 Districtul  Orșova  arată  că,  familiile  germane  de  aici  trebuie  să

plătească, drept contribuție, suma de 175 florini (Idem, VI, p. 242).
6  Districtul  Timișoara  arată  că,  vitele  lui  Serbovan,  locuitor  din

Seceani, au fost  sechestrate de un locuitor de lângă Mureș (Idem, III, p.
399).  Administrația  ordonă  districtelor  Pancevo  și  Becicherecu  Mare,  să
delege zilnic, 30 de oameni, la muncă, la fortificații și pentru străzi (Idem,
II, p. 157).

9 Kapucssy, vicarul general al episcopiei catolice, arată că nici până
acum nu sunt terminate construcțiile pentru parohia Szeged (Idem, P.f., p.
128).

12 Administrația ordonă ca, în cel mai scurt timp, să fie terminate
construcțiile pentru ordinul franciscan (Idem, III, p. 391).

15 Camera Aulică decide să-i dea generalului von Wallis un alt sat
fiscal, în locul Neudorfului din Banat (Idem, I, p. 12).

20 Paul Falk, capelan, dorește să inaugureze prima capelă ridicată
sub  auspiciile  guvernatorului  Mercy  (Idem,  II,  p.  173).  Camera  Aulică
ordonă Administrației să strângă contribuția locuitorilor, doar în  monedele
de circulație în imperiu (Ibidem).

24 Administrația cere vămii Orșova, să nu permită importul, decât a
acelor produse ce au autorizația Consiliului de război (Idem, VIII, p. 503).

26  Camera  Aulică  transmite  Administrației  scrisoarea  contelui
Camerei ungare, baronul von Sternbach, asupra calității minereurilor de la
Dognecea (Idem, I, p. 24).

30 Administrația arată că,  funcționarii districtului Becicherecu Mare
trebuie să fie mai  silitori în munca lor (Idem, III, p. 311).

IUNIE
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3  La  3  iunie,  noul  comandant  al  cetății  Timișoara  este  Johann
Friedrich, cavaler de Speung, până  pe 6 iunie 1732. Moare în 1739, și este
înmormântat în biserica iezuiților (A. P. Petri, Die Festung, p. 83).

8  Fiscul  înștiințează  Administrația  că,  colonelul-locotenent  din
Pancevo, Franz Xaver Eyersperg,  este avansat în funcție (Idem, I, p. 24).

9 Arendașul morii din Orșova arată că, din cauza inundațiilor, moara
din Orșova  este  deteriorată, și trebuie să o repare (Idem, II, p. 242).

10  Contract  între  Camera  Aulică  și  von  Rebentisch  și  asociații,
pentru o arendă, pe următorii trei ani, de 90.000 florini (Idem, IX, p. 591).

17  Fiscul  confirmă  uriașa  arendă  a  lui  von  Rebentisch  și  a
asociațiilor,  pentru  toate  produsele  din  Banat  și  Timoc  (Idem,  I,  p.  24).
Fiscul înștiințează Administrația că, toate vămile din Banat, Transilvania,
Oltenia, Serbia, Slavonia și Srem sunt arendate lui von Neffzern, pentru o
sumă anuală de 192.000 florini (Ibidem). Administrația acordă asistență lui
de  Rios  în  privința  prinderii  tâlharilor,  care  l-au  prădat  pe  poștașul  din
Slatina (Idem, VI, p. 192).

20 Administrația  ordonă districtelor  Lipova și  Ciacova să asigure
fânul și iarba pentru regimentul de cuirasieri Mercy, cu căruțe trase de 4 boi,
și care să însoțească trupa (Idem, II, p. 157).

23 Administrația  aduce la  cunoștința  tuturor  districtelor  faptul  că,
Wilhelm von Egerman a devenit comisarul principal de război și inspector
administrativ (Idem, II, p. 157).

28 Circulară  a  Administrației  pentru  toate  districtele  și  în  special
pentru  administratorii  Wassy,  Rossler  și  Schubert  în  privința  pieței  din
Ciacova, și a celor săptămânale din Palanca Mare și Mică a Timișoarei, care
se vor desfășura marțea și vinerea (Idem, II, p. 157).

30 Circulară a Administrației către toate districtele și funcționarii în
privința arendei luate de von Rebentisch, și asociații săi (Idem, II, p. 157).

IULIE
1 Baronul  Falkenstein  îl  înștiințează  pe guvernatorul  Mercy că,  a

obținut o audiență la prințul Eugeniu de Savoya, cu care va discuta toate
problemele de interes pentru regiune (Idem, P.f., p. 118). Fiscul înștiințează
Administrația despre noul rol al lui Johann von Sprung, comandantul cetății
Timișoara, care este și membru în Consiliul administrativ (Idem, I, p. 24).

5  Administrația  îl  înștiințează  pe  comisarul  carantinei  de  la
Radojevac că, din înalt ordin, carantina durează 28 de zile (Idem, VIII, p.
503).
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8  Administrația  primește  scrisoarea  unui  lucrător  în  cupru,  din
Timișoara,  despre faptul că,  Josim Jossovic,  căpitanul  de la Akac,  a luat
niște cai (Idem, III, p. 311).

19 O scrisoare a administratorului Wassy, în care arătă îndelungile și
credincioasele sale servicii, și dorește să-și facă testamentul (Idem, P.f., p.
26).

29 Administrația ordonă districtului Vârșeț să-l ia la audieri pe un
anume  Lavisa,  bănuit  de  omor  (Idem,  IV,  p.  511).  Administrația  către
vameșul din Orșova, să nu permită trecerea nici unui animal din Oltenia,
căci acolo este epidemie (Idem, P.f., p. 119).

31 Districtul Vârșeț îl trimite Administrației pe Paul Ferencz, spre
confruntare cu o văduvă (Idem, IV, p. 510).

AUGUST
5 Ordin al Administrației  către districtele Pancevo, Palanca Nouă,

Caransebeș și Orșova,  arătând că este interzis consumul țuicii și șerbetului,
în afara birturilor stabilite (Idem, II, p. 158).

7 Moare mitropolitul Moise Petrovici,  de la Sremski Karlovci, și-l
desemnează ca urmaș pe  Nicolae Dimitrovici (Idem, III, p. 395). Districtul
Timișoara  arată  că,  Lohn,  din Giarmata,  este  supus contribuției,  căci  toți
locuitorii de acolo o plătesc acum (Idem, III, p. 395).

10 Administrația  ordonă districtului  Caransebeș să repare podurile
distruse  de  inundații,  și  să  aibă  grijă  ca  epidemia  animalelor,  să  nu  se
răspândească (Idem, VI, p. 192).

12 Ordin al Administrației  către administratorii  Gurtler și Rossler,
arătând că din pricina ploilor s-au distrus podurile, și să le repare de urgență,
la fel și drumurile. La fel să repare și casele distruse, cum ar fi cazarma din
Orșova, iar în zonele Carașova și Almăj e nevoie de 50.000 șindrile (Idem,
II, p. 157).

14 Districtul Timișoara arată că, satul Variaș mai este dator cu suma
de 600 florini (Idem, III, p. 396).

16 Christian Prumeisl, comisarul carantinei de la Radojevac, arată că
boala s-a întins de la Niș încoace, și că nu mai permite nici unui călător și
căruțe să treacă (Idem, VIII, p. 504).

19 Administrația îi cere lui Prumeisl vești despre răspândirea bolii
(Idem, VIII, p. 504).
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21 Administrația ordonă primarului și Consiliului Local Timișoara,
să  rezolve  problema  locuitorilor  germani   din  fața  porții  Belgradului
(Ibidem).

26 Nu a apărut încă rezoluția imperială în privința noului episcop
romano-catolic de Cenad (Ibidem). Ordin al Administrației către districtul
Caransebeș, pentru asistență la fabrica de postav de aici (Idem, VI, p. 192).

SEPTEMBRIE
2  Ordin  al  Administrației  către  vama  din   Radojevac,  pentru

prelungirea  carantinei,  de  la  28  la  48  de  zile,  tot  timpul  cât  va  bântui
epidemia în Turcia (Idem, VIII, p. 504).

6  Scrisoare  a  contelui  d’Aspremont-Lynden,  despre  epidemia  din
Turcia (Idem, VIII, p. 504).

11  Camera  Aulică  ordonă  ca,  transportul  de  sare  de  la  Ocna,  să
meargă direct la Orșova (Idem, I, p. 24).

19 Locotenentul major, Samson de Podzinsky, trimite Administrației
o relatare care cuprinde conscrierea districtelor Cenad, Timișoara și Ciacova
(Idem, II, p. 158). Contract între Administrație și meșterul sticlar, Johann
Klein,  din  Oravița,  pentru  arendarea   lucrărilor  de  sticlărie  din  zona
montană (Idem, IX, p. 591).

23 Capelanul Paul Falk arată că, el și călugării săi locuiesc în același
provizorat (Idem, P.f., p. 128). Administrația îi cere  administratorului sării,
Weiss, ca transportul de sare de la ocnele din Oltenia, să ajungă direct la
Orșova (Idem,  VIII,  p.  504).  Administrația  îl  felicită  pe  Prumeisl,  de  la
Radojevac, pentru însănătoșirea  celor doi oameni (Idem, VIII, p. 504).

OCTOMBRIE
1  Contract  între  Administrație  și  meșterul  Samson  și  evreii

Worbinser  și  Lobl,  din Trebic  (Moravia),  să   arendeze,  de la  1  ianuarie
1731, fabrica de aba (Idem, IX, p. 591).

8  Prumeisl,  comandantul  carantinei  de  la  Radojevac,  anunță
Administrația că, împreună cu pandurii s-au dus în satul Cobosniza, și au
reușit să însănătoșească 2 bolnavi (Idem, VIII, p. 504).

11 Administrația admonestează primarul și Consiliul Orășenesc din
Timișoara, pentru că nu iau măsuri împotriva vagabonzilor. De exemplu, ei
locuiesc în Palanca Mare și practică negoțul, fără autorizație, iar primăria
ortodoxă nu-i impune la taxe (Idem, VI, p. 225).
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NOIEMBRIE
1 De la Radojevac, Prumeisl anunță Administrația că, nu știe de vreo

nouă boală în ținut (Idem, VIII, p. 504).
11 Administrația ordonă districtelor Palanca Nouă și Pancevo, să-i

impună la contribuție pe coloniștii germani (Idem, II, p. 158).
15  În  această  zi  este  întronat  oficial,  Adalbert  Freiherr  von

Falkenstein, ca episcop romano-catolic de Cenad, la Timișoara. Va păstori
până la moartea sa în 27 septembrie 1739.

18  Guvernatorul  Mercy  se  adresează  episcopului  din  Wurzburg,
arătând  că  doi  veri  ai  săi,  vor  să  vină  în  Banat,  și  solicită  găzduire  pe
parcursul călătoriei (Idem, P.f., p. 128).

DECEMBRIE 
6 Von Falkenstein obține o audiență privată la împărat (Ibidem).
12  Administrația  cere  ambelor  primării  din  Timișoara,  să  ridice

clădirea pentru judecătorul von Zenneg și pentru von Eisenthall (Idem, VI,
p. 285).

23  Într-o  scrisoare  se   arată  bucuria  pentru  faptul  că,  în  satul
Cobosniza nu mai sunt bolnavi (Idem, VIII, p. 504).

30 Capelanul Paul Falk îl salută pe guvernatorul Mercy, cu ocazia
noului an, și spune că dacă va fi un război, va fi bucuros să participe la
acesta, în cadrul regimentului Mercy (Idem, P.f., p. 122).

FĂRĂ DATĂ
- În luna mai iezuiții au început construcția casei pentru misionari (Preyer,
op. cit., p. 193).
-  Se  ridică  noul  generalat  (reședința  guvernatorului)  în  Piața  Libertății
(Mathias Weifert, Die Entwiklung, p. 29).
- Localitatea minieră Sasca, se ridică între anii 1730 și 1740, cu coloniști din
Stiria, Carintia, Tirol, Ungaria și Oltenia.
- Între anii 1730-1734, olteni din Crivina și Slatina vin la Giarmata, iar la
1734 vin la Comloșu Mare.
- În anul 1730 o ceată de tâlhari a atacat de mai multe ori satul Goleț, pentru
a-l prinde pe cnezul de acolo.
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Sigilii cu ambarcaţiuni reprezentând târguri şi localităţi
rurale din comitatele Arad, Caraş, Hunedoara şi Timiş

(secolele XVIII-XIX)

                                                                                         Augustin Mureşan,
Complexul Muzeal Arad

Abstract
Transportation  on  the  river  Mureş  is  suggested  by  compositions

which display a boat in the emblem of some seals. The boat has a mast and a
pennant, floating on the waves while driven by a paddler who wears a large-
brimmed hat. They suggest that the people in the area were sailors and they
used to deal with transporting salt on the river Mureş. The legend of the
borough, commune and village seals usually comprises terms similar to the
institution  ones,  the  appelative  (SIGILU,  SIGILUL,  PECSÉTJE,
PECSÉTIE),  the  generic  term  reminding  the  type  of  the  locality  (SAT,
COMUNITATEA,  POSSESSIONIS,  HELYSÉG,  MEZÖVÁROS,
GEMEINDE, MARKT), its name and the date of crafting the seal pattern
which are expressed in milesim.

Keywords: river Mureş, seals, emblem, boat, transporting, salt.

Vestigiile sigilare1 de tip naval2 provenind de la diferite localităţi de
pe  teritoriul  României,  reprezentând  diferite  ambarcaţiuni3 sunt  izvoare
importante pentru cercetările sigilografice4. Ele sunt considerate, într-un fel

1 Vestigii  sigilare  =  termen  ce  defineşte  generic  totalitatea  izvoarelor  sigilare,  adică  a
matricelor sigilare (tipare de peceţi) şi a impresiunilor acestora, inclusiv a fragmentelor şi
resturilor  de  sigilii,  existente  pe  documente  importante,  pentru  efectuarea  cercetărilor
sigilografice. Sinonim, vestigii sfragistice, vezi Dicţionar al ştiinţelor speciale ale istoriei,
Arhivistică,  cronologie,  diplomatică,  genealogie,  heraldică,  paleografie,  sigilografie
(coordonator:  Ionel  Gal),  Direcţia  Generală  a  Arhivelor  Statului,  Editura  Ştiinţifică  şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1982, p. 236.
2 Sigiliu de tip naval=amprentă şi matrice sigilară având în reprezentare o ambarcaţiune
(sau  mai  multe  n.  n.)  sau  un  obiect  sugerând  navigaţia,  vezi  Ibidem, p.  214.  Ele  pot
reprezenta uneori un port cu diferite tipuri de nave.
3 Sigiliile cu ambarcaţiuni reflectă principala ocupaţie a locuitorilor. 
4 În acest sens, vezi Maria Dogaru, Izvoare heraldice de tip naval, în „Cultură şi civilizaţie
la Dunărea de Jos”, Muzeul Călăraşi, 1985, pp. 129-136 şi Panait Popescu,  Sigilii de tip
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aparte,  izvoare  sigilografice  cu  privire  la  cercetările  istorice,  navale  şi
etnografice. 

Din aceste considerente, în rândurile de mai jos, prezentăm sigilii şi
tipare  sigilare  cu ambarcaţiuni  provenind de la  târguri  şi  localităţi  rurale
aşezate de-a lungul văii Mureşului Inferior5, anume: 1. Bacău de Mijloc6, 2.
Băcăinţi7, 3. Birchiş8, 4. Căpâlnaş9, 5. Cigmău10, 6. Căprioara11, 7. Ilteu12, 8.
Lalaşinţ13, 9. Ostrov14, 10. Petriş15, 11. Pojoga16, 12. Sălciva17, 13. Sânpetru
German18,14.Ţela19,  15.  Valea  Mare20 (de  Mureş),  16.  Virişmort21,  17.
Zsigmondhazi22. Aceste sigilii şi tipare sigilare datând din secolele XVIII-
XIX  aparţinând  unor  sate,  comune  şi  târguri  de  pe  teritoriile  fostelor
comitate  Arad,  Caraş,  Hunedoara  şi  Timiş,  transmit  date  importante  în
legătură  istoria  acestor  comunităţi,  scot  în  evidenţă  ocupaţia  de  bază  a
locuitorilor23, aceea de corăbieri. Unele dintre aceste izvoare sfragistice au
fost deja descrise de către specialişti, care vor fi citaţi mai jos, în timp ce

naval, în” Analele Brăilei”, 2, 1996, pp. 587-594.
5 Aceste sigilii evidenţiază faptul că aceşti locuitori erau corăbieri, activitate determinată şi
de faptul că aceste localităţi erau aşezate de o parte şi de alta a Văii Mureşului.
6 Mai demult  se numea  Bacamezeu,  azi  localitate  componentă  a  comunei  Bata,  judeţul
Arad.
7 Sat în comuna Şibot, jud. Alba.
8 Comună în judeţul Arad.
9 Sat în comuna Birchiş, jud. Arad.
10 Sat ce aparţine de oraşul Geoagiu, jud. Hunedoara.
11 Sat în comuna Săvârşin, jud. Arad.
12 Sat în comuna Petriş, jud. Arad.
13 Sat în comuna Bârzava, jud. Arad.
14 Sat în comuna Birchiş, jud. Arad.
15 Comună în judeţul Arad.
16 Sat în comuna Zam, jud. Hunedoara.
17 Sat în comuna Zam, jud. Hunedoara.
18 Sat în comuna Secusigiu, jud. Arad.
19 Sat în comuna Bata, jud. Arad.
20 Sat în comuna Săvârşin, jud. Arad.
21 Sat în comuna Birchiş, jud. Arad.
22 Azi Mureşel, cartier al municipiului Arad.
23 Sigiliile  de  tip  naval  constituie  o  subdiviziune  a  izvoarelor  sfragistice  reflectând
principalele ocupaţii ale locuitorilor, vezi Maria Dogaru, p. 14 şi p. 16.
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altele, au rămas doar sumar prezentate24. Ca atare, descrierea şi analizarea
lor amănunţită se impune. 

Criteriul  adoptat  de  noi  pentru  prezentare  este  redarea,  în  ordine
alfabetică  şi  cronologică  a  sigiliilor  şi  tiparelor  sigilare  însoţite  de
reproducerile acestora. Din totalul de 18, un număr de 17 sunt datate, iar
unul  este  nedatat.  Legendele  sunt  scrise  în  limba  română,  maghiară,
germană şi latină. Aceste sigilii de care ne ocupăm au cunoscut în general
următoarele trei  forme: 1. Includerea unei ambarcaţiuni;  2. Reprezentarea
mai multor ambarcaţiuni şi 3. Sigilii având în emblemă şi alte elemente.

1. BACĂU DE MIJLOC (fost Bacamezeu)
             Sigiliu rotund (30 mm) aplicat în ceară roşie pe un act din 183725. În
câmpul sigilar,  pe o apă curgătoare cu valuri  (râul Mureş),  o corabie cu
catarg  (arbore)26 cu  steag  susţinut  de  două  odgoane  şi  condusă  de  un
personaj  care  poartă  pălărie  cu boruri  mari  şi  vâsleşte  cu ambele  mâini.
Deasupra  ambarcaţiunii  iniţialele  cu  majuscule:  K  C  K[RASSOVAER]
C[OMITAT]. În exergă, între un cerc perlat interior şi altul spicat în exterior
s-a scris legenda cu litere majuscule în limba germană:GEMEINDE BAKA-
MESIU.  B:(BERG)  OBER  1794  A.[MT]  (COMUNITATEA
BACAMEZEU  B.  A.  1794  27.  Litera  „M”  din  cuvântul  GEMEINDE,
datorită neatenţiei gravorului tiparului sigilar apare inversată. Fig. 1.

24 În acest sens, cercetătoarea Maria Vertan în prefaţă şi introducere la lucrările sale apărute
în  2006  şi  2007,  scrie:  „Nu  am  urmărit  prezentarea  laturii  heraldice  a  sigiliilor,  căci
descrierea amănunţită a unui număr atât de mare de sigilii ar fi extins mult lucrarea, fără
vreun beneficiu major pentru cititor. Am avut în vedere însă evoluţia sigiliilor în context
istoric şi punerea lor în evidenţă ca izvoare istorice. De aceea am urmărit nu doar ilustrarea
tipului de sigiliu ca atare, ci şi perioada de folosire a fiecărui tip de sigiliu, atât cât ne-au
permis  documentele  cercetate.  Pentru  aceasta  am  căutat  să  prezentăm  cu  precădere
impresiunile sigilare şi numai în lipsa acestora am prezentat matrice sigilare (…). Desigur
că materialul prezentat poate sta la baza unor analize heraldice, vezi Maria Vertan,  Sigilii
de  sate,  comune  şi  târguri  din  Banatul  istoric  (secolele  XVIII-XIX),  catalog,  Editura
Brumar,  2006,  p.  5;  idem,  Sigiliile  târgurilor şi  localităţilor rurale din Banatul  istoric
(1760-1919), Editura David Press Print, Timişoara, 2014, p. 6. 
25Serviciul Judeţean Timiş al Arhivelor Naţionale (în continuare prescurtat S. J. T. A. N.)
fond Prefectura Severin, Tribunalul comitatens, dosar  7483/1865,  f. 4v.
26 Arbore  (marină)  =  catarg.  Arbore  mare=catargul  principal,  vezi  DEXI  Dicţionar
explicativ ilustrat al limbii  române, Editura Arc, Editura Gunivas, Chişinău, 2007, p. 118.
27 Maria Vertan, Sigilii de sate, comune şi târguri..., p. 28, fig. 15; idem, Sigilii săteşti din
comitatul Caraş în ultimul  sfert al secolului al XVIII-lea, în „Hrisovul”, XII (serie nouă),
2006, p. 190; Augustin Mureşan, Ioan Popovici,  Sigilii săteşti şi comunale din comitatul
Arad şi împrejurimi (secolele XVII-XIX), Editura Gutenberg Univers, Arad, 2009, p. 38-39,
fig. 15; Maria Vertan, Sigiliile târgurilor şi localităţilor…, p. 87, poz. 35, fig. 35, p. 209.
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Fig. 1

2. BĂCĂINŢI
Sigiliu rotund (~30 mm) imprimat în fum pe un document28. În imagine: pe
o apă cu valuri, o barcă cu vâslaş29. Legenda s-a scris cu litere majuscule în
limba română: *SIGILU COMUNIT:[ĂŢII] BOKAI 185130. Fig. 2.

Fig. 2

3. BIRCHIS

28 Serviciul Judeţean Hunedoara al Arhivelor Naţionale ((prescurtat S. J. H. A. N.), Fond
comitat  Hunedoara,  dosar 1/1864, apud M. Andriţoiu,  M. Cerghedean,  Sigilii  săteşti în
comitatele Hunedoara şi Zarand, în „Revista Arhivelor”, Anul XLVIII, vol. XXXIII, nr. 1,
1971, p. 23;vezi
29 M. Andriţoiu, M. Cerghedean, op. cit., p. 23, fig. 39.
30 Tiparul de sigiliu se află la  S. J. H. A. N.,  nr. inv. 70, vezi Maria Dogaru, Colecţiile de
matrice ale Arhivelor Statului, Bucureşti, 1984, p. 182
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Sigiliu rotund (30 mm), aplicat în ceară roşie pe un act din 186231. În
emblemă pe o apă curgătoare, o corabie cu cabină şi catarg cu steag în vârf,
susţinut  de două otgoane,  condusă de un personaj  care poartă  pălărie  cu
boruri  mari  şi  ţine  vâsla  cu  ambele  mâini.  Deasupra  ambarcaţiunei
menţionate, iniţialele majuscule KC K[RASSOVAER] C[OMITAT].

În exergă, între un cerc perlat în interior şi altul spicat în exterior s-a
scris cu litere majuscule legenda în limba germană: MARKT BIRKISCH B.
[ERG]  1794  A.  [MT]  (TÂRGUL  BIRCHIŞ  B.A.  1794  COMITATUL
CARAŞ)32 Fig. 3.

Fig. 3

4. CĂPÂLNAŞ
Sigiliu  rotund  (30  mm) aplicat  în  ceară  roşie  pe  un  act  din  anul

183533. În emblemă pe o apă curgătoare, o corabie cu cabină şi catarg cu
steag în vârf, susţinut de două otgoane, condusă de un personaj care poartă
pălărie  cu  boruri  largi  şi  ţine  vâsla.  Deasupra  cabinei  ambarcaţiunei

31 S. J. T. A. N., fond Prefectura Severin, Tribunalul comitatens, dosar 94/1862, f. 4v.
32 Vezi Maria Vertan,  Sigilii de sate, comune…, p. 14, fig. 59; idem,  Sigilii  săteşti din
comitatul Caraş…, pp. 189-190; Augustin Mureşan,  Sigilii de târguri şi oraşe…, p. 42;
Maria Vertan, Sigiliile târgurilor şi localităţilor…, p. 93, poz. 142 şi p. 218 fig. 142.
33 S. J. T. A. N.,  fond Prefectura Severin, Tribunalul comitatens, dosar  6327/1862, f. 18.
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menţionate,  iniţialele  majuscule  KC K[ARASSOVAER] C[OMITAT].  În
exergă, între un cerc perlat în interior şi altul spicat în exterior s-a scris cu
litere  majuscule în  limba germană legenda:  MARKT KAPOLNASCH B.
(ERG  OBER  A[MT]  1794  (TÂRGUL  CĂPÂLNAŞ  B.  A.  1794
COMITATUL CARAŞ)34. Fig. 4.
                                       

Fig. 4
    

5. CIGMĂU
Sigiliu rotund aplicat în fum35. In câmpul sigilar o  ambarcaţiune cu

un cort (cabină) şi un catarg cu steag în vârf, plutind pe valuri. Pe punte trei
personaje, în picioare, unul este la cârmă36 (adică la proră) şi - două la pupă
-, dintre care unul ţine vâsla). Legenda: SIGILU:[LU] COMUNIT:[ĂŢII]

34 Vezi Maria Vertan,  Sigilii de sate, comune…, p. 14, fig. 109; idem, Sigilii săteşti din
comitatul Caraş…, p. 189-190, fig. 2 ; Augustin Mureşan, Sigilii de târguri şi oraşe…, p.
44 şi p.94, fig. 12; Maria Vertan, Sigiliile târgurilor şi localităţilor..., poz. 250, p. 99 şi p.
227, fig. 250.
35 Sigiliu imprimat în fum pe un act aflat la S. J. H. A. N.
36 Vezi M. Andriţoiu, M. Cerghedean, Sigilii săteşti în comitatele Hunedoara şi Zarand, în
„Revista  Arhivelor”,  Anul  XLVIII,  vol.  XXXIII,  nr.  1,  1971,  p.  23;  Maria  Dogaru,
Colecţiile de matrice sigilare..., p. 183 şi p. 184, fig. 3; Carmen Maria Barna, Sigilii săteşti
din  comitatul  Hunedoara (1851-1856),  în  „Buletinul  cercurilor  ştiinţifice  studenţeşti,
Arheologie-istorie-muzeologie”,  10,  2004,  Alba  Iulia,  p.  132.  Dorin  Petresc,  Peceţile
hunedorenilor. Cum arăta birocraţia locală din Evul Mediu la neoabsolutismul austriac, în
„Hunedoreanul”, 11 septembrie 1014.
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CSIGMÓ.  185137.  Numele  localităţii  din  legendă  s-a  gravat  în  limba
maghiară. Fig. 5.

Fig. 5

6. CĂPRIOARA

            Sigiliu rotund (30 mm) imprimat pe un act38. În câmpul sigilar pe o
apă o ambarcaţiune cu catarg cu steag în vârf şi un personaj, vâslind. Sus,
iniţialele: K C K[ARASS                                           OVAER] C[OMITAT]
şi lateral B-D [BERG WERKS DIRECTION]. În exergă, între un cerc perlat
interior  şi  unul spicat  în exterior s-a scris legenda cu litere  majuscule în
limba  germană:  GEMEINDE.  KAPRIORA.  1795   (COMUNITATEA
CĂPRIOARA 1795)39. Fig. 6.

37 Tiparul sigilar desemnând satul Cigmău (1851) se păstrează la S. J. H. A. N., Colecţia
sigilii, nr. inv. 82.
38 S. J. T. A. N.,  fond Prefectura Severin, Tribunalul comitatens, dosar 3390/1862, f. 20v.
39 Maria Vertan,  Sigilii  de sate,  comune şi  târguri...,  fig.  110; idem,  Sigilii  săteşti  din
comitatul Caraş..., p. 190; Augustin Mureşan, Ioan Popovici, Sigilii săteşti şi comunale...,
p. 53-54, fig. 44. Maria Vertan,  Sigiliile târgurilor şi localităţilor..., poz. 251, p. 99, fig.
251, p. 227.
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Fig. 6

              7. ILTEU
           a. Sigiliu rotund (desen)40. În imagine: pe valuri, o corabie cu catarg
cu  fanion,  dotată  cu  o  cabină  cu  trei  ferestre  şi  un  personaj  la  cârmă.
Legenda  s-a  scris  cu  litere  majuscule  în  limba  maghiară:  *  ILTYÓ.
HELYSÉG.  PECSÉTJE.  1837  (SIGILIUL  SATULUI  ILTEU  1837).
Începutul şi sfârşitul legendei sunt marcate de o steluţă41. Fig. 7.

Fig. 7

40 Márki Sándor, Aradvármegye és szabad királyi város története, II, 1895, p. 435 (desen).
41 Augustin Mureşan, Ioan Popovici, Sigilii săteşti şi comunale…, p. 78.
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b. Tipar sigilar rotund42 (30 mm) confecţionat din bronz şi gravat în
incizie. Înălţimea totală a piesei sigilare este de 50 mm. 

În câmpul sigilar,  pe o apă cu valuri,   o corabie având cabină cu
două  ferestre,  catarg  înalt  ancorat  cu  două  funii,  şi  steagul  arborat  cu
flamura terminată în coadă de rândunică, fluturând, iar în vârf o acvilă. În
ambarcaţiune, un personaj, desigur corăbierul, redat schematic, care ţine cu
o mână vâsla, ridicată în poziţie oblică. În exergă, între două cercuri, unul
liniar  în  interior  şi  altul  perlat  în  exterior  s-a  scris  legenda  cu  litere
majuscule  în  limba  română:  SIGILUL  SATULUI  JLTIEU.  1853.  Anul
1853,  gravat  în  exergă  ne  indică  data  când  această  aşezare  rurală  şi-a
confecţionat acest tipar sigilar care l-a înlocuit pe cel din 1837. Începutul
legendei este marcat de o steluţă, iar sfârşitul de un punct43. Fig. 8.

Fig. 8

8.  LALAŞINŢ
Sigiliu  rotund (30  mm)  imprimat  pe  un  act  din  anul  182244.  În

câmpul sigilar,  pe apă, o corabie,  cu catarg susţinut de două odgoane, în
dreapta, iar în stânga, corăbierul, purtând pălărie cu boruri largi, vâslind cu
ambele  mâini.  Deasupra  ambarcaţiunii  iniţialele  cu  majuscule:  K  C

42 Serviciul  Judeţean Arad al Arhivelor Naţionale, Colecţia de sigilii, nr. inv. 52.
43 Maria Dogaru,  Colecţiile de matrice sigilare…, p. 103; Augustin Mureşan,  Un tipar
sigilar din 1853 al satului Ilteu, în „Adevărul“(Arad), anul XVIII,  nr. 4916, din 30 august
2006, p. 6; Augustin Mureşan, Ioan Popovici, Sigilii săteşti şi comunale…, pp. 78-79.
44 S. J. T. A. N, fond Prefectura judeţului Severin, d. 908/1865, f. 3.
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(KARASSOVAER] C[OMITAT] (COMITATUL CARAŞ), iar de o parte şi
de alta:  B-D (BERG WERKS DIRECTION). Legenda s-a scris  cu litere
majuscule  în  limba  germană:  GEMEINDE.  BALLASCHING  1795.
(COMUNITATEA  LALAŞINŢ  1795).  În  cuvântul  care  denumeşte
localitatea, în loc de litera majusculă L s-a gravat din greşeală B45. Fig. 9.

Fig. 9

 9. OSTROV
 Sigiliu  rotund (32  mm)  imprimat  pe  un  act46.  În  emblemă:  o

ambarcaţiune cu catarg ancorat cu două funii şi cu steag în vârf,  în stânga,
şi  vâslaş  în  dreapta.  Deasupra  ambarcaţiunii  iniţialele  majuscule:  KC
K[RASSOVAER] C[OMITAT]  (COMITATUL  CARAŞ),  iar  în  dreapta
catargului litera majusculă B, iar în spatele personajului, litera majusculă: D.
= (BERG WERKS DIRECTION) Legenda cu litere majuscule în limba ger-
mană: GEMEINDE OSTROV 1795 (COMUNITATEA OSTROV 1795)47.
Litera majusculă „S” din cuvântul OSTROV care denumeşte localitatea este

45 Maria Vertan,  Sigilii de sate, comune şi  târguri..., p. 86, fig. 358; idem, Sigilii săteşti
din comitatul Caraş...,   p. 190; Augustin Mureşan, Sigilii de târguri şi oraşe..., p. 82, fig.
104; 44. Maria Vertan,  Sigiliile târgurilor şi localităţilor..., poz. 908, p. 136, fig. 908, p.
282.
46 S. J. T. A. N., fond Prefectura Severin, Tribunalul comitatens, dosar 3300/1867, f. 4.
47 Maria Vertan, Sigilii de sate, comune..., p. 28, fig. 440; idem, Sigilii săteşti din comitatul
Caraş..., p. 190; Augustin Mureşan, Ioan Popovici, Sigilii săteşti şi comunale…, p. 102, fig.
146; Maria Vertan,  Sigiliile târgurilor şi localităţilor..., poz. 1199, p. 153,  fig. 1199 , p.
306.
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inversată.  La  fel  litera  “N” din  cuvântul  GEMEINDE.  Aceste  greşeli  se
datorează neatenţiei gravorului tiparului sigilar. Fig. 10.

 Fig.10

10. PETRIS
Sigiliu rotund48 (29 mm). În câmpul sigilar pe o apă curgătoare, o

luntre  cu  cabină  şi  luntraş.  Deasupra  ambarcaţiunii  zboară  în  picaj  cinci
păsări. De o parte şi de alta, pe malurile apei câte un copac.

În exerga formată din patru cercuri liniare, două în interior şi două în
exterior s-a scris legenda cu litere majuscule în limba maghiară : * PETRIS.
M.[EZÖ]  VÁROS.  PECSÉTJE.  1837  (SIGILIUL  TÂRGULUI  PETRIŞ
1837)49. Fig. 11.

48 Desenul sigiliului reprodus după Márki Sándor, op. cit., II, 1895, p. 434.
49 Vezi şi Maria Dogaru, Sigilii săteşti din fostul Comitat Arad, în „Cercetări numismatice”,
III, 1980,  p. 219, fig. 8; Stoi Demeter, Berecz Gábor,  Vad es vadászat az Arad környéki
pecséteken, Petris, în „Szövétnek” (Arad), XI, évfolyam, 5. (60), október 2007, pp. 11-12;
Augustin Mureşan, Sigilii de târguri şi oraşe...,  p. 50, fig. 28.
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Fig. 11

11. POJOGA. 
Sigiliu rotund (30 mm) aplicat în ceară roşie pe un act din 186850. În

câmpul  sigilar  pe  o  apă,  o  ambarcaţiune  cu  un  catarg  cu  steag  în  vârf,
ancorat cu două funii şi un personaj vâslind cu ambele mâini. Legenda s-a
scris cu litere majuscule în limba germană: POSCHOGA 1795 GEMAINDE
K[ARASOVAER]  C[OMITAT]  B-D.  (COMUNITATEA  POJOGA  1795
COMITATUL CARAŞ)51.  Fig. 12. Din neatenţia  pecetarului-gravor litera
majusculă  „P”  şi  „S”  de  la  cuvântul  Poschoga,  desemnând   numele
localităţii  s-a  gravat  „B”  şi  respectiv  „S”,  inversat.  La  fel  cuvântul
GEMEINDE are litera „N”, inversată. 

Fig. 12
12. SĂLCIVA. 

50 S. J. T. A. N., fond P. S. T. C., dosar 8164/1868.
51 Maria Vertan,  Sigilii de sate, comune şi târguri…, p. 28, poziţia 473.; idem,  Sigiliile
târgurilor şi localităţilor…, poziţia 1297, p. 158, fig. 1297, p. 315.
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            Sigiliu rotund (30 mm) aplicat în ceară roşie pe un act din 186252 sau
imprimat  pe  diferite  documente53.  În  câmpul  sigilar  o  ambarcaţiune  cu
catarg  cu  steag  şi  un  personaj  cu  pălărie.  Legenda:  GEMEINDE
SELCSOWA  1795  K[ARASSOVAER]  C[OMITAT]  B.  D
(COMUNITATEA SĂLCIVA, COMITATUL CARAŞ)54. Fig. 13. Datorită
neatenţiei  gravorului,  litera   majusculă  „S”  de  la  începutul  cuvântului
SELCSOWA care denumeşte localitatea apare inversată. La fel şi litera „N”
din cuvântul GEMEINDE. 

Fig. 13

13. SÂNPETRU GERMAN
Tipar sigilar oval-vertical (~32 mm x 37 mm), din metal gravat în

incizie55. Înălţimea totală a piesei sigilare este de 107 mm. În câmpul sigilar,
împărţit în patru, în primul cartier, un arbore pe o terasă; în al doilea cartier
de asemenea pe o terasă, un snop de grâu cu două rânduri de spice, aşezat în
pal; în al treilea cartier, o barcă cu un personaj vâslind cu ambele mâini; în
cartierul al patrulea, pe o altă terasă, este înfăţişat Sfântul Petru, în picioare,
ţinând cu mâna dreaptă o cheie mare cu floarea orientată  spre dextra.  În
„cartierul” unu şi doi s-a gravat anul 18-31, anul confecţionării  tiparului
sigilar.  Legenda cu litere  majuscule în limba maghiară:  NÉMET SZENT

52 S. J. T. A. N., fond P. S. T. C., dosar 8o53/1862, f. 4, 10.
53 Sigiliu a fost identificat pe acte din anii 1822-1850,1866, Maria Vertan, Sigilii de sate, 
comune şi târguri…, p. 89.
54 Ibidem, p. 28, poziţia 523.; idem,  Sigiliile târgurilor şi localităţilor…, poziţia 1429, p.
166, fig. 1429, p. 326.
55 Muzeul Banatului Timişoara, colecţia de matrice sigilare (sigilii), nr. inventar  20301.
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PETER TE:[MES] V:[ÁRMEGYE] HELYSÉG PECSÉTIE (SÂNPETRU
GERMAN, COMITATUL TIMIŞ, SIGILIUL SATULUI)56. Fig. 14. 

Fig.  14

               14. ŢELA
            a. Sigiliu oval (27 mm x 23 mm), aplicat în ceară roşie pe un act din
186257. În imagine: pe apă două corăbii fiecare cu câte un catarg cu steag în
vârf. Fiecare vas are al bord câte un corăbier, reprezentat în picioare.  Sus,
KC C[OMITATUS] K[RASSOVIENSIS](COMITATUL CARAŞ), iar jos
B[ANATICAE]  U[NIVERSITATIS]  A[DMINISTRATIO].  Legenda  în
limba latină: SIGIL[L]UM.POSSES[S]IONIS ZELA (SIGILIUL SATULUI

56 Maria Vertan, Sigilii de sate, comune şi târguri…, p. 28, fig. 546 (Sânpetru German-c);
idem,  Colecţia de matrice sigilare a Muzeului Banatului, Edit. Mirton, Timişoara, p. 21,
poz.75 şi p. 67, fig. 75; idem, Colecţia de matrice sigilare a Muzeului Banatului, Ediţia a
II-a adăugită, Editura Marineasa, Timişoara 2008, p. 22, poz. 76 şi p. 83, fig. 76; Augustin
Mureşan, Ioan Popovici,  Sigilii săteşti şi comunale..., p. 114-115, fig. 175; idem, Sigiliile
cu  armă  vorbitoare  ale  localităţii  rurale  Sânpetru  German,  comitatul  Timiş,  în
„Administraţie  românească  arădeană  Studii  şi  comunicări  din  Banat-Crişana”
(Coordonatori: Doru Sinaci, Emil Arbonie), vol. X, Vasile Goldiş University Press Arad,
Arad, 2015, p. 77, fig. 2;  Maria Vertan, Sigiliile târgurilor şi localităţilor..., poz. 1465, p.
168, fig. 1465, p. 329 (imprimat).
57 S. J. T. A. N.,  fond, P. S. T. C., dosar 5719/1862.
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ŢELA  COMITATUL  CARAŞ,  ADMINISTRAŢIA  ŢĂRII
BANATULUI)58. Fig. 15. Începutul şi sfârşitul legendei sunt marcate de o
steluţă. Datorită neîncadrării corecte a textului legendei, gravorul a introdus
după cuvântul POSSESSIONIS, un fragment de panglică, iar după cuvântul
ZELA (ŢELA) care denumeşte localitatea, a gravat o panglică terminată în
formă de coadă de rândunică.

Fig. 15

15. VALEA MARE 
 Sigiliu rotund (30 mm) imprimat pe un act din 186059. În imagine: pe apă o
ambarcaţiune  cu  catarg  şi  steag  şi  un  personaj  care  vâsleşte  cu  ambele
mâini.  Deasupra emblemei,  sunt redate iniţialele K. C. K[RASSOVAER]
C[OMITAT](COMITATUL  CARAŞ)  şi  B.  D.  (BERG  WERKS
DIRECTION).  Legenda:  GEMEINDE  WALIA  MARE  1795
(COMUNITATEA VALEA MARE 1795)60. Fig. 16. 

58 Maria  Vertan,  Sigilii  de  sate,  comune  şi  târguri…, pp.  27-28,  fig.  641; Augustin
Mureşan,  Ioan  Popovici,  Sigilii  săteşti  şi  comunale…, p.  128.  Fig.  204;  Maria  Vertan,
Sigilii de târguri şi localităţi…, p. 182, poz. 1698, fig. 1698, p. 348 ; Ioan Traia,  Sigiliile
săteşti surse etnografice, în „Memoria satului românesc”, Timişoara, 2008, p. 6.
59 S. J. A. N.,  T., fond P. S. T. C., dosar. 8387/1862, f. 6.
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Fig. 16
.
              16. VIRIŞMORT
              Sigiliu rotund (30 mm) imprimat pe un act din 182961. În emblemă:
pe o apă, o ambarcaţiune cu catarg ancorat cu două funii şi dotat cu steag, în
dreapta,  iar  în  stînga  un  personaj  vâslind  cu  ambele  mâini.  Sus:  KC
K[RASSOVAER] COMITAT) (COMITATUL CARAŞ). Legenda s-a scris
cu litere majuscule în limba germană: + WÖREÖSMORT * B. 1794 * A.*
GEMEINDE  (COMUNITATEA  VIRIŞMORT  *  B.1794  *A)62.  Fig.  17.
Litera majusculă „N” din cuvântul GEMEINDE apare inversată.

60 Maria Vertan,  Sigilii de sate, comune şi de târguri, p. 28, fig. 657; idem, Sigilii săteşti
din comitatul Caraş..., p. 190; Augustin Mureşan, Sigilii săteşti şi comunale..., p. 131, fig.
209; Maria Vertan, Sigilii de târguri şi lovcalităţi..., poz. 1735, p. 184, şi fig. 1735, p. 351.
61 S. J. T. A. N., fond Prefectura Tribunalului comitatens, dosar 3390/1862, f. 20 v.
62 Maria Vertan,  Sigilii de sate, comune şi de târguri…, fig. 674; idem, Sigilii săteşti din
comitatul  Caraş…, pp.  189-190 ;  Augustin  Mureşan,  Ioan  Popovici,  Sigilii  săteşti  şi
comunale…, p. 133, fig. 214;  44. Maria Vertan,  Sigiliile târgurilor şi localităţilor..., poz.
1779, p. 187, fig. 1779, p. 355.
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Fig. 17
                                            

17. ZSIGMONDHAZI (azi Mureşel, cartier al municipiului Arad)
Sigiliu rotund (28 mm) aplicat în ceară roşie pe un act din 184263. În

emblemă o corabie cu cabină având deasupra în zbor, porumbelul lui Noe cu
ramură  în  cioc.  În  exergă,  între  un  cerc  liniar  interior  şi  unul  perlat  în
exterior  s-a  scris  legenda  cu  litere  majuscule  în  limba  maghiară:
ZSIGMONDHAZI  .  PECSÉT[JE]  .  1837  (SIGILIUL ZSIGMONDHÁZI
1837)64. Fig. 18.

Fig. 18
***

63 Episcopia Romano-catolică Timişoara, conscripţie şcolară din 1848.
64Maria Vertan,  Sigilii  ale  unor sate bănăţene  dispărute  sau înglobate altor  localităţi.
Zona Arad, în „Clio”, Seria a treia, An X, nr. 1-4, Timişoara, 2010, p. 62; Idem,  Sigiliile
târgurilor şi localităţilor rurale…, pp. 72-73 şi p. 190, poz. 1841, p. 360, fig. 1841, p. 360.
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Transportul  naval  a  fost  pentru  o  serie  de  localităţi  de  pe  valea
Mureşului ocupaţia de căpetenie şi această situaţie s-a oglindit în emblemele
oferite  de sigiliile  respective.  Astfel,  un grup de 10 sate  bănăţene  de pe
malul  stâng  al  Mureşului  sau  din  apropiere  (Bacăul  de  Mijloc,  Birchiş,
Căpâlnaş,  Căprioara,  Lalaşinţ,  Ostrov,  Pojoga,  Sălciva,  Valea  Mare  şi
Virişmort), ai căror locuitori aveau ca principală  ocupaţie transportul sării
dinspre Transilvania spre Ungaria, au avut din anii 1794 sau 1795 sigilii cu
embleme  foarte  asemănătoare,  respectiv  o  corabie  cu  catarg  prins  în  3
odgoane, cu sau fără cabină şi condusă de un vâslaş65. La acestea se adaugă
satul Ţela din aceeaşi zonă a cărui emblemă a fost redată de trei luntre (două
n. n.)66.

 Satul Zsigmondhaz, situat foarte aproape de oraşul Arad şi la sud de
Mureş,  a  avut  şi  el  drept  emblemă o corabie cu cabină,  dovada aceleaşi
îndeletniciri a locuitorilor săi67. Şi alte sate din Banat au adoptat însemne
care  dovedesc  că  transportul  pe  apă  era  important  în  viaţa  lor.  Astfel,
sigiliile satelor Sânpetru German68 şi Măguri au avut ca însemn o barcă cu
vâslaş69.  Având  în  vedere  că  satele  respective  sunt  amplasate  pe  valea
Mureşului,  emblema  este  cât  se  poate  de  sugestivă  pentru  ocupaţia
locuitorilor  respectivi.  Poate  că  în  cazul  acestor  sate  nu este  vorba de o
„comandă” a autorităţilor privitoare la stabilirea însemnelor sigilare, ci de
un demers comun al satelor respective care erau legate strâns de practicarea
navigaţiei pe Mureş70. 

Apa râului Mureş cu locurile  sale de trecere au fost  un alt  motiv
pentru  alegerea  simbolurilor  acestor  localităţi.  Comitatele  Arad,  Caraş,
Hunedoara  şi  Timiş  învecinate  sau  străbătute  de  râul  Mureş,  era  o  cale
străveche a transportului sării din Transilvania spre Pusta ungară. Legată de
acest lucru este şi ocupaţia de corăbieri a locuitorilor din unele sate. Aceştia
au reuşit să-şi impună ocupaţia lor ca simbol al satului respectiv. În toate
cazurile avem reprezentată corabia (ambarcaţiunea n. n.) având un catarg, în
vârf cu steag, ancorat cu două funii spre părţile extreme ale acesteia. Sigiliul
comunităţii Cigmău aduce câteva detalii în plus şi anume pe corabie vedem
un cort şi trei corăbieri din care unul este la cârmă71.

65 Idem, Sigiliile târgurilor şi localităţilor rurale ..., p. 73.
66 Ibidem.
67 Ibidem.
68 Augustin Mureşan, Ioan Popovici, Sigilii săteşti şi comunale…, p. 128.
69 Maria Vertan, Sigiliile târgurilor şi localităţilor rurale…, p. 73.
70 Idem, Sigilii de sate,  comune..., p. 27. 
71 M. Andriţoiu,  M.  Cerghedean,  op.  cit., p.  23;  Maria  Dogaru,  Colecţiile  de  matrice
sigilare..., pp. 183-184, fig. 3.
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Transportul  pe  râul  Mureş  prin  urmare  este  atestat  de  izvoare
sigilografice, de izvoare documentare72 şi de cele arheologice efectuate prin
săpături  sistematice73 sau   întâmplătoare  de  monoxile74 descoperite  pe
teritoriul actual al judeţului Arad sau în vecinătatea teritoriului României,
peste graniţă75.

                                                        

72 Vezi Beniamin Bassa,  Transportul sării pe Mureş în secolele XVIII-XIX, în „Sargeţia”,
VII, 1970; Géza Kovách, Date cu privire la transportul sării pe Mureş în secolele X-XIII,
în „Ziridava”, XII, 1980; Sorin Bulboacă, Doru Sinaci, Augustin Mureşan, Aurel Dragoş,
Rolul economic al cetăţilor, al mănăstirilor, al drumului sării şi al Canalului morilor în
Comitatul şi Judeţul Arad (cap. VI; VI.3, Drumurile şi transportul sării pe Mureş, Criş şi
Tisa), în „Adrian Niţu (coordonator),  Arad. Economie şi societate din preistorie până la
începuturile regimului comunist”, vol. I, Presa Universitară Clujeană, 2016, pp. 325-359, cu
bibliografia ş. a.
73 În acest sens, vezi Adrian Andrei Rusu, Oana Toda, Amprenta de barcă, în „Mănăstirea
Bizere”, I, Ed. A II-a revizuită şi adăugită, editori: Adrian Andrei Rusu, Ileana Burnichioiu,
Editura Mega, Cluj-Napoca, 2011, pp. 79-93.
74 Pe râul Mureş s-a descoperit în 2012 din întâmplare o monoxilă, la Zădăreni. Această
monoxilă scoasă din malul râului  şi salvată a intrat în patrimoniul Complexului Muzeal
Arad, unde se află expusă pentru vizitare marelui public, vezi Ioan Godea, Monoxilele de
transport  sare  în  vestul  României,  în  „Seminatores  in  artium liberalium agro  Studia in
honorem  et  memoriam  Barbu  Ştefănescu”,  Academia  Română,  Centrul  de  studii
Transilvane, Cluj-Napoca, 2014, pp. 563-572; ***  Monoxila de la Zădăreni, în „Muzeul
din Arad la 125 de ani”, Arad, 2018, p. 306.
75 Vechi cercetări arheologice au dus la descoperirea unor rămăşiţe de barcă, la Orozlanos,
la confluenţa Mureşului, cu Tisa, în perimetrul ocupat de abaţia de acolo, vezi K. Juhász,
Die  Stifte  zur  Tsanader  Dioceze  im  Mittelalter.  Ein  Beitrag  zur Frühgeschichte  und
Kulturgeschichte des Banat, Münster, 1927, p. 66 şi Dumitru Ţeicu, Geografia ecleziastică
a Banatului medieval, Reşiţa, 2007, p. 113 ş.a.
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Realităţi multietnice şi pluriconfesionale pe valea Mureșului
Inferior (1850-1918)

Gabriela Adina Marco

Introducere.  În  vederea  unei  analize  obiective  asupra  realităţilor
confesionale, sociale sau culturale, trebuie ţinut cont de faptul că în zona
Mureşului  Inferior  au  convieţuit  atât  în  trecut,  cât  şi  în  prezent,  în  mod
paşnic români, slovaci, sârbi, unguri, germani şi reprezentanţi ai altor etnii.
De-a lungul istoriei  în localităţile  riverane Mureşului Inferior s-au aşezat
diverse comunităţi.  Unele au rămas, altele au plecat mai departe. Au trăit
paşnic unele lângă altele.  Unele s-au contopit cu altele,  rezultând situaţia
cosmopolită din punct de vedere al etniilor şi al confesiunilor,  precum şi
structura socială  complexă de astăzi.  Influenţele  au fost reciproce şi  s-au
manifestat când paşnic, când tensionat.

Înregistrările statistice au apărut din cele mai vechi timpuri, având în
special  „sarcina”  de  a  consemna  numărul  populaţiei  contribuabile  sau  a
segmentului  de  populaţie  mobilizabile  în  scopuri  militare.  Pentru  o
populaţie,  teritoriul  înseamnă spaţiu  de hrană,  transport,  sursă de materii
prime şi suprafaţă de locuit.  Numărul populaţiei  dintr-un anumit teritoriu
reprezintă  rezultatul  unor  condiţii  istorice,  economice,  sociale,  fiind  un
factor care contribuie la explicarea unor probleme demografice, sociologice,
politice etc.  Structura demografică a populaţiei  se modifică sub influenţa
mişcărilor  naturale  (naşteri,  decese,  căsătorii),  precum  şi  a  mobilităţii
spaţiale sau geografice (emigrări şi imigrări).

După realizarea dualismului austro-ungar în anul 1867, autorităţile
maghiare au iniţiat inventarierea locuitorilor aflaţi sub jurisdicţia guvernului
de  la  Budapesta.  Pe  baza  legii  III  din  1869  a  fost  demarată  numărarea
persoanelor din Ungaria şi Transilvania.

În  urma  celui  de-al  VIII-lea  Congres  Internaţional  de  Statistică,
desfăşurat la Sankt Petersburg în anul 1872, recensămintele populaţiei din
cadrul Monarhiei austro-ungare se desfăşurau din zece în zece ani, în anii
care se terminau cu cifra zero1.  Drept  urmare,  în baza legii  LII din anul
1880,  autorităţile  austro-ungare au hotărât  realizarea  unui  recensământ  al
 Academia Română, Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Istorie „George Bariţiu”. Prezentul
studiu face parte din teza de doctorat Dimensiuni istorice, sociale, confesionale şi culturale
româno-slave pe valea Mureșului Inferior (1802-1918).
1 Corneliu  Pădurean,  Populaţia  comitatului  Arad  în  secolul  al  XIX-lea,  Arad,  edit.
Universităţii „Aurel Vlaicu”, p. 54.
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populaţiei.  Peste o decadă,  un nou recensământ  al  populaţiei  din Austro-
Ungaria a fost organizat pe temeiul legii IX din 1890.

Ultimul recensământ din secolul al XIX-lea a avut loc în anul 1900,
în baza legii XVIII. La acest recensământ structura chestionarelor a rămas
identică,  introducându-se,  însă,  două  noi  secţiuni,  referitoare  la  case  şi
pământuri.  Autorităţile  au  dorit  cunoaşterea  situaţiei  privind  averea  şi
poziţia socio-economică a populaţiei. Acum apare şi întrebarea legată de sex
şi se renunţă la cele legate de boli şi locul de provenienţă a celui chestionat2.

În secolul al XX-lea, primul recensământ al populaţiei s-a organizat
de către autorităţile austro-ungare în anul 1910. Acest recensământ a păstrat
structura  întrebărilor  anterioare,  fiind  identic  cu  cel  din  anul  1900,  cu
menţiunea  că  s-au  introdus  cuvinte-răspunsuri  pretipărite3.  Conform
articolului de lege VIII din anul 1910, „fiecare învăţător poporal este obligat
să primească  din partea  autorităţilor  civile,  încât  aceste  află  de bine să-i
inştitue de comisar (számlálabiztos) pentru conscripţia regnicolară ce are să
se facă în anul curent”4.

Anii primului război mondial au determinat o scădere a numărului
populaţiei  transilvănene,  după  cum  indică  informaţiile  furnizate  de
recensămintele  organizate  de  Asociaţia  ASTRA.  Conform  cifrelor,
incomplete  însă,  se  constată  că  pe  front  a  murit  aproximativ  3%  din
populaţia românească din Transilvania, 95% fiind ţărani5.

Delimitări  administrativ-teritoriale.  „Valea  Mureşului  Inferior”
desemnează o zonă cuprinsă pe ambele maluri ale râului, care are ca limite
extreme oraşul Arad la est şi graniţa inter-statală româno-ungară, respectiv
oraşele Nădlac (la nord de Mureş) şi Cenad (pe malul sudic al Mureşului), la
vest. Între aceste „limes-uri” la dreapta Mureşului, pe malul nordic, se află
un număr de 9 localităţi, şi anume: Nădlac, Şeitin, Semlac, Peregul Mare,
Peregul  Mic,  Bodrogul  Vechi,  Pecica,  Turnu şi  Arad.  Pe  malul  stâng al
Mureşului,  la  sud de  râu,  se  află  un  număr  de  13  localităţi6,  respectiv:
Cenad,  Sânnicolau  Mare,  Igriş,  Saravale,  Sânpetru  Mare,  Periam,  Satu

2 Recensământul din 1910. Transilvania, coord. Traian Rotariu, Cluj-Napoca, edit. Staff,
1999, p. 706.
3 Ibidem, p. 709.
4 Arhiva Parohiei Ortodoxe Române Nădlac, Fond Oficiul Parohial Ortodox Român, (A. P.
O. R. Nădlac), dosarul nr. 24/1907-1910, f. 141.
5 Alexandru Roz, „Aradul în timpul primului război mondial”, în Ziridava (Arad), 1978, nr.
X, p. 374.
6 Astăzi  în zonă mai există  localitatea  Călugăreni (Vinga Nouă, Újvinga),  aflată  între
Bodrogul Nou şi Felnac, care a fost înfiinţată la începutul secolului al XX-lea. Pentru prima
dată apare în statistica maghiară din anul 1910, ca având un număr de 174 de locuitori.
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Mare,  Secusigiu,  Munar,  Sânpetru  German,  Felnac,  Bodrogul  Nou,
Zădăreni.

Localităţile de la nordul văii Mureşului Inferior au făcut parte din
„părţile Ungurene” sau Partium7, regiune care a aparţinut fie de Ungaria, fie
de  Transilvania.  Zona  numită  Partium  reprezintă  „ţinutul  dintre  Munţii
Apuseni  la  est,  Tisa  la  vest,  Maramureşul  la  nord”8 şi  Mureşul  la  sud,
înglobând Aradul, Ţara Crişurilor şi Ţinutul Sătmarului. În secolul al XIX-
lea  şi  până  la  Marea  Unire  din  1918,  la  nord  de  Mureş  se  întindeau
comitatele  Cenad şi  Arad,  iar  localităţile  din  sudul  Mureşului  aparţineau
comitatelor Cenad şi Timiş-Torontal din Banat.

Din punct de vedere administrativ, în zilele noastre, aceste localităţi
aparţin  de  judeţele  Arad (Nădlac,  Şeitin,  Semlac,  Peregul  Mare,  Peregul
Mic, Bodrogul Vechi, Pecica, Turnu, Secusigiu, Munar, Sânpetru German,
Felnac, Bodrogul Nou, Zădăreni şi Arad) şi Timiş (Cenad, Sânnicolau Mare,
Igriş, Saravale, Sânpetru Mare, Periam, Satu Mare şi Secusigiu).

Pe parcursul secolului al XIX-lea şi la începutul secolului al XX-lea,
din punct de vedere al structurilor confesionale, localităţile de pe malurile
Mureşului  Inferior  aparţineau  de  mai  multe  ierarhii,  în  funcţie  de
apartenenţa  religioasă  a  locuitorilor.  Astfel,  după  despărţirea  ierarhică,
ortodocşii sârbi aparţineau de Episcopia de Timişoara, Protopopiatul Arad.
Comunităţile  de  greco-catolici  depindeau  de  Episcopia  de  Oradea  şi,
ulterior,  de  cea  de  la  Lugoj.  Credincioşii  romano-catolicii  erau  arondaţi
Episcopiei  de  Cenad,  în  timp  ce  lutheranii  evanghelici  aparţineau  de
Episcopia de Cluj-Napoca, iar comunităţile de reformaţi calvini de Eparhia
Piatra Craiului, cu sediul la Oradea9.

Lumea ortodoxă română, după despărţirea de co-religionarii  sârbi,
din punct de vedere al structurii ierarhice, aparţine de Episcopia Aradului,
Protopopiatele Arad, Comloşul Bănăţean şi Timişoara. Localităţile Nădlac,
Şeitin, Semlac, Pecica10, Turnu şi Arad11 aparţineau de Protopopiatul Arad,
alături  de  localităţile  Cicir,  Micălaca12,  Mândruloc,  Sâmbăteni,  Senteş,

7 Dumitru  Suciu,  „Câteva  reacţii  şi  opinii  româneşti  împotriva  anexării  Partium-ului  la
Ungaria în 1860-1861”, în  Naţiune şi europenitate. Studii istorice.  In honorem magistri
Camilli Mureşanu, coord. Nicolae Edroiu, Susana Andea, Şerban Turcuş, Bucureşti, edit.
Academiei române, 2007, p. 280.
8 Gheorghe Liţiu,  Eparhia Aradului şi a Bihorului. 1848-1860, Oradea, edit. Universităţii
din Oradea, 2002, p. 14.
9 www.cult.gov.ro, (19 septembrie 2016).
10 Localitate împărţită în trecut în Pecica Română şi Pecica Maghiară sau Rovine.
11 De  municipiul  Arad  aparţine  şi  cartierul  de  astăzi  Arad-Gai,  care  în  trecut  era  o
comunitate separată.
12 În perioada interbelică fosta comună a devenit cartier al municipiului Arad.
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Budapesta,  H.-M.-Vasarhely,  Bătania  şi  Cenadul-unguresc13.  Localităţile
sud-mureşene, respectiv Cenad (Cenadul Sârbesc), Sânnicolau Mare, Igriş,
Saravale (Sarafola), au făcut parte din Protopopiatul Comloşul Mare, alături
de  Comloşul  Bănăţean,  Lunga (Constanţa),  Beba-Veche,  Checea-română,
Dugosello  (Nerău),  Pesac,  Valcani,  Chiş-Orosin,  Ecica-română,  Iancahid,
Sarcea-română,  Toracul-mare,  Toracul-mic14.  De Protopopiatul  Timişoara
aparţineau localităţile de pe malul sudic al Mureşului: Secusigiu şi Felnac,
alături de localităţile Bărăteaz, Bencecul-român, Călacea, Chinez, Hodoni,
Jadani, Mănăştiur, Murani, Seceani, Vinga, Dreipitz (astăzi Şagu), Bazoş,
Becicherechiul-Mic,  Beregsău,  Bucovăţ,  Cerneteaz,  Chişoda,  Timişoara,
Giroc,  Ghiroda,  Ianova,  Izvin,  Medveş,  Mehala,  Moşniţa,  Parţa,  Pobda,
Pustiniş,  Remetea-timişană,  Sânandrei,  Sânmihaiul  Român  şi  Utvin.
Localităţile  Bodrogul  Vechi  şi  Bodrogul  Nou aveau un statut  aparte,  ele
aflându-se sub directa jurisdicţie a mănăstirii Hodoş-Bodrog, care depindea
de episcop, conform legislaţiei confesionale.

Elementele  identitare  ale  structurii  etnice  a  populaţiei.
Localităţile  din  zona  văii  Mureşului  Inferior  se  caracterizează  printr-o
adevărată paletă de minorităţi etnice, fiind identificate aşezări cu populaţie
majoritar  românească,  învecinate  cu  localităţi  unde  predomină  etnia
germană sau localităţi cu o populaţie preponderent de origini maghiare sau
sârbe, de asemenea întâlnim şi localităţi cu populaţie distribuită în mod egal
din punct de vedere etnic.

Paleta  etnică  şi  confesională  se  lărgeşte  încă  din  primii  ani  ai
secolului al XIX-lea, când la Nădlac se formează o importantă comunitate
de slovaci de rit evanghelic-lutheran, prin stabilirea unei populaţii destul de
numeroase  provenită  din  Totkomlos  (Comloşul  Slovac,  azi  în  Ungaria),
Szarvas  şi  alte  localităţi,  fiind  una  dintre  ultimele  importante  colonizări
efectuate de către administraţia habsburgică în zona Banatului15. Încă de la
stabilire, comunitatea slovacă a constituit majoritatea locuitorilor, din punct
de  vedere  numeric.  Curtea  de  la  Viena  a  încercat  să  anihileze  ponderea
populaţiei româneşti prin aşezarea la Nădlac şi în localităţile învecinate, a
numeroase  familii  de  naţionalitate  slovacă.  În  toate  recensămintele  din

13 Localităţile Senteş, Budapesta, H. M. Vasarhely, Bătania şi Cenadul-Unguresc se găsesc
astăzi în Ungaria.
14 După trasarea graniţelor dintre România şi Regatul Sârbo-Croat, localităţile Chiş-Orosin,
Ecica-Română, Iancahid, Sarcea-Română, Toracul-Mare, Toracul-Mic au rămas dincolo de
graniţă.
15 Petre  Ţiucra,  Pribeagul,  Pietre  rămase.  Contribuţie  la  Monografia  judeţului  Arad,
Bucureşti, Imprimeria Căilor Ferate Române, 1936, p. 364; Ľudovit Haan, Daniel Zajac,
Dejepis  stareho  i  noveho  Nadlaku (Istoria  vechiului  şi  noului  Nădlac),  Nădlac,
vydavateľstvo D.Z.S.Č.R. a Slavia a.s. v Nadlaku, 1994, p. 37.
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ultimele  două  veacuri,  cifrele  indică  faptul  că  regiunea  de  sud-vest  a
actualului judeţul Arad este dominată din punct de vedere al etniilor de către
populaţia slovacă, fiecare recensământ înregistrând un procent de peste 50%
pentru  comunitatea  slovacă.  În  acelaşi  timp,  românii  se  poziţionează  pe
locul secund, iar a treia etnie ca pondere numerică a fost cea maghiară, însă
în comparaţie cu slovacii şi românii, ungurii au reprezentat întotdeauna un
procent mult mai mic.

Din analiza recensământului realizat de autorităţile austro-ungare în
anul 188016 rezultă faptul că importante comunităţi de români trăiau la Arad
(6439 persoane– 18,10%),  Pecica  Română  (5123 persoane –  69,52%) şi
Şeitin  (3488 persoane – 84,35%). Cei mai  mulţi  maghiari  trăiau în Arad
(19896  persoane  –  55,96%),  Pecica  Maghiară  (89,80%)  şi  Peregul  Mic
(94,42%). În ceea ce priveşte comunitatea germană, aceasta avea cei mai
mulţi reprezentanţi în oraşul Arad (5448 persoane – 15,32%), Periam (4720
persoane – 85,88%) şi Sânnicolau Mare (2805 persoane – 31,21%). Slovacii
au  fost  răspândiţi  în  localităţile  din  nordul  Mureşului,  cu  cele  mai  mari
comunităţi  la  Nădlac  (5598  persoane  –  52,98%),  Arad  (433  persoane  –
1,22%) şi  Pecica  Română  (334 persoane – 4,53%).  În urma etapelor  de
migraţie desfăşurate în secolul al XVIII-lea, puţine comunităţi de sârbi au
rămas  în  zona  Mureşului  Inferior,  cele  mai  mari  fiind  consemnate  în
Sânpetru Mare17 (1888 persoane – 70,05%), Arad (1690 persoane – 4,75%)
şi  Cenad  (1434  persoane  –  28,04%).  Rutenii  sunt  slab  reprezentaţi  în
comparaţie  cu alte  comunităţi  etnice,  cei  mai  mulţi  trăind în  Semlac (59
persoane – 1,10%), Nădlac (25 persoane – 0,23%) şi Arad (18 persoane –
0,05%), iar în multe din localităţile de pe Mureşul Inferior nu s-a recenzat
nici un rutean. Evreii şi ţiganii erau trecuţi la rubrica „Altele” sau „Limbă
necunoscută”. Pentru localitatea Peregul Mare la această rubrică sunt incluse
şi comunităţile de poleci şi horniaţi (265 persoane – 20,78%).

Recensământul realizat în anul 189018 reliefează faptul că pe valea
Mureşului Inferior, cele mai importante comunităţi de români erau cele din
localităţile Arad (7873 persoane – 18,72%), Pecica Română (5843 persoane
–  75,46%)  şi  Şeitin  (4530  persoane  –  91,18%).  Cu  excepţia  localităţii
Bodrogul Vechi, în toate celelalte 22 de localităţi aflate sub analiză au trăit
comunităţi de unguri, unele mai însemnate, iar altele mai reduse numeric.
Cele mai mari comunităţi de unguri s-au semnalat în Arad (25901 persoane
– 61,59%), Pecica Maghiară (7745 persoane – 92,91%) şi Peregul Mic, unde
locuiau  2004  unguri,  reprezentând  99,21%  din  totalul  populaţiei.  În

16 Vezi Tabelul nr. 2 de la Anexe.
17 Această localitate mai este cunoscută şi sub denumirea de Sânpetru Sârbesc.
18 Vezi Tabelul nr. 4 de la Anexe.
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localităţile  riverane  Mureşului  Inferior,  trăiau  puternice  comunităţi  de
germani  în  Arad  (5626  persoane  –  13,38%),  Periam  (5388  persoane  –
90,51%) şi Sânnicolau Mare (3501 persoane – 33,86%).

Cea mai mare comunitate de slovaci trăia la Nădlac (6847 persoane
– 53,49%), următoarele comunităţi ca importanţă numerică, fiind cele din
localităţile Peregul Mare (448 persoane – 30,71%) şi Arad (358 persoane –
0,85%). Sârbii au fost bine reprezentaţi în Sânpetru Mare (2086 persoane –
70,35%), Arad (1704 persoane – 4,05%), Cenad (1562 persoane – 27,97%)
şi Sânnicolau Mare (1248 persoane – 12,07%). În cadrul recensământului
din anul 1890 sunt recenzaţi şi croaţii, ca şi comunităţi de sine stătătoare. În
anul 1890 au fost recenzaţi 25 de croaţi în Arad (0,06%), 4 croaţi la Periam
(0,07%) şi unul singur individ în Sânnicolau Mare (0,01%), în total 30 de
croaţi trăiau în localităţile riverane Mureşului, în aval de oraşul Arad. De
asemenea, în localităţile de pe valea Mureşului Inferior, în acelaşi an, au fost
semnalate  comunităţi  de  ruteni  în  5  localităţi,  şi  anume:  Semlac  (185
persoane – 2,93%), Nădlac (124 persoane – 0,97%), Şeitin (15 persoane –
0,30%), Arad (4 persoane – 0,01%) şi Pecica Română (3 persoane – 0,04%).

În anul 190019, cei mai mulţi români au fost recenzaţi la Arad (9556
persoane – 16,99%), Pecica Română (6418 persoane – 71,31%) şi Nădlac
(4358  persoane  –  31,97%).  Comunităţi  importante  de  unguri  au  fost
recenzate  în  Arad  (38929  persoane  –  69,19%),  Pecica  Maghiară  (7945
persoane – 95,91%) şi Pecica Română (1937 persoane – 21,52%). Germanii
erau cel mai bine reprezentaţi în Arad (5643 persoane – 10,03%), Periam
(4889 persoane – 87,12%) şi Sânnicolau Mare (3412 persoane – 31,83%).
Cea mai extinsă comunitate de etnici slovaci a fost identificată la Nădlac
(7424 persoane – 54,90%), urmând apoi comunităţi mai reduse la Peregul
Mare (493 persoane – 33,47%) şi Pecica Română (322 persoane – 3,58%).
Cei mai mulţi ruteni trăiau în Semlac (169 persoane – 2,79%), Nădlac (52
persoane  –  0,38%)  şi  Arad  (16  persoane  –  0,03%),  iar  în  majoritatea
celorlalte  localităţi  nu  exista  nici  măcar  un  reprezentant.  Începând  cu
recensământul din anul 1900, comunităţile de croaţi sunt înregistrate separat
de sârbi, în trecut cele două etnii fiind recenzate în comun. Cei mai mulţi
croaţi  trăiau  la Arad (34 persoane – 0,06%), dar în număr infim faţă  de
reprezentanţii celorlalte comunităţi. Sârbii erau cel mai bine reprezentaţi în
localităţile Sânpetru Mare (1962 persoane – 68,39%), Cenad (1575 persoane
– 27,58%) şi  Arad  (1430 persoane –  2,54%).  La  Peregul  Mare,  308 de
locuitori  s-au  declarat  de  origine  ceho-moravă,  respectiv  horniaţi,
reprezentând 20,91% din totalul populaţiei.

19 Vezi Tabelul nr. 6 de la Anexe.
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Pentru anul 191020, statisticile atestă că cele mai mari comunităţi de
români  trăiau  în  localităţile  Arad  (10279  persoane  –  16,27%),  Pecica
Română (6503 persoane – 67,94%) şi  Şeitin  (4490 persoane – 90,43%).
Maghiarii erau majoritari în Arad (46085 persoane – 72,96%) şi în Pecica
Maghiară (7475 – 92,67%), importante comunităţi putând fi întâlnite şi în
Pecica Română (2442 persoane – 25,51%) sau în Sânnicolau Mare (2121
persoane – 19,98%). Cei mai mulţi germani trăiau în Arad (4365 persoane –
6,91%),  Periam  (4309  persoane  –  80,57%)  şi  Sânnicolau  Mare  (3227
persoane – 30,94%). Pe lângă extinsa comunitate de slovaci de la Nădlac
(7651 persoane – 54,48%), aceştia mai trăiau în număr destul de ridicat la
Pecica Română (377 persoane – 3,94%), Semlac (278 persoane – 4,90%)
sau Arad (277 persoane – 0,44%). Cele mai mari comunităţi de ruteni erau
la Peregul Mare (381 persoane – 27,95%), Semlac (272 persoane – 4,79%)
şi Nădlac (106 persoane – 0,75%). Cele mai extinse comunităţi de sârbi erau
în Sânpetru Mare (2016 persoane – 71,39%), Arad (1816 persoane – 2,87%)
şi Cenad (1581 persoane – 27,99%).

Universul  spiritual  şi  dimensiunea  identităţii  confesionale.
Diversitatea  etnică întâlnită  în localităţile  de pe ambele maluri  ale  râului
Mureş se extinde şi asupra comunităţilor confesionale.

Primul recensământ oficial efectuat de către autorităţile civile austro-
ungare a fost cel din anul 186921. Acum, în fiecare localitate s-au numărat
casele,  familiile,  repartiţia  pe  gen  a  cetăţenilor,  precum  şi  structura
confesională. În urma analizei datelor centralizate, se poate constata faptul
că  zona  Mureşului  Inferior  reprezintă  o  regiune  în  care  trăiau  în  bună
vecinătate ortodocşi, romano-catolici,  greco-catolici,  evanghelici-lutherani,
reformaţi, dar şi comunităţi de evrei.

Cei mai mulţi ortodocşi trăiau în Arad (8211 persoane – 25,09%),
Pecica  Română  (5416  persoane  –  80,30%)  şi  Sânnicolau  Mare  (4911
persoane – 53,35%). Romano-catolicii aveau cele mai puternice comunităţi
în  Arad (16828 persoane – 51,42%),  Pecica  Maghiară  (6920 persoane –
92,38%)  şi  Periam  (4809  persoane  –  92,21%).  Greco-catolicii  erau
reprezentaţi în Şeitin (1472 persoane – 36,98%), Nădlac (1003 persoane –
10,38%)  şi  Cenad  (955  persoane  –  17,73%).  Evanghelicii-lutherani
constituiau cele mai mari comunităţi în Nădlac (4938 persoane – 51,11%),
în Semlac (1427 persoane – 29,09%) şi în Arad (743 persoane – 2,27%).
Reformaţii s-au distins prin comunităţi mai însemnate din punct de vedere
numeric la Arad (2633 persoane – 8,05%), Peregul Mic (1675 persoane –
99,11%) şi  Semlac  (431 persoane – 8,79%).  În afara  Bodrogului  Vechi,

20 Vezi Tabelul nr. 8 de la Anexe.
21 Vezi Tabelul nr. 1 de la Anexe.
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minoritatea  izraelită  este  identificată  în  fiecare  localitate  din  aria  de
cercetare, cele mai mari comunităţi fiind recenzate în Arad (3710 persoane –
11,34%), Sânnicolau Mare (435 persoane – 4,73%) şi Nădlac (242 persoane
– 2,50%).

Rubricile  recensământului  din  anii  1880,  1890,  1900  şi  1910,  se
extind prin apariţia rubricii „Unitarieni”. În toate cele 23 de localităţi aflate
sub analiză, în anul 1880, doar 39 de persoane s-au declarat de confesiune
unitariană, iar în anul 1900, un număr de 37 de persoane. 

În anul 188022, cele mai mari comunităţi ortodoxe au fost în Arad
(8373 persoane – 23,55%), Pecica Română (5662 persoane – 76,84%) şi
Sânnicolau  Mare  (3421  persoane  –  38,06%).  Greco-catolicii  erau  bine
reprezentaţi  în Sânnicolau Mare (1369 persoane – 15,23%), Şeitin  (1087
persoane – 27,22%) şi Nădlac (984 persoane – 9,24%). Localităţile cu cele
mai  mari  comunităţi  romano-catolice  au  fost:  Arad  (18126  persoane  –
50,98%),  Pecica  Maghiară  (7241  persoane  –  92,52%)  şi  Periam  (5020
persoane – 91,34%). În anul 1880, comunităţi  reformate se pot întâlni în
Arad (3048 persoane – 8,57%), Peregul Mic (828 persoane – 43,60%) şi
Semlac  (542 persoane – 10,06%). În Nădlac (5605 persoane – 52,65%),
Semlac (1582 persoane – 29,37%) şi Arad (945 persoane – 2,66%) existau
cele  mai  mari  comunităţi  evanghelice-lutherane.  Evreii  pot  fi  întâlniţi  în
toate cele 23 de localităţi aflate în zona Mureşului Inferior, însă cele mai
importante  comunităţi  sunt  identificate  în  localităţile  cu  o  populaţie  mai
numeroasă,  respectiv  Arad  (4415  persoane  –  12,42%),  Sânnicolau  Mare
(423 persoane – 4,71%) şi Nădlac (266 persoane – 2,50%).

Recensământul  realizat  de autorităţile  civile  austro-ungare în  anul
189023 relevă faptul că în localităţile de pe valea Mureşului Inferior, cele
mai importante comunităţi ortodoxe erau cele din Arad (9251 persoane –
22%), Pecica Română (6016 persoane – 77,70%) şi Sânnicolau Mare (4484
persoane – 43,37%). Adepţii confesiunii romano-catolice sunt semnalaţi în
toate  cele  23  de  localităţi,  cele  mai  importante  confesiuni  din  punct  de
vedere  numeric,  fiind  cele  din  Arad (21799 persoane – 51,84%),  Pecica
Maghiară (7665 persoane – 91,96%) şi Periam (5476 persoane – 91,99%).
Cei  mai  mulţi  greco-catolici  trăiau  în  Şeitin  (1117  persoane  –  22,48%),
Nădlac (1095 persoane – 8,55%) şi Arad (1030 persoane – 2,45%).

Din  punct  de  vedere  statistic,  după  importanta  comunitate
evanghelică de la Nădlac (6542 persoane – 51,11%), următoarele comunităţi
au fost cele de la Semlac (2201 persoane – 34,82%) şi Arad (1221 persoane
– 2,90%). Cele mai mari comunităţi de reformaţi erau cele din Arad (3909

22 Vezi Tabelul nr. 3 de la Anexe.
23 Vezi Tabelul nr. 5 de la Anexe.
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persoane – 9,30%), Peregul Mic (1934 persoane – 95,74%) şi Semlac (465
persoane – 7,36%). În afară de Bodrogul Vechi  şi  Munar,  evreii  au fost
recenzaţi în toate celelalte localităţi de pe valea Mureşului Inferior. În unele
localităţi  existau  grupuri  restrânse  de  4  persoane  (Zădăreni),  5  persoane
(Peregul Mare) sau 8 persoane (Bodrogul Nou), iar în altele, comunitatea
izraelită era bine organizată,  cum ar fi cele de la Arad (4795 persoane –
11,40%), Sânnicolau Mare (458 persoane – 4,43%) şi Nădlac (302 persoane
– 2,36%). În zona văii Mureşului Inferior, adepţii unitarianismului au fost
slab reprezentaţi, totalul lor fiind de 99 de persoane (0,07%), cele mai mari
comunităţi fiind cele de la Pecica Maghiară (57 persoane – 0,68%), Arad
(20 persoane – 0,05%) şi Pecica Română (15 persoane – 0,19%).

În anul  190024,  cei  mai  mulţi  ortodocşi  au  fost  recenzaţi  în  Arad
(11596 persoane – 20,61%), Pecica Română (6655 persoane – 73,94%) şi
Sânnicolau  Mare  (4495  persoane  –  41,93%).  Întreaga  populaţie  de  370
persoane din  localitatea  Bodrogul  Vechi  s-a  declarat  ortodoxă.  Cele  mai
mari comunităţi de greco-catolici au fost în Arad (1245 persoane – 2,21%),
Nădlac  (1117  persoane  –  8,19%)  şi  Semlac  (1067  persoane  –  17,61%).
Romano-catolicii au fost cel mai bine reprezentaţi în Arad (29313 persoane
– 52,10%), Pecica  Maghiară (7502 persoane – 90,56%) şi  Periam (5116
persoane – 91,16%). Cele mai mari comunităţi  reformate au fost în Arad
(6150  persoane  –  10,93%),  Peregul  Mic  (1692  persoane  –  93,58%)  şi
Semlac  (1876  persoane  –  30,97%).  Şi  acest  recensământ  a  confirmat
realitatea, conform căreia cea mai mare comunitate evanghelică a fost cea a
slovacilor  de  la  Nădlac  (7197  persoane  –  52,80%),  iar  următoarele,  din
punct  de  vedere  numeric,  au  fost  cele  de  la  Sânpetru  German  (2625
persoane  –  93,72%)  şi  Semlac  (1876  persoane  –  30,97%).  Comunitatea
iudaică  era  mai  bine  reprezentată  în  Arad  (6086  persoane  –  10,82%),
Sânnicolau Mare (450 persoane – 4,20%) şi Nădlac (249 persoane – 1,83%).

Peste  un  deceniu,  la  recensământul  din  anul  191025,  situaţia
confesională  s-a  menţinut  pe  aceeaşi  linie.  Astfel,  cele  mai  mari  comunităţi
ortodoxe erau cele din Arad (12636 persoane – 20%), Pecica Română (6787
persoane – 70,91%) şi  Sânnicolau  Mare  (4375 persoane – 41,21%).  Greco-
catolicii s-au declarat în număr mai însemnat în Arad (1502 persoane – 2,38%),
Semlac  (1136  persoane  –  20,01%)  şi  Şeitin  (1107  persoane  –  22,30%).
Comunităţi  importante  de  romano-catolici  erau  la  Arad  (32630  persoane  –
51,66%), Pecica Maghiară (7239 persoane – 89,75%), Periam (4642 persoane –
86,80%) şi Sânnicolau Mare (4641 persoane – 43,71%). Reformaţii erau bine
reprezentaţi în Arad (7675 persoane – 12,15%), Peregul Mic (1750 persoane –

24 Vezi Tabelul nr. 7 de la Anexe.
25 Vezi Tabelul nr. 9 de la Anexe.
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94,39%)  şi  Semlac  (488  persoane  –  8,60%).  Comunităţile  evanghelice  din
Nădlac (7463 persoane – 53,14%), Arad (2213 persoane – 3,50%) şi Semlac
(1636  persoane  –  28,82%)  se  remarcă  din  punct  de  vedere  numeric  şi
procentual faţă de celelalte localităţi. Cele mai mari comunităţi de evrei sunt în
Arad (6295 persoane – 9,97%), Sânnicolau Mare (460 persoane – 4,33%) şi
Nădlac  (254  –  1,81%).  În  anul  1910,  114  arădeni  (0,18%),  45  locuitori  ai
Sânnicolaului Mare (0,42%) şi 25 nădlăcani (0,18%) s-au declarat unitarieni,
iar în zona Mureşului Inferior s-au recenzat un total de 190 de persoane de
confesiune unitariană.

Concluzii. Existenţa diferenţelor culturale, identitare şi politice a constituit
un  avantaj  pentru  localitatea  Nădlac  şi  celelalte  localităţi  din  zona  Mureşului
Inferior, deoarece încercările de menţinere a tradiţiei, limbii şi culturii au menţinut
unitatea etnică în cadrul fiecărui grup social. În acelaşi timp, diversitatea a încurajat
unitatea  prin  facilitarea  comunicării  interculturale,  a  relaţiilor  interpersonale,  a
perceperii şi acceptării unor puncte diferite de vedere, precum şi a vieţii de zi cu zi,
ceea  ce  conduce  la  particularizarea  şi  uniformizarea  valorilor,  credinţelor,
atitudinilor, acţiunilor şi comportamentului social în regiunea Mureşului Inferior.

Din  antichitate  până  în  zilele  noaste,  în  localitățile  riverane  Mureşului
aflate  astăzi  în  județele  Arad  şi  Timiş,  s-au  perindat  numeroase  grupuri  de
populaţii. Unele au trecut doar; altele au rămas aici. Fiecare cu trăsături morale şi
obiceiuri specifice, acestea şi-au pus amprenta, mai mult sau mai puţin, pe viaţa
spirituală şi materială a localităţilor.

Datorită  diverselor  colonizări  efectuate  de  autorităţile  vieneze,  zona
include localităţi majoritar slovace, localităţi majoritar maghiare sau localităţi cu o
populaţie majoritar germană. De asemenea, se întâlnesc localităţi în care ponderea
etnică a locuitorilor este aproape egală. Din punct de vedere confesional, situaţia
este similară. De precizat este faptul că acest adevărat evantai de etnii şi confesiuni
nu  a  determinat  puternice  conflicte  interetnice  sau  interconfesionale.  În  zilele
noastre,  această  realitate  a  determinat  specialiştii  să  denumească  regiunea  „o
Europă în miniatură”.
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ANEXE

Tabelul nr. 1. Situaţia confesională (1869)

Localitate Total
Romano-
catolici

Greco-
catolici

Ortodocş
i

Evanghelic
i

Reformaţ
i

Evre
i

Arad 32725 16828 578 8211 743 2633 3710
Nădlac 9661 652 1003 2718 4938 107 242
Şeitin 3980 141 1472 2230 6 39 92
Semlac 4906 376 884 1705 1427 431 83
Pecica
Română

6745 1030 59 5416 44 63 133

Pecica
Maghiară

7491 6920 8 314 22 41 186

Peregu
Mare

1082 689 169 0 14 187 23

Peregu
Mic

1690 9 0 0 1 1675 5

Turnu 2317 1249 5 986 0 28 49
Cenad 5385 1592 955 2749 8 58 23
Sânnicolau
Mare

9205 3434 174 4911 213 28 435

Igriş 3042 136 102 2765 1 0 38
Saravale 3839 407 0 3385 1 0 42
Sânpetru
Mare

4180 1469 27 2605 13 5 61

Periam 5215 4809 0 267 43 0 96
Satu Mare 1518 538 0 970 5 3 2
Secusigiu 2667 299 12 2302 18 0 36
Munar 647 73 0 563 4 0 7
Sânpetru
German

2517 2325 0 131 2 0 59

Felnac 2816 56 0 2660 0 0 28
Bodrogul
Nou

227 14 0 209 0 0 4

Bodrogul
Vechi

247 4 0 243 0 0 0

Zădăreni 2081 1832 0 208 34 0 3
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

Sursa: Az 1869. évi népszámlálás vallási adatai, 2005, passim.
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Tabelul nr. 2. Situaţia demografică pe naţiuni (1880)

LOCALITATEA TOTAL ROMÂNI MAGHIARI GERMANI SLOVACI RUTENI
SÂRBI

ŞI CROAŢI
ALTELE

LIMBĂ MATERNĂ
NECUNOSCUTĂ

Arad 35556 6439 19896 5448 433 18 1690 159 1048
Nădlac 10646 3293 820 137 5598 25 214 26 527
Şeitin 3993 3488 176 79 2 1 7 32 208
Semlac 5387 2294 436 1947 289 59 8 55 292
Pecica Română 7369 5123 1237 95 334 8 204 83 282
Pecica Maghiară 7826 92 7028 95 30 0 13 185 381
Peregu Mare 1275 0 476 328 145 0 0 265 61
Peregu Mic 1899 2 1793 11 4 0 0 0 88
Turnu 2156 441 1148 73 46 0 334 1 112
Cenad 5114 1979 91 1353 6 0 1434 53 195
Sânnicolau Mare 8988 3358 1164 2805 35 0 1219 41 349
Igriş 3228 2805 40 203 0 0 15 8 155
Saravale 3606 1814 104 429 3 0 1094 15 146
Sânpetru Mare 2695 0 82 447 19 0 1888 143 116
Periam 5496 157 208 4720 32 0 67 70 234
Satu Mare 1482 118 39 501 4 0 769 1 50
Secusigiu 2640 2081 141 299 0 0 19 2 98
Munar 545 433 38 15 0 0 35 0 24
Sânpetru German 2757 97 62 2437 9 0 14 5 133
Felnac 3004 1837 20 72 88 0 866 0 120
Bodrogul Nou 207 176 0 15 0 0 6 0 10
Bodrogul Vechi 322 249 8 5 1 0 7 37 15
Zădăreni 2192 154 44 1915 2 0 0 0 77
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sursa: Recensământul din 1880. Transilvania, coord. Traian Rotariu, Cluj-Napoca, edit. Staff, 1997, passim.



Tabelul nr. 3. Situaţia confesională (1880)

LOCALITATEA TOTAL ORTODOCŞI
GRECO-

CATOLICI
ROMANO-
CATOLICI

REFORMAŢI
EVANGHELICI-

LUTHERANI
UNITARIENI IZRAELIŢI ALTELE

Arad 35556 8373 607 18126 3048 945 15 4415 0
Nădlac 10646 2969 984 744 69 5605 11 266 0
Şeitin 3993 2552 1087 107 35 6 0 106 0
Semlac 5387 1879 807 474 542 1582 0 103 0
Pecica Română 7369 5662 88 1360 80 73 0 106 0
Pecica Maghiară 7826 306 1 7241 54 12 1 204 0
Peregu Mare 1275 0 266 780 224 0 0 5 0
Peregu Mic 1899 1 1 36 828 17 0 16 0
Turnu 2156 811 26 1185 42 40 0 52 0
Cenad 5114 3260 344 1479 6 7 1 17 0
Sânnicolau Mare 8988 3421 1369 3560 97 118 0 423 0
Igriş 3228 2882 80 206 2 0 11 47 0
Saravale 3606 3045 4 500 1 3 0 53 0
Sânpetru Mare 2695 2131 0 540 2 1 0 21 0
Periam 5496 274 0 5020 35 24 0 143 0
Satu Mare 1482 915 2 539 14 1 0 11 0
Secusigiu 2640 2170 0 413 23 13 0 21 0
Munar 545 489 0 38 0 5 0 11 2
Sânpetru German 2757 105 9 2598 0 4 0 41 0
Felnac 3004 2906 2 80 0 0 0 16 0
Bodrogul Nou 207 192 0 12 0 0 0 3 0
Bodrogul Vechi 322 308 1 5 0 0 0 8 0
Zădăreni 2192 158 6 2024 0 0 0 4 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Sursa: Recensământul din 1880. Transilvania, coord. Traian Rotariu, Cluj-Napoca, edit Staff, 1997, passim.
Tabelul nr. 4. Situaţia demografică pe naţiuni (1890)

LOCALITATEA TOTAL ROMÂNI MAGHIARI GERMANI SLOVACI RUTENI SÂRBI CROAŢI ALTELE
Arad 42052 7873 25901 5626 358 4 1704 25 561
Nădlac 12800 4269 1106 188 6847 124 215 0 51
Şeitin 4968 4530 215 119 67 15 14 0 8
Semlac 6321 2782 581 2419 295 185 39 0 20
Pecica Română 7743 5843 1305 134 260 3 194 0 4
Pecica Maghiară 8336 103 7745 199 38 0 13 0 238
Peregu Mare 1459 2 57 565 448 0 0 0 0
Peregu Mic 2020 5 2004 3 7 0 0 0 1
Turnu 2368 495 1453 51 34 0 332 0 3
Cenad 5585 2191 112 1713 1 0 1562 0 6
Sânnicolau Mare 10340 4051 1480 3501 22 0 1248 1 37
Igriş 5953 3031 274 68 1 5 15 0 97
Saravale 4188 2170 201 560 0 0 1237 0 20
Sânpetru Mare 2965 18 124 573 3 0 2086 0 161
Periam 5953 174 190 5388 18 0 51 4 128
Satu Mare 1562 90 52 587 0 0 833 0 0
Secusigiu 2746 2085 111 413 3 0 29 0 105
Munar 626 446 88 32 0 0 59 0 1
Sânpetru German 2933 102 1013 2608 2 0 26 0 2
Felnac 3009 1856 48 77 82 0 946 0 0
Bodrogul Nou 288 264 8 15 0 0 1 0 0
Bodrogul Vechi 274 272 0 1 0 0 1 0 0
Zădăreni 2356 199 51 2098 0 0 7 0 1
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Sursa: A Magyar Korona Országainak Helységnévtára, Budapesta, 1892, passim.
Tabelul nr. 5. Situaţia confesională (1890)26

LOCALITATEA TOTAL ORTODOCŞI
GRECO-

CATOLICI
ROMANO-
CATOLICI

REFORMAŢI
EVANGHELICI-

LUTHERANI
UNITARIENI

IZRAELIŢ
I

ALTELE

Arad 42052 9251 1030 21799 3090 1221 20 3795 27
Nădlac 12800 3696 1095 1029 122 6542 0 302 14
Şeitin 4968 3474 1117 177 38 59 1 101 1
Semlac 6321 2089 951 526 465 2201 0 89 0
Pecica Română 7743 6016 55 1493 26 47 15 91 0
Pecica Maghiară 8336 339 13 7665 25 1 57 226 10
Peregu Mare 1459 2 404 764 282 2 0 5 0
Peregu Mic 2020 0 4 41 1934 25 0 15 0
Turnu 2368 827 1 1417 29 37 1 56 0
Cenad 5585 3269 479 1779 12 3 0 43 0
Sânnicolau Mare 10340 4484 869 4322 100 102 2 458 4
Igriş 5953 2879 261 305 2 1 0 43 0
Saravale 4188 3398 40 677 22 2 0 49 0
Sânpetru Mare 2965 2263 12 666 2 1 0 21 0
Periam 5953 190 126 5476 18 38 0 105 0
Satu Mare 1562 925 0 617 9 0 0 11 0
Secusigiu 2746 2104 112 472 8 26 0 24 0
Munar 626 505* 8 111 0 2 0 0 0
Sânpetru German 2933 128 4 2766 0 3 0 32 0
Felnac 3009 2816 63 101 0 8 0 21 0
Bodrogul Nou 288 265* 0 15 0 0 0 8 0
Bodrogul Vechi 274 273 0 1 0 0 0 0 0
Zădăreni 2356 204 0 2132 12 1 3 4 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sursa: A Magyar Korona Országainak Helységnévtára, Budapesta, 1892, passim.

26 Majoritatea populaţiei din Munar (505 persoane) şi Bodrogul Nou (265 persoane), cele două localităţi-perniavor (unde locuitorii lucrează în favoarea
unei mănăstiri) ale mănăstirii ortodoxe sârbe Bezdin, respectiv a mănăstirii ortodoxe române Hodoş-Bodrog, a fost trecută (intenţionat sau din greşeală?)
la rubrica „greco-catolici”, ceea ce reprezintă un paradox.



Tabelul nr. 6. Situaţia demografică pe naţiuni (1900)
LOCALITATEA TOTAL ROMÂNI MAGHIARI GERMANI SLOVACI RUTENI CROAŢI SÂRBI ALTELE

Arad 56260 9556 38929 5643 294 16 34 1430 358
Nădlac 13631 4358 1395 122 7424 52 0 242 38
Şeitin 4696 4246 234 59 138 9 0 10 0
Semlac 6058 2691 582 2239 261 169 0 9 107
Pecica Română 9000 6418 1937 130 322 0 0 172 21
Pecica Maghiară 8284 106 7945 83 14 0 1 2 133
Peregu Mare 1473 7 97 568 493 0 0 0 308
Peregu Mic 1808 1 1796 6 3 0 0 1 1
Turnu 2516 623 1485 43 28 0 0 336 1
Cenad 5710 2227 145 1729 0 0 0 1575 34
Sânnicolau Mare 10720 4115 1893 3412 28 0 4 1219 49
Igriş 3582 3140 50 289 6 1 0 12 84
Saravale 4279 2190 183 611 2 0 0 1254 39
Sânpetru Mare 2869 217 139 543 9 0 0 1962 0
Periam 5612 222 318 4889 9 0 2 67 105
Satu Mare 1568 104 51 571 1 0 0 840 1
Secusigiu 2652 2149 97 387 8 0 0 11 0
Munar 634 376 159 31 0 0 0 65 3
Sânpetru German 2801 121 266 2382 0 0 0 26 6
Felnac 2970 1720 87 103 69 0 0 903 88
Bodrogul Nou 315 277 3 29 0 0 0 6 0
Bodrogul Vechi 370 328 0 0 0 0 0 1 41
Zădăreni 2339 180 63 2086 3 0 0 6 1
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sursa: Recensământul din 1900. Transilvania, coord. Traian Rotariu, Cluj-Napoca, edit. Staff, 1999, passim.



Tabelul nr. 7. Situaţia confesională (1900)

LOCALITATEA TOTAL
ORTODOCŞ

I
GRECO-

CATOLICI
ROMANO-
CATOLICI

REFORMAŢ
I

EVANGHELICI -
LUTHERANI

UNITARIEN
I

IZRAIELIŢ
I

ALTELE

Arad 56260 11596 1245 29313 6150 1771 31 6086 68
Nădlac 13631 3771 1117 1089 169 7197 0 249 39
Şeitin 4696 3324 951 141 31 133 1 47 68
Semlac 6058 2010 1067 456 568 1876 0 79 2
Pecica Română 9000 6655 54 2038 92 40 0 101 20
Pecica Maghiară 8284 416 29 7502 77 23 0 222 15
Peregu Mare 1473 6 472 719 263 6 0 6 0
Peregu Mic 1808 8 1 69 1692 24 0 14 0
Turnu 2516 973 1 1451 23 34 0 32 2
Cenad 5710 3343 496 1831 15 0 0 26 0
Sânnicolau Mare 10720 4495 924 4599 143 84 1 450 24
Igriş 3582 2929 306 321 8 0 0 18 0
Saravale 4279 3475 10 734 12 0 0 42 6
Sânpetru Mare 2869 2172 13 661 3 2 0 15 3
Periam 5612 357 21 5116 16 34 0 68 0
Satu Mare 1568 942 0 611 12 3 0 0 0
Secusigiu 2652 2155 4 439 1 36 3 14 0
Munar 634 449 0 168 8 4 0 5 0
Sânpetru German 2801 26 6 144 6 2625 1 7 0
Felnac 2970 2726 51 170 7 5 0 11 0
Bodrogul Nou 315 283 0 32 0 0 0 0 0
Bodrogul Vechi 370 370 0 0 0 0 0 0 0
Zădăreni 2339 182 3 2151 3 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Sursa: Recensământul din 1900. Transilvania, coord. Traian Rotariu, Cluj-Napoca, edit. Staff, 1999, passim.
Tabelul nr. 8. Situaţia demografică pe naţiuni (1910)

LOCALITATEA TOTAL ROMÂNI MAGHIARI GERMANI SLOVACI RUTENI CROAŢI SÂRBI ALTELE
Arad 63166 10279 46085 4365 277 7 32 1816 305
Nădlac 14043 4330 1439 150 7651 106 0 251 116
Şeitin 4965 4490 154 39 251 0 0 11 20
Semlac 5676 2475 601 1899 278 272 0 25 126
Pecica Română 9571 6503 2442 34 377 10 0 160 45
Pecica Maghiară 8066 166 7475 57 16 0 0 10 342
Peregu Mare 1363 6 105 586 29 381 0 0 256
Peregu Mic 1859 12 1839 2 0 0 0 0 6
Turnu 2537 666 1485 16 8 0 0 355 7
Cenad 5649 2062 330 1592 5 0 0 1581 79
Sânnicolau Mare 10617 3938 2121 3227 16 1 1 1134 179
Igriş 3482 3154 49 251 7 0 0 15 6
Saravale 3944 2093 109 496 12 0 0 1233 1
Sânpetru Mare 2824 107 52 465 0 0 2 2016 182
Periam 5348 287 488 4309 51 0 4 98 111
Satu Mare 1499 61 55 483 1 1 0 896 2
Secusigiu 2446 1949 88 295 0 0 0 5 109
Munar 633 291 105 15 0 0 0 222 0
Sânpetru German 2619 73 470 1966 1 0 0 5 104
Felnac 3095 1974 74 57 95 0 0 870 25
Bodrogul Nou 259 246 7 4 0 0 0 2 0
Bodrogul Vechi 388 387 0 0 0 0 0 1 0
Zădăreni 2127 176 82 1860 3 0 0 6 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sursa: Recensământul din 1910. Transilvania, coord. Traian Rotariu, Cluj-Napoca, edit. Staff, 1999, passim.



Tabelul nr. 9. Situaţia confesională (1910)

LOCALITATEA TOTAL
ORTODOCŞ

I
GRECO-

CATOLICI
ROMANO-
CATOLICI

REFORMAŢ
I

EVANGHELICI -
LUTHERANI

UNITARIEN
I

IZRAIELIŢ
I

ALTELE

Arad 63166 12636 1502 32630 7675 2213 114 6295 101
Nădlac 14043 3807 1066 1257 142 7463 25 254 29
Şeitin 4965 3467 1107 134 20 132 1 58 46
Semlac 5676 1810 1136 540 488 1636 0 63 3
Pecica Română 9571 6787 53 2278 237 45 0 111 60
Pecica Maghiară 8066 520 42 7239 66 21 3 175 0
Peregu Mare 1363 5 392 708 245 5 0 8 0
Peregu Mic 1859 15 3 64 1750 16 0 11 0
Turnu 2537 1033 3 1424 21 35 0 13 8
Cenad 5649 3212 492 1861 43 8 0 32 1
Sânnicolau Mare 10617 4375 757 4641 180 140 45 460 19
Igriş 3482 2895 281 285 6 6 0 9 0
Saravale 3944 3298 4 591 20 7 0 22 2
Sânpetru Mare 2824 2262 35 511 5 2 0 9 0
Periam 5348 458 21 4642 66 68 0 93 0
Satu Mare 1499 963 0 532 1 2 1 0 0
Secusigiu 2446 2061 0 373 3 2 1 6 0
Munar 633 514 0 110 1 5 0 3 0
Sânpetru German 2619 172 16 2385 11 12 0 23 0
Felnac 3095 2948 7 117 7 0 0 5 11
Bodrogul Nou 259 248 0 4 7 0 0 0 0
Bodrogul Vechi 388 388 0 0 0 0 0 0 0
Zădăreni 2127 190 3 1919 15 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sursa: Recensământul din 1910. Transilvania, coord. Traian Rotariu, Cluj-Napoca, edit. Staff, 1999, passim.
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Caracteristicile grupării tribuniste de la Arad1

 Doru Sinaci,
Biblioteca Județeană „ A. D. Xenopol”, Arad

În oraşul de pe Mureş se ridicase, la sfârşitul secolului al XIX-lea, o
nouă generaţie  de politicieni,  care  vedea  în  implicarea  activă,  politică  şi
parlamentară,  calea  de  urmat  pentru  românii  transilvăneni  în  ceea  ce
priveşte  cucerirea  de  drepturi  politice  naţionale.  Afirmarea  Aradului  pe
onoranta poziţie de capitală politică a românilor transilvăneni era anticipată,
în ultimele două decenii ale secolului al XIX-lea, de procesul de consolidare
a stării economice a păturii  de mijloc din rândul populaţiei româneşti,  de
sporirea treptată a nivelului de educaţie a maselor şi, nu în ultimul rând, de
ponderea majoritară a românilor în comitat2, realităţi care vor conduce la o
mai mare manifestare a conştiinţei naţionale şi la lărgirea bazei de acţiune
politică3.  În  jurul  băncii  populare  „Victoria” –  a  doua  ca  mărime  în
Transilvania, după  „Albina” sibiană4 - şi în jurul Preparandiei arădene se
constituie  un nucleu de politicieni în plină afirmare,  instruiţi  la Cernăuți,
Viena,  Budapesta,  Paris,  Berlin  sau  la  alte  mari  universităţi  europene,
dinamici sub raport organizatoric şi receptivi la ideea necesităţii schimbării
strategiei politice a Partidului Naţional Român. Coagularea acestei grupări
neoactiviste  de  la  Arad  se  produce  în  anii  care  au  urmat  mişcării
memorandiste,  pe fondul  crizei  care  se  manifestă  în  interiorul  Partidului
Naţional Român.

În urma graţierii memorandiştilor întemniţaţi, conflictele latente care
se manifestaseră în ultimii ani între tribuniştii sibieni şi unii dintre liderii
marcanţi ai Partidului Naţional Român, în frunte cu Ioan Raţiu, izbucnesc în
mod  deschis,  pe  fondul  interminabilelor  discuţii  legate  de  proprietatea
asupra Institutului Tipografic din Sibiu, cel care edita „Tribuna” şi „Foaia

1 Unele părți din această comunicare au mai fost publicate și în alte lucrări ale autorului.
2 Ioan Russu-Şirianu, Românii din statul ungar, Editura Autorului, Arad, 1904, p.83 („Din
totalul  de  343.957  locuitori,  înregistraţi  în  anul  1890,  60,81%,  adică  208.957  sunt
români”).
3 Lucian  Petraş,  Politică  şi  demers  naţional  în  comitatul  Arad  (1895-1916), Editura
Brumar, Timişoara, 2008, p. 7
4 Mircea  Popovici,  Scurtă  istorie  asupra  înfiinţării  institutului  de  credit  şi  economii
Victoria din Arad, mss., 1924.
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Poporului”. În plus, E. Brote, I. Slavici şi, mai târziu, S. Albini se exilaseră
la Bucureşti, la invitaţia lui D. A. Sturdza, fapt care a sporit nemulţumirea
fruntaşilor  Partidului  Naţional  Român,  care  preferaseră  „puşcăria
ungurească” în locul „dulcelui exil dâmboviţean”. Un alt eveniment care a
condus la amplificarea disensiunilor din cadrul Partidului Naţional Român l-
a  constituit  căderea  guvernului  conservator  de  la  Bucureşti  şi  venirea  la
putere a liberalilor conduşi de D. A. Sturdza. Discursul său de la Iaşi, din 13
octombrie 1895, prin care şeful guvernului liberal – împovărat, desigur, de
responsabilitatea funcţiei – preciza că se va abţine de la orice amestec în
treburile  interne  ale  Ungariei,  implicit  în  susţinerea  mişcării  naţionale  a
românilor de aici, a provoca o erodare puternică a imaginii tribuniştilor în
interiorul  Partidului  Naţional  Român.  Prinşi  la  mijloc  între  gruparea
bătrânului  Raţiu  şi  gruparea  bănăţeană  din  jurul  Mocioneştilor,  ziariștii
pierd  în  final  controlul  asupra  „Tribunei”  sibiene  şi,  implicit,  asupra
deciziei politice de la vârful partidului5. În realitate, dacă ne referim exclusiv
la managementul politic – aşa cum se practica acest concept modern în acele
vremuri – putem afirma că, atât vechii fruntaşi ai Partidului Naţional Român
din jurul lui I. Raţiu, cât mai ales „moderniştii” grupaţi în zona curentului
tribunist,  deveniseră pe deplin conştienţi  de importanţa  din ce în  ce mai
mare a mijloacelor mass-media în ceea ce priveşte transmiterea discursului
politic către o pătură tot mai numeroasă de cititori-aderenţi. Acest fenomen
se  înscrie  perfect  în  mai  largul  curent  european  ce  defineşte  condiţia
intelectualului  la mijlocul şi la sfârşitul  secolului al  XIX-lea,  mai ales în
spaţiul  central-răsăritean  al  continentului,  unde  „intelligentsia” devine
animatoarea  mişcărilor  naţionale6.  Tot  mai  mult,  concepţia  elitistă  ce
caracterizase construcţia politică a Partidului Naţional Român va lăsa locul
conceptului  democratic  de  deschidere  a  partidului  către  masele  largi
populare, iar tribunismul ardelean a fost exact mijlocul prin care s-a realizat
acest deziderat.

Evident,  pentru  a  se  putea  impune  în  fruntea  Partidului  Naţional
Român, în condiţiile în care bătrânul Raţiu confiscase „Tribuna” sibiană în
sarcina patrimoniului de partid, tribuniştii aveau nevoie de un nou ziar în
care să se exprime şi prin care să-şi popularizeze ideile. Izgonit, la rându-i,
din redacţia sibiană de către I. Raţiu, Ioan Russu-Şirianu îi scria, insistent lui

5 Lucian  Boia,  Contribuţii  privind  criza  Partidului  Naţional  Român  şi  trecerea  de  la
pasivism la activism (1893-1905), în Studii.Revistă de istorie, tom 24, nr. 5, 1971, pp. 966-
967.
6 Charle  Christophe,  Intelectualii  în  Europa  secolului  al  XIX-lea,  Editura  Institutul
European, Bucureşti, 2002, pp. 212-213.

95



E. Brote, aflat la Bucureşti: „…fără o foaie, în care să se exprime şi păreri
străine dinastiei prezidiale, lucrurile p-aici o să se încurce rău”7.  O primă
întrunire a tribuniştilor avusese loc la Braşov, încă în 10/22 decembrie 1895,
la care participaseră V. Mangra, V.Goldiş – la acea vreme professor la liceul
braşovean – I. Russu-Şirianu, G. Bogdan Duică şi T.L. Albini, secondaţi, de
la Sinaia, de E. Brote, S. Albini şi A.C. Popovici. Pe lângă rezoluţia în patru
puncte pe care o adoptă aici şi pe care i-o trimit preşedintelui PNR I. Raţiu8,
trbuniştii hotărăsc să scoată pe piaţă un nou ziar, prin care să-şi promoveze
ideile politice şi, evident, să acceadă în fruntea Partidului Naţional Român.
Acesta este şi motivul pentru care tribuniştii vor declara, cu toate ocaziile,
că nu vor părăsi niciodată programul Partidului Naţional Român adoptat la
1881 şi că nu vor face dizidenţă în partid.  Astfel,  reuşesc să câştige noi
aderenţi de partea lor, printre care şi nume cu o largă rezonanţă naţională,
cum este părintele Vasile Lucaciu. În vara anului 1896, la Măgurele, lângă
Bucureşti, unde I. Slavici funcţiona ca profesor, are loc o nouă întâlnire a
tribuniştilor. Consfătuirea ţine mai multe zile şi acum se stabileşte şi locaţia
noului ziar, care va fi la Arad. În favoarea desemnării  Aradului ca viitor
centru  politic  al  românilor  transilvăneni  se  manifestaseră  de  mai  multă
vreme V. Mangra9, R. Ciorogariu, N. Oncu, S. Raicu, V. Goldiş, M. Veliciu,
dar şi I. Russu-Şirianu şi I. Slavici. În final, este de acord şi E. Brote, care
vedea în tribuniştii arădeni şi o oportunitate pentru aplicarea ideilor lui D.A.
Sturdza,  referitoare  la o posibilă  apropiere între  românii  şi  maghiarii  din
Transilvania :„Aradul mai are încă o însuşire, care ar lipsi atât Blajului,
cât şi Sibiului şi care astăzi cu deosebire este de preţuit. Înţeleg calitatea
Aradului de a fi locul cel mai potrivit, unde s-ar putea întâlni maghiarii şi
românii la o înţelegere oarecare…Trebuie făcută o încercare serioasă şi
anume  la  Arad”10.  O  eventuală  apropiere  între  românii  transilvăneni  şi
maghiari  convenea  atât Puterilor  Centrale,  dar  şi  Casei  Regale  de  la
Bucureşti,  fapt  recunoscut  de  către  Carol  I  într-o  audienţă  acordată
ambasadorului  austro-ungar în acel an11.  Această strategie  de reconciliere
româno-maghiară, care la fel de bine poate să fie exploatată şi dintr-un alt
punct  de  vedere,  mult  mai  pragmatic  şi  mai  oportunist,  şi  care  ţine  de

7 Arhiva B.C.S., doc. 4020 (scrisoarea lui I. Russu-Şirianu către E. Brote, din 2 martie
1896).
8 Lucian Boia, Eugen Brote 1850-1912, Editura Litera, Bucureşti 1974, p. 121.
9 Marius  Eppel,  Vasile  Mangra.  Activitatea  politică  1875-1918,  Presa  Universitară
Clujeană, 2004, p. 123.
10 Arhiba Bibliotecii Institutului Mitropolitan Sibiu, Fond Vasile Mangra, doc. 274.
11 Teodor  Pavel,  Mişcarea  românilor  pentru  unitate  naţională  şi  diplomaţia  Puterilor
Centrale (1878-1895), Editura Facla, Timişoara, 1979, p. 110.
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necesitatea  adormirii  vigilenţei  autorităţilor  opresive maghiare  în ceea ce
priveşte sarcina extrem de curajoasă a tribuniştilor de a scoate un nou ziar
naţional la Arad12, a produs numeroase polemici şi chiar rupturi în rândurile
iniţiatorilor. Astfel, A.C. Popovici îl contactează pe I. Raţiu, avertizându-l
că exilaţii bucureşteni, în frunte cu E. Brote, doresc să scoată un nou ziar,
sub  patronajul  liberalilor  bucureşteni,  ziar  prin  care  să  promoveze
necesitatea reorganizării Partidului Naţional Român şi renunţarea la puctele
esenţiale ale programului de la 1881 : pasivismul politic, nerecunoaşterea
dualismului şi cererea de autonomie a Transilvaniei. Scandalul degenerează,
deoarece I. Raţiu publică în „Tribuna” acuzele lui A.C. Popovici la adresa
tribuniştilor bucureşteni, în timp ce  „Gazeta Transilvaniei”, „Dreptatea”,
dar  şi  ziarele  conservatoare   de  la  Bucureşti  „Epoca”, „Adevărul”  şi
„Ziua”  speculează  din  plin  pe  marginea  acestui  subiect  de  senzaţie.  De
partea  tribuştilor  se  poziţionează  ziarele  „Revista  Orăştiei” şi  organul
liberal  „Voinţa  Naţională”, care  îi  oferă  lui  E.  Brote  spaţiu  publicistic
pentru a se dezvinovăţi13. Dincolo de aceste polemici, care vor limpezi în
mare măsură orientarea pe care se va angaja mişcarea politică a românilor
transilvăneni la cumpăna secolelor, tribuniştii arădeni lucrează de zor pentru
scoaterea  noului  ziar,  pe  tot  parcursul  anului  1896,  iar  V.  Mangra,  R.
Ciorogariu,  I.Russu-Şirianu  şi  N.  Oncu  se  deplasează  destul  de  des  la
Bucureşti, de unde vor primi şi bani pentru acoperirea cauţiunii noului ziar,
cel mai probabil din partea liberalilor români14. 

Impunerea Aradului  ca reședință  a ziarului  „Tribuna Poporului” se
cola peste o mai veche tradiție publicistică a românilor din acest comitat
așezat la confluența Banatului,  Ungariei  și Transilvaniei,  tradiție deschisă
între  anii  1833-1835 de către  profesorul  preparandial15 Alexandru Gavra,

12 Gelu Neamţu,  Procese politice de presă antiromâneşti din epoca dualismului austro-
ungar 1868-1890. Alte studii de instoria presei româneşti, Editura Societăţii Culturale Pro
Maramureş  „Dragoş  Vodă”,  Cluj-Napoca,  2004,  p.11  şi  in  extenso,  unde  autorul
argumentază că „Procesele în ansamblul lor relevează, cu argumente ştiinţifice caracterul
poliţist  al  statului  ungar,  demonstrând dacă  mai  era  nevoie,  ce  a  însemnat  dualismul
pentru români şi că, efectiv, Austro-Ungaria a fost o închisoare a popoarelor”.
13 Nicolae  Cordoş,  Aurel  C.  Popovici  şi  „dezvăluirile”  lui  din  1896,  în  „Sargetia”,
XXVII.2, 1997-1998, pp. 212-213.
14 Vasile  Mangra.  Corespondenţă, I,  pp.  142-143  (V.Mangra  către  E.  Brote,  din  26
decembrie 1896).
15 „În crăiescul, împărătescul institut pedagogicesc al Nației de legea grecească neunite
românești din Împărăția Austriei, al geografiilor, matematice, fisice și politice, precum și
al aritmeticelor memoriale și vulgare, public ordinar și întărit profesor crăiesc” – după
cum însuși semna profesorul arădean Alexandru Gavra într-o scrisoare pe care i-o trimite
domnului Munteniei Alexandru Ghica, pe 3 mai 1836. Vezi: Cornelia Bodea, „Acum o sută
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care-și  propunea să tipărească  carte  românească  printr-o „ortăcie16” și  să
scoată revista „Ateneul românesc17”. 

În încercarea noastră de a evidenția caracteristicile grupării tribuniste
de la Arad, la tradiția publicistică locală trebuie să mai adăugăm, pe lângă
demersul  laicului  Alexandru  Gavra,  urmat  de  „Almanahul  Muguri”  al
preparanzilor arădeni din anul 1859, și presa bisericească demarată încă din
anul 1871, când apare ziarul „Lumina”, pînă în anul 1873. Ziarul „Lumina”
este urmat de publicația „Speranța”, iar începând cu anul 1877, apare ziarul
„Biserica  și  Școala”.  Astfel,  atingem  și  o  altă  caracteristică  a  grupării
tribuniste de la Arad, cea a culorii confesionale. Altfel spus, într-o epocă în
care  confesionalismul  se  manifesta  cât  se  poate  de  viguros  printre
politicienii  români  din  Monarhia  Habsburgică,  gruparea  tribunistă  de  la
Arad era  una  de  factură  clar  ortodoxă,  avându-i  ca  exponenți  pe  Vasile
Mangra,  Roman  Ciorogariu,  Iosif  Goldiș,  Vasile  Goldiș,  Nicolae  Oncu,
Octavian Goga etc. Spre diferență, cei rămași în redacția sibiană alături de
Ioan Rațiu sunt aproape în exclusivitate  greco-catolici.  La Arad, singurul
politician greco-catolic a fost Ștefan Cicio-Pop, dar care nu a fost acceptat
nici în redacția tribunistă locală, nici în conducerea băncii „Victoria”, deși
își  manifestase  disponibilitatea  în  acest  sens.  Cu  toate  că  în  majoritatea
discursurilor  politice  naționale  se  clama  evitarea  confesionalismului,
partizanatul confesional se manifesta aproape pe toate planurile activității
Partidului  Național  Român.  Acest  lucru  se  poate  deduce  și  din  numărul
membrilor  comisiilor  și  comitetelor  alcătuite  cu  diverse  ocazii,  unde
paritatea – deși în astfel de cazuri ar trebui evitată, deoarece poate conduce
lesne la un blocaj – era o veritabilă regulă de aur.

Numărul de probă al ziarului  „Tribuna Poporului”, tipărit la Orăştie
de  către  A.  Popovici-Barcianu,  apare  la  Arad  chiar  de  sărbătoarea
Crăciunului,  pe  25  decembrie  1896.  Redactor-responsabil  este  I.  Russu-
Şirianu, iar printre publicişti îi găsim pe E. Brote, I. Slavici, V. Mangra, R.
Ciorogariu, V.Lucaciu şi V. Goldiş. Un an mai târziu, echipa tribuniştilor
arădeni  se  întregeşte  cu  talentatul  ziarist  slovac  Gustav  Augustini,  care
părăseşte  și  el  „Tribuna” sibiană,  în  urma  unor  neînţelegeri  cu  Elie
Dăianu18.  Încă  din  numărul  promoţional  –  o  foaie  volantă  scoasă  de
tribunişti  la 15 decembrie  1896 – I.  Russu-Şirianu preciza noua conduită

de ani…”, în „Hotarul”, V. nr. 5, mai 1938, p. 204.
16 Societate pe acțiuni, în termeni contemporani. Vezi: Cornelia Bodea, „Alexandru Gavra,
întemeietor al Societății bibliograficești (1833) și al revistei „Ateneul românesc” (1835), în
Studia Universitatis Babeș-Bolyai, series Philologia, 1968, fascicululs 1, pp. 3-30.
17 George Em. Marica, Iosif Hajós, Călina Mare, Constantin Rusu, „Ideologia generației
române de la 1848 din Transilvania”, Editura Politică, București, 1968, pp. 228-229.
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politică a „Tribunei Poporului” :  „Ţinta întregei noastre lucrări va fi să
întărim pacea şi frăţia în şirul luptătorilor care se resleţiseră. Vom privi ca
sfânt programul naţional întocmit la anul 1881, de mai marii noştri. Vom
căuta  să  întărim  legăturile  cu  slovacii  şi  sârbii,  naţiuni  care  suferă
deopotrivă  cu  noi”19.  Aşadar,  deocamdată  o  conduită  politică  pe  deplin
compatibilă cu programul Partidului Naţional Român, cel puţin în punctele
sale esenţiale. Pentru o mai largă penetrare în popor, Ioan Russu-Șirianu va
scoate și suplimentul de duminică al ziarului, care va cuprinde opt pagini și
va fi distribuit  cu prețul de un florin și cincizeci de coroane pe an, fiind
astfel  „...cea mai ieftină  foaie românească. Facem această jertfă anume
pentru a înlesni ca până și cel mai serac român s-o poată avea în casa lui20.
Activitatea politică propriu-zisă, pe care o reclamă tribuniştii arădeni încă
din  primele  numere,  n-are  nimic,  deocamdată,  în  comun  cu  activismul
parlamentar, fiind doar  un îndemn la reluarea acţiunilor politice de către
fruntaşii  Partidului  Naţional  Român, a căror activitate  intrase în amorţire
după  începutul  crizei  interne.  Articolul  de  fond,  din  15  ianuarie  1897,
intitulat  sugestiv  şi  imperativ   „Acţiune  !”21 beneficiază  de  o  reacţie
imediată şi laudativă din partea lui V. Lucaciu: „Foarte frumos aţi prezentat
Tribuna  Poporului…  Ar  fi  bine  să  inaugurăm  o  acţiune  energică  şi
covârşitoare ce nu se poate face fără de o consfătuire a mai multor fruntaşi
de ai noştri din partidul naţional”22. În primele luni de activitate, dorind să-
şi  consolideze  poziţia  pe  piaţa  publicistică  din  Transilvania,  tribuniştii
arădeni utilizează un discurs politic destul de echilibrat, astfel încât să nu fie
acuzaţi că „ies din cadrele normelor de partid”, cum se exprima mai tîrziu
I. Russu-Şirianu. În schimb, după ce au certitudinea succesului gazetăresc
iniţiat la Arad, discursul folosit începe să se radicalizeze, cu trimiteri cât se
poate de clare la adresa conducerii Partidului Naţional Român de la Sibiu.
Necesitatea  reorganizării  Partidului  Naţional  Român  constituie  tema
predilectă a unui şir de articole de fond semnate de către prim-redactorul
tribunist  I.  Russu-Şirianu,  cu  trimitere  destul  de  transparentă înspre
schimbarea „gărzii vechi” şi facilitarea accesului tinerilor tribunişti la vârful
partidului23. De fapt, confruntarea tot mai deschisă dintre tribuniştii arădeni
şi  cei  care  mai  rămăseseră  în  jurul  lui  I.  Raţiu  la  conducerea  Partidului

18 Gelu Neamţu,  Gustav Augustini ziarist  la „Tribuna Poporului” din Arad 1898-1900,
Editura Ivan Krasko, Nădlac, 2007, p. 11.
19 Arhivele Statului Arad, Fond Roman Ciorogariu, dosar 20, p. 202.
20 Idem.
21 Tribuna Poporului, an I, nr. 8 din 15/27 ianuarie 1897.
22 Arhiva  Bibliotecii  Mitropoliei  Ortodoxe Române Sibiu,  Fond V.  Mangra,  nr.  89 (V.
Lucaciu către V. Mangra, din 24 ianuarie 1897).
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Naţional  Român  se  înscrie,  după  toate  normele  expertizei  politologice
contemporane, în ceea ce definim ca fiind o luptă pentru putere în interiorul
unei  formaţiuni  politice.  Există  suficiente  argumente  pentru  întărirea
aserţiunii de mai sus, pornind chiar de la mobilul înfiinţării unui nou ziar
politic  la  Arad,  ziar  care,  destul  de  curând,  va  avea  să  surclaseze  şi  să
falimentaze  vechea  „Tribună” sibiană,  dar  şi  ziarul  Mocioneştilor  de  la
Timişoara. Apoi, programul politic însuşit de către Partidul Naţional Român
la 1881, ajunsese anacronic şi era criticat  la scenă deschisă de către noii
exponenţi politici grupaţi în jurul  „Tribunei Poporului”. La fel era criticat
de către tribuniști și caracterul elitist de până atunci al partidului, ei dorind o
democratizare reală a vieţii interne de partid, în acord cu marile dezbateri
europene referitoare la reprezentativitatea politică şi la sufragiul universal.
În final,  nici  strategia politică a pasivismului,  susţinută dinspre Sibiu,  nu
mai  era  de  actualitate.  Fiind  tot  mai  prezenţi  pe  scena  politică
transilvăneană,  dar  manifestând  o  atenţie  deosebită  pentru  a  nu  deveni
dizidenţi în interiorul Partidului Naţional Român, tribuniştii arădeni ajung să
se impună în fruntea mişcării politice româneşti din monarhia austro-ungară.

Astfel,  o altă  caracteristică  a  grupării  tribuniste  de la  Arad ține  de
promovarea activismului politic care, în final, va conduce la transformarea
Partidului  Național  Român  dintr-un  partid  de  tip  elitist,  într-un  partid
democratic, așezat ca structură de conducere pe rezultatul unor alegeri.

Pentru a ajunge,  în  final,  la  impunerea neoactivismului  ca strategie
politică  oficială  a  Partidului  Naţional  Român,  tribuniştii  arădeni  propun,
pentru  început,  iniţierea  unor  acţiunii  politice  de  anvergură,  menite  să
readucă partidul naţional în atenţia opiniei publice. Adunările populare pe
care le provoacă servesc acestui scop, dar sunt la fel de profitabile şi în ceea
ce  priveşte  popularizerea  ziarului  „Tribuna  Poporului” şi  a  creşterii
numărului de abonaţi. Nu în ultimul rand, insistând pe linia marilor acţiuni
propuse de ei,  tribuniştii  pun în dificultate gruparea sibiană,  caracterizată
prin  imobilism  politic  : „De un  an şi  jumătate,  despre  viaţa  partidului
naţional s-a înregistrat un singur act : un manifest dat în ajunul mileniului
şi  iscălit  de şapte  membrii  ai  comitetului  naţional.”24 Iar  patru  zile  mai
târziu, acelaşi I. Russu-Şirianu – care nu a uitat nici modul în care I. Raţiu l-
a alungat din redacţia sibiană – scrie :  „Cine mai face parte din comitetul
naţional?  D-nii  D.  P.  Barcianu,  D.  Comşa,  N.  Cristea  şi  V.  Fodor  au
demisionat irevocabil, deja de un an şi jumătate; d-nii E. Brote şi S. Albini

23 Tribuna Poporului, nr. 51 din 16/28 martie 1897, nr. 53 din 19/31 martie 1897, nr. 56 din
23 martie/4 aprilie 1897, nr. 58 din 27 martie/8 aprilie 1897.
24 Tribuna Poporului, an I, nr. 56, din 23 martie/4 aprilie 1897.

100



au fost declaraţi trădători. A. Suciu şi M. Veliciu n-au mai fost pe la comitet
d-un an şi  două luni,  iar  V.  Lucaciu  n-a  mai  fost  din  vară”25.  Evident,
majoritatea  celor  enumeraţi  mai  sus de către  prim-redactorul  tribuniştilor
arădeni  s-au  ataşat  acestui  grup26,  în  detrimentul  celor  de  la  Sibiu.  La
sfârşitul  anului  1897,  tribuniştii  arădeni  propun  organizarea  unai  mari
adunări  populare  la  Arad,  adunare  care  se  vrea  o  consfinţire  publică  şi
definitivă a mutării centrului politic al românilor transilvăneni de la Sibiu, la
Arad.  Mai  ales  tonul  convocatorului,  pe  care  I.  Russu-Şirianu  îl  trimite
tuturor  fruntaşilor  politici  români  pentru  adunarea  populară  din  17/29
noiembrie  1897,  întăreşte  aserţiunea  de  mai  sus:  „Popor  şi  fruntaşi,  de
vreme îndelungată stăm într-o amorţire… E vremea să rupem tăcerea. E
momentul suprem să ne facem înalta datorie cetăţenească şi naţională şi să
ne  spunem  cuvântul  asupra  atitudinii  în  care  am  ajuns  în  vremea
întâmplărilor celor din urmă doi ani”27.  Ca urmare a ezitărilor celor de la
Sibiu de la participa la această iniţiativă populară a arădenilor, V. Mangra îi
trimite  o scrisoare  extrem de  dură lui  G.  Pop de  Băseşti,  acuzându-l  că
persistă în „autocraţia exclusivismului autoritar”: „A nu face nici o mişcare
politică naţională până nu va decide comitetul, înseamnă a renunţa la luptă
şi a ne da legaţi în mâinile duşmanului”28. 

Gruparea tribunistă arădeană, în care îi includem şi pe exilaţii de la
Bucureşti, Eugen Brote şi Ioan Slavici – cu toate că, ulterior, între tribuniştii
bucureşteni  şi  cei  arădeni  aveau  să  se  manifeste  şi  destule  deosebiri
doctrinare29 - în dorinţa de a trezi conştiinţa civică a cititorilor şi a promova
activismul politic, cochetează, în anii de început, şi cu ideile federaliste, care
făceau  carieră  în  epocă.  Fie  doar  şi  pentru  a  mai  atenua  din  teza
autonomismului transilvănean, inclusă în programul de la 1881 şi susţinută
cu cerbicie de către gruparea sibiană, materiale preluate din alte ziare, care
abordează  tema  federalizării   monarhiei  austro-ungare,  sunt  redate  şi  în
paginile  „Tribunei  Poporului”.  Aşa  este  cazul  articolului  „Situaţia
istorică”,  preluat  din  „Liga  română”,  dar  căruia  tribuniştii  îi  schimbă
numele  în,  mult  mai  penetrantul,  „Dualismul  pe  copcă”:  „Curentul

25 Ibidem, nr.58, din 27 martie/8 aprilie 1897.
26 Deosebit  de  interesantă  este  opinia  lui  Vlad  Popovici  în  lucrarea  sa  de  doctorat
„Tribunismul (1884-1905). Ideologie şi acţiune politică, direcţii  culturale şi angajament
social,  susţinută în septembrie 2008 la Universitatea Babeş-Bolyai sub coordonarea prof.
univ. dr. Nicolae Bocşan, prin care autorul propune o privire alternativă asupra tribuniştilor,
între elită şi grup de interese.
27 M.N.T.G. Clluj-Napoca, Fond Ioan Raţiu, M.2576, p. 1.
28 B.C.U. Cluj-Napoca, Fond Gheorghe Pop de Băseşti, mss. S. 40555/II, pp. 89/91.
29 Vlad Popovici, lucr. cit., pp. 157-158.
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federalist bate cu putere în zăgazurile putrezite ale constituţiei austriece şi
dărâmă temeliile pe care este aşezat dualismul austro-ungar. Un lucru însă
e  sigur  :  în  aceste  momente,  soarta  dualismului  atârnă  de  atitudinea
naţionalităţilor negermane şi nemaghiare”30. Ulterior, când A. C. Popovici
va susţine teza federalistă a Austriei Mari, tribuniştii arădeni se vor detaşa
radical  de  acest  subiect,  combătându-l  cu  toată  forţa.  Tot  legat  se
„atitudinea  naţionalităţilor  negermane  şi  nemaghiare  din  monarhie”,
constatăm că tribuniştii arădeni exploatează din plin potenţialul ziaristului
slovac, de mare talent şi de mare probitate morală, Gustav Augustini – pe
care I. Russu-Şirianu are toată încrederea să-l lase la conducerea „Tribunei
Poporului” ori de câte ori lipseşte din redacţie – promovând colaborarea cu
celelalte naţionalităţi asuprite, îndeosebi cu slovacii şi cu sârbii31. Evident,
era şi o strategie a tribuniştilor arădeni de a se impune în faţa celor de la
Sibiu,  care  nu  excelaseră  la  acest  capitol,  în  timp  ce  V.  Mangra,  G.
Augustini,  Ştefan  Cicio  Pop  şi  R.  Ciorogariu  se  ocupaseră  aproape  în
exclusivitate de pregătirea Congresului Naţionalităţilor de la Budapesta, din
1895,  păstrând  legături  destul  de  consistente  cu  liderii  slovacilor  şi
sârbilor32.

Sfârşitul  secolului  al  XIX-lea  avea  să  însemne  pentru  gruparea
tribuniştilor  arădeni  şi  momentul  consacrării  definitive  pe  prima scenă  a
politicii  naţionale  din  Transilvania.  Astfel,  în  anul  1899,  vacantarea
scaunului episcopal arădean, prin numirea episcopului Meţianu ca mitropolit
la Sibiu, avea să conducă la o confruntare decisivă între tribuniştii arădeni şi
celelalte  grupări  politice  româneşti  din  Transilvania.  Tribuniştii  arădeni
doreau să-l impună în scaunul episcopal pe Iosif Goldiş, una dintre figurile
proeminente  ale  învăţământului  românesc33,  om  cu  o  vastă  cultură,  bun
cunoscător al teologiei, istoriei, dreptului, filosofiei,  literaturii naţionale şi
universale34. De cealaltă parte, cei din jurul „Tribunei” sibiene, a „Gazetei
Transilvaniei”, zona bănăţeană controlată de către familia Mocioni, greco-
catolicii şi, mai ales mitropolitul Meţianu, îl susţineau pe Augustin Hamsea.
Deoarece  titularul  scaunului  arhieresc  deţinea  şi  o  poziţie  extrem  de
importantă  în  ceea  ce  priveşte  influenţarea  opiniei  publice  din  eparhie,
tribuniştii arădeni vor efectua un adevărat tur de forţă pentru ca să-l impună

30 Tribuna Poporului, an I, nr. 177 / 1897, pp. 851-852.
31 Gelu Neamţu, op. cit. pp. 8-14.
32 Marius Eppel, op. cit, pp. 96-97.
33 Vasile Popeangă, „Aradul, centru politic al luptei naţionale din perioada dualismului
1867-1918”, Editura Facla, Timişoara, 1978, pp. 167-168.
34 Pavel Vesa, „Episcopii Aradului 1706-2006”, Editura Gutenberg Univers, Arad, 2007,
pp. 165-172.
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pe cadidatul favorabil lor. Încă din 22 decembrie 1898, printr-o scrisoare pe
care i-o adresează lui E. Brote, la Bucureşti, V. Mangra precizează: „Vom
preferi pe Goldiş, pe care nu-l voieşte nici Meţianu, nici Cosma, nici Babeş-
Mocsony,  numai  să  nu  lăsăm  biserica  sub  stăpânirea  familiară  a
acestora”35.  Pentru  a  nu  avea  surprize  şi  pentru  ca  să-şi  poată  justifica
susţinerea necondiţionată a lui I. Goldiş pentru scaunul episcopal, tribuniştii
V. Mangra, R. Ciorogariu, N. Oncu şi M. Veliciu fac o înţelegere scrisă, în
nouă puncte, cu candidatul I. Goldiş, prin care acesta din urmă se angaja să
apere  autonomia  bisericească  în  faţa  intervenţiilor  statului,  să  transforme
centrul  eparhial  într-o adevărată  citadelă  a  românismului,  să  manifeste  o
atitudine binevoitoare faţă de acţiunile Partidului Naţional Român şi să nu-i
persecute pe credincioşi pentru ideile lor politico-naţionale, să promoveze
arădeni  în  posturile  diecezei,  să  susţină  armonia  între  credincioşi  şi  să-l
repună pe V. Mangra la catedra Institutului teologic şi pedagogic, de unde
fusese  destituit  de  către  autorităţile  guvernamentale  pentru  activitatea  sa
politică  naţională36.  Campania  de  presă  pe  care  tribuniştii  arădeni  o
desfăşoară în acest sens este de-a dreptul covârşitoare, fiind de fapt primul
mare exerciţiu gazetăresc propagandistic de până acum şi care, vom vedea,
anticipează campaniile electorale din anii 1904, 1905 şi 1906: 6 aticole de
presă premergătoare datei alegerilor pentru scaunul episcopal37 – în care se
evidenţiază, fireşte, starea precară a eparhiei şi atitudinea duşmănoasă faţă
de cei implicaţi în politica naţională, pe care o manifestase fostul episcop,
acum mitropolit – 9 articole destinate exclusiv alegerii şi instalării noului
episcop38 şi  12  articole,  ulterioare,  prin  care  tribuniştii  arădeni  sar  în
apărarea lui I. Goldiş faţă de atacurile venite dispre Sibiu, Timişoara sau din
partea presei maghiare39. 

Rămânând  tot  în  sfera  preocupărilor  confesionale  ale  tribuniştilor
arădeni,  trebuie  să  evidenţiem  şi  o  caracteristică  a  lor  în  acest  sens,
caracteristică  care  ţine  de  preferinţa  lor,  uneori  chiar  radicală,  pentru
susţinerea ortodoxiei. Deşi au încercat în numeroase rânduri să evite orice
conflict  confesional  cu  reprezentanţii  românilor  de  rit  greco-catolic40,  cu
uniţii,  şi să nu translateze deosebirile confesionale pe tărâm politic,  acest

35 Vasile  Mangra,  „Corespondenţă”,  Vol.  I,  A-H,  Ediţie,  studiu  introductiv  şi  note  de
Marius Eppel, Cluj-Napoca, 2007, pp. 161-162.
36 Pavel Vesa, op. cit., pp. 168-171.
37 Tribuna Poporului, anul III, numerele 74,78, 81, 85, 60, 61.
38 Ibidem, numerele 86, 87, 89, 129, 132, 139, 140, 141, 142,
39 Ibidem, numerele 96,100,102,105,125, an IV, numerele 57,62,64,74,78,89, an V, nr. 45.
40 Lucian Boia,  Eugen Brote 1850-1912,  op.cit.,  pp. 170-173, Pactul de la Găiceana din
1907.
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lucru nu s-a întâmplat întotdeauna. Au existat disensiuni41, păreri radicale,
legături exclusiviste, articole calomniatoare, care au afectat uneori calitatea
demersului  naţional.  V.  Mangra  şi  R.  Ciorogariu,  deşi  controlau  copios
„Tribuna” arădeană, erau ierarhi ortodocşi, iar I. Russu-Şirianu, I. Suciu sau
S. Bocu susţineau din toate  puterile  conduita  ortodoxă a  „Tribunei”. De
cealaltă  parte, greco-catolicii  români îi  priveau pe arădeni cu suspiciunea
cuvenită, dar aceste aspecte le vom analiza într-un capitol ulterior.

Revenind  la  campania  publicistică  şi  politică  pentru  alegerea
episcopului I. Goldiş în fruntea eparhiei arădene, deşi cu un scor extrem de
strâns (30 de voturi pentru I. Goldiş, dintre cele 58 de voturi exprimate),
tribuniştii obţin un prim succes politic, care va consolida şi mai mult poziţia
Aradului  în  ceea  ce  priveşte  conducerea  luptei  politice  a  românilor
transilvăneni.

Tot în contextul alegerii lui Iosif Goldiş în demnitatea de episcop al
Aradului,  tribuniştii  arădeni  repurtează  şi  un  succes  de  echipă:  nepotul
noului  episcop  este  nimeni  altul  decât  Vasile  Goldiş,  care  părăseşte  cu
această  ocazie  Braşovul  şi  se  stabileşte  la  Arad,  în  calitate  de  secretar
consistorial  şi,  evident,  de tribunist  get-beget.  Prin activitatea  politică  pe
care  o  desfăşoară  alături  de  tribunişti,  V.  Goldiş  va  contribui  decisiv  la
impunerea activismului ca strategie politică a românilor ardeleni42.  În ceea
ce priveşte elaborarea noii strategii politice pe care trebuie să se înscrie, în
viitor, Partidul Naţional Român, V. Goldiş publică în anul 1900 consistentul
articol  intitulat  „O scrisoare  politică”43.  De  fapt,  o  extrem de  elaborată
strategie  politică  pe  termen  mediu  şi  lung  care,  pornind  de  la  textul
bărnuţian  şi  de  la  ideea  că  „deja  Adunarea  naţională  de  pe  Câmpia
Libertăţii a cerut autonomia naţională a tuturor românilor de sub sceptrul
habsburgic”,  combate  teza  autonomiei  transilvănene  promovată  de  către
pasivişti,  considerând  că  nu  mai  corespunde  noilor  realităţi  politice.
Argumentând necesitatea renunţării la autonomia teritorială a Transilvaniei
în  favoarea  autonomiei  naţionale  a  tuturor  românilor  din  monarhie,  V.
Goldiş netezea asperităţile dintre pasivişti şi activişti şi readucea consensul
în  mişcarea  naţională.  Tot  acum,  V.  Goldiş  expune,  în  clar,  necesitatea
adoptării strategiei activismului parlamentar44, legând-o şi de oportunitatea

41 Ioan  Suciu,  Arădanii  şi  Partidul  Naţional  Român,  Adevăruri  istorice.  Reamintiri  de
interes naţional-istoric, Tipografia Diecezană, Arad, 1926, in extenso.
42 Liviu Maior, Mişcarea naţională românească din Transilvania 1900-1914, Cluj-Napoca,
1986, p. 55.
43 Tribuna Poporului, anul IV, nr. 74, 1900, p. 1.
44 Idem „Eu din convingere sunt activist. Mărturisesc adică întru aceea că în lupta politică
trebuie  să  uzăm  de  toate  mijloacele  posibile.  Putem  să  facem  tot  ceea  ce  facem  în
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reorganizării pe baze democratice a Partidului Naţional Român : „Alegătorii
români  din  fiecare  cerc  electoral  în  preajma  alegerilor  vor  oferi
candidatura  la  mandatul  de  deputat  dietal  bărbatului  lor  de  încredere.
Aceşti bărbaţi de încredere cu drept cuvânt vor reprezenta în periodul de
cinci ani al seesiunii parlamentare partidul naţional, fără deosebire, dacă
au izbutit la alegeri ori ba. Iată deci reprezentanţii legali ai partidului”. 

Vasile Goldiş se integrează destul de repede în nucleul tribuniştilor
arădeni, cu atât mai mult, cu cât dispunea de toate calităţile necesare unui
bun  ziarist:  se  exprima  cu  uşurinţă  în  limba  română  (spre  deosebire  de
Ştefan Cicio Pop, de exemplu, care întâmpina serioase dificultăţi în acest
sens,  dar  era  un  orator  de  calibru  în  limba  maghiară),  avea  serioase
cunoştinţe istorice, politice, sociologice şi literare, era principial şi foarte rar
făcea rabat de la calitatea articolelor sale. În plus, pe măsură ce V. Goldiş se
implică  tot  mai  mult  în  activitatea  politică  de  la  Arad,  constatăm  şi  o
oarecare  diminuare  a  prezenţei  active  a  lui  E.  Brote  în  paginile  ziarului
„Tribuna Poporului”, poate şi din cauză că acesta din urmă se retrage şi de
la Bucureşti, pe moşia lui D. A. Sturdza de la Găiceana45.

Apropierea  alegerilor  dietale  din  toamna  anului  1901  oferă
tribuniştilor  arădeni  o  nouă  oportunitate  pentru  a  milita  în  favoarea
activismului parlamentar. „Tribuna Poporului” publică o serie de articole în
favoarea revenirii românilor transilvăneni în organul legislativ al Ungariei46,
mai ales că slovacii luaseră decizia de a participa activ la aceste alegeri, iar
în final vor chiar reuşi să propulseze patru deputaţi naţionali.  I. Raţiu, în
deja  consacrata-i  tradiţie,  convoacă  la  5  septembrie  190147,  la  Cluj,  o
conferinţă confidenţială, în urma căreia se decide menţinerea pe mai departe
a pasivismului politic. Dintre arădeni sunt invitaţi doar I. Suciu şi P. Truţia,
acesta  din  urmă  dându-şi  demisia  din  comitetul  central,  nemulţumit  de
hotărârea luată. Anul următor, tribuniştii arădeni publică o scrisoare a lui
Ioan Mihu - care iniţial apăruse în „Libertatea” din Orăştie – în cuprinsul
căreia fruntaşul ardelean solicită, deschis, modificarea punctelor 1 şi 9 din
programul  Partidului  Naţional  Român  de  la  1881,  puncte  care  făceau
referire la autonomia Transilvaniei şi la negarea pactului dualist. De fapt,
aceleaşi  probleme pe care le ridicase şi V. Goldiş cu doi ani în urmă, în
cunoscuta-i „Scrisoare politică”.

pasivitate. Pentru ce, pe lângă aceasta, să nu facem şi ceea ce se poate face în activitate?”.
45 Lucian Boia, Eugen Brote … op. cit., pp. 121-122.
46 Tribuna Poporului, 10/23 aprilie 1901, pp. 1-3.
47 B.C.U. Cluj-Napoca, Fond Amos Frâncu, mss.s.404/2, p. 1.
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La sfârşitul anului 1902 se întâmplă moartea lui Ioan Raţiu, eveniment
primit de către tribuniştii arădeni cu regretul cuvenit, necrologul marelui om
politic  fiind  alcătuit  de  către  V.  Goldiş48.  Dincolo  de  regrete,  moartea
bătrânului lider al Partidului Naţional Român înseamnă pentru tribunişti şi
îndepărtarea unui obstacol important în calea afirmării noului curent politic
de la Arad. Mai ales că, după nici un an,  „Tribuna” sibiană îşi încetează
definitiv apariţia, iar tribuniştii arădeni îşi reiau numele  de odinioară.

Primul cerc electoral care părăseşte programul politic de la 1881 şi
candidează cu un candidat naţional la alegerile parţiale din 1903 este Dobra,
unde Aurel  Vlad reuşeşte  să-şi  adjudece  mandatul  de deputat  dietal  la  6
iunie  1903.  Avocatul  din  Orăştia49 este  susţinut  puternic  şi  de  către
tribuniştii  arădeni,  prim-redactorul  I.  Russu-Şirianu  participând  direct  pe
toată durata campaniei electorale50. După succesul de la Dobra, tribuniştii
arădeni trag toate învăţămintele care se impun, iar V. Goldiş, pornind de la
concluzia  că  „zarurile  au  fost  aruncate;  am  intrat  în  horă”51 sesizează
necesitatea instruirii electoratului românesc din zonele rurale. Candidaţii şi
factorii  responsabili  din  fruntea  Partidului  Naţional  Român  trebuie  „  să
umble din sat în sat, din casă în casă, să instruiască, să îmbărbăteze, să
lumineze, să însufleţească pe bietul român, care în cea mai mare parte nici
până astăzi nu ştie ce face el când îşi dă votul pentru vreun candidat la
deputăţie”. Mai mult, remarcăm şi încercarea lui V. Goldiş de a impulsiona
viaţa politică din comitatul Făgăraşului, prin scrisoarea către avocatul Ioan
Şenchea din iulie 1903, recomandându-le românilor de acolo să se inspire
din organizarea politică a arădenilor, să înfiinţeze un club naţional şi să facă
propuneri pentru viitoarele alegeri parlamentare52.

Pe tot parcursul anului 1904, tribuniştii arădeni se implică, masiv, în
alegerile  parţiale  din  cercurile  Nădlac  şi  Pecica.  Mai  ales  la  Nădlac,
constatăm o admirabilă colaborare între români, sârbi şi slovaci,  cele trei
naţionalităţi desemnând şi susţinând un singur candidat, comun, în persoana
arădeanului Ioan Suciu. Încheiată pe 3 martie 1904, campania electorală a
lui  I.  Suciu  s-a  bucurat  inclusiv  de  prezenţa  publicistului  slovac  Milan

48 Tribuna Poporului, an. VI, nr. 218, 1902.
49 Hitchins K., Românii 1774-1866, Editura Humanitas, Bucureşti, 1996, p. 103. Aurel Vlad
este şi unul dintre marii latifundiari din Transilvania, alături de Ioan Mihu, familia Mocioni,
Al. Vaida-Voevod şi familia Mihaly, fiind înregistrat cu 6.767 de holde.
50 Tribuna Poporului, anul VII, 1903, numerele 95,96, 97,…101.
51 Ibidem, nr.103, anul VII, pp. 1-2.
52 Gheorghe Şora, Vasile  Goldiş, Corespondenţă (1888-1934), vol. I, Editura Dacia, Cluj-
Napoca, 1922, pp. 280-281.
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Hodza53. Este vorba despre prima înfăţişare a unei colaborări electorale între
cele trei popoare, care participaseră împreună la Congresul Naţionalităţilor
de la Budapesta, din 1895, colaborare care avea toate şansele să se încheie şi
cu un succes electoral, dacă nu se întâmpla refuzul acceptării candidaturii lui
I. Suciu de către autorităţile maghiare, pentru o întârziere de… trei minute.
Ca urmare, românii, sârbii şi slovacii se vor abţine de la vot54.

Deşi tribuniştii arădeni, împreună cu hunedorenii,  încercaseră pe tot
parcursul  anilor  1903  şi  1904  să  provoace  convocarea  unei  conferinţe
naţionale a Partidului Naţional Român, acest lucru nu se întâmplă decât spre
sfârşitul anului 1904, când, pe 29 decembrie, Gheorghe Pop de Băseşti şi
Vasile  Lucaciu  convoacă  la  Sibiu,  pentru  data  de  10  ianuarie  1905,
conferinţa electorală a partidului. Participă 97 de delegaţi din 18 comitate,
iar propunerea arădeanului I. Suciu privind abandonarea pasivismului este
împărtăşită  şi  votată  de  79  de  delegaţi,  12  rămânând  încă  fideli
pasivismului55.

După opt ani de luptă neîntreruptă, activitatea tribuniştilor arădeni a
este încununată de succes, iar neoactivismul parlamentar şi politic a învins
pe toată linia. „Tribuna” arădeană devenise cel mai important şi mai bine
alcătuit ziar românesc din Transilvania, având un tiraj record pentru acele
vremuri „de peste 6.000 de abonaţi la Tribuna cotidiană şi 12.000 la cea de
duminici56.  Existau corespondenţi de presă în marile capitale europene, la
Paris,  Berlin,  Viena,  Budapesta,  Roma,  Bucureşti,  precum şi  un serviciu
telefonic  de permanenţă57.  În  paginile  Tribunei,  dar  şi  pe statele  sale  de
plată,  figurează  un  număr  impresionant  de  colaboratori  externi,  oameni
politici şi literaţi din toate provinciile locuite de români, precum Octavian
Goga, Ilarie Chendi, I. Agârbiceanu, I.U.Soricu, J. Bernhant, A. Ciura, I.
Lupaş, Onisifor Ghibu, V.C. Osvadă, G. Todincă, D. Anghel, Şt. O. Iosif,
Emil Gârleanu, M. Sadoveanu, A.D. Xenopol, N. Iorga, V. Pârvan şi mulţi
alţii58. Remarcăm şi faptul că, mai ales în perioada anilor 1903-1905, decizia
politică la nivelul Partidului Naţional Român se afla în exclusivitate la Arad,
în jurul ziarului „Tribuna”. Până în anul 1906 este şi extrem de greu să se
facă o separaţie clară între tribunişti, priviţi ca şi gazetari,  sau tribunişti -

53 Tribuna Poporului, nr.38, 21 februarie/5 martie 1904, p. 7.
54 Ibidem, nr. 40, 24 februarie/8 martie 1904, p. 2.
55 Lucian Petraş, op. cit., pp. 47-52.
56 Serviciul Județean Arad al Arhivelor Naționale,  Fond Roman Ciorogariu, dosar 20, pp.
212-213 „Situaţia contabilă Tribuna 1903-1912”.
57 Sever Bocu, Drumuri şi răscruci, vol I, Memorii, Timişoara, 1939.
58 Serviciul Județean Arad al Arhivelor Naționale,  Fond Roman Ciorogariu, dosar 10, pp.
75-107.
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priviţi  ca  şi  lideri  politici.  Ariille  de  cuprindere  ale  celor  două  noţiuni
coincideau în prea mare măsură, diferenţierea având să se producă doar mai
târziu, când deputaţii dietali şi oamenii din jurul acestora vor prelua statutul
de  lideri  politici,  în  virtutea  dreptului  de  reprezentare  electorală.  Până
atunci,  tribuniştii  arădeni  înţeleg  să  gestioneze  cât  se  poate  de  clar
problemele de organizare politică a românilor transilvăneni şi de pregătire a
alegerilor  dietale  din  anul  1905.  Conştienţi  de  faptul  că  un  posibil  eşec
electoral  ar  conduce,  implicit,  la  pierderea  supremaţiei  politice  şi  la
revigorarea sibienilor şi bănăţenilor, care încă priveau cu scepticism noua
strategie a activismului parlamentar, tribuniştii arădeni declanşează o amplă
campanie mediatică, dar şi organizatorică, de instruire a corpului electoral.
Se adresează în primul rând preoţilor şi învăţătorilor din mediul rural,  de
fapt, baza lor electorală şi mediatică: „ Aşteptăm aşadar cu toată hotărârea,
ca  în  zilele  acestea  de  grea  luptă  pentru  poporul  românesc,  preoţii  şi
învăţătorii  să  fie  în  fruntea  poporului  pentru  candidaţii  naţionali”59.
Candidaţii  naţionali  sunt  încurajaţi  şi  ajutaţi  să  se  deplaseze  în  fiecare
localitate  din  cercul  electoral,  însoţiţi  de  personalităţi  de  sprijin  cât  mai
cunoscute.  Într-o scrisoare către  viitoarea  sa  soţie,  din 10 ianuarie  1905,
candidatul  din cercul  Boroş-Ineu,  I.  Suciu,  mărturiseşte  că „de când am
plecat de la Sibiu, tot pe picioare. De fel nu iau în glumă candidatura”60.
Candidaţii  şi  alegătorii  sunt  avertizaţi  în  ceea  ce  priveşte  pericolul
cumpărării voturilor de către corteşii şi candidaţii maghiari – lucru uzual în
acele  timpuri  –  iar  tribuniştii  publică  şi  numeroase  articole  de  instruire
concretă  a  corpului  electoral,  gen  „Cum  putem  învinge  la  alegerile  de
deputaţi  ?”61.  Drept  urmare,  la  alegerile  dietale  din  1905,  opt  candidaţi
naţionali  propuşi  din  partea  Partidului  Naţional  Român  reuşesc  să-şi
adjudece  mandatul  de  deputat,  dintre  care  trei  din  grupul  tribuniştilor
arădeni  :  I.  Russu-Şirianu,  I.  Suciu  şi  Şt.  Cicio-Pop.  Ceilalţi  cinci  erau
Vasile Demian, din Baia de  Criş, Teodor Mihali, din Ileanda Mare, Aurel
Vlad, din Orăştie, Nicolae Comşa, din Cristian şi Aurel Novac, din Sasca
Montană62.

Participarea deputaţilor  naţionali  în parlamentul  budapestan,  după o
întrerupere  de câteva decenii, avea să producă o impresie bună în rândul
electoratului  român din Transilvania.  Ziarul  „Tribuna” publică,  pe  rând,

59 Tribuna, nr.6, 11/24 ianuarie 1905, p. 2.
60 FAS, Fond dr. Ioan Suciu, dosar 21, fila 210, Scrisoare către Marioara Roşca.
61 Tribuna, nr.5, din 9/22 ianuarie 1905, p. 9.
62 Lucian Boia, Contribuţii privind criza P.N.R. şi trecerea de la pasivism la activism 1893-
1905, în Studii Rev. Ist., 1971, 24, nr. 5, p. 974.
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biografiile  noilor  deputaţi  naţionali63 şi  menţine  un contact  permanent  cu
aceştia, pentru a publica, cu maximă operativitate, intervenţiile lor. Nici nu
era  o  sarcină  prea  dificilă,  cu  atât  mai  mult,  cu  cât  prim-redactorul
tribuniştilor,  I.  Russu-Şirianu  era,  la  rându-i,  deputat.  Astfel,  cititorilor
„Tribunei” le  este  prezentată,  în  detaliu,  admirabila  prestaţie  oratorică  a
deputatului Ştefan Cicio Pop, care-i impresionase până şi pe parlamentarii
maghiari: „Acesta e meritul deputatului nostru. Impunător la statură, orator
bun – doar departe svoniseră foile maghiare locale că-i dă mult de lucru
fişpanului  pela congregaţie  – deplin stăpân peste tainele  retoricei  într’o
ungurească  admirabilă  şi-a  ţinut  dl  Pop  prima  lecţie  în  camera
budapestană”64. 

Noul parlament va avea o existenţă destul de scurtă, deoarece, forţele
politice  maghiare  forţează  nota  discursului  politic  şi  vor  să  extindă
drepturile Ungariei în contextul monarhiei,  solicitând o bancă naţională şi
introducerea limbii  maghiare ca limbă de comandă în armată.  Pus în faţa
acestei  situaţii,  împăratul ameninţă clasa politică maghiară cu perspectiva
introducerii  votului  universal  – lucru care ar  fi  eliminat  lejera  majoritate
maghiară  din  parlament  în  favoarea  naţionalităţilor  –  astfel  că  se  decide
convvocarea unor noi alegeri dietale, pentru lunile aprilie şi mai, ale anului
190665. Legat de campania electorală din anul 1906, remarcăm organizarea
de excepţie de care dau dovadă tribuniştii arădeni, beneficiind, desigur şi de
experienţa acumulată în anul anterior. Acum se utilizează discursuri politice
specifice,  pentru  diverse  categorii  de  grupuri-ţintă  –  studenţi66,  mame67,
tineri  etc.  –  cercurile  electorale  sunt  străbătute  din  sat  în  sat  de  către
candidaţi, iar electoratul românesc este încurajat să susţină, cu toate forţele,
candidaţii  naţionali.  Mai  mult,  numele  alegătorilor  români,  care  sunt
dovediţi  că au votat  cu candidaţii  unguri,  sunt publicate  efectiv  în ziarul
„Tribuna”, spre a fi  oferite  oprobriului  public68.  Ca urmare a  mai  bunei
organizări  electorale,  rezultatele  nu  se  lasă  aşteptate,  iar  la  alegerile  din
1906 reuşesc să pătrundă în parlament un număr de 14 deputaţi naţionali,
dintre care 4 de la Arad69.

63 Tribuna, numerele 23-34, 1905, vezi şi Vasile Popeangă,  op.cit. pp. 78-79.
64 Tribuna, Anul IX, nr. 79, 28 aprilie/11 mai 1905.
65 Liviu Maior, Mişcarea naţională românească din Transilvania, 1900-1914, Cluj-Napoca,
1986, p. 95.
66 Tribuna, nr. 64, 6/19 aprilie 1906, p. 1.
67 Ibidem, nr. 65, 7/20 aprilie 1906, p. 1.
68 Ibidem, nr. 75, 20 aprilie/3 mai 1906, p. 2.
69 Comitatul Arad, Nicolae Oncu (Iosăşel), Vasile Goldiş (Radna), Ştefan Cicio Pop (Şiria),
Ioan Suciu (Boroş-Ineu);  comitatul Alba, Iuliu Maniu (Vinţu de Jos),  Alexandru Vaida-
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Legat  de  acest  succes  electoral,  de  după  însuşirea  strategiei
activismului  parlamentar  de către  Partidul  Naţional  Român,  se cuvine  să
facem câteva precizări.  În primul rând, pe toată durata crizei de la vârful
partidului românilor ardeleni şi până la momentul alegerilor din anul 1906,
toate  deciziile  politice  majore  se  luau  la  Arad,  cu  precădere  în  cercul
tribuniştilor  de  aici.  După  alegerile  din  aprilie-mai  1906,  sesizăm  două
mutaţii  profunde în  ceea  ce  priveşte  poziţia  tribuniştilor  arădeni  ca  unic
centru de putere în Partidul Naţional Român. Prima mutaţie, ţine de faptul
că,  de  acum,  la  Budapesta  existau  15  deputaţi  naţionali  –  dacă  avem în
vedere  şi  venirea  părintelui  Lucaciu,  după parţialele  din 1907 – aleşi  de
către românii transilvăneni tocmai pentru a le reprezenta interesele politice.
Altfel spus, un nivel de reprezentare imbatabil, care făcea ca simpla reunire
a celor cincisprezece deputaţi să fie o condiţie suficientă pentru adoptarea
unei  hotărâri  politice.  De  fapt,  V.  Goldiş  se  exprimase  încă  de  la  1900
pentru reorganizarea partidului pe astfel de baze democratice, sens în care
decizia  politică  la  vârful  Partidului  Naţional  Român trebuia  să  le  revină,
exclusiv,  candidaţilor  şi,  mai  ales,  deputaţilor  naţionali.  Prin  urmare,
tribuniştii  arădeni  se vedeau reduşi doar la rolul de gazetari,  cu atât  mai
mult, cu cât prim-redactorul „Tribunei”, I. Russu-Şirianu, căzuse la balotaj
şi nu mai fusese ales ca deputat în cercul Chişineului-Criş. După acest eşec
electoral, pe care I. Russu-Şirianu îl pune şi în sarcina faptului că n-a fost
ajutat  îndeajuns  de către  fruntaşii  Partidului  Naţional  Român70,  tribuniştii
arădeni încep să adopte un ton mult mai critic faţă de activitatea deputaţilor
naţionali, decât o făcuseră în legislatura trecută. Nu în ultimul rând, trebuie
să  remarcăm  şi  faptul  că,  în  rândurile  deputaţilor  naţionali  trimişi  în
parlamentul de la Budapesta, intraseră şi personalităţi de anvengură – Iuliu
Maniu,  Alexandru  Vaida-Voevod,  Vasile  Lucaciu  etc.–  care  oricând  se
puteau compara, din punct de vedere al discursului politic şi nu numai, cu
tribuniştii arădeni, aceştia din urmă văzându-se tot mai reduşi din punct de
vedere numeric şi calitativ, prin plecarea lui V. Goldiş în parlament, a lui V.

Voevod (Ighiu); comitatul Caraş-Severin, Coriolan Brediceanu (victorios în două cercuri,
Bocşa  şi  Oraviţa),  George  Popovici  (Lugoj),  Ştefan  Petrovici  (Zorilenţul  Mare),  Aurel
Novac (Sasca); comitatul Hunedoara, Vasile Demian (Baia de Criş), Aurel Vlad (Orăştie),
comitatul  Solnoc-Dăbâca,  Teodor  Mihali  (Ileanda  Mare).  Un  an  mai  târziu,  în  urma
alegerilor parţiale, Vasile Lucaciu devine şi el deputat. Vezi Lucian Petraş, op. cit. pp. 137-
138, apud: Stelian Mândruţ,  Mişcarea naţională şi activitatea parlamentară a deputaţilor
Partidului  Naţional  Român  din  Transilvania  între  anii  1905-1910,  Editura  celor  trei
Crişuri, Oradea, 1995, pp. 94-98.
70 Lucian  Petraş,  op.  cit,  pp.119-120.  Vezi  şi  Ioan  Slavici,  Sbuciumări  politice  ale
românilor din Ungaria, Editura Minerva, Bucureşti, 1911, p. 56.
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Mangra  la  Oradea  sau  prin  tot  mai  puţina  implicare  a  bucureştenilor  E.
Brote şi I. Slavici.  

La începutul anului 1906, nemulţumit de faptul că în anumite cercuri
electorale  româneşti  n-au  fost  propuşi  candidaţi  naţionali,  iar  alegătorii
români au votat pentru partidele ungureşti, I. Russu-Şirianu critică în mod
deschis şi chiar pe prima pagină prestaţia lui Vasile Lucaciu şi a celorlalţi
fruntaşi din jurul acestuia de la Sătmar: „Ni-am aşteptat ca şi la Baia-Mare
să se dee o asemenea luptă. În ţara lui Lucaciu mai ales, trebue să ne dee
dovadă despre virtuţile  naţionale propagate de atâta vreme şi  cu atâtea
jertfe… Alegerea recentă dela Baia-Mare a fost un prilej care s-a pierdut. E
de  regretat”71.  În  primăvara  aceluiaşi  an,  fruntaşul  tribunist  arădean  îi
îndeamnă pe prelaţii  şi deputaţii  români la luptă împotriva proiectului de
lege a lui Apponyi, propunându-le chiar să meargă la împărat72. Îndemnurile
lui  Ioan  Russu-Şirianu  sunt  chiar  imperative:  „Deputaţii  în  dietă  iar
episcopatul  în  faţa  Tronului,  s’o  spună  asta”73.  Deosebit  de  interesant,
pentru lămurirea demersului nostru, este şi interviul acordat de către Vasile
Goldiş ziarului „Tribuna” în aprilie 1907. De fapt, tribunistul care semnează
„S.C.D.”, consemnează la începutul interviului adevărata motivaţie a acestei
acţiuni  gazetăreşti:  „Cu  gândul  de-a  risipi  puţin  negura  depărtării,  am
hotărât să iau câteva interviwuri, dela cei ce sunt mai competenţi în asta”74

(adevărul despre lupta parlamentară n.a.). Acţiunea tribuniştilor arădeni, de
a  lua  pulsul  parlamentarilor  români  aflaţi  în  „negura  depărtării”,  la
Budapesta,  trebuie  pusă  în  legătură  cu  eforturile  acestora  de  a  ţine  sub
control  activitatea  acestora,  chiar  şi  verificându-le  prezenţa  în  Cameră:
„...Niciodată n-am putut fi 20 de inşi prezenţi. Şi nime nu poate fi învinuit
pentru absenţa lui.  Fă socoteala:  unul bolnav,  3 închişi,  Vaida expulzat
despotic. Chiar şi ceilalţi, nu le poţi pretinde să stea în prezenţă aici. Care-i
medic, are pacienţi acasă, care-i advocat un proces urgent, şi dacă popa nu
mai dă prin biserică, ce-o să’şi închipue credincioşii?”. De fapt, tribuniştii
arădeni începuseră lupta organizată pentru impunerea Aradului ca reşedinţă
oficială a conducerii  Partidului Naţional Român încă din primele zile  ale
anului  1907,  Ioan  Russu-Şirianu  publicând  un  articol  de  fond  intitulat,
sugestiv, „Însemnătatea Aradului”, în care încheia:  „Cine ţine deci să fie
apărat românismul acolo unde mai violent este asediat, va sprigini şi se va

71 Tribuna, X, 1906, 3/16 ianuarie, p. 1.
72 Ibidem, XI, 1907, 14/27 aprilie, p. 1.
73 Ibidem, XI, 1907, 27 aprilie/10 mai, p. 1.
74Ibidem , XI, 1907, 23 aprilie n., p. 3.
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grupa tot cu mai multă căldură în jurul Tribunei”75.  Nu în ultimul rând,
tribuniştii  arădeni  sesizau  şi  pericolul  pierderii  exclusivităţii  în  ceea  ce
priveşte  informarea  alegătorilor  despre  activitatea  deputaţilor  dietali,
deoarece, aceştia din urmă luaseră decizia de a înfiinţa un ziar cotidian la
Budapesta, care să fie o adevărată tribună parlamentară şi, implicit, să scape
de sub controlul opresiv al tribuniştilor. Ziarul, care se va intitula „Lupta”,
apare de la 1 ianuarie 1907 şi va fi folosit copios de către deputaţi, nu numai
în  sensul  publicării  interpelărilor  sau  cuvântărilor  acestora,  dar  şi  în
publicarea unor articole  de analiză politică sau chiar a unor  „drepturi la
replică” refuzate de „Tribuna” arădeană76.

Într-un articol de fond, intitulat „Responsabilii”, tribuniştii analizează
„la sânge” cauzele eşecului electoral de la alegerile comitatense din toamna
anului  1907,  concluziile  trase  fiind  extrem  de  critice  pentru  deputaţi:
„Chemăm la grea răspundere pe toţi aceşti fraţi, cari au păcătuit, ori cari
nu  şi-au  făcut  datoria...”77.  Dacă  până  atunci,  în  comitatul  Aradului  se
aleseseră 40 de deputaţi  români în congregaţia comitatensă, după alegerile
din 24 octombrie mai rămăseseră doar 29: „Cînd cazi cu glorie, nu te doare
ca  şi  când cazi  cu  ruşine;  ziua  de  alegeri  a  fost  pentru  neamul  nostru
„Sedan-ul” românesc…. Dacă fruntaşii s’ar fi îngrijit să îşi aleagă biroul
în  jurul  prezidiului,  n’am  avea  pe  cine  învinui  cu  mistificări….Ce-am
pierdut acum să recâştigăm în viitor cu glorie şi ne vom împăca”78. Tonul
deosebit  de  dur  al  articolului  scoate  în  evidenţă  şi  un adevăr  stânjenitor
pentru  fruntaşii  Partidului  Naţional  Român  :  „Ne  lipseşte  aproape  cu
desăvârşire organizaţia şi disciplina de partid politic”79. Peste doar câteva
zile, într-un articol de fond, tribuniştii concluzionează că ,,  Ei bine : lipsa
asta  de  organizare  temeinică,  serioasă  pe  toată  linia  –  iată  principala
cauză  a  căderii  candidaţilor  români.  Noi  am  tot  accentuat  necesitatea
organizării,  a  strângerii  rândurilor,  vedem  însă  cu  regret,  că  în  clubul
parlamentar  sunt  tot  la  –  discuţii  principiale.  Nu ştim nici  măcar  dacă
clubul  el  însuşi are organizare cu funcţionare permanentă,  nu vedem că
s’ar căuta legătura măcar cu ziarele partidului…”80. Nu lipseşte nici atacul
la  persoană,  cel  vizat  fiind tocmai  deputatul  Vasile  Goldiş:  „…Pe valea
Murăşului, unde V. Goldiş se alesese aproape unanim (ca deputat dietal
n.a.), n’a izbutit un singur candidat naţional”.  Aluzia la lipsa de implicare a
75 Ibidem, XI, 1907, 3/16 ianuarie, p. 1.
76 Liviu Maior, op. cit., p. 84.
77 Tribuna, XI, 1907, 16/29 octombrie, p. 1.
78 Ibidem, XI, 1907, 3 noiembrie, pp. 2-3.
79 Idem.
80 Ibidem, XI, nr. 246, 1907, 7/20 noiembrie, p. 1.
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deputaţilor  –  consideraţi  pe  drept  cuvânt  lideri  de  opinie  şi  conducători
naţionali  în  cercurile  lor  electorale  –  este  cât  se  poate  de  clară  şi,  cu
siguranţă,  a  stârnit  multe  discuţii  la  clubul  parlamentarilor  naţionali  din
Budapesta.  Mai  mult,  autorul  articolului  face  trimitere  directă  la
responsabilitatea deputaţilor dietali în teritoriu, precizând că „Iată de ce ne
place a crede, că avertismentul dat de alegerile comitatense va fi înţeles
întâi de toate de domnii deputaţi. Pe drept ori pe nedrept, fapt e însă, că
întreaga românime dela ei aşteaptă ducerea nainte a cauzei naţionale, ei
sunt  forul  chemat  să  facă  organizarea  partidului  naţional,  ei  au  luat
această misiune frumoasă şi grea sarcină”81.

Tonul critic  la adresa deputaţilor  este reluat,  câteva zile mai târziu,
când se ia în discuţie tocmai prestaţia parlamentarilor faţă de proiectele de
legi  grupate  în  cunoscutul  „compromis  Wekerle”82. Într-un  articol  de
interior,  intitulat  „Situaţia  politică”  –  primit  de  la  Budapesta  printr-o
corespondenţă telegrafică – găsim şi un comentariu, distinct, cu litere aldine,
referitor la strategia pe care ar trebui să o adopte deputaţii naţionali faţă de
această  situaţie:  „Dupăcum  suntem  informaţi  deputaţii  naţionali  au  fost
chemaţi telegrafic la Budapesta, pentru a lua hotărâre asupra atitudinii lor,
care în vremea din urmă nu era nici una. Sperăm deci, că se va pune capăt
nedumeririi ai cărei ecou dinadins nu am vroit să ne facem, spre a nu crea
alte şi mai mari. A trebuit însă să privim cu multă mâhnire cum până şi
încurcă lumea de Babeş căuta să tălmăcească în favoarea aberaţiilor sale
lipsa totală de orientare în care se află domnii deputaţi. Clubul deputaţilor
va trebui să între întreg, şi cu tot aparatul său în luptă contra proiectului
unic. Pentru care rost ? Pentru cel mai mare pe care-l are un partid de
opoziţie : să răstoarne guvernul. Fie deci într’o colaborare cu croaţii, fie
paralel  cu dânşii,  aşteptăm cea mai bărbătească luptă  acum din partea
deputaţilor noştri contra celui mai datestabil govern din câte am avut”83. De
altfel,  sfârşitul  anului 1907 şi începutul  celui următor aveau să marcheze
începutul  unor  ample  dezbateri  cu  privire  la  reorganizarea  Partidului
Naţional Român. Eşecul înregistrat la alegerile locale a fost pus în primul
rând în sarcina lipsei de organizare a partidului, cu trimitere directă înspre
principalii  săi  reprezentanţi,  deputaţii  dietali.  Era  o  problemă  de
management politic catastrofal, speculată în primul rând de către tribunişti,
care constatau în paginile ziarului că, în timp ce exista cel mai mare număr
de  deputaţi  dietali  de  la  reluarea  activităţii  politice  –  rezultat  în  urma

81 Ibidem, An XI, nr. 246, 7/20 noiembrie 1907, p. 1.
82 Lucian Petraş, op. cit. p. 87.
83 Tribuna, XI, nr. 249, 24 nov.1907, p. 3.
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alegerilor din 1906 – după doar un an de zile se înregistra şi cel mai mic
număr de aleşi locali în adunarea comitatensă arădeană. Altfel spus, lipsa de
eficienţă politică trebuia înlăturată prin reorganizarea partidului. Tonul îl dă
deputatul  Ioan  Suciu,  care  în  decembrie  1907 îşi  dă  efectiv  demisia  din
Clubul parlamentar, invocând ineficienţa acestei structuri şi, mai ales, lipsa
de organizare a Partidului Naţional Român84. De fapt, deputatul Ioan Suciu,
declarase încă din toamna anului trecut – când prezentase darea de seamă
privitoare la activitatea sa dietală în faţa alegătorilor din Ineu – că se va
strădui din toate puterile să reorganizeze Partidul Naţional Român. Aşa se
face că,  la începutul  anului 1908, printr-o corespondenţă telefonică de la
Budapesta, pe care o publică în ziar, tribuniştii îi ţin pe cititori la curent cu
demisia deputatului Ioan Suciu şi cu toate dezbaterile din clubul parlamentar
al naţionalităţilor85: „Fapt cert este, că dr. Suciu şi-a dat demisia din club în
urma nemulţumirilor pentru lipsa de organizare, lipsa de unitate de vederi
şi de disciplină şi nici nu e dispus să mai stea în club şi să ia răspunderea
pentru  situaţie  decât  dacă  se  rezolvă  favorabil  propunerea  sa  de  azi,
înaintată  clubului.”  Lovitura  de  forţă  a  lui  Ioan  Suciu  este  încurajată  şi
susţinută de către tribuniştii arădeni, cu atât mai mult cu cât, zece zile mai
târziu,  la 20 ianuarie 1908, se adoptă integral  măsurile de reorganizare a
partidului,  iar  Aradul  este declarat  drept reşedinţă  oficială  a  PNR, având
cancelaria  tocmai  în  casa  deputatului  Ioan  Suciu.  Măsurile  luate  la
Budapesta  stabileau  responsabilităţi  concrete  în  activitatea  Clubului
parlamentar şi în munca de partid, în vederea permanentizării activităţii de
conducere  a  partidului  atât  în  parlament,  cât  mai  ales  în  afara  acestuia.
Deputaţii  aveau  obligaţia  să  lupte  prin  toate  mijloacele  legale  pentru
susţinerea  votului  universal,  să  colaboreze  la  organizarea  cercurilor
electorale, să sprijine presa românească, să menţină legătura permanentă cu
populaţia prin organizarea de adunări populare etc. Se instituia şi taxa de
membru  (cotizaţia),  iar  deputaţii  arădeni  se  impun  definitiv  în  fruntea
Partidului  Naţional  Român.  Gheorghe  Pop  de  Băseşti  îl  înlocuieşte  pe
Teodor Mihali  în  fruntea partidului,  cu toate  că acesta  din urmă rămâne
vicepreşedinte, alături de Coriolan Brediceanu şi Nicolae Oncu, Ioan Suciu
este ales secretar, alături de Alexandru Vaida Voevod, Vasile Goldiş, casier,
iar Ştefan Cicio Pop, controlor86. Legat de impunerea oficială a Aradului în
fruntea luptei  naţionale,  remarcăm şi  strategia  deosebită  a  tribuniştilor  în
realizarea  acestui  obiectiv.  Dacă  ştirile  şi  notele  telefonice  „dela  Club”,

84 Serviciul Județean Arad al Arhivelor Naționale, Fond Ioan Suciu, 219/979488.
85 Tribuna, XI, 11 ian. N. 1908, p. 6.
86 Ibidem, XI, nr.11, 26 ian. N. 1908, p. 2.
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inclusiv  demisia  deputatului  Ioan  Suciu  erau  strecurate  în  paginile  de
interior – inclusiv în pagina 6 – şi fără comentarii pe marginea lor, imediat
după atingerea obiectivului propus, un articol de fond de pe prima pagină se
intitula „Aradul, centru al organizării partidului naţional”87. Argumentele
autorului articolului (Roman Ciorogariu sau Ioan Russu-Şirianu, după stil)
caută  să  nu  atingă  sensibilitatea  celorlalte  oraşe  (Sibiu,  Braşov,  Oradea,
Timişoara, Deva, Orăştie, Lugoj, Blaj etc.), dar încheie cât se poate de ferm:
„Ci  dacă  ne  bucurăm  de  hotărârea  comitetului  naţional  şi  a  clubului
parlamentar, este tocmai pentrucă prin gravitarea la Arad şi legăturile ce
Aradul  în  ordine  logică  va  trebui  să  le  încheie  astfel  cu  toate  celelalte
centre, se vor dumeri mulţi, se vor lămuri multe şi solidaritatea ce se va
cimenta  în  felul  acesta  va  fi  cea  mai  preţioasă  garanţie  a  funcţionării
partidului ! ”

Pentru deputaţi,  mutarea centrului de la Budapesta la Arad prezenta
însă  şi  un  inconvenient.  Aici,  erau  permanent  sub  privirile  tribuniştilor,
activitatea lor fiind monitorizată cu maximă scrupulozitate. În cursul anului
1907, între prim-redactorul tribuniştilor, I. Russu-Şirianu şi deputatul Ştefan
Cicio Pop apare o stare conflictuală majoră, care va conduce, în final, la
îndepărtarea  din  redacţie  a  vechiului  tribunist  Russu-Şirianu,  deputatul
Ştefan Cicio Pop ameninţând că,  în caz contrar,  va provoca o ruptură în
partid88.  Cu siguranţă că unele divergenţe  apăruseră  între  cei  doi  de mai
multă  vreme,  dar  în  toamna  anului  1907,  după  un  mare  necaz  ce  se
întâmplase la Lipova – unde protopopul împuşcase, din greşeală, soţia unui
preot – deputatul şi avocatul Şefan Cicio Pop acceptă să apere cauza părţii
vătămate. Tribuniştii, care preferau o muşamalizare a cazului, mai ales că
presa maghiară vuia pe marginea acestui subiect inedit, au înţeles intervenţia
greco-catolicului  Ştefan  Cicio  Pop  ca  pe  un  amestec  direct  în  treburile
bisericii ortodoxe, motiv pentru care publică un articol extrem de agresiv la
adresa deputatului arădean: „Domnul Pop să se modereze şi să tacă deci,
până îi e bine, căci un al doilea amestec al său, în rîndurile duşmanilor
bisericii şi neamului nostru – să nu crează că am uitat pe cel dintâi – nu i-
ar mai aduce drept răsplată mandate de deputat. Atâta deocamdată pentru
d-sa”89. Duritatea fără precedent a articolului în cauză, scris, probabil,  de
către  I. Russu-Şirianu, determină un drept la replică din partea deputatului
Ştefan  Cicio  Pop,  dar  tribuniştii  îi  refuză  această  măsură  reparatorie.  În
consecinţă,  deputatul  arădean  îşi  publică  dreptul  la  replică  în  ziarul

87 Ibidem, XI, nr.7, 9/22 ianuarie 1908, p. 1.
88 Ioan Slavici, op. cit, p. 56.
89 Tribuna, anul XI, nr. 265, 28 noiembrie 1907.
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„Lupta”: „…Nu are oare biserica ortodoxă destui duşmani, ci trebuie ca
Tribuna  cu  rea  credinţă  să  inventeze  noi  duşmani  chiar  în  rândurile
deputaţilor  naţionali  ?”90. Iar  privitor  la  faptul  că  ar  putea  să  nu  mai
beneficieze de un nou mandat de parlamentar, Ştefan Cicio Pop precizează,
în acelaşi drept la replică : „Din graţia Tribunei absolut nimic nu doresc să
am”. Iată o precizare deosebit de importantă, care ne facem să înţelegem
mai bine cum funcţiona sistemul desemnării candidaţilor naţionali pe listele
cercuale din acea vreme.  Cu alte cuvinte, deducem că la alegerile din anii
1905 şi 1906, tribuniştii  arădeni  avuseseră un rol determinant  în ceea ce
priveşte  desemnarea  candidaţilor  naţionali,  altfel  I.  Russu-Şirianu  n-ar  fi
avut  nici  un  motiv  să-l  ameninţe  pe  Ştefan  Cicio  Pop  cu  posibilitatea
excluderii de pe viitoarele liste de candidaţi. Lămurirea deplină o găsim la I.
Slavici, care  în „Sbuciumări politice la românii din Ungaria” ne redă, cu
lux de amănunte, păţania cu listele de candidaţi  de la alegerile din 1910,
când „...lista  de candidaţi,  pe  care o stabilize  Comitetul,  se  modifica  în
fiecare zi… Pentru deplină siguranţă, bătrânul şef al partidului l’a şnuruit
şi l’a pecetluit, iar Părintele Dr. V. Lucaciu nu ni l’a trimis, ci l’a dus la
Budapesta, ca să-l publice în Lupta şi să-l trimită şi celorlalte ziare. Nu
ajunsesem însă să facem corecturile când am primit depeşă, prin care eram
vestiţi, că li s’a trimis ziarelor alt text, pe care-l vom primi şi noi”91. 

Tot în zona antecedentelor crizei politice din 1910-1911, de la vârful
Partidului Naţional Român, putem localiza şi grandioasele manifestări de la
Arad,  prilejuite  de  inaugurarea  Palatului  „Tribuna”,  în  toamna  anului
190992. Dorind să se afirme tot mai pregnant în viaţa politică a românilor
transilvăneni, ca un veritabil centru de putere, tribuniştii arădeni încep – cu
precădere din anul 1907 – să-şi consolideze afacerea ziaristică. Vorbim de
creşterea numărului de abonamente, de atragerea de  publicitate comercială,
de sporire  a  numărului  de colabori  de marcă  din toate  zonele locuite  de
români,  de  achiziţionarea  unei  tipografii  moderne  şi  de  construcţia  unui
sediu redacţional impunător. Toate aceste se realizează în următorii doi ani,
astfel că în toamna anului 1909, în imediata vecinătate a Episcopiei arădene,
reuşesc  să  ridice  un  sediu  redacţional  modern,  dotat  cu  o  tipografie
performantă,  cu  birouri  pentru  redactori  şi  cu  toate  celelalte  accesorii.
Clădirea,  proiectată de către cunoscutul arhitect Emil Tabacovici pe două
nivele, rămâne în conştiinţa contemporanilor sub numele de “palat”, iar la
inaugurarea ei se organizează una dintre cele mai mari manifestări româneşti

90 Lupta, nr. 261, 4/17 decembrie 1907.
91 Ioan Slavici, op. cit. p. 76.
92 Sever Bocu, op. cit., p. 26.

116



din  Transilvania,  de  după  Memorand.  Succes  deplin  pentru  tribuniştii
arădeni, care reuşiseră, prin forţe proprii, să se ridice la un astfel de nivel
material93. Dar,  succesul tribuniştilor nu este pe placul deputaţilor dietali,
iar invidiile faţă de vizibilitatea politică a tribuniştilor nu întârzie să apară94. 

Ceea ce declanşează, de fapt, criza din 1910 din interiorul Partidului
Naţional  Român,  ţine  de  eşecul  candidaţilor  români  la  alegerile
parlamentare din acel an95. Dintre cei 33 de candidaţi propuşi, în tot atâtea
cercuri electorale, reuşesc doar cinci: Vasile Demian, Teodor Mihali, Ştefan
Cicio  Pop,  Alexandru  Vaida-Voevod  şi  Nicolae  Şerban,  primii  trei
adjudecându-şi  maandatul  în  condiţiile  absenţei  contracandidaţilor96.
Insuccesul  electoral  dezlănţuie  o  adevărată  goană  după  „vinovaţi”,  iar
tribuniştii arădeni văd în această împrejurare o oportunitate deosebită pentru
a-şi întări  capitalul  de încredere.  „Vinovaţii” sunt repede depistaţi  printre
foştii  deputaţi  dietali,  care  nu  şi-ar  fi  făcut  treaba  în  circumscripţiile
electorale,  dar  şi  la  nivelul  Comitetului  (electoral  al  PNR),  care  ar  fi
bulversat listele electorale şi ar fi impus candidaţi  total nepotriviţi  pentru
anumite cercuri electorale97. La momentul 1910, tribuniştii arădeni erau mai
bine  pregătiţi  ca  oricând  să  declanşeze  o  ofensivă  mediatică  decisivă
împotriva grupării actualilor şi foştilor parlamentari naţionali, cu  atât mai
mult, cu cât îşi întăriseră echipa redacţională cu „oţeliţii” Octavian Goga,
Ilarie  Chendi,  Octavian  Tăslăuan,  Silviu  Dragomir,  Onisifor  Ghibu,  Ioan
Lupaş, Ion Agârbiceanu, Sextil Puşcariu etc. De cealaltă parte, Comitetul –
confuz şi bulversat din cauza insuccesului electoral – nu se găseşte în poziţia
de a recţiona la atacurile tot mai dure ale tribuniştilor: „Se ştie că în contra
acestui  comitet  s-au ridicat  acuze grave din toate colţurile  ţării.  El este
învinovăţit că a făcut greşeli în conducerea alegerilor şi a contribuit astfel
la  înfrângerea  neaşteptată  şi  dureroasă  a  partidului…Faţă  cu  acuzele
ridicate în public comitetul va trebui să se justifice; el în nici un caz nu le
93 Analizând  publicitatea  comercială  din  ziarul  Tribuna,  în  perioada  1907-1910,  am
constatat că media pe zi este de 4 pagini pline, iar în numerele de duminică, de 7 pagini.
Numerele festive, ca de exemplu cel de Crăciunul din 1909, are 17 pagini de publicitate,
semn că şi încasările erau pe măsură.
94 Sever Bocu, op. cit., p. 16, vezi şi I. Slavici, op. cit., p.69, vezi şi Lucian Petraş, op. cit, p.
134.
95 Partidul Naţional al Muncii, 258 mandate, kossuthistii, 55, partidul lui Gyula Justh, 41, al
lui Andrassy, 21, Partidul Independent, 11, Partidul Poporului, 15, Românii, 5, Slovaacii, 3,
Partidul Democrat, 2, Partidul Micilor Agrarieni, 2, Partidul Democrat Creştin, 1.
96 Lucian Petraş, op. cit., p. 174.
97 Tribuna, 24 iunie 1910, vezi şi Alexandru Vaida-Voevod, Mangra, Tisza şi Tribuna. Un
mănunchiu de dovezi adunate din Tribuna, Tipografia A. Mureşianu, Braşov, 1911, pp. 14-
15.
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poate ignora, dacă e vorba de autoritatea sa, care şi aşa nu era mare nici
până acum, să nu fie cu totul pierdută”98. La 9/22 noiembrie 1910 au loc
alegeri pentru adunarea comitatului Arad, în urma cărora partidul pierde o
bună parte din locurile deţinute până atunci în congregaţie99. Tonul criticilor
tribuniste creşte în intensitate, astfel că, de această dată, Ştefan Cicio Pop
convoacă la hotelul  Vas  din Arad o conferinţă a clubului comitatens – la
care tribuniştii  nu au fost invitaţi  – adoptându-se o rezoluţie prin care se
solicită comitetului central electoral al Partidului Naţional Român să decidă
dacă ziarul „Tribuna” mai poate să fie considerat ca fiind un organ oficial al
partidului100. Răspunsul fruntaşilor PNR nu se lasă mult aşteptat, deoarece,
pe 19 şi pe 20 decembrie 1910 forul suprem al partidului se reuneşte tocmai
la Budapesta, departe de ochii tribuniştilor, iar cei 49 de participanţi adoptă
o rezoluţie prin care ziarului  „Tribuna” i se retrăgea calitatea de organ de
presă oficial al Partidului Naţional Român, pe motiv că „ieşise din cadrele
disciplinei  de  partid  şi  a  devenit  vătămător  şi  ostil  intereselor
partidului”101.   

Este o lovitură extrem de dură la adresa tribuniştilor arădeni, care se
văd scoşi, peste noapte, în afara structurilor de partid. Deşi mai avuseseră
parte de conflicte deschise cu o parte din conducerea Partidului Naţional
Român – în momentele 1895, 1897 şi până la victoria neoactivismului, din
anul 1905 – tribuniştii se feriseră totdeauna, ca de foc, de a fi izolaţi în afara
„cadrelor  de  partid”.  Iată  că  acest  lucru  se  petrece  tocmai  acum,  când
fruntaşii  partidului  păreau  mai  slăbiţi  ca  niciodată.  Evident,  reacţia
„Tribunei” nu se lasă aşteptată, iar în următoarele zile de la comunicarea
„sentenţei” aştern  pe  prima  pagină  :  „Sinedriul  politicei  naţionale  a
Românilor din Ardeal şi Ungaria şi-a spus cuvântul. Dupăce vina, grozava
vină a Tribunei a fost discutată şi condamnată, fără drept de apel, de Ana
din Lugoş şi de Caiafa din Braşov, sinedriul a venit să întărească sentinţa
celor doi. Şi cuvântul lui a fost : Să se răstignească!”102.  Având împotrivă
întreg  comitetul  partidului,  tribuniştii  se  văd  încolţiţi  şi  de  către  ziarele
rămase „oficioase”, ca „Telegraful Român”, „Drapelul”103, „Gazeta…” etc.

98 Idem
99 Lucian Petraş, op. cit. pp. 198-199.
100 Tribuna, nr. 231, din 3 noiembrie 1911, p. 2: Lupta, nr. 207, 24 noiembrie/7 decembrie
1910, p. 4.
101 Serviciul Județean Arad al Arhivelor Naționale, Fond Ioan Suciu, dosar 2, p. 23, vezi şi
Tribuna, nr. 265, 21 decembrie 1910, pp.1-3.
102 Tribuna, anul XIV, nr. 269, din 12/26 decembrie 1910, p. 1. „Voi veţi vedea !”
103 Ibidem, anul XIV, nr. 254, din 8 decembrie 1910, p.1, „Conjuraţia împotriva Tribunei”,
un răspuns la atacurile lui Valeriu Branişte, care în „Drapelul” îi acuza de „mangrism”.
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Puşi în faţa acestei avalanşe de atacuri, tribuniştii vor încerca o „evadare
prin  tangentă”  –  cum  îi  va  acuza  Alexandru  Vaida-Voevod104 -  şi  vor
deplasa  disputa  în  zona  clasică  a  conflictului  politic  dintre  generaţii.
Trecuseră prin asta şi „tinerii  cehi”, dar şi sârbii sau maghiarii,  astfel  că
subiectul  era  nu  doar  „la  modă”, ci  de-a  dreptul  peren  şi  pe  deplin
exploatabil  din  punct  de  vedere  politic105.  Pornind  de  la  conştientizarea
„tristei realităţi”, conform căreia „simţim nevoia de a ne vedea fruntaşii
biruind, sau căzând cu glorie, nu vegetând în stare echivocă”106, tribuniştii
ajung  la  concluzia  că  actualii  conducători  sunt  „elemente  uzate,  oameni
cumsecade de îmbătrâniţi în serviciul cauzei publice, inimi de foc, dar cu
braţe  slăbite,  care  înţeleg  cu  multă  nevoinţă  spiritul  vremii.  Aceştia  ar
trebui să înţeleagă că rolul lor a fost împlinit cu demnitate şi că e rândul
altora acum, noilor veniţi, al celor cu multă tărie… să meargă înainte”107.
Această  strategie  a  tribuniştilor  va  determina  şi  definirea  lor  ca  „tineri
oţeliţi”, după cum vor şi rămâne în istoriografia românească108. 

De cealaltă parte, liderii Partidului Naţional Român reacţionează prin
scoaterea unui nou ziar, la Arad, ziar care să devină „oficiosul” partidului şi
prin care fruntaşii  să se poată apăra în faţa atacurilor tot mai numeroase
venite  dinspre  „Tribuna”. Prin  urmare,  începând  cu  1  ianuarie  1911,  la
Arad apare ziarul  „Românul”, avându-l în frunte pe fostul tribunist Vasile
Goldiş, iar în colegiul redacţional pe Alexandru Vaida-Voevod, Aurel Vlad,
Iustin Marşieu, Vasile Lucaciu,  A. C. Popovici, Iuliu Maniu etc.109. Deşi,
iniţial, se doreşte păstrarea unui ton protocolar, oficial, în paginile ziarului
„Românul”, treptat,  ziarul  se  implică  plenar  în  disputa  cu  „Tribuna”,
ambele  tabere combatante  recurgând la tot  arsenalul  politic  şi  gazetăresc
disponibil: acuze de trădare, de corupţie, de şantaj, de incapacitate ziaristică
etc. De fapt, aprigul Alexandru Vaida-Voevod destăinuia încă de la început
scopul noului ziar : „o armă de legitimă apărare a disciplinei organizaţiei
şi a însăşi existenţei partidului”110. Coexistenţa celor două ziare la Arad va

104 Alexandru Vaida-Voevod, op. cit., p. 56.
105 Charles  şi  Barbara  Jelavich,  „Formarea  statelor  naţionale  balcanice  1804-1920”,
Editura Dacia, Cluj-Napoca, pp.289-295., vezi şi Dumitru  Suciu, „Studii privind mişcarea
naţională aa românilor din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, Editura
Tribuna, Cluj-Napoca, 2004, p. 286.
106 Tribuna, nr.267, 19 decembrie 1911, p. 3.
107 Idem.
108 Liviu Maior, op.cit., p. 132.
109 Ioan D. Godea, Ziarul  „Românul” din Arad (1911-1918), Editura de Vest, Timişoara,
2001, pp. 57-60.
110 Alexandru Vaida-Voevod, op. cit. pp. 92-93.
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determina  şi  externalizarea  conflictului  din  interiorul  Partidului  Naţional
Român, principalii agenţi de propagare fiind scriitorii şi  oamenii politici de
la  Bucureşti sau din alte provincii locuite de români, care vor gravita, din ce
în ce mai mult, în jurul uneia sau alteia dintre cele două grupări aflate în
dispută. Grupul „Tribunei” era centrat în jurul fondatorilor ziarului, Nicolae
Oncu  şi  Roman  Ciorogariu,  alături  de  Sever  Bocu,  Ioan  Montani,  Iosif
Şcheopul, Gheorghe Stoica, Eugen Goga, Radu Găvruş şi Iuliu Giurgiu. Ei
se bucurau de sprijinul lui Octavian Goga şi Ilarie Chendi – doi scriitori de
mare talent, dar şi deosebit de incisivi din punct de vedere jurnalistic – care
se  bucurau  de  susţinerea  lui  Ion  Agârbiceanu,  Octavian  Tăslăuan,  Ion
Lupaş,  Alexandru  Ciura,  Alexandru  Stamadiad,  Constantin  Bucşan,
Gheorghe  Popp  etc.111.  De  cealaltă  parte,  „Românul”  avea  la  cârma
redacţională  pe  fostul  şi  talentatul  tribunist  Vasile  Goldiş,  alături  de
Alexandru  Vaida-Voevod,  Aurel  Vlad,  Iustin  Marşieu,  Teodor  Mihali,
Vasile  Lucaciu,  Ştefan  Cicio  Pop,  C.  Iancu,  V.  Moldovanu,  iar  de  la
Bucureşti se bucură de sprijinul lui A. D. Xenopol – care, iniţial, colaborase
cu „Tribuna” – I. A. Basarabescu, I. L. Caragiale, C. Stere etc., care se vor
dovedi extrem de consistenţi şi în ceea ce priveşte dialogul polemic112. Din
punct  de  vedere  jurnalistic,  având  în  vedere  calitatea  fără  precedent  a
scriitorilor implicaţi, sunt abordate efectiv toate genurile gazetăreşti, de la
comentariu, cercetare de caz sau interviu, până la pamflet,  dezvăluire-şoc
sau rechizitoriu jurnalistic. Disputa se înteţeşte mai ales atuunci când sunt
abordate  „subiecte  grele”, cum  este  cazul  „trădării” fostului  tribunist
Vasile Mangra, care a candidat pe listele Partidului Muncii al lui Tisza şi a
trădat,  astfel,  mişcarea  naţională.  Fiind  unul  dintre  întemeietorii
tribunismului arădean, acuza de trădare naţională a fost extinsă la nivelul
întregii  grupări  de  la  „Tribuna”113. Expresia  de  „mangrism”, asimilată
trădării de neam, a fost exploatată copios şi dinspre Bucureşti, reorientarea
politică a lui V. Mangra fiind pusă în legătură directă cu „trădarea” de care
fuseseră acuzaţi anterior Eugen Brote şi Ioan Slavici, după plecarea acestora
în  exilul  bucureştean,  cu  încercările  lui  D.  A.  Sturdza  de  a  realiza  o
apropiere  între  românii  şi  maghiarii  din  Transilvania114,  în  vederea
satisfacerii  intereselor  politicii  externe  de  către  cabinetului  liberal  de  la
Bucureşti. În replică, tribuniştii se apără criticând din plin mişcarea politică

111 Tribuna, nr. 126, 10/23 iunie 1911, pp.1-3, nr.254,, 19nov./2 dec. 1911, pp. 1-3, nr.22,
27 ian/9 febr.1912, vezi şi Alexandru Vaida-Voevod, op. cit., pp. 37,41,48.
112 Ioan D. Godea, op. cit., pp. 23-25.
113 Alexandru Vaida-Voevod, op. cit. in extenso.
114 Teodor Pavel, op. cit. pp. 109-114.
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a „călugărului V. Mangra”, Octavian Goga publicând un şir de articole pe
această temă115. Disputa pe marginea subiectului  „Mangra” se estompează
pe  perioada  tratativelor  de  negociere  cu  guvernul,  purtate  de  către  Ioan
Mihu,  din  însărcinarea  liderilor  Partidului  Naţional  Român,  după  care  –
anticipând eşecul acestora – tribuniştii revin în forţă :”Tratativele astea au
totuşi  un  folos  pentru  cineva  :  pentru  venerabilii  fruntaşi  care  îşi  pot
acoperi nelucrarea şi lâncezirea sub mantia diplomatică şi misterioasă a
tratativelor”116.  Nu vom insista asupra atacurilor  la persoană,  nerelevante
pentru amploarea subiectului abordat, dar care au făcut deliciul cititorilor
mai ales pe parcursul anului 1911, rezumându-ne a reda doar câteva dintre
expresiile  utilizate  de ambele  tabere:  pantelimoni,  verzi,  bătrâni  ramoliţi,
anonimi,  sinedriul  bipezilor  inconştienţi,  vanităţi  senile,  soli  ai  morţilor,
păsări de pradă, imbecili etc.117. O altă strategie gazetărească, utilizată din
plin de către  combatanţi,  a  reprezentat-o broşurile  polemice.  Tonul  îl  dă
Alexandru  Vaida-Voevod,  cu  broşura  „Mangra,  Tisza  şi  Tribuna.  Un
mănunchiu de dovezi adunate din Tribuna”, căreia îi răspunde, cu maximă
promptitudine,  Roman  Ciorogariu,  prin  broşura  „Spre  prăpastie”118.
Evident,  nu  sunt  evitate  nici  disensiunile  interconfesionale  dintre  greco-
catolici  şi  ortodocşi,  translatate,  mult  mai  mult  decât  trebuia,  pe  tărâm
politic.  De  la  Bucureşti  intervine  şi  I.  Slavici,  cu  broşura  „Sbuciumări
politice la românii din Ungaria”, după cum o făcuse şi Aurel Ciato, în anul
1905,  de  la  Sibiu,  pe  vremea  disputelor  legate  de  strategia  activism-
pasivism119.

Spre deosebire de perioada 1897-1905, când mobilul  disputelor din
sânul Partidului Naţional Român viza exclusiv impunerea neoactivismului,
de  această  dată  avem  de-a  face  cu  o  luptă  clasică  pentru  obţinerea
supremaţiei  în partid.  Nu mai  contează mijloacele,  astfel  că multitudinea
subiectelor abordate depăşeşte deseori zona disputelor ideologice. Aurel C.
Popovici  intră  de-a  dreptul  cu  bocancii  în  opera  poetică  a  lui  Octavian
Goga,  analizând  mesajul  poeziei  „Oltul”  şi  trăgând concluzia  că  „poetul

115 Octavian Goga,  Însemnările unui călător, Arad, 1911, pp.198-204 „Un fals Coriolan”,
„A murit un om: Ioan Slavici”, vezi şi Marius Eppel, op. cit, pp. 213-214.
116 Gheorghe  I.  Bodea,  „Octavian  Goga.  Corespondenţă  primită”,  vol.I,  Editura  Lines,
Cluj-Napoca, 2003, document XXXIV.
117 Tribuna, numerele 126, 254 din 1911, Românul, numerele 78, 112, 132, din 1911, vezi şi
Alexandru Vaida-Voevod, op. cit., in extenso.
118 Roman R. Ciorogariu, „Spre prăpastie”, Editura Tribuna, institut tipografic, Nichin şi
cons., Arad, 1911.
119 Aurel  Ciato,  „Note şi  reflexiuni la situaţia politică a românilor din regatul  Ungar”,
Tipografia Iosif Marschall, Sibiu, 1905.
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pătimirii noastre” militează „pentru îngroparea întreg neamului românesc
sub coroana Sf. Ştefan”120. Îi răspunde tocmai Ilarie Chendi – de departe cel
mai bun polemist de la  „Tribuna” – care îi  minimalizează contribuţia la
elaborarea  celebrei  „Replici” şi  îi  reduce  la  zero  „strategia  Austriei
Mari”121.

Spre sfârşitul anului 1911 şi începutul celui următor, conflictul dintre
cele  două  ziare  de  la  Arad  scăpase  efectiv  de  sub  control.  Mai  ales
externalizarea acestei dispute, înspre Bucureşti, dar şi înspre Budapesta sau
Viena, făceau ca o posibilă împăcare a taberelor să nu fie realizabilă decât
prin intervenţia unui terţ. Sarcina îi revine lui Constantin Stere, unul dintre
fruntaşii  Partidului  Naţional  Liberal122,  mandatat,  se  pare,  şi  de  Casa
Regală123,  care  reuşeşte  să  împace  taberele  conflictuale  şi  să  determine
fuziunea  celor  două  redacţii124.  Pentru  ca  să-şi  atingă  scopul,  C.  Stere
utilizează, fireşte, tot arsenalul negocierilor specifice : discuţii lămuritoare
cu toţi combatanţii, partaj politic echilibrat, prin cooptarea în Comitet şi a
câtorva dintre tribunişti, sau chiar şantaj „cu pistolul pe masă”, cum a fost în
cazul  lui  Nicolae  Oncu125.  Ambele  ziare  publică  anunţul  de  împăcare,
semnat la 5 martie 1912126, deşi tribuniştii – vor mărturisi ulterior127 – rămân
la convingerea  că au fost  sacrificaţi.  O deosebit  de pertinentă  concluzie,
după câţiva ani de conflict, o trage însă Iuliu Maniu, într-o scrisoare pe care
i-o trimite lui Valeriu Branişte: „Astfel, numele de „Tribuna”, devenit atât
de odios în viaţa noastră, din politică va dispare. Celelalte condiţii sunt de
natură personală, unele nu chiar după plac, dar care a trebuit să le primim
de dragul meritului afacerii”128. 

Analizând această perioadă de frământări politice care s-a manifestat
între  românii  transilvăneni,  cu  precădere  în  perioada  1910-1911,  putem
concluziona că, deşi a provocat stagnarea activităţii  specifice a Partidului
Naţional  Român,  a  produs şi  o  limpezire  extrem de necesară în  ceea  ce

120 Românul, nr. 280, 22 decembrie 1911, p. 1.
121 Tribuna, anul XV, nr. 34, 12/25 februarie 1911, „Pentru dl A.C. Popovici”, pag. 1.
122 Lucian Boia, op. cit., p. 793.
123 Sever Bocu, „Drumuri şi răscruci”, 1939, pp. 64-65.
124 A.N.D..A., Fond Roman Ciorogariu, rola 8, dosar 19, pp. 141-142.
125 Sever  Bocu,  op.  cit.  pp.  65-67.,  Vasile  Popeangă,  „Roman  Ciorogariu  printre
contemporanii săi”, p. 435.
126 Tribuna, nr. 47, 12 martie 1912.
127 Sever Bocu,  op. cit. pp.34-37, Roman Ciorogariu,  Zile Trăite,  Editura Administraţiei
Tipografice diecezane Oradea, 1932, p. 7.
128 Iancu Gheorghe, Valeriu Branişte. Corespondenţă 1911-1918, vol.IV, Editura Argonaut,
Cluj-Napoca, 2001, p. 106.
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priveşte  evoluţia  discursului  politic.  S-au  lămurit  o  serie  de  probleme
ideologice,  inclusiv cea privitoare la o posibilă  colaborare cu guvernanţii
maghiari.  Chiar  dacă  negocieri  româno-maghiare  vor  mai  avea  loc   în
perioada  următoare,  acestea  vor  viza  doar  satisfacerea  unor  interese  de
moment,  fără  angajamente  serioase  pe  termen  lung.  Pe  de  altă  parte,
acceptarea  Bucureştiului  pe poziţia  de negociator  de către  ambele  tabere
aflate în conflict, era un semnal fără precedent în ceea ce priveşte mişcarea
politică  a  românilor  din  Transilvania.  Nu  în  ultimul  rând,  din  aceste
frământări  s-a  născut  şi  generaţia  de  politicieni,  care  avea  să  conducă
românimea transilvăneană pe calea Marii Uniri de la 1918. 

Concluzionând, principalele caracteristici ale grupării tribuniste de la
Arad  pornesc  de  la  tradiția  publicistică  locală,  dezvoltarea  culturală  și
economică  la  care  ajunseseră  românii  din  acest  comitat  către  sfârșitul
secolului al XIX-lea, precum și instituțiile existente, începând cu Episcopia
Ortodoxă  a  Aradului,  Ienopolei,  Hălmagiului,  Orăzii-Mari  și  părților
adnexe din Banatul Timișan, instituție care apare începând cu zorii secolului
al  XVIII-lea,  continuând  cu  „Preparandia”  fondată  în  anul  1812,  cu
Asociațiunea Națională Arădeană pentru cultura poporului român, veche
de la 1863 și cu Banca „Victoria”, ajunsă cea de-a doua instituție de credit
românesc din Monarhia Habsburgică, după „Albina” sibiană. Mai departe,
impunerea activismului politic, promovarea bunei coabitări cu maghiarii în
fața  pericolului  slav,  transformarea  Partidului  Național  Român  într-o
formațiune politică modernă, de tip democratic, partizanatul confesional de
tip ortodox, pentru a contracara prozelitismul greco-catolic, susținut inclusiv
de la Budapesta și de la Viena – dar care avea să-i alăture pe tribuniștii
arădeni lângă frații lor din Regat, care erau majoritar ortodocși – sunt doar
câteva dintre caracteristicile grupării tribuniste de la Arad pe care am dorit
să  le  evidențiem  în  lucrarea  noastră.  Toate  acestea  au  contribuit  la
uniformizarea limbii române literare în tot spațiul nostru etnic, de la Nistru,
până  la  Tisa,  cum  îl  configuraseră  Moise  Nicoară  și,  mai  ales,  Mihai
Eminescu. Tribuștii arădeni au reușit această performanță atrăgându-i, ca și
colaboratori,  pe  toți  marii  noștri  scriitori,  ziarul  „Tribuna”  de  la  Arad
devenind  astfel  cea  mai  performantă  publicație  politică  și  literară  a
românilor din Monarhia Habsburgică.
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Pregătirea reintrării României în război. Aspectul informativ
(1918)

Alin Spânu,
Centrul de Studii Euro-Atlantice, Bucureşti

Abstract
Between September and November 1918, the Section IV Information from
the General Staff gathered information about the German, Austro-Hungarian
and  Bulgarian  units  in  Romanian  and Ukrainian  space,  their  troops,  the
number and size of the cannons, the transfer to other localities, etc. Through
the data obtained, the political-military leaders from Iasi were able to take
the best decisions for Romania and re-enter the war with The Triple Entente
at the right time.

Keywords: First World War, Romania,  The Central Powers, intelligence,
espionage 

În pofida reglementărilor extrem de stricte prevăzute în tratatul de
pace dintre Puterile Centrale și România, semnat la București (7 mai 1918),
atât liderii politici în frunte cu premierul Alexandru Marghiloman1, cât  și
cei militari (în special generalul Constantin Christescu2,  șeful Marelui Stat

1 Alexandru Marghiloman (n. 27 ianuarie 1854, Buzău – d. 10 mai 1925, Bucureşti) doctor
şi drept şi în ştiinţe politice la Paris (1878); intră în Partidul Conservator, devine deputat
(1884), şi ministru în diferite cabinete conservatoare în perioada 1888-1913; din iunie 1914
a fost  ales  preşedintele  Partidului  Conservator.  A acceptat  funcţia  de prim-ministru,  în
martie  1918,  pentru  a  îmbunătăţi  condiţiile  dure  impuse  României  de  reprezentanţii
Puterilor  Centrale.  Pe  larg  despre  viaţa  şi  activitatea  sa  a  se  consulta:  Alexandru
Marghiloman,  Note  Politice (ediţie  şi  introducere  Stelian  Neagoe)  vol.  I-III,  Editura
Scripta,  Bucureşti,  1993-1995;  Liviu  Maior,  Un  părinte  fondator  al  României  Mari:
Alexandru Vaida-Voevod, Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2018. 
2 General Constantin Christescu (n. 2 decembrie 1866, Catane, Argeş – d. 8/9 mai 1923,
Bucureşti) militar de carieră cu studii în Franţa, profesor şi comandant la Şcoala Superioară
de Război. A fost subșeful Marelui Stat Major (1912-1916), apoi în Războiul de Întregire a
deținut funcțiile: șef de Stat Major al Armatelor 3 şi 2, comandantul Armatei 4 (decembrie
1916), subşef al Marelui Cartier General, comandantul Armatei 1 şi şeful Statului Major al
Armatei  (1918,  1920-1923).  Pentru  mai  multe  date  despre  viaţa  şi  activitatea  sa  a  se
consulta: C. Căzănişteanu, V. Zodian, A. Pandea, Comandanţi Militari. Dicţionar, Editura
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Major),   au  încercat  să  le  eludeze  sau  măcar  să  le  întârzie  punerea  în
practică. Totul, până la o eventuală breșă în alianța Puterilor Centrale, care
să  permită  României  o  reacție,  atât  politică,  dar  și  militară,  pentru
recâștigarea onoarea și demnității3. 

Din punct de vedere militar tratatul a impus României desființarea
Marelui Cartier General, comandamentelor de armată, a unora de corp de
armată și de divizii. Prin demobilizare soldații au fost lăsați la vatră, forța
militară s-a redus considerabil, însă Marele Stat Major a luat măsuri ca să
aibă informații din zonele de interes, adică din teritoriul ocupat de inamic
(Oltenia,  Muntenia,  Dobrogea),  din  Basarabia  (unde  trupele  române  se
intersectau cu cele inamice) și Ucraina (o regiune în care se aflau mai multe
forțe antagonice). Sarcina de a coordona și a analiza aceste date a revenit
Secției  a  IV-a  Informații  din  Marele  Stat  Major  care,  prin  Biroul  1
Informații și Biroul 2 Contrainformații, a reușit să ofere beneficiarilor date
corecte și analize extrem de utile pentru decizia politică.

La începutul toamnei agenții români trimiși în sudul României au
transmis că se continuă înlocuirea trupelor germane cu cele austriece; între
București  și  Turnu-Severin  se  efectuau  zi  și  noapte  numai  transporturi
militare; unitățile austro-ungare din zona Focșani au fost trimise în Ucraina,
iar  în  locul  lor  au  fost  aduși  „dispensații  și  convalescenții  instruiți  în
taberele de la Făurei  și Mircești”4; mai multe subunități din Regimentele
375  și 333 (Divizia 89 germană) au fost transferate pe frontul de Vest; la
Mărășești,  în  zona  Cosmești,  germanii  au  început  să  repare  rețelele  de
sârmă  ghimpată  în  locurile  afectate  de  bombardamentele  române.  Din
Dobrogea s-a semnalat un conflict între bulgari  și austro-germani, care s-a
finalizat cu închiderea porturilor dobrogene de sud-dunăreni  și  retragerea
celorlalți  la Sulina.  Biroul german de legătură cu autoritățile române era
organizat pe trei secțiuni: politică, economică, respectiv informații militare.
Cel mai interesant era, însă, un calup de obiective punctuale (în număr de

Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1983, p. 90-91; Şefii Statului Major General român
(1859-2000) (coord. Teofil Oroian, Gheorghe Nicolescu), Editura Europa Nova, Bucureşti,
2001, p. 91-103; Luminița Giurgiu, Noi informații referitoare la reînhumarea generalului
Constantin Christescu, în „Document” nr. 3/2015, p. 27-37; Adrian Stroea, Marin Ghinoiu,
Generalul  Constantin  Christescu:  seniorul  artileriei  române moderne,  Editura  Militară,
București, 2016. 
3 Pentru mai multe detalii, a se consulta: Daniel Silviu Niculae, 1918 Reintrarea României 
în război, Editura Miidecărți, Bragadiru, 2018.
4 Arhivele Naționale Istorice Centrale (în continuare: ANIC), Colecția 50, dosar 5936, f.
157.
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13)  pe  care  agenții  Puterilor  Centrale  încercau  să  le  afle  din  Moldova,
obținut „de la un agent român în serviciul german”5 (Anexa). 

Nici românii nu se lăsau mai prejos, așa că singurul comandament
operativ, Corpul 5 Armată, care acționa între Prut, Nistru și Delta Dunării, a
primit  sarcina  să  obțină  următoarele  date:  „1)  Ce  formațiuni  și  servicii
austro-germane există în Basarabia și ce trupe se scurg spre Ucraina sau vin
de acolo; 2) Ce trupe austro-germane sunt în Ucraina și răspândirea lor; 3)
Ținerea  la  curent  a  mișcărilor  de  trupe  austro-germane  în  Ucraina;  4)
Ținerea la curent a situației unităților naționale ucrainene, în formație  și
cele existente; 5) Situația politică, militară și economică în Rusia în general
și  în Ucraina în special;  6) Supravegherea mișcărilor de trupe străine în
Dobrogea  și identificarea lor”6. În vederea îndeplinirii acestor misiuni s-a
solicitat de Corpul 5 Armată reînceperea funcționării Serviciului Secret  și
alocarea  a  20  –  25.000  lei/lună  „necesară  atât  pentru  soldarea  agenților
acoperiți,  cât  și  pentru  cheltuieli  reclamate  de  deplasările  acestora  peste
Nistru  și Dunăre”7. Totodată, s-a propus detașarea a 2 agenți „destoinici”
de la Direcțiunea Poliției și Siguranței Generale la Corpul 5 Armată pentru
activitatea de contraspionaj,  a 2 – 3 agenți  de siguranță pe lângă fiecare
divizie  din  subordine  și  alocarea  a  1.000 – 1.500 lei/lună/divizie  pentru
deplasări și cheltuieli neprevăzute.

Buletinul  evenimentelor  petrecute  în  perioada  29  septembrie  –  8
octombrie 1918 este structurat în funcție de priorități, pe baza notelor  și
rapoartelor informative primite de la unități și mari unități. Primul punct îl
reprezenta  identificarea  și  mișcarea  trupelor  inamice:  prizonierii  austro-
germani găsiți de conaționali la Odessa au fost eliberați, echipați și trimiși
pe frontul italian; la Odessa au sosit cu trenul 6.000 militari austrieci, 300
cai, bucătării de campanie  ș.a., care s-au îmbarcat pe  șlepuri  și au plecat
spre insula  Șerpilor;  la Tighina/Bender au venit  pe Nistru, cu două vase,
cca. 400 militari, care au debarcat  și s-au îndreptat spre Tiraspol pentru a
înlocui garnizoana, care urma să fie trimisă în Macedonia; tot prin Tighina
au trecut două trenuri militare, unul cu cartierul Brigăzii 59 austro-ungare,
iar al doilea cu câteva baterii din Regimentul 13 Artilerie; Regimentul 35
Infanterie (Divizia 19 austro-ungară) se afla la Iampol, Regimentele 32  și
36 Infanterie (Divizia 30 austro-ungară) în jurul orașului Moghilev, iar de-a
lungul Nistrului „în dosul satelor, pe înălțimi”8 străjuiau Regimentele 27, 15

5 Ibidem, f. 158.
6 Ibidem, f. 194.
7 Ibidem.
8 Ibidem, f. 50.
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și 18 Artilerie și Regimentele 8, 2 și 5 Husari (toate austro-ungare). Tot de
la Tighina s-a primit informația că zilnic trec trenuri către Reni cu trupe,
coloane de rezervă, artilerie și muniții, însă moralul militarilor „este foarte
scăzut”9 și au loc „dezertări în masă”. Ca o concluzie, trupele austro-ungare
valide din Basarabia erau trimise în Ucraina, iar în locul lor vin „trupe în
vârstă și invalide”10.

Trupele  germane  se  aflau  și  ele  într-un  reflux  continuu,  venind
dinspre Don către Basarabia. Poliția Rezina raportează că sublocotenentul
(r) Ștefan Vâlcu, care s-a dus la Râbnița în interes de afaceri, a fost arestat
„sub pretext de spionaj”11. La Murighiol staționa Regimentul 3 Artilerie de
câmp, trei baterii din Regimentul 24 Artilerie erau poziționate între Tulcea
și Isaccea, iar subunități de cavalerie  și automobile au primit ordin să se
îndrepte spre Bazargic.

Al doilea calup de date se referea la atitudini  și curente de opinie
care se manifestă contra României. La Kameneț-Podolski (ocupat de trupe
române) veneau constant ruși, care intrau în vorbă cu militarii români „spre
a propaga bolșevismul și în armata noastră”12. Preoții de la biserica Sobor
din Soroca mergeau des la Moghilev, de unde aduceau ziare bolșevice  și
„răspândesc  știri tendențioase în populație”13. Un incident dezvăluie că  și
în armata română existau diferențe între uniformă și atitudini. La Rezina, pe
un vapor de călători, s-a urcat  și locotenentul-colonel Vladimir Moghilov
din  Divizia  15  Infanterie  română,  de  origine  basarabean.  Pe  vas,  în
discuțiile cu ceilalți pasageri, acesta a lăudat încontinuu calitățile ofițerilor
țariști,  considerându-i  „distinși  gentlemeni  și  oameni  de  onoare”14.  La
inspecția  călătorilor  făcută  de  o  patrulă  austriacă  românii  au  contestat
dreptul de a fi verificați de alte organe militare afară de cele române, însă
Moghilov  „a  protestat”  și  a  cerut  celorlalți  să  nu  mai  insulte  uniforma
imperială.  Vasul a fost  oprit  în Camenca  și  au sosit  alți  ofițeri  austrieci
pentru a ancheta cazul. Ofițerul român s-a sculat în picioare  și, pe un ton
ridicat de indignare împotriva conaționalilor, a declarat solemn că patrula
austriacă „nu și-a făcut decât datoria și că, în definitiv, a procedat bine”15.
Toți românii aflați pe vas au protestat vehement, iar ofițerii austrieci și-au

9 Ibidem, f. 51.
10 Ibidem, f. 53.
11 Ibidem, f. 51.
12 Ibidem, f. 53.
13 Ibidem.
14 Ibidem, f. 54.
15 Ibidem.
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cerut scuze pentru neînțelegere și disconfortul creat, întrucât verificările lor
se limitau la porturile ucrainene și navele Puterilor Centrale.

Un  alt  capitol  al  Buletinului   se  referă  la  demoralizare,  agitații,
rebeliuni  și  lupte  susținute  de  Puterile  Centrale  în  regiune.  În  Ucraina
militarii  austro-ungari  „refuză  a  merge  să  mai  lupte”16 amenințând  cu
dezertarea sau cu predarea în masă, în timp ce localnicii începeau să se agite
și  să  ceară  plecarea  ocupanților.  La  Horovez  (lângă  Iampol)  o  bandă
înarmată a atacat o companie austro-ungară și a ucis 5 militari. Mai mulți
soldați au dorit să intre în Basarabia pe la punctul Bronița afirmând că „nu
li se mai dă mâncare aproape deloc”17, iar de la Cernăuți au venit câțiva
jandarmi la Soroca să cumpere 4 – 500 kg slănină.  

Pregătirea unor lucrări și instalații de o parte și de alta a Nistrului a
fost  un  alt  punct  de  interes.  Pe  malul  ucrainean  se  curățau  și  reparau
tranșeele, în jurul orașului Moghilev s-au montat tunuri și mitraliere, iar în
regiunea Don s-a decretat mobilizarea cazacilor între 20 și 46 ani. La nord
de fabrica de zahăr Râbnița austriecii au efectuat „lucrări de sapă”18, iar pe
dealurile din jur au instalat artilerie și mitraliere. Și în zona Cetatea-Albă s-
au  construit  tranșee  între  Marea  Neagră  și  Nistru,  dar  trupele  erau
demoralizate și doreau să se întoarcă acasă.

Alte  informații  cu  caracter  confidențial,  pentru  perioada  11  – 18
octombrie  1918,  sunt  sintetizate  de  Biroul  2  Contrainformații  și  trimise
decidenților militari. Prima informație provine de la șeful Serviciului Secret
de  la  Comandamentul  Grupului  de  Armate  Mackensen  (Ober  Komando
Mackensen – O.K.M.), von Osten, care a afirmat unui confident, de fapt un
agent dublu: „Dacă România va mobiliza, s-au luat măsuri a ocupa imediat
Adjud  și  Galați,  și  aceasta  combinat  cu  un  atac  de  la  nord.  Dacă  însă
Austria încheie pace, ne vom retrage spre apărarea graniței, considerându-
ne misiunea ca terminată. Cât va fi un glonț și un german, pacea nu va fi
încheiată”19.  Deci, la data respectivă,  germanii  erau conștienți  că situația
generală decurge în defavoarea lor și încercau o ieșire cât mai onorabilă din
conflict. Doi pescari lipoveni au adus știrea că bulgarii au părăsit Babadag
și se repliază spre Tulcea. Interesant, un colonel bulgar a adunat lumea de
un rit cu el la biserică și, între altele, a spus: „Un lucru ne va cam descuraja
și acesta este că Dobrogea scumpă nouă, pentru care s-a vărsat atâta sânge
și am nutrit atâtea speranțe, pare că o vom pierde  și  chiar este pierdută.

16 Ibidem, f. 55.
17 Ibidem.
18 Ibidem, f. 56.
19 Ibidem, f. 153.
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După ordinul ce l-am primit astăzi se lămurește foarte limpede că o părăsim
definitiv.  Nu ne este cunoscut cine o va ocupa după noi, dar noi suntem
oameni cu judecată și știm cine o să o ocupe. (…) Credem că dreptatea va
triumfa  la  pacea  generală”20.  În  zona  Adjud  –  Păunești,  unde  se  aflau
Regimentele I „Dolj”  și 31 Infanterie „s-ar răspândi de către soldați evrei
manifeste cu caracter socialist, provocând la revoltă și la depunerea armelor
în cazul unei eventuale mobilizări”21.

O sursă specială a Biroului 1 Informații a relevat câteva elemente de
interes  din  teritoriul  ocupat.  Astfel,  frontul  sârb  era  comandat  de
feldmareșalul  Hermann  Kövess  von  Kövesshaza22,  care  dispunea  de  9
divizii (6 austro-ungare  și 3 germane); frontul de Dunăre până la Oltenița
era apărat de generalul von Scholz23 (3 divizii germane și Corpul 16 Armată
austro-ungar, cu diviziile 62  și 92); de la Oltenița până la Brăila linia de
apărare  era  sub  comanda  generalului  Kosch24.  În  Dobrogea  se  aflau
„resturile Armatei 3 bulgară”25, întărită cu Batalioanele 19  și 21 germane;
pe  linia  Cernavodă  –  Constanța  se  aflau  7  batalioane  (3  bulgare  și  4
germane),  însă  unitățile  bulgare  de  infanterie  „sunt  pătrunse  de
bolșevism”26.  Având  în  vedere  ofensiva  Antantei  dinspre  Salonic  către
Dunăre și defecțiunea Bulgariei (care a solicitat armistițiu la 29 septembrie
1918), unitățile germane din nordul Munteniei au fost transportate către sud.
La Giurgiu au fost identificați cca. 2.000 de militari din Regimentele 101 și
256 Infanterie, 58 Artilerie, 13 și 18 Cavalerie.

20 Ibidem, f. 154.
21 Ibidem, f. 155.
22 Hermann Kövess von Kövesshaza (n. 1854, Timișoara – d. 1924, Viena), militar austro-
ungar, a comandat Corpul 12 Armată în Transilvania (1914), Armata 3 în campaniile din
Serbia  și  Muntenegru  (septembrie  1915-  octombrie  1916),  Armata  7  (octombrie  1916-
ianuarie 1918) cu care a apărat Munții Carpați de ofensiva rusă și Grupul de Armate 1 și 7
pe frontul de Est (ianuarie-aprilie 1918), apoi a fost numit la comanda trupelor din Balcani.
Avansat  feldmareșal  (5  noiembrie  1917),  a  primit  comanda  supremă  a  forțelor  austro-
ungare la finalul Primului Război Mondial (4 noiembrie – 19 decembrie 1918).
23 Friederich von Scholz (n.  1851, Flensburg – d. 1927, Ballenstedt),  militar german,  a
comandat Corpul 20 Armată (1912), Armata 8 (mai 1915), Grupul de armate de pe frontul
macedonean (Armatele 11 germană și 1 bulgară, din aprilie 1917) și din septembrie 1918 a
venit în România pentru organizarea defensivei pe Dunăre.
24 Robert  Paul Theodor Kosch (n. 1856, Klodzko – d.  1942, Berlin),  militar  german,  a
comandat  Corpul  1  Armată  (octombrie  1914),  Corpul  5  Armată  rezervă  (iunie  1915),
Armata 9 (mai-iunie 1917) și trupele din Taurida și Crimeea (mai 1918).
25 ANIC, Colecția 50, dosar 5936, f. 189.
26 Ibidem.

130



Din discuțiile purtate la O.K.M. s-a evidențiat că, la cum evoluează
starea de spirit a românilor din Moldova, „nu se mai poate avea siguranță în
atitudinea  României”27.  Însuși  feldmareșalul  August  von  Mackensen  își
exprima  opinia  că  România,  la  ratificarea  păcii  de la  București,  „își  va
recăpăta  întreaga  Dobroge”  și,  foarte  probabil,  frontiera  Carpaților.  „De
data aceasta – a continuat liderul teuton – noi am oferit României tot ceea ce
putea și Antanta să ofere, căci chestiunea românilor din Austro-Ungaria se
va aranja de la sine prin cele stabilite de Wilson”28. Interesantă s-a dovedit
și optica acestuia privind afacerile balcanice: „Ceea ce Germania aranjase
atât de bine a fost complet stricat prin ieșirea Bulgariei din alianța noastră.
De acum înainte chestiunea balcanică se va pune din nou pe tapet și mereu
au să fie turburări”29. 

În următoare săptămână (până la 23 octombrie 1918) s-a constatat
cum  armatele  Puterilor  Centrale  se  repliază  sau  pur  și  simplu  se
dezintegrează.  Armata feldmareșalului  Kövess von Kövesshaza s-a retras
din Serbia pe malul nordic al Dunării  și s-a dizolvat, iar trupele germane
(Corpul  Alpin  și  Diviziile  6  și  217)  au  intrat  în  O.K.M.  Tot  în  spațiul
românesc au mai sosit Brigada de cavalerie bavareză din Caucaz (instalată
la Pitești). Divizia 16 venită de la Constantinopol (la Craiova); Divizia 3
germană a fost retrasă din Ucraina (la Slatina); Divizia 62 austro-ungară din
Slatina  a  fost  mutată  în  regiunea  Izlaz  –  Corabia,  dar  un  batalion  din
Regimentul 62, compus din italieni, a refuzat să plece din oraș; Divizia 303
a fost relocată pe linia Cernavodă – Medgidia (sud de calea ferată); Corpul
de aviație german (București) „a fost întărit în mod simțitor”30. Cele trei
divizii  din Ucraina de sud (două la Odessa  și  una în Crimeea) au primit
ordin să intre în componența O.K.M. Un număr de 25 de trenuri au trecut
prin Tighina spre Reni,  pline cu militari  austro-ungari  (cca.  11.000), cai,
vite, căruțe etc.; alte 20 de trenuri, cu oameni  și echipamente, direct către
Austria, dar convoaie de trupe  și baterii de artilerie se îndreptau  și pe jos
către  Moghilev.  Subunitățile germane din județul Cetatea-Albă au primit
ordinul ca în două zile să fie gata de plecare spre Prut; Regimentele 122 și
13 germane s-au repliat la Tiraspol, tot acolo fiind văzute  și Regimentele
26, 16 și 46 austro-ungare. Din cauza aglomerației și a lipsei de igienă, în
oraș a izbucnit gripa spaniolă care „bântuie cu furie sub formă gravă făcând

27 Ibidem, f. 189.
28 Ibidem, f. 211.
29 Ibidem, f. 190.
30 Ibidem, f. 209.
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multe  victime  omenești”31.  În  ansamblu,  s-a  observat  cum  dispunerea
forțelor este ca unitățile mai slabe să fie dislocate în prima linie de apărare
la  Dunăre  și  rezervele  puternice  în  spatele  lor,  iar  artileria  grea  a  fost
dispusă în sectoarele Calafat  – Lom Palanca,  Corabia – Turnu-Măgurele,
Giurgiu și Oltenița. Pe de altă parte, depozitele austro-ungare din teritoriul
ocupat au fost încărcate și transportate în Ungaria (560 de vagoane numai în
perioada 10 – 20 octombrie 1918), iar etapele „fac pregătiri de plecare”32.

La nivelul O.K.M. se intenționa a propune guvernului de la Iași „să
ocupe  Dobrogea  cu  trupe  românești”33.   Asta  și  pentru  că,  în  caz  de
debarcare a Antantei la Constanța, trupele germane să se retragă rapid pe
malul stâng al Dunării și să distrugă podul de la Cernavodă. Veștile proaste
soseau și din spatele propriilor linii: Ungaria a întrerupt legăturile pe calea
ferată cu Germania  și  a produs „o mare deprimare” la O.K.M. Acum se
punea problema rutei de retragere: prin Ungaria (dacă li se va permite), prin
Ungaria  spre  Silezia  „luptând”  sau  prin  Moldova  și  Galiția  „prin  bună
înțelegere cu România”34.  Explicația era simplă: nu mai existau obligații
față  de  Ungaria  și  Bulgaria,  așa  că  se  putea  răspunde „în  mod larg  la
pretențiile României”.

Șeful  de  Stat  Major  al  O.K.M.,  colonelul  Schwartzkoppen35 și-a
exprimat și el punctul de vedere despre situația geopolitică viitoare. Astfel,
Germania  va  avea  legături  strânse  cu  România,  Ucraina  și  statele  din
Caucaz; România avea o mare importanță pentru că domina Dunărea de Jos,
în  timp  ce  germanii  vor  stăpâni  partea  superioară,  așa  că  „va  trebui  să
mergem mână în mână”36. 

Perioada 19 – 25 octombrie 1918 este una în care Puterile Centrale
se retrag vizibil din România, anticipând o situație defavorabilă sau având
informații  despre  schimbarea  survenită  în  rândul  decidenților  politico-
militari români de la Iași. Divizia 89 germană s-a retras de la Focșani la
Predeal,  iar  depozitele  de  muniții  care  nu  au  putut  fi  evacuate  au  fost
detonate; submarinele din Marea Neagră au fost demontate  și încărcate în
trenuri  cu  destinația  Germania;  austriecii  din  Ucraina  se  retrăgeau  spre

31 Ibidem, f. 241.
32 Ibidem, f. 211.
33 Ibidem, f. 210.
34 Ibidem.
35 Colonelul Friederich Wilhelm von Schwartzkoppen (n. 1874, Stuttgart – d. 1933, Gross-
Saalau) a comandat mai multe unități până în aprilie 1918, când a fost numit  șef de stat
major al O.K.M.
36 ANIC, Colecția 50, dosar 5936, f. 211.
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Moghilev  „cu  cea  mai  mare  iuțeală”37,  sens  în  care  rechiziționau  orice
mijloc de transport; trupele bulgare din Tulcea au fost dezarmate și așteaptă
retragerea la sud de Dunăre; la fel, învățătorii și preoții trimiși de Sofia în
Dobrogea își  făceau bagajele  și  se resemnaseră că vor  face cale-ntoarsă
acasă. Regimentul 203 Infanterie austro-ungar, aflat la Dorna, s-a îmbarcat
cu  destinația  Sighetul-Marmației,  unde  urma  să  fie  demobilizat;
Regimentele 22 și 41 din Cernăuți „s-au revoltat”38 și au părăsit cazărmile.
Imediat,  în oraș s-au  și  format trei partide care doreau să decidă viitorul
Bucovinei: unul pro-român, unul pro-austriac și al treilea pro-ucrainean. Și
la  Cetatea-Albă  șeful  uzinei  Uprava promova între  muncitori  ideea  unui
referendum în Basarabia, prin care provincia să se alipească Ucrainei.

Agentul special român Teodor Buican, de la Poliția Soroca, a fost
arestat  de austrieci  la  Tighinovca,  dus la  Iampol,  Moghilev  și  Jmerinka,
unde a primit oferte  și amenințări de a spiona armata română, deplasările,
unitățile  din nordul Basarabiei,  numele comandanților de unități  și  mari
unități,  date  despre  artilerie  (câte  piese,  ce  tip,  unde e  dispusă),  situația
efectivelor  și moralul trupei. Buican a fost arestat după denunțul lui Mișa
Seleur din Soroca, proprietarul unui pod de trecere peste Nistru, dar a reușit
să revină cu bine acasă. Seleur, „prinzând de veste că agentul s-a reîntors în
localitate,  a dispărut în Ucraina”39. Informația lui Buican despre interesul
informativ al inamicilor a fost confirmată din altă sursă, care a constatat că
aceștia  „se  interesează  de  efectivele  armatei  noastre  în  Basarabia  și  de
comandanții corpurilor”40.

Din Basarabia „informatori deghizați”41 au adus știrea despre revolta
sătenilor din județul Soroca din cauza rechizițiilor de grâu „și a instigațiilor
evreiești”42. Instigatorii lansau zvonuri că oamenii vor fi chemați la Soroca
pentru a li se schimba documentele în limba română și, astfel, vor deveni pe
loc cetățeni români; un alt zvon era iminenta mobilizare a tinerilor în armata
română  („știre  ce  devine  tot  mai  crezută”)  și  pe  care  o  compensau  cu
promovarea  relocării  în  Ucraina.  Același  mesaj  îl  răspândea  și  Evgheni
Belcoschi  în  Chișinău în  rândul  studenților,  propunându-le  să  meargă  la
studii în Ucraina. Rezultatul a fost negativ, studenții alegând mai degrabă
Iașiul, așa încât Belcoschi a plecat cu coada între picioare peste Nistru.

37 Ibidem, f. 207.
38 Ibidem.
39 Ibidem, f. 242.
40 Ibidem.
41 Ibidem, f. 243.
42 Ibidem.
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Lucrurile devin clare la începutul lunii noiembrie 1918. Nimeni nu
mai  are  nici  un  dubiu  cu  privire  la  evoluția  și  deznodământul
evenimentelor,  mai  ales  când  trupele  franceze  comandate  de  prietenul
României, generalul H. M. Berthelot43, au ajuns la Dunăre. La 5 noiembrie
1918 Mackensen are o discuție cu ofițerul de legătură român, pe care acesta
o transmite  „Extraurgent.  Cu mare precădere” către generalul  Christescu.
Bătrânul comandant german știa că trupele române au intrat în Bucovina și
că „în curând”44 vor pătrunde și în Transilvania.  Și-a exprimat regretul („e
păcat”) că România nu a dat curs propunerii de a prelua Dobrogea și avea o
altă părere de rău că va trebui să distrugă podul de la Cernavodă „din motive
de pietate pentru regele Carol, al cărui operă era”45. A luat măsuri pentru
evacuarea teritoriului ocupat și „a-mi croi un drum spre Germania”, dar nu
putea spune când se va întâmpla acest lucru. „Aș dori ca la retragere să mă
despart ca prieten și să evit țării orice devastare. Este, de aceea, în interesul
României ca să se insiste pe lângă Antantă ca trupele sale să nu intre în
țară”46,  a  fost  punctul  său de vedere.  Mai dorea  menținerea  liniei  ferate
Predeal – Cluj până la finalizarea transporturilor și partajarea Transilvaniei
în două zone militare, una germană, alta română. A reiterat că intenționează
să  predea  în  ordine  administrația  din  Muntenia  și  Oltenia,  precum  și
militarii  proprii  aflați  bolnavi  în  spitale.  Și-a  exprimat  convingerea  că
România „își va vedea în curând realizarea idealului ei și că, momentan, cel

43 Henri  Mathias  Berthelot  (n.  7  decembrie  1861,  Feurs  -  d.  28  ianuarie  1931,  Paris),
general francez. A absolvit Şcoala Militară St. Cyr (1883), după care a activat în Algeria.
Din 1907 şi-a desfăşurat activitatea în Statul Major General, subşef al Marelui Stat Major
(1913-1914),  comandantul  trupelor  de  rezervă  din  regiunea  Soissons  (1914-1915),  al
Diviziei  53  Infanterie  rezervă  (1915),  al  Corpului  32  Armată  (1915-1916).  Din  22
septembrie 1916 a fost numit şeful Misiunii militare franceze în România, până la 17 mai
1918, după care a fost trimis în SUA. A fost rechemat și numit la comanda Armatei a 5-a (5
iulie 1918), apoi trimis la Salonic pentru a prelua Armata de Dunăre (7 octombrie 1918).
Pentru mai  multe detalii  privind viața  și  activitatea  sa a  se consulta:  Generalul  H.  M.
Berthelot 80 de ani după Misiunea Franceză în România 15-16 octombrie 1996, Editura
Universităţii din Bucureşti, 1996; Dumitru Preda (coord.), Neculai Moghior, Tiberiu Velter,
Berthelot  şi  România,  Editura  Univers  Enciclopedic,  Bucureşti,  1997;  Jean-Noel
Grandhomme,  Le général Berthelot et  l`action de la France en Roumanie et  en Russie
méridionale  (1916-1918),  Vincennes,  SHAT,  1999;  General  Henri  Berthelot,  Jurnal  şi
Corespondenţă  1916-1919  (traducere  din  limba  franceză  de  Oltiţa  Cântec),  Presa
Universitară Clujeană, 2000.
44 ANIC, Colecția 50, dosar 5936, f. 200.
45 Ibidem, f. 200.
46 Ibidem.
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mai  bine  ar  fi  ca  ea să  nu întreprindă  nimic,  ci  să  lase evenimentele  să
lucreze singure”47.

O nouă discuție  se  soldează  cu o nouă notă (8 noiembrie  1918),
adresată  atât  premierului,  general  Constantin  Coandă48,  cât  și  șefului
Marelui Stat Major. Colonelul Schwartzkoppen a spus că trimiterea de trupe
române  în  Transilvania  poate  fi  discutată  pozitiv,  cu  condiția  ca  armata
germană să se retragă fără probleme din Muntenia. În caz contrar, adică fără
un acord,  trupele  imperiale  vor  opune rezistență,  iar  în Muntenia se vor
efectua distrugeri în comunicații și infrastructură. S-a constatat că unitățile
austriece „sunt în plină dizolvare”49, unii militari pleacă în patrie, dar alții
jefuiesc  (uneori  în  asociere  cu localnici  români),  așa că ar fi  bine să se
trimită militari români pentru a menține ordinea. Dacă Germania va reintra
în război cu România, feldmareșalul „va face suprema sforțare pentru a da o
puternică  lovitură”,  atacând  din  nord  (Ucraina)  și  sud  (Muntenia),  însă
teritoriul ocupat va fi, cu siguranță, devastat. Guvernul român nu mai avea
timp de discuții, așa cum nici Germania nu discutase decât de pe poziții de
forță  în  ultimii  2  ani.  Era  aceeași  Germanie  care  impusese  condiții
draconice în Tratatul de la București, prin care România pierdea Dobrogea,
crestele  Carpaților  și  resursele  subterane.  La  28  octombrie/9  noiembrie
1918 de  la  Iași  a  sosit  ultimatum-ul  adresat  feldmareșalului  Mackensen
pentru  a  părăsi  teritoriul  ocupat.  În  pofida  amenințărilor  anterioare,
germanii nu mai aveau resurse să declanșeze vreo acțiune ofensivă, așa că
au trecut la o rapidă evacuare spre Valea Prahovei și Transilvania.

Astfel, armata română a început a avansa atât în teritoriul național,
cât  și  în  Transilvania,  în  urmărirea  O.K.M. Dacă plecarea  ocupanților  a
încheiat  un  capitol  din  lupta  dusă  pe  tărâmul  informațiilor,  un  altul  se
deschidea în fața structurilor de ordine și siguranță autohtone. La evacuarea

47 Ibidem, f. 201.
48 General  Constantin  Coandă  (n.  6  martie  1856,  Craiova  –  d.  30  septembrie  1932,
Bucureşti)  a  luptat  ca  sublocotenent  în  Războiul  de  Independenţă  (1877-1878),  apoi  a
plecat în Franţa unde a studiat Politehnica şi Şcoala de Artilerie; în ţară predă la Politehnică
şi  la  Şcoala de Artilerie  şi  Geniu, apoi  este  numit  ataşat  militar  la  Viena  şi  Bruxelles;
general de brigadă (1902), inspector general al Artileriei (1904-1910), general de divizie
(1911), delegat militar la Conferinţa de Pace de la Bucureşti (1913), şeful Misiunii Militare
române  pe  lângă  Marele  Cartier  General  rus  (1916-1917),  general  de  corp  de  armată
(1917). A deţinut funcţia de prim-ministru şi ministru al afacerilor străine în perioada 24
octombrie/6 noiembrie – 29 noiembrie/12 decembrie 1918, apoi de preşedinte al Senatului
(1920 – 1921 şi 1926 – 1927). A avut şapte copii (cinci băieţi şi două fete), unul dintre
aceştia fiind şi savantul Henri Coandă.
49 ANIC, Colecția 50, dosar 5936, f. 198.
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Capitalei  de  germani,  în  oraș se  afla  colonelul  Ioan  Condeescu,
comandantul  Brigăzii  1  Jandarmi,  sosit  cu  un  detașament  de  jandarmi
pentru a prelua paza  și ordinea publică. El a raportat la Iași că retragerea
germanilor  s-a  produs  „în  modul  cel  mai  vertiginos”50,  producând
manifestări  publice,  care  au  degenerat  în  conflicte  de  stradă,  dar  fără
decedați.  Atunci când colonelul a scos jandarmii români în stradă pentru
paza depozitelor de tot felul, acțiunea a fost îngreunată „în dorința de a se
produce  mișcare  de  natură  revoluționară  sau  bolșevistă”51.  În  două  zile
Capitala  s-a  liniștit,  ciocnirile  au  încetat  și  „o  încercare  socialistă  de
mișcare nu a reușit”, însă intențiile aderenților erau supravegheate cu grijă.
Un alt raport aparține lui Alexandru Tzigara-Samurcaș,  prefectul Poliției
Capitalei, care l-a informat pe ministrul de Interne că starea de spirit e bună
și  lumea așteaptă  întoarcerea  suveranilor  acasă.  De sărbătoarea  Sfinților
Mihail și Gavril (8 noiembrie 1918) s-a ținut o slujbă la biserica Sf. Mihai
la care au asistat peste 4.000 de persoane. În această atmosferă de entuziasm
„o  singură  notă  discordantă  provoacă  socialiștii.  S-au  răspândit  în  oraș
manifeste revoluționare. La acestea am reușit să promovez contramanifestul
ce vă înaintez  și  care a fost răspândit nu numai în Capitală, dar  și pe la
țară”52.  Prefectul  s-a  întâlnit  cu  Gheorghe Cristescu,  liderul  socialiștilor,
care a promis că în ziarul mișcării – „Socialistul” – va dezaproba manifestul
lansat în oraș de Sfântul Mihail. În plus, omul legii i-a reținut, preventiv, pe
unii lideri turbulenți de stânga, care ar fi putut inocula oamenilor muncii tot
felul de „vorbe otrăvite”  și chiar organiza o grevă la CFR. De asemenea,
agenții din subordine au dovedit că liderii socialiști români „au comunicări
regulate cu socialiștii din Rusia, în special cu d-rul. Racovski”53. Curierul
între cele două mișcări a fost identificat în persoana lui Kahane, fiul unui
comerciant din Iași, strada  Ștefan cel Mare. La jumătatea lunii noiembrie
1918 situația era calmă, însă în incidentele petrecute la plecarea armatei și
administrației germane și-au pierdut viața vreo 5 persoane. Din punctul de
vedere  al  prefectului,  populația  Capitalei  s-a  comportat  demn  „cu  toate
provocările la care începuse a se deda populația evreiască”54.

Astfel,  noile  provocări  care  se  iveau  încet,  dar  sigur  în  spațiul
românesc (socialism,  comunism, propagandă, sabotaje,  terorism etc.),  vor
deveni  din  ce  în  ce  mai  acute,  necesitând  reacții  pe  măsură  din  partea

50 Ibidem, dosar 5955, f. 1.
51 Ibidem.
52 Ibidem, f. 6.
53 Ibidem, f. 7.
54 Ibidem.
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organelor de siguranță națională. Pe măsura trecerii timpului, metodele  și
mijloacele de luptă se vor rafina, însă structurile de securitate națională au
reacționat anticipativ (când a fost cazul)  și  represiv (când a fost nevoie)
împotriva  tuturor  inamicilor,  asigurând protecția  României  Mari  pe acest
palier. 

Anexa

1. Funcționează Arsenalul din Iași? Cu ce și câți lucrători are? Ce
se lucrează?

2. S-a transportat toată muniția la București? Ce a rămas și unde se
păstrează?

3.  Este  adevărat  ce  spun  ofițerii  de  rezervă  trecuți  în  teritoriul
ocupat, că cei de curând avansați trebuie să urmeze o școală de 3, 6 sau 9
luni?  Există  școli  speciale  pentru fiecare  armă? Unde sunt,  de cine sunt
organizate și când încep a funcționa aceste școli?

4. Regimentele de vânători au devenit batalioane din timp de pace?
Ce efective au?

5. Există batalioane de miliții? Cu ce se ocupă? Ce instrucție fac?
Cam câte ședințe de tragere execută anual la epoca concentrării?

6. Este adevărat că ofițerii de artilerie sunt instruiți ca să cunoască
manevrarea tunurilor luate de la ruși?

7. Ce efectiv posedă azi o companie? Caii pentru mitraliere se mai
păstrează? Ce fel de piese mai există? S-au pierdut multe?

8. Sunt trupe sub arme fără vreo instrucție?
9. Ce fac trupele din Basarabia, rămân sau se vor schimba?
10.  Dl.  general  Averescu  continuă  a  fi  recunoscut  ca  persoană

militară? Este adevărat că se bucură de o mare popularitate? Va mai avea
comandament într-o eventuală operațiune?

11. Diviziile VII și VIII ce efective au și unde se găsesc astăzi?
12. Unde și cum se păstrează materialul și muniția rusă capturată?
13. Recruții 1920 din Basarabia vor fi aduși și dați pentru instrucție

regimentelor din Moldova?

(ANIC, Colecția 50, dosar 5936, f. 158-159)
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Drapelul reconstituit al Gărzii  Naţionale  Române din
comuna Felnac

             
 

Augustin Mureşan,
Complexul Muzeal Arad

Ioan Popovici,
Serviciul Judeţean Arad al Arhivelor Naţionale

                                                                                                      

Abstract
The authors present the reconstituted banner of the Romanian National

Guard  from the  commune  Felnac,  the  county  of  Timiş  create  on  the  21 th of
November 1918. The flag was made of linem orsill and had a rectangular shape.
The colours were set perpendicularly on the pole, that is horizontally, with blue in
the upper part, the yellow in the middle and the red in the lower part. On both
sides of the flag were written in golden italics, on three lines the following words:
on the blue band GUARD, on the yellow one ROMANIAN NATIONAL and on the
red one FROM FELNAC. This inscription of the flag individualizes it  from the
other flags used and confers it the quality of a military flag.

Keywords:  Romanian National Guard, Felnac, flag, reconstituted, Timiş county

Între Gărzile Naţionale Române din Transilvania înfiinţate în toamna
anului  19181 s-a  aflat  şi  Garda  Naţională  Română  din  comuna  Felnac2,
Comitatul  Timiş,  unitate  constituită  în 21 noiembrie  19183,  sub comanda

1 În acest sens, vezi Gheorghe Unc, Augustin Deac,  1918. Gărzile Naţionale Române din
Transilvania, Editura Militară, Bucureşti, 1979.
2 În prezent comuna Felnac face parte din judeţul  Arad,  vezi  Legea nr.  2/1968 privind
organizarea administrativ-teritorială a României, în „Colecţia de legi, decrete, hotărâri şi
alte acte normative, 1968 (1 noiembrie - 31 decembrie)”, 1970; Ion Iordan, Petre Gâştescu,
D. I. Oancea, Indicatorul localităţilor din România, Editura Academiei R. S. R., Bucureşti,
1974;  ***  Atlasul  localităţilor  din  Judeţului  Arad,  Suncart  Editura  cartografică,  Cluj-
Napoca-Zalău, p. 118.
3 „Românul”  (Arad),  Anul  VII,  nr.  11,  din  8/21  noiembrie  1918,  p.  4.  Constituirea
Consiliilor şi a Gărzilor Naţionale Române, a fost prilej de mare sărbătoare, de entuziasm
deosebit şi de mare satisfacţie, exprimate deschis în cadrul festiv al adunărilor populare în
care acestea au fost alese. Adunările erau ţinute de obicei sub cerul liber, cu participarea
locuitorilor, sub faldurile steagului tricolor care conferea adunărilor o semnificaţie sporită.
Adunarea începea cu o slujbă religioasă şi sfinţirea steagului tricolor, iar în final avea loc
defilarea gărzii,  vezi Gheorghe Unc, Augustin Deac, op. cit., pp. 104-106; George Manea,
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căpitanului Crişan care a înrolat un număr de 90 gardişti4.  După constituire,
garda  a  mers  la  Arad,  pentru  a  depune  jurământul  de  fidelitate  faţă  de
Consiliul Naţional Român Central.

În  acest  sens,  ziarul  „Românul”  din  Arad,  în  numărul  din  8/21
noiembrie  1918,  la  rubrica  „Informaţiuni”,  cu  titlul  de  articol  Garda
naţională română din Felnac în Arad, relata: ,,Azi la orele 10 a. m. membri
gardei naţionale române din Felnac, în frunte cu conducătorii lor dl. preot
Aurel Sebeşan, d. căp. al gar. naţionale române dr. Crişan şi d. învăţător
Ferdineant, veniţi la Arad, ca să depună jurământul, în drum spre edificiul
consiliului s-au oprit şi în faţa redacţiei Românul, au cântat imnurile noastre
naţionale, sub două flamuri tricolore”5. 

 Referindu-se  în  continuare  la  eveniment,  ziarul  scria:  „D.  Prof.
Iacob  în  scurte  dar  calde  cuvinte  mulţămeşte  această  atenţiune  faţă  de
Românul.  Curtea Românului  se umpluse în  grabă de curioşi,  printre  cari
mândru şi în tact militar grupul cam de 90 de gardişti şi-a continuat defilarea
spre cancelaria comandei supreme a gardelor naţionale române”6. 

În  ceea  ce  priveşte  cele  două  „flamuri  tricolore”,  arborate  de
membrii  Gărzii  Naţionale  Române  din  Felnac  în  faţa  redacţiei  ziarului
arădean Românul, cu prilejul venirii lor la Arad, opinăm că această unitate
de  voluntari  cu  caracter  militar  a  utilizat  două  steaguri.  Ele  au  fost
confecţionate pe plan local sau la Arad7. 

Activitatea  Consiliilor Naţionale  Române  şi  a  Gărzilor  Naţionale  Române  din  judeţul
Arad,  în  „Ziridava”,  VIII,  1977,  p.  328;  Alexandru  Roz,  Constituirea  şi  activitatea
Consiliilor şi Gărzilor Naţionale Româneşti în judeţul Arad, în „Ziridava”, XV-XVI, 1987,
pp. 191; idem, Consiliul Naţional Român Central şi Gărzile Naţionale Române din Arad
1918,  Acte şi documente, vol. I, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1993, p. 73; idem,  Aradul
Cetatea Marii Uniri, Editura Mirton, Timişoara, 1993, p. 139.
4„Românul” (Arad), Anul VII, nr. 11, din 8/21 noiembrie 1918, p.  4; George Manea, op.
cit., p. 328.
5 ,,Românul” (Arad), Anul VII, nr. 11, din 8/21 noiembrie 1918, p. 4, articol- nesemnat. 
6 Ibidem; vezi şi Alexandru Roz, Consiliul Naţional Român Central..., p. 279.
7 În  legătură  cu  confecţionarea  de  steaguri,  menţionăm că  în  perioada  pregătirii  Marii
Adunări  Naţionale de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918 şi  în zilele următoare,  ziarul
„Românul” şi revista „Biserica şi Şcoala” din Arad, anunţau în unele din numerele lor că,
Librăria Diecezană din Arad, confecţionează stindarde (steaguri) naţionale, în mărime de
150, 200, 250, 300 cm, la preţul de 140, 260, 320, 380 coroane, vezi „Românul” (Arad),
Anul VII, nr. 7, 8, 13, 19, 30, 35 din 3/16, 4/17, 11/24 (noiembrie) şi nr. 18/1, 2/15, 9/22
(decembrie) 1918 şi „Biserica şi Şcoala” (Arad), XLII, nr. 45 din 4/17 noiembrie 1918, p.
3. Fabricarea şi sfinţirea de steaguri româneşti pentru Gărzile Naţionale Române constituiau
de asemenea prilej de sărbătoare în prima etapă participând femei din sate, iar în a doua
având loc un întreg serviciu religios, vezi Bogdan Sorinca,  Gardele Naţionale Române -
primele  structuri  transilvănene  de  ordine  publică  după  Marea  Unire, în  „Analele
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După depunerea jurământului de credinţă faţă de Consiliul Naţional
Român Central, la reîntoarcerea acasă, probabil un drapel a fost arborat pe
Casa Comunală (Primărie n.n.), iar celălalt utilizat în mod curent de către
gardă.

Datorită vicisitudinilor vremurilor8, puţine dintre steagurile Gărzilor
Naţionale  Române  au  ajuns  până  la  noi9.  După  ştiinţa  noastră,  drapelul
acestei  gărzi  nu  s-a  păstrat,  din  păcate.  Despre  forma,  dimensiunile  şi
materialul din care a fost confecţionat drapelul, ziarul arădean nu ne dă nici
un indiciu, care ar facilita reconstituirea lui. 

 Pentru a reda cât mai fidel înfăţişarea acestuia, l-am reconstituit10

(Fig. 1) folosind o serie de izvoare vexilologice păstrate din acea vreme şi
mărturii istorice orale contemporane, iar pentru textul inscripţiei - analogiile
cu alte steaguri ale Gărzilor Naţionale Române ş. a. 

El era alcătuit din pânza drapelului11 (flamura) şi hampă12. Flamura
era confecţionată probabil dintr-o ţesătură (pânză sau mătase), din trei fâşii
cusute între ele şi avea format dreptunghiular.

Aradului”, Anul I, nr. 1-2015, „Vasile Goldiş” University Press, Arad, p. 174.
8 La sud de Mureş Consiliile şi Gărzile Naţionale Române au avut o viaţă mai scurtă decât
cele din nordul Mureşului, datorită ocupării Banatului de către trupele sârbeşti şi de către
trupele  franceze  (vezi  W.  Marin,  I.  Munteanu,  G.  Radulovici,  Unirea  Banatului  cu
România, Timişoara, 1968, pp. 178 şi 191). În noiembrie 1918, comandantul sârb interzice
funcţionarea  Consiliilor  şi  Gărzilor  Naţionale  Române,  precum  şi  a  celor  aparţinând
celorlalte naţionalităţi (I. Clopoţel,  Revoluţia din 1918 şi Unirea Ardealului cu România,
Cluj, 1926, pp. 160-161). Pentru situaţia din Felnac în toamna anului 1918, vezi şi Gabriel
Sala,  Felnacul şi felnăcenii în istoria românilor, Edit. Edu, Târgu-Mureş, 2014, pp. 111-
112.
9 În legătură cu unele steaguri ale Gărzilor Naţionale Române păstrate din timpul Marii
Uniri, vezi Elena Pălănceanu, Steaguri din colecţia Muzeului de Istorie a R. S. România, în
„Muzeul Naţional”,  I, 1974, pp. 142-143;  Victor Caţavei, Augustin Mureşan,  Drapelul
Gărzii Naţionale Române a marinarilor de la Pola, în „Crisia”, XVII, 1987, pp. 345-351;
Augustin Mureşan,  Istoria drapelului Gărzii Naţionale Române a marinarilor de la Pola,
în „Patriotism şi cultură”,  Editura Helicon, Timişoara,  1992, pp. 62-70; idem ,  Inscripţii
aflate pe steaguri tricolore din timpul Marii Uniri a românilor de la 1918 , în „Ziridava”,
XIX-XX,  1996,  pp.  419-422;  idem,  Un steag  ce  a  făcut  istorie:  Drapelul  marinarilor
români de la Pola, în „Historia Special”, An VII, nr. 25, decembrie 2018, pp. 50-53.
10 Reconstituirea drapelului a fost făcută fără pretenţia de a fi epuizat în totalitate subiectul,
aşteptând opiniile celor interesaţi, iar asupra reconstituirii  prezentate ne rezervăm pentru
noi şi altora dreptul de a relua subiectul.
11 Pânza drapelului= ţesătură realizată din fire de mătase, bumbac, damasc etc. prinsă de
hampa steagului  pe una din laturi, vezi  Alexandru Daneş, Mic dicţionar de vexilologie,
Braşov, 2010, p. 7.
12 Hampă=  Suport  lung  şi  subţire  de  lemn  de  care  se  prinde  pânza  steagului,  iar  la
extremitatea superioară pajura sau vârful hampei; sinonim, lance, prăjină, vezi ibidem, p. 5.
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 În ceea ce priveşte înfăţişarea ei, deşi dispunerea culorilor nu ne este
menţionată  în  ziar,  ştim  sigur  că  fondul  cromatic  era  tricolor,  ceea  ce
corespunde  tradiţiei.  Culorile  flamurei  după părerea  noastră  erau  aşezate
perpendicular pe hampă13, adică orizontal14, cu albastru în partea superioară,
galben la mijloc şi  roşu în partea inferioară,  cum erau dispuse şi pe alte
steaguri tricolore care dăinuiesc din acea vreme15.  Hampa confecţionată din
lemn era vopsită în culoare maro.

Cât priveşte inscripţia de pe flamura drapelului, pe o faţă a acesteia
s-au  scris  cu  litere  majuscule  probabil  aurii,  dispuse  pe  trei  rânduri,
următoarele  cuvinte:  pe  fâşia  albastră  „GARDA”,  pe  cea   galbenă
„NAŢIONALĂ ROMÂNĂ”, iar pe cea roşie, „DIN FELNAC”16. 

Fig. 1. Drapelul Gărzii Naţionale Române din Felnac.  Reconstituire

Inscripţia  indica  astfel  denumirea  formaţiunii  înarmate  căreia  i-a
aparţinut  drapelul  (gardă),  caracterul  (naţională),  componenţa  ei,  din

13 În lipsa unor reglementări adecvate privind modul de înfăţişare a steagurilor naţionale
româneşti, acestea au fost confecţionate conform tradiţiei, având culorile aşezate orizontal,
dar şi ca la Drapelul României, dispuse vertical, cu albastru la hampă.
14 Despre steaguri tricolore din timpul Marii Uniri având culorile dispuse orizontal, vezi
Elena Pălănceanu,  op. cit., pp. 142-143; Augustin Mureşan,  Două steaguri tricolore din
timpul  Marii  Uniri  a  românilor  de  la  1918,  în  „Crisia”,  ,XVIII,  1988,  p.  748;  Idem,
Inscripţii aflate pe steaguri tricolore..., pp. 419-421.
15 La acest drapel culorile flamurei erau aşezate orizontal, deci în modul în care se înfăţişau
şi cele din timpul Revoluţiei de la 1848-1849 din Transilvania sau unele din exemplarele
din Ţara Românească şi ulterior din România dinaintea Legii din 1867 - şi nu vertical, cum
erau steagurile oficiale în România la acea dată, vezi şi Elena Pălănceanu, op. cit., p. 142.
16 Inscripţia (GARDA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ DIN FELNAC) de pe flamura drapelului,
credem, a fost sursa de inspiraţie pentru cel care a ales să scrie articolul cu titlul:  Garda
Naţională Română din Felnac la Arad publicat în ziarul „Românul”, în numărul său din
8/21 noiembrie 1918, p. 4.
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voluntari  în  baza  etniei  (română),  şi  numele  localităţii  unde  aceasta  îşi
desfăşura  activitatea  (Felnac).  Prin  această  inscripţie,  drapelul  Gărzii
Naţionale  Române  din  comuna  Felnac  se  individualiza,  între  celelalte
steaguri tricolore şi îi conferea acestuia calitatea de steag ostăşesc. Inscripţia
de pe flamură era principalul element ce identifica drapelul, el devenind prin
semnificaţia sa cel mai înalt însemn distinctiv al gărzii. 

Prin  conţinutul  ei,  inscripţia  prezintă  un  interes  deosebit  pentru
vexilologia românească, deoarece tricolorul românesc ca însemn naţional a
avut un rol important în contextul luptei pentru înfăptuirea Marii Uniri. Prin
inscripţia  sa,  flamura  acestui  drapel  era  o  particularizare  a  simbolului
naţional la specificul ostăşesc. La 1918, el simboliza lupta pentru libertate şi
unitate  a poporului român la care participau şi  membrii  Gărzii  Naţionale
Române din comuna Felnac, Comitatul Timiş. 

Ţinând cont de aspectul  unor steaguri  tricolore utilizate  în timpul
Marii  Uniri,  având  culorile  aşezate  orizontal  pe  flamură,  am încercat  să
realizăm  o  reconstituire  cât  mai  veridică  a  drapelului  Gărzii  Naţionale
Române din comuna Felnac, Comitatul Timiş. 
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Am fost și eu la întâi Decembrie 1918 la Alba Iulia

Eugen D. Pădurean, 
Colaborator Extern al Complex Muzeal Arad

padurean.eugen@yahoo.com  

Abstract
Author’s study represents an homage to thousands of participants at

a crucial event of the national history: the Great Union from Alba Iulia on
the  1st  of  December  1918.  Among  them there  was  also  author,s  great-
grendfather  ,,paurele,,  peasant,  the  plonghman  George  Opriți  from  the
village Cicir, Arad county.There are offered a series of date reated to his
activity, underlinning this Romanian from the Apuseni Montains origin  so
called ,,moț,, (he is descendent of Romanians from  the Apuseni Montains
foreed to  move in  Banat  and on the  River  Mureș  line  after  the  Horea,s
Uprising  in  the  year  1784)  and the  conflicts  with  the  Austro-Hungarian
authorites, the participation at Alba Iulia at the Great National Meeting from
the First of December, 1918. It is underlined the strong impression left after
the Great Union.  

In September 1944 he will fall  a prey to Horthiste invasion being
assasinated in Cicir  Village, becoming a martyr of the Romanian nation.

Key  Word:,,paurele,,  peasant  George  Opríți,  participant  at  the  Great
National  Meeting  1918-Alba  Iulia,  the  conflicts  with  the  the  Austro-
Hungarian autorities, the solemn moment of the Great Union,martyr of the
Romanian nation.

Acest studiu reprezintă un omagiu adus zecilor de mii de participanți
la un eveniment crucial al istoriei noastre naționale, Marea Unire de la Alba
Iulia de la 1 Decembrie 1918. Printre ei și străbunicul meu George Opriți
din satul Cicir, județul Arad.

Plugarul  George  Opriți  a  fost  tatăl  bunicului  meu  dinspre  mamă,
Dimitrie  Opriți  (Tia).  Aparținea  celei  de-a patra  generații  de foști  iobagi
deportați de împăratul Iosif al II-lea din Munții Apuseni în sudul Banatului
și pe Valea Mureșului după răscoala lui Horea (1784). Era o măsură menită
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să îngroape spiritul de revoltă al moților1. Purta un nume vechi românesc
derivat  din  Oprea2.  Nu  excludem  însă  faptul  ca  acest  nume  să  fie
o ,,desârbizare” a numelui de Oprici>Oprițí3.

Primele  date  legate  de  acest  străbunic  George  Opriți-moșu  Gișcă
cum l-au poreclit prietenii4 le-am aflat prin clasa a doua în casa bunicilor din
satul Cicir când cotrobăind prin lădița misterioasă unde se păstrau actele de
preț ale familiei, am dat peste niște fotografii îngălbenite de vreme. Așa am
aflat cine-mi erau înaintașii.Printre ei și Moșu Gișcă.

S-a născut în anul 1873 în satul învecinat Mândruloc și a devenit
ciciren prin căsătoria în anul 1892 cu fiica primarului din Cicir,  Velescu
Vasile. Era harnic, spiritual, iute la mânie. Deseori povestea despre moții lui
crișeni de pe valea Crișului Alb (străbunicii lui veniseră dintr-un cătun de
lângă Baia de Criș). Atunci chipul i se înnegura amintindu-și cum au fost ei
dezrădăcinați  din  locurile  lor  unde  aurul  cu  care  le  umpluseră  sipetele
grofilor unguri și trezoreria fiscului imperial îl găseai la tot moțul sub iarba
din ogradă, în nisipul pârâiașului care curgea prin capătul grădinii, în piatra
de la fundația căsuței.Iar ei, cerșeau din poartă-n poartă…

Deși feciorise în satul vecin Mândruloc, s-a integrat perfect în viața
satului.  Era  respectat  pentru  spontaneitatea  și  sinceritatea  gândurilor.
Familia i s-a mărit cu trei  feciori e drept pe ultimul l-a pierdut la numai
patru ani, pojarul făcea ravagii. Pe cei rămași plănuia să-i facă plugari, să le
cumpere pământ.

Se apropia de vârsta de patruzeci de ani și era destul de mulțumit de
ce a realizat. Cartea i-a plăcut dar glasul pământului a fost mai puternic, era
hărăzit să rămână ,,paure”. Un lucru însă îl chinuia și nu găsea răspuns ,,De
ce românii nu au un stat al lor și au rămas în afara unor drepturi?.

După o săptămână de plugărit, venea duminica și după slujba de la
biserică bărbații se adunau la birtul din sat, nu că n-aveau țuică fiecare acasă
dar urmau discuțiile acelea aprinse unde printre altele se discuta și politică.
Iar străbunicul meu își dădea frâu liber întrebărilor care-l chinuiau. Mulți îi
împărtășeau vederile dar întâlnea și priviri piezișe și chiar intra în conflict cu
autoritățile  și  funcționarii  locali.  Unul  dintre  ei  a  fost  primarul  comunal,
Gurban Nicolaie. Anul 1910 a fost un an de campanie electorală și alegeri
iar primarul sus amintit nu numai că a refuzat să se întâlnească cu Vasile
Goldiș  dar  recomanda sătenilor  din  satul  Cicir  să  se  alăture  lui  Táganyi

1 Prodan 1964, p. 830.
2 Iordan 1963, p. 345.
3 Munteanu 2016, p. 94-104. 
4 Gișcă-un regresiv al diminutivului Georgișcă<George.
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Sándor,  candidatul  Partidului  Național  al  Muncii,  partid străin intereselor
românești.  Această  atitudine  a  funcționarului  local  de origine  română de
agent electoral al unui partid străin de interesele naționale i-a atras pe merit
stigmatul de ,,trădător de neam”. Primarul din satul Cicir le spunea sătenilor
că  ,,Stăpânii  românilor  sunt  unguri  și  așa românului  nu-i  este  permis  să
voteze cu candidatul român”5.

Intr-o duminică, el a repetat această afirmație și încă pe un ton de
comandă la o întrunire a feciorilor din sat la birtul satului. Acest gest, de
dezgustătoare slugărnicie a primarului, l-a înfuriat pe străbunicul meu care
cu mare greutate a evitat un conflict fizic.

Dar cărările vieții sunt deseori întortocheate. Cine se putea gândi, că
peste câțiva ani cei doi vor deveni cuscrii?

Al doilea deceniu al secolului al XX-lea începe cu miros de praf de
pușcă.  George  Opriți,  care  dumineca  după  amiază  citea  și  presa
(Tribuna,Românul),  cu  ,,auzul”  lui  fin  și-a  dat  seama  că  tronurile  unor
imperii care se credeau veșnice, încep să trosnească. Cu câteva luni înainte
de izbucnirea Primului Război Mondial și-a însurat feciorul cel mare, Tia-
viitorul meu bunic dinspre mamă - cu fata primarului din Cicir,  Nicolaie
Gurban, care astfel îmi va deveni al doilea străbunic.

La scurt timp după izbucnirea primului război mondial, Tia și Pascu,
feciorii lui George Opriți au fost mobilizați și trimiși pe frontul din Galiția.
Aici,în  februarie  și  martie  1915  au  căzut  prinzonieri  la  ruși.  Un  an  și
jumătate familia n-a știut nimic de ei. Apoi a primit două vești: una bună-
Tia trăia, era într-un sat din Siberia de sud, alta rea, Pascu murise într-un
lagăr, de febră tifoidă. Tragedia era că lagărul se găsea doar la vreo zece
kilometri de satul fratelui Tia.                                                                       

Victoria  temporară  a Triplei Alianțe până la sfârșitul anului 1917 l-
a reactivat pe primarul Cicirului, Gurban. Conflictele cu proaspătul cuscru
s-au  reactualizat.  ,,Să-ți  bagi  mințile-n  cap  cu  ideile  astea  ale  tale  de
Românie mare, că dai de dracu!” îi striga primarul în ureche. Și chiar era să
dea! La o întrunire a sătenilor de Paștele morților cuscrul primar l-a înfuriat
pe străbunicul George amintindu-i  cine sunt stăpânii  românilor… Acesta,
mânios a rupt steagul unguresc de la Troița din fața cimitirului. Scandalul a
fost imens. S-a ajuns la judecată și era să se termine rău. Se pare că cuscru
său,  primarul  a  intervenit  totuși  și  George  Opriți  a  primit  o  amendă
usturătoare. ,,Știm că plugarul  George Opriți este un ,,paure” á harnic și va
avea cu ce să plătească amenda” a comentat ironic judecătorul. Asta n-a fost
ultima  lui  pățanie.  Spre  sfârșitul  războiului  trupele  sârbești  au  pătruns

5 Petraș 2008, p. 182, nota 561.
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temporar pe teritoriul Banatului până la Mureș6.  Familia străbunicului meu
avea peste Mureș, între râu și  tânăra pădure plantată în anul 1910 o livadă
cu pruni. Mergând în noiembrie 1918 cu treabă la acea livadă, din pădurice
au năvălit ca din pământ patru soldați  sârbi cu armele întinse spre el. Din
puțina sârbă ce știa a înțeles că trebuie să dispară urgent peste Mureș pentru
că acolo unde se găsesc ei este de acum ,,Țară sârbească”. Și ca să fie mai
convingători au tras  trei focuri de armă pe deasupra lui.

Anul  1918  a  fost  un  an  crucial  pentru  România.  Remobilizarea
armatei  române  și  reintrarea  ei  în  război,  victoria  ușor  de  prevăzut  a
Antantei  le  dădea  speranțe  transilvănenilor  în  realizarea  României  Mari.
Moșu  Gișcă  –  străbunicul,  era  la  curent  cu  aceste  evenimente.  Cuscrul
Gurban a mai  pierdut  din îngâmfarea  sa,  ba chiar  l-a  cuprins  frica încât
umbla  însoțit  de  cei  doi  jandarmi  unguri  cu  pană  de  cocoș  la  pălărie.
Tronurile marilor Imperii trosneau din toate încheieturile și primul care s-a
prăbușit a fost Imperiul țarist. Din îndepărtata Rusie, din Siberia de sud, i-a
sosit vestea scrisă  că fiul Tia urma să fie eliberat și să plece acasă.

Când a aflat  că artizanii  Mari Uniri  vor organiza la 1 Decembrie
1918 o mare adunare la Alba Iulia, hotărârea era luată: va merge acolo ca
simplu participant din partea satului Cicir, însoțind preotul Iancu Ștefănuț
din satul Mândruloc (cercul electoral  Radna)7.  Se pare că au plecat cu o
căruță împreună cu trei prieteni. La ieșirea din Radna, de pe dealuri s-a tras
asupra lor focuri de armă8. Gestul lui sincer, spontan și sentimental a fost de
o  măreție  greu  de  decris.  Nimic  regizat,  nimic  forțat.  Nimeni  decât
conștiința  a  fost  cea  care  l-a  trimis  acolo.  Evenimentele  trăite-văzute  și
auzite, nu povestite de alții, l-au marcat toată viața. Doar acolo, pentru prima
oară a putut ține în mână și flutura tricolorul românesc fără teama că va fi
dus între baionete la anchetă. Doar acolo a putut să se alăture corului format
din zecile de mii de glasuri pornite din pieptul participanților care cântau
oda bucuriei neamului: ,,Noi vrem să ne unim cu Țara!”. Doar acolo a putut
să-și  petreacă peste șuba de ,,paure” e șarfa tricoloră pe galbenul  căreia,
acasă va scrie simplu: ,,Am fost și eu la întâi Decembrie 1918 la Alba Iulia”
e șarfă păstrată cu sfințenie până în clipa aceea nenorocită din toamna anului
1944. Acolo în liniștea aceea care s-a așternut o clipă după anunțarea voinței
românilor  a  auzit  el  plugarul  George Opriți  din satul  Cicir  de pe Mureș
vuietul prăbușirii tronului austro-ungar și vaietul grofilor și a imperialilor
prinși sub dărâmături. Străbunicul mu s-a întors în satul lui mai bogat având

6 Demșea 2001, p. 186-188.
7 Demșea  1993,p.273,280.
8 Informație de la Tia Opriți,fiul său(1959)
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în inimă o Țară întregită. Destinul lui George Opriți – Moșul Gișcă cum îl
știa satul a fost unul tragic. La sfârșitul războiului, în septembrie 1944 a fost
asasinat de către trupele horthyste pentru ,,vina” de a fi fost tatăl primarului
Dimitrie-Tia-Opriți, bunicul meu.
                                                       SIT TIBI TERRA  LEVIS  !   
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Instaurarea administrației românești în nord-estul banatului
(1919)

Dumitru Tomoni,
Societatea de Ştiinţe Istorice, Filiala Timişoara

Nord-estul  Banatului  s-a impus atât  în  mentalul  colectiv  cât  și  în
cercetările sociologice, etnografice și istorice drept zona Făgetului sau Țara
Făgetului,  dat  fiind faptul  că începând cu secolul  al  XVIII-lea  Făgetul  a
devenit  cea  mai  importantă  localitate,  fiind  centrul  districtului,  cercului,
plășii sau raionului ce-i purta numele. Derulându-se sub forma unui imens
anfiteatru,  Banatul  de  nord-est  este  delimitat  de  Valea  Mureșului,  zona
Pădurenilor, poalele Munților Poiana Ruscă și zona Lugojului.

Potrivit prevederilor Convenţiei de armistiţiu de la Belgrad, semnată
la  13  noiembrie  1918  de  reprezentanţii  guvernului  Karolyi,  Franchet
d’Esperey,  comandantul  trupelor  Antantei  din Balcani,  Banatul  românesc
intra sub jurisdicţia guvernului maghiar până la semnarea tratatului de pace,
fiind ocupat militar de trupele regale sârbeşti1. Spre sfârşitul lunii noiembrie
intră în Banat, sub motivul controlării ocupaţiei militare sârbeşti, şi trupele
coloniale franceze, dar situaţia era confuză, făcându-se încercări disperate
de reinstaurare a administraţiei maghiare2. 

Şi după 1 Decembrie 1918 situaţia rămâne confuză în Banat, inclusiv
în  zona  Făgetului.  De  aceea,  George  Gârda  continuă  acţiunea  de
constituire  a gărzilor  româneşti  în această  zonă,  pentru că în localităţile
unde  nu  au  fost  evenimente  deosebite  gărzile  s-au  înfiinţat  după  1
decembrie pentru a suplini vidul de putere şi autoritate3. Astfel, în Băseşti
(azi Begheiu Mic) Garda Naţională Română s-a constituit în 10 decembrie
1918, când locuitorii localităţii au fost convocaţi în localul şcolii de către
preotul Victor Iclozan, participant la Marea Adunare Naţională de la Alba
Iulia.  Comandantul  gărzii  a  fost  sublocotenentul  Emil  Iclozan,  înlocuit,
mai  târziu,  de învăţătorul  Ion Petrescu.  Garda – relatează într-un raport
preotul  Iclozan  –  „s-a  dovedit  foarte  disciplinată  şi  susţinea  ordinea  în

1 Wiliam Marin, Unirea din 1918 şi poziţia şvabilor bănăţeni, Timişoara, Edit. Facla, 1978,  p.
68.
2 Tiron Albani, Douăzeci de ani de la Unire, vol. I, Oradea, 1935, p. 252.
3 Dumitru Tomoni, George Gârda în slujba României Mari,Timișoara, Edit.
Eurostampa, 2013, p. 53.
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comună  şi  se  lucra  cu  multă  inimă  pentru  lecuirea  tuturor  neajunsurilor.
Ordinea era restabilită, iar garda veghea ca avutul fiecăruia să fie neatins de
nimeni”4.

 Situaţia era confuză în zona Făgetului şi la începutul anului 1919, aşa
cum rezultă dintr-o scrisoare trimisă de George Gârda lui Valeriu Branişte,
şeful Resortului Culte din cadrul Consiliului Dirigent: „Suntem într-un hal
nemaipomenit.  În România Mare fără români, sub ocupaţia franceză, fără
francezi. Ordine nu primim de nici unde. Până acum au susţinut pacea cu
Gardele Naţionale Române, dar începându-se lucrul câmpului nu va mai fi
posibil de a mai ţine laolaltă pe gardişti, însufleţirea gardelor dispare şi ne e
teamă,  că se vor ridica la suprafaţă elementele turbulente chiar din sânul
gardelor”5.

Confuzia şi starea de nesiguranţă sunt aplificate şi de ordinul dat de
armatele franceze de a se aduna toate armele de la locuitori. Reprezentanţii
administraţiei  locale  considerau  că  acest  ordin  trebuia  aplicat  şi  în  cazul
gărzilor româneşti astfel că, posibilitatea dezarmării gărzilor îl îngrijorează
pe avocatul făgeţean: „Nu ştiu rapoartă-se acest ordin şi la puştile gardelor,
sau nu ? Administraţia afirmă că şi de la garde au a se lua puştile. In acest
caz şi faţă de duşmanii  interni?  care toţi  au de la administraţia  maghiară
drept  de  a  ţine  puşti“.  Starea  de  spirit  a  populaţiei  este  mai  mult  decât
îngrijorătoare: „Poporul în neliniştea şi neorientarea lui foarte uşor se dedă
la fapte  care pot avea  urmări dezastroase.  Nu mai  crede nimănui,  decât
poate  aceluia,  care  îl  îndeamnă  la  fapte,  care  serveşte  pur  şi  simplu
interesele  lui  materiale.  Pretutindeni  minciuni  şi  bârfeli,  scorniri  şi
defăimări. Nimeni nu e scutit mai mult. Cam ca la Lugoj. Aşa ceva nu era
pe la noi mai înainte”6. De aceea, Gârda îi solicită ministrului Branişte mai
multe informaţii: „Te rog, fi bun, lămureşte-mă în următoarele privinţe: 1.
Se referă ordinul francez şi la luarea puştilor de la  G.N.R. [Garda Naţională
Română – n.n.]? 2. Veni-va trupa de  ocupanţi francezi aici, şi dacă da, când
? 3. De ce nu se fac paşii de lipsă, ca cercul Făgetului să fie ocupat sau de
armata română, sau de armata franceză!” 

Gârda  era  conştient  de  gravitatea  situaţiei,  pentru  că  la  fel  stăteau
lucrurile şi în celelalte zone ale Banatului dar, în acelaş timp, era conştient
de  obligaţiile  morale  asumate  atunci  când a  acceptat  să  organizeze  şi  să
conducă gărzile româneşti din zona Făgetului: „Sunt convins... că e greu a
da răspuns la toate întrebările  acestea,  dar trebuie să primesc un răspuns

4 Muzeul Banatului Timişoara, Fond Ilieşiu, dosar Băseşti, nr. 10.
5 Biblioteca Academiei. Secţia manuscrise. Arhiva Valeriu Branişte VI, acte, p. 39.
6 Ibidem.
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oarecare, ca să pot barem întrucât-va linişti poporul, ca astfel să-l păzim de
fapte  nedemne,  de  vremurile  prin  care  trecem.  La  urma urmelor  tot  noi
sântem moraliceşte răspunzători pentru ceea ce se petrece sub ochii noştri”7.

Între timp, guvernul francez l-a însărcinat pe generalul Franchet d̓'
Esperey să creieze o zonă de ocupație franceză în Banat, sub conducerea
generalului Léon Gaston Jean-Baptiste Farret, comandantul Diviziei a 11-a
de  infanterie  colonială,  instalată  la  Timişoara  încă  de  la  sfârșitul  lunii
ianuarie. Conform instrucțiunilor cu privire la scopul și organizarea zonei de
ocupație franceză, emise din Lugoj de generalul Farret la 23 martie 1919,
zona cuprindea aproape întregul județ Caraș-Severin și partea de nord-est a
județului Timiș. 

La 28 martie 1919, prin Ordonanţa nr. 418/2000, generalul Farret
modifica  organizarea  administrativă  a  Banatului,  constituind  o  unitate
administrativă  distinctă8,   judeţul  Lugojului,   împărţit  în  patru  cercuri  şi
cincisprezece  circumscripţii,  numite  plăşi,  printre  care  şi  plasa  Făget.
Fiecare cerc era condus de un comandant cercual, iar autoritatea la nivelul
plăşii  era deţinută de un căpitan,  funcţionarii  maghiari  fiind menţinuţi  pe
posturi. Cercul Lugoj era condus de maiorului Papillon, comandantul celei
de a 21- a trupe de artilerie. Acesta va veghea asupra următoarelor unităţi
administrative: Lugoj, Buziaş, Făget, Bega, Timiş, Caransebeş şi Recaş, cu
excepţia oraşului Caransebeş. Au fost incluse în întregime zonei franceze de
ocupaţie  doar  plăşile  Bega,  Bozovici,  Făget,  Caransebeş,  Lipova,  Lugoj,
Mureş,  Timiş  şi  Teregova,  restul  doar  parţial.  Ordonanța  prevedea
subordonarea  instituțiilor  administrative  și  militare  armatei  franceze
populația  fiind obligată  să se abțină de la  orice manifestație,  întrunire  și
asociere.  Administrația  era  exercitată  de  funcționarii  civili,  în  numele
guvernului maghiar. Se interzicea arborarea drapelului național pe clădirile
publice și purtarea oricărei cocarde tricolore. Numai jandarmeria și poliția
puteau purta cocarda maghiară. Până la instaurarea administraţiei româneşti
la Făget, ordinea a fost menţinută de trupele coloniale franceze, alcătuite din
marocani  ce  şi-au  fixat  tabăra  pe  locul  vechiului  târg,  conducerea  fiind
asigurată de ofiţerul Durand9.

În  23  mai  1919  treceau  prin  Făget  550  jandarmi  români,
îndreptându-se spre Lugoj, pentru a asigura ordinea publică în judeţ, fiind
primiţi  cu multă  simpatie  de populaţia  românească.  La Lugoj românii  au

7 Ibidem.
8 „Drapelul”, an. XIX, nr. 32 din 23 martie/3 aprilie 1919, p. 2.
9 Ionele  Moscovici,  Misiunea  franceză  de  interpunere  în  Banat:  martie-mai  1919, în
„Banatica”, nr. 21, Reșița, 2011, p. 373.
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arborat  tricolorul  pe acoperișul  primăriei,  la  balcoane  și  pe alte  instituții
publice fiindcă „petecul acesta binecuvântat al României Mari în sfârșit și-a
găsit  adevăratul  stăpân  după-ce  în  șapte  luni  și-a  schimbat  de  trei  ori
stăpânul”10. La 31 mai 1919, subprefectul judeţului îi cerea lui Iuliu Maniu,
preşedintele  Consiliului  Dirigent  din  Sibiu,  să  trimită  300  de  jandarmi,
pentru că cei sosiţi la Lugoj sunt insuficienţi11.

Tot  în  ziua  de 23 mai  1919,  o  delegaţie   judeţeană,  în  frunte  cu
prefectul  George  Dobrin,  episcopul  greco-catolic  Valeriu  Traian  Frenţiu,
protopopul ortodox al Lugojului, George Popovici, octogenarul Titus Hațeg
și corul „Lyra“ a plecat la Békéscsaba cu un tren special, pentru a transmite
familiei  regale  române  salutul  bănăţenilor.  După  ce-i  spune  regelui  că
„Banatul plânge , Majestate”, Dobrin pledează pentru necesitatea contopirii
întregului  Banat  cu  România,  iar  regele  Ferdinand  îi  asigură  pe  toți  cei
prezenți că va face tot ce-i stă în putință pentru ca întregul Banat să revină
României12: „Fiți siguri, că trăgând spada n-am tras-o numai ca să dezrobesc
ținuturile  ardelene  dar  și  acele  ținuturi  care  astăzi  prin  glasul  vostru
confirmă din nou voința lor neștirbită de a fi unite cu România Mare. Vă
asigur, că voi face tot ce-mi va sta în putință pentru realizarea dorințelor
voastre.  Deocamdată  atât  pot  săvă  spun”13.  Cu  această  ocazie,  generalul
Constantin Prezan i-a înmânat lui G. Dobrin telegrama generalului Franchet
d̓' Esperey, prin care acesta își dădea consimțământul pentru numirea lui ca
prefect, așa cum hotărâse Consiliul Dirigent în 14 mai 1919, și a lui Ioan
Băltescu ca subprefect. În aceeași zi, 24 mai 1919, în gara din Békéscsaba
George Dobrin a depus jurământul înaintea episcopului greco-catolic Traian
Frențiu, mandatat de președintele Consiliului Dirigent, Iuliu Maniu14.

La întoarcere, delegaţia a fost întâmpinată în gara Făget de un număr
mare  de  făgeţeni,  fiind  şi  zi  de  târg.  Însufleţirea  acestei  întâlniri  a  fost

10„Drapelul”, an. XIX, nr.  49 din 14/27 mai 1919, p. 1.
11 Direcția Județeană Timiș a Arhivelor Naționale, Fond Prefectura Severin, dosar 31-1919,
f. 18 (în continuare: DJTAN...).
12 Miodrag  Ciurușchin,  Mişcarea  naţională  românească  pentru  unirea  Banatului  cu
România (februarie–august 1919), în „Analele Banatului”, s.n., arheologie – istorie, XIX,
2011, p. 458-459.
13„Drapelul”, an.  XIX , nr. 50 din 18/31 mai 1918, p. 2. 

14
 Idem, nr. 49 din 14/27 mai 1919, p. 2 (În unele articole de popularizare, s-a susținut în

mod eronat că G. Dobrin a depus jurământul în fața regelui Ferdinand, c.f. Cristian Ghinea,
George  Dobrin  –  Lugojeanul  care  a  fost  primul  prefect  român  de  Severin, în
http://redesteptarea.ro/george-dobrin-lugojeanul-care-a-fost-primul-prefect-roman-de-
severin/).
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exprimată  prin  cuvintele  alese  ale  lui  George  Gârda  şi  răspunsul  de
mulţumire al noului prefect. Evenimentul petrecut în gara Făgetului a fost
consemnat în „Drapelul” din 14 mai 1919: „Făgetul prezintă omagiile prin
graiul avocatului Gârda, cel care ne-a schimbat porecla în renume. Fiind şi
târg de ţară, o lume imensă ne aşteaptă în gară. Corul Lyra cântă: «Veniţi
viteji»… Publicul aclamă răspunsul nimerit  al noului prefect”15.

În  scurt  timp,  la  28  mai,  a  început  instaurarea  administraţiei
româneşti în întregul judeţ Lugoj, operaţiune condusă de George Dobrin, cu
consimţământul  generalului  francez Turnadre.  Odată cu numirea primilor
funcționari români au fost date jos de pe sediile instituțiile publice din Lugoj
– palatul de justiție, poliție și prefectură – toate semnele care aminteau de
vechiul regim maghiar, simbolurile și pancardele fiind distruse sau aruncate
în Timiș16. 

La 2 iulie 1919, Consiliul Dirigent din Sibiu făcea primele numiri în
funcţii administrative: Ioan Băltescu – subprefect judeţean, Cornel Lupea şi
Cornel  Milutinovici  –  prim  notari  judeţeni,  Virgil  Bejan  –  secretar  al
prefecturii17. Prin aceeaşi decizie Victor Chiriţă18 a fost numit prim-pretor,
iar Ioan Pop pretor al plăşii Făget. La scurt timp se vor face şi alte numiri de
funcţionari  la  Făget:  Ioan  Gaita  –  notar  public,  Pavel  Unipan  şi  Traian
Dragomir – grefieri  şi Aurel Hădan – conducător  la Judecătoria  de Ocol
Făget. 

În  vara  anului  1919,  primarul  Iosif  Schreinen  şi-a  dat  demisia,
conducerea  Făgetului  fiind  preluată,  în  mod  provizoriu,  de  viceprimarul
Vasile Nicoară. De aceea, pentru a rezolva problema conducerii localităţii,
secretarul  comunal  cerea  conducerii  preturii,  la  începutul  lunii  iulie,  să-l
numească pe Dionisie Feneşiu19 în funcţia de primar şi pe Vasile Nicoară în

15 „Drapelul”, an.  XVIII, nr. 49 din 14/27 mai 1919, p. 2.
16 Șipoș Ibolya, Din istoria Marelui Război – orașul Lugoj între anii 1914-1919,
în  „Restituiri  bănățene”,  coord.  Dumitru  Tomoni,  Horaţiu  Suciu,
V/2017,Timișoara, Edit. Eurostampa , p. 247.
17 DJTAN, Fond Prefectura Severin, dosar 38/1919, f. 117
18 S-a născut la 19 septembrie 1887 în Chizătău, unde tatăl său Isidor era notar.A făcut
studii universitare în științe juridice la Bratislava (1906), Cluj  și Budapesta (1907-1910).
În 1912 obține doctoratul în  științe juridice.( Ioan Cipu,  Fragmentarium făgețean 1733-
1920, vol. II. Opidum/târgul Făget, Lugoj, Edit. Nagard, 2008, p. 63).
19 S-a născut în 1860, în Făget, în familia morarului Vichentie Feneş ce avea 11 copii. După
ce învaţă meseria de tăbăcar îşi deschide un atelier de tăbăcărie în Făget, devenind unul dintre
cei  mai  înstăriţi  oameni  din  zona Făgetului. A  fost  preşedintele  Reuniunii  de  lectură  a
meseriaşilor  şi  comercianţilor  din Făget,  membru fondator  al  despărţământului  Făget  al
Reuniunii  învăţătorilor  români  de  la  şcolile  confesionale  greco-ortodoxe  din  dieceza
Caransebeşului, membru în Consiliul de administraţie al Societăţii de lectură română din
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cea de viceprimar20.  În urma raportului subprefectului, Vasile Nicoară va fi
numit  primar  la  Făget.  În  anul  următor,  o  delegaţie  de  făgeţeni  cerea
prefectului  schimbarea  primarului  şi  a  secretarului.  Considerând
argumentată  cererea  făgeţenilor,  prefectul  a  dispus  organizarea  de  noi
alegeri, în vara anului 192021.

Noua administraţie românească instaurată în Făget era departe de a
satisface justificatele speranţe ale locuitorilor zonei. Funcţionarii numiţi la
conducerea plăşii Făget, de data aceasta dintre români, nu erau exemple de
cinste şi corectitudine, iar unii aveau strânse legături cu vechea administraţie
maghiară.  De  aceea,  la  15  iunie  1919,  printr-o  plângere  trimisă
„comandantului  cel  mai  apropiat  al  armatelor  regulate  române”,  41  de
locuitori  din  Sinteşti  protestau  împotriva  deciziei  prim-pretorului  Victor
Chiriţă de a-l repune în postul de pădurar pe Imre Vizauer. Acesta din urmă
terorizase satul în toamna anului 1918 şi chiar după reocuparea postului de
pădurar  în  Sinteşti  comitea  abuzuri,  făcea  propagandă  bolşevică  şi
antiromânească  sub  protecţia  prim-pretorului  din  Făget.  Decepţionaţi  şi
revoltaţi, sinteştenii cereau „imediata cercetare din partea glorioasei noastre
armate regulate româneşti”,  având convingerea că doar aceasta mai putea
face dreptate22.  În continuarea plângerii  ei  propuneau îndepărtarea tuturor
jandarmilor ce au slujit administraţia maghiară, inclusiv a „plutonierului din
Făget”, şi înlocuirea lor cu „domni ofiţeri şi soldaţi din armata din vechiul
regat, căci dacă şi pe mai departe vom fi ocârmuiţi ca până aci, vom pieri şi
vom ajunge la cea mai mare desnădejde”. Apelul era semnat de cei 41 de
„devotaţi  fii  ai  patriei  române,  în  aşteptarea  unei  rezolvări  urgente,
favorabile, drepte şi româneşti”23.

Dar  mult  dorita  dreptate  se  lăsa  aşteptată  în  plasa  Făget.  La  22
ianuarie 1920, Sabina Tătar,  preoteasă văduvă din Jupani, cerea Adunării
deputaţilor să intervină pentru a curma abuzurile prim-pretorului din Făget,

Făget (Casina) şi al  Institutului de credit  şi  economie „Făgeţeana”,  membru pe viaţă al
Societăţii pentru fondul de teatru român din Făget, membru ordinar al „Astrei” etc. Ca o
recunoaştere a rolului jucat de Dionisie Feneşiu în emanciparea culturală şi economică a
zonei Făgetului, la 9 noiembrie 1922, regele Ferdinand I l-a numit membru al Ordinului
„Coroana României în gradul de Cavaler”. A murit în anul 1950, în vârstă de 90 de ani şi a
fost  înmormântat  în cripta familiei  din cimitirul  ortodox al  Făgetului.(Dumitru Tomoni,
Nord-estul Banatului și Marea Unire. Contribuții documentare, Timișoara, Edit. Mirton,
2003, p. 35-36).
20 DJTAN, Fond Prefectura Severin, dosar 38, f. 119.
21 Ibidem, dosar 75/1920, f. 37.
22 Ibidem, dosar 74/1920, f. 42.
23 Ibidem
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dar acesta îşi continua liniştit fărădelegile24. După ce s-au adresat primului
ministru, generalului Alexandru Averescu, 63 de locuitori din Surducul Mic
înaintează o nouă plângere subprefectului din Lugoj, în termeni de-a dreptul
emoţionanţi: „O mie de ani a îndurat neamul românesc terorismul ungurilor
până ce baioneta dorobanţului a scuturat lanţurile sclaviei…Plini de speranţă
în un viitor nou, cu inima  plină de emoţia unei fericiri desăvârşite a cărei
dezvoltare  aşteptau  a  o  îmbrăţişa  prin  încorporarea  noastră  în  sânul
României  Mari,  priveam  spre  soarele  reînvierii  noastre  noi,  iobagi  de
odinioară”25.  Deşi,  la  fel  ca  şi  alţi  români  din  zona  Făgetulul  şi  cei  din
Surducul Mic credeau „că din ordinea veche nu va mai rămâne piatră pe
piatră”, ei recunosc că s-au înşelat amarnic, pentru că: “s-au dus ungurii mai
apoi  şi  sârbii  cu  atrocităţile  lor,  dând  loc  adevăratei  vieţi  româneşti,
pretutindeni, afară de cercul nostru al Făgetului, unde şi azi domnesc cele
mai  desăvârşite  stări  anormale”26.  Semnatarii  plângerii  cereau  anchetarea
abuzurilor făcute de secretarul Demetrovici şi prim-pretorul Victor Chiriţă.
Comportamentul prim-pretorului din Făget i-a scandalizat şi pe intelectualii
locali grupaţi în „Casina română”, care au redactat un raport detaliat despre
activitatea acestuia. Pe lângă abuzurile făcute în aplicarea reformei agrare,
Victor Chiriţă nu era străin nici  de afacerile socrului său, Romul Furdui,
„preot în Zolt  şi comerciant în Făget”, care în anii 1919-1920 a desfăcut
produse de primă necesitate: petrol, sare, porumb, zahăr, la preţuri exagerat
de mari, printr-o coopertivă ce nu mai funcţiona de câţiva ani la Făget. 

Abia la 23 iunie 1920, subprefectul a ordonat o anchetă condusă de
Cornel  Lupea,  prim-notar  judeţean,  împotriva  lui  Victor  Chiriţă27.  Din
păcate  nici  noul  prim-pretor,  Octavian  Jucu,  nu  va  fi  un  model  de
corectitudine şi comportament. Preotul Eugen Sudreşian din Coşteiul de Sus
va lua atitudine faţă de abuzurile prim-pretorului printr-o scrisoare trimisă
deputatului George Gârda, care va interveni la conducerea prefecturii pentru
intreprinderea unei anchete28. O relaţie firească cu organele de conducere a
preturii se va realiza după numirea lui Victor Joviţia, licenţiat în drept, în
funcţia de prim-pretor al plăşii Făget.

Dat  fiind  faptul  că  în  nord-estul  Banatului  aproape  toate  școlile
românești erau confesionale, noile măsuri dispuse de Resortul de Culte și
Instrucțiune Publică din cadrul Consiliului Dirigent s-au pus în practică fără

24 Ibidem, f. 1.
25 Ibidem, f. 20.
26 Ibidem.
27 Ibidem, f. 39.
28 Ibidem, dosar 25/1922, f. 12-13.
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prea  mari  probleme.  Pentru  că  anul  școlar  era  în  curs,  primele  măsuri
urmăreau adaptarea învățământului la noile schimbări politice, urmând ca
schimbările  structurale  să  se  facă  cu  începerea  anului  școlar  1919/1920.
Astfel, potrivit Notei circulare din 22 decembrie 1918 și în școlile românești
din  această  zonă  istoria  și  geografia  Ungariei  urmau  să  fie  înlocuite  cu
istoria și geografia României, iar elevii români de la aceste școli nu mai erau
obligați să studieze limba maghiară29. După Marea Unire, dispărând politica
maghiară de deznaționalizare,  majoritatea comunelor bisericești  din nord-
estul  Banatului  au  solicitat  Consistoriului  diecezan  al  episcopiei
Caransebeșului  ca  școlile  să  devină  școli  de  stat.  Era  și  dorința
credincioșilor de a scăpa de multele eforturi financiare pe care trebuiau să le
facă pentru a menține caracterul confesional al școlilor lor. 

Mai  dificilă  a  fost  situația  de  la  Făget,  unde funcționau o școală
confesională cu limba de predare română și o școală de stat cu limba de
predare maghiară. În toamna anului 1919, Consiliul Dirigent l-a numit pe
Dănilă  Ilițescu30,  până atunci  învățător  la  școala  confesională  română,  ca
director  al  școlii  de  stat,  Astfel,  cele  două școli  s-au  unit,  iar  comitetul
parohial a acceptat ca școala confesională română  să devină școală de stat,
în  ciuda  opoziției  Consistoriului  diecezan.  Lucrurile  s-au  complicat
deoarece fostul director al școlii de stat, Csokani Gyula31 a refuzat să predea

29 Gheorghe  Iancu,  Contribuția  Consiliului  Dirigent  la  consolidarea  statului  național
unitar român (1919-1920), Cluj, Edit. Dacia, 1985, p. 261.
30S-a născut la 16 mai 1885, în Globurău, judeţul Caraş-Severin. Şcoala primară a terminat-
o în comuna natală, iar la Caransebeş va urma gimnaziul şi Şcoala Normală. În 1931, prin
examen de diferenţă, va absolvi Liceul „General Dragalina” din Oraviţa. După terminarea
Şcolii Normale a funcţionat ca învăţător la Vărădia, Bichigi, Ramna, iar din 1917, la Făget.
Aici va desfăşura o intensă activitate culturală şi politică pentru realizarea unităţii naţionale,
fiind dirijorul corului „Doina”, ajutor de comandant al Gărzi Naţionale Române din Făget,
delegat  la Alba Iulia din partea „Reuniunii  de cetire  şi  cântare  a  plugarilor români din
Făget” etc. În septembrie 1919 va fi numit subrevizor şcolar de control în subrevizoratul
Făget, în 1926 a fost numit revizor şcolar al judeţului Caraş-Severin, iar în august 1932 a
fost numit revizor şcolar al judeţului Timiş-Torontal, stabilindu-se la Timişoara, unde va
muri în 1958. (Ioan Munteanu, Dumitru Tomoni, Vasile M. Zaberca,  Banatul și Marea
Unire. Bănățeni la Alba Iulia, Timişoara, Edit. Eurostampa,  2018, p. 208-209).
31 Csokány Gyula s-a născut la 14.07.1857 la Czernya, Judeţul Torontal. După absolvirea
școlii pedagogice din Csongrád (Ungaria), funcționează ca învățător în Nógrád, Bulgăruş și
Nițchidorf,  iar  din  anul  1884  în  Făget.  Timp  de  aproape  patru  decenii  a  desfășurat  o
susținută  activitate  pentru  înbunătățirea  performanțelor  elevilor  și  creșterea  prestigiului
școlii. Nu întâmplător cea mai mare parte a intelectualilor și funcționarilor români din zona
Făgetului și-au trimis copiii la această școală. În anul 1891 a fost numit director, funcție
îndeplinită,  fără  întrerupere,  până în anul 1919, când școala devine școală  cu limba de
predare română, iar el se pensionează. Bogata activitate și performanțele profesionale i-au
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școala lui Dănilă Ilițescu și să rămână doar învățător la secția maghiară. Va
accepta să predea documentele școlare abia în 10 mai 1920 și la sfârșitul
anului școlar, având vechimea necesară, se va pensiona32.

Preluarea  instanțelor  judecătorești  în  Banat  de  către  Consiliul
Dirigent prin Resortul de Justiție, s-a făcut mai târziu și mai dificil decât în
Transilvania33. În 30 iunie 1919, din însărcinarea prefectului George Dobrin
au  fost  preluate  tribunalele  din  Lugoj  și  Caransebeș,  și  tot  atunci  s-a
declanșat  și acțiunea de preluare a judecătoriilor de ocol din județul Caraș-
Severin. 

La Judecătoria  de Ocol  Făget34,   prim-pretorul  Victor Chiriță,  din
însărcinarea  lui  George  Dobrin,  a  luat,  în  30  iunie,  înainte  de  preluarea
efectivă  a  judecătoriei,  jurământul  de  la  doi  judecători  maghiari  și  de la
funcționarii  și auxiliarii  români și maghiari35.  A doua zi,  la 1 iulie,  șeful
judecătorie, Francisc Orosz a predat conducerea  provizorie lui Sigismund
Pánczél,  „locuitor  în  Făget”,  din  ordinal  lui  Victor  Chiriță.  Între  timp,
Consiliul Dirigent l-a numit pe avocatul Aurel Hădan36 în funcția de șef al
Judecătoriei  de Ocol Făget, care tot în 1 iulie a depus jurământul în fața

fost răsplătite prin numeroase medalii acordate de către guvernul maghiar și inspectoratul
școlar și  premiul Krammer primit în anul 1918. Cel mai valoros dascăl al școlii germane-
maghiare  din  Făget  s-a  stins  din  viață  la  28.02.1943 și  își  doarme  somnul  de  veci  în
cimitirul romano-catolic din Făget. (Dumitru Tomoni, Ion Căliman, Monografia Făgetului,
Edit. Eurostampa, 2017, p. 280-281).
32 Ioan Cipu, Învățământul făgețean 1769-1998, Lugoj, Edit. Europa Dacia Nova, 1988, p.
84-88.
33 Gheorghe Iancu, Justiție românească în Transilvania, Cluj-Napoca, Editura Ecumenica
Press, 2006, p.66-73 (în continuare: Gheorghe Iancu, Justiție...).
34 Judecătoriei de Ocol Făget s-a înființat prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 9225/1871,
cuprinzând zona Făgetului şi împrejurimile Birchişului, iar prin ordinul nr. 5310/1892 al
Ministrului Justiţiei Cartea Funciară a fost transferată de la Tribunalul Lugoj la Judecătoria
Făget. În anul 1952 Făgetul devenint raion, iar judecătoria a devenit Tribunal Raional, dar
în  anul  1968,  prin  desfiinţarea  raioanelor  şi  Judecătoria  Făget  şi-a  încetat  activitatea,
problemele cetăţenilor trecând la Judecătoria  Lugoj.  Prin Legea nr.  92/1992 Judecătoria
Făget urma să-şi înceapă activitatea, dar din lipsă de spațiu, abia la 21 martie 1997 a avut
loc prima dezbatere publică. 
35Gheorghe Iancu, Justiție...,doc. 377, p.  443 „Din încredințarea dlui prefect, dl primpretor
Dr. Victor Chiriță, invitând pe dnii: Dr. Sigismund Pánczél judecător la jud. de ocol din
Făget, Ignatie Vass judecător, Inocențiu Crișan cond.[ucător] de c.[arte]f.[unciară], Pavel
Ungureanu cancelist, Aurel Nicorescu manipulant, Géza Barabás executor, Iosif Halicsek
diurnist și Gheorghe Csényi diurnist la judecătoria de ocol din Făget, să depună  jurământul
de serviciu, susnumiții domni se declară gata a depune următorul jurământ: «Jur credință și
supunere Majestății Sale Regelui României Ferdinand I și Consiliului Dirigent Român, voi
ține legile și ordonanțele, voi apăra cinstea, demnitatea și interesele țării și ale cetățenilor ei,
voi păstra secretul oficial. Așa să-mi ajute Dumnezeu.»”
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prefectului George Dobrin, iar a doua zi a preluat „oficiul și agendele” de la
judecătorul  maghiar  Sigismund  Pánczél,  șeful  provizoriu  al
judecăroriei37. Judecătoriei de Ocol Făget îi erau arondate 63 de localități38.

Din  punct  de  vedere  administrativ  plasa  Făget  aparţinea  judeţului
Caraş-Severin,  și  cuprindea  38  comune  rurale  cu  o  suprafaţă  de  124.061
jugăre  cadastrale  şi  o  populaţie  de  22.477  locuitori,  dintre  care:  18.606
români, 3.035 maghiari, 585 germani, 184 evrei şi 67 de altă naţionalitate39. În
cadrul plăşii funcţionau 2 secretariate comunale – Făget şi Dumbrava – şi 6
secretariate  cercuale:  Bujor,  Coşava,  Curtea,  Făget,  Gladna  Română  şi
Tomeşti. Făgetului avea în 1920 o suprafaţă de 6.902 jugăre cadastrale, 632
case  şi  o  populaţie  de  2.921  locuitori,  dintre  care:  1.349  români,  1.130
maghiari, 287 germani, 140 evrei şi 15 de altă naţionalitate40.

ANEXE

36 Aurel  Hădan s-a născut  în 1885 la Lalaşinţi,  în familia preotului  Ioan Hădan.  După
terminarea  studiilor  secundare  la  liceul   din  Arad  a  urmat  dreptul  la  Universitatea  din
Oradea (1902-1905) și Cluj (1905-1906). Tot la Cluj susține doctoratul în științe politice
(23 decembrie 1909) și științe juridice (22 iunie 1912). În 1913 s-a stabilit ca avocat în
Făget. După 1918 va fi ales de două ori deputat în Parlamentul României. La 19 august
1921 apărea sub coordonarea avocatului Aurel Hădan, vicepreşedinte al organizaţiei locale
a  Partidului  Naţional  Român,  primul  număr  al  publicaţiei  „Gazeta  Făgetului”.  A  foșt
președintele  Cooperativa  de  aprovizionare  şi  desfacere  în  comun „Vulturul”  din  Făget,
președintele Băncii de Credit şi Comercială Rom. S.A. Făget și membru în consiliile de
administrație  a  mai  multor  asociații  culturale  și  bancare  („Almanahul  Banatului”,
Timişoara, 1929, p. 211).
37 Gheorghe Iancu, Justiție..., doc. 378, 379, 380, p. 443-444.
38 Bacamezeu,  Baloșești,  Bata,  Bătești,  Băsești,  Bichigi,  Birchiș,  Botinești,  Brănești,
Bucoveț,  Bruznic,  Breazova,  Bujor,  Bulci,  Bulza,  Bunea  Română,  Bunea  Ungurească,
Căpălnaș, Căprioara, Coșava, Coșevița, Coșteiul de Sus, Crivina de Sus, Curtea, Drăsinești,
Dubești,  Făget,  Fârdea,  Fărășești,  Gladna  Română,  Gladna  Germană,  Goizești,  Groși,
Hăuzești,  Homoșdia,  Igasfalva  (Dumbrava),  Jupânești,  Lalașinț,  Margina,  Mâtnicu  Mic,
Nemeșești,  Ohaba  Sârbească,  Ostrov,  Pădurani,  Pietroasa,  Poieni,  Pojoga,  Povergina,
Românești,  Săceni,  Selciova,  Sintești,  Surducu Mic,  Susani,  Temerești,  Tomești,  Topla,
Țela, Valea Mare, Virișmort, Zăbalț, Zolt și Zorani. (C. Martinovici şi N. Istrati, Dicţionarul
Transilvaniei, Banatului şi celorlalte ţinuturi alipite, Cluj, Institutul de arte grafice „Ardealul”,
1921, p. 80-81).
39 Ibidem, p. 19.
40 Ibidem, p. 101
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Anexa  nr.   1  Scrisoarea  avocatului  George  Gârda  către  Valeriu
Branişte,  şeful  Resortului  Culte  al  Consiliului  Dirigent,  prin  care
solicită protejarea zonei Făgetului de către trupe române sau franceze41

Domnule ministru,

Suntem într-un hal nemaipomenit „În România Mare - fără români ,
sub ocupaţie franceză - fără francezi”.

Ordine  nu  primim de  nici  unde.  Până  acum am susţinut  pacea  cu
Gardele Naţionale Române, dar, începându-se lucrul câmpului, nu va fi mai
posibil de a mai ţine laolaltă pe gardişti, însufleţirea gardelor dispare şi ne e
teamă că se vor ridica la suprafaţă  elementele  turbulente  chiar  din sânul
gazdelor.

La toate acestea se mai adaugă noul ordin al armatei franceze de a
aduna toate puştile.

Nu  ştiu  rapoartă-se  acest  ordin  şi  la  puştile  gardelor  sau  nu?
Administraţia afirmă că şi de la garde au a se lua puştile. În acest caz, şi faţă
de duşmanii interni, care toţi au de la administraţia maghiară drept de a ţine
puşti? 

Cel puţin de ar veni în Făget barem un pluton de francezi, ca numai de
semn să fie aici, dacă se vor lua puştile de la garde.

Astăzi a fost aici un sublocotenent român cu o patrulă şi îmi spune că
ei nu ne pot da nouă nici un ordin şi nici un scut, deoarece noi nu suntem în
zona lor.

De altă parte, au cereri care uşor ne pot aduce în conflict cu francezii.
Şi conflictul acesta vom să-l evităm, în interesul marei cauze naţionale.

Poporul, în neliniştea şi neorinetarea lui, foarte uşor se dedă la fapte
care  pot  avea  urmări  dezastruoase.  Nu  mai  crede  nimărui,  decât  poate
aceluia care îl îndeamnă la fapte, care serveşte pur şi simplu interesele lui
materiale.

Pretutindeni minciuni şi bârfeli, scornituri şi defăimări. Nimeni nu e
scutit mai mult. Cam ca la Lugoj!! Aşa ceva nu era pe la noi mai dinainte.
Între  aceste  împrejurări,  dle.  ministru  –  te  rog,  fi  bun,  lămureşte-mă  în
următoarele privinţe:

1. Se referă ordinul francez şi la luarea puştilor de la G.N.R.?
2. Veni-va trupa de ocupanţi francezi aici, şi dacă da, când?

3.  De ce nu se fac paşii de lipsă, ca cercul Făgetului să fie ocupat
sau de armata română, sau de armata franceză” E mare lipsă!!

41Biblioteca Academiei, Fond Manuscrise, Arh. Valeriu Branişte, VII, acte, 39. 
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Sunt convins dinspre aceasta că e greu a da răspuns la toate întrebările
acestea,  dar  trebuie  să  primesc  un  răspuns  oarecare,  ca  să  pot  barem
întrucâtva  linişti  poporul,  ca  astfel  să-l  păzim  de  fapte  nedemne  de
vremurile  prin care trecem. La urma urmelor,  tot  noi suntem moraliceşte
răspunzători pentru ceea ce se petrece sub ochii noştri.

Rugându-vă,  dle.  ministru,  să  primiţi  asigurarea  desoebitei  mele
consideraţiuni, vă salut cordial.
                Al d-voastră devotat, dr. George Gârda, avocat 

1919 februarie 12, Făget

Anexa nr. 2 Depunerea jurământului de către dr. Aurel Hădan42

                                                        
Proces-verbal,

Luat  la  1  iulie  1919  în  chestia  depunerii  jurământului  de
serviciu a dlui Dr. Aurel Hădan conducător al judecătoriei de ocol din
Făget, numit din partea Consiliului Dirigent, în această calitate.

Prezenți subscrișii: Dl prefect invitând pe Dr. Aurel Hădan să
depună  jurâmântul  de  serviciu,  D-sa  se  declară  gata  a  depune
următorul jurământ: 

„Eu Dr. Aurel Hădan jur credință și supunere Majestății Sale
Regelui României Ferdinand I și Consiliului Dirigent român, voi ține
legile și ordonanțele, voi apăra cinstea, demnitatea și interesele țării și
ale  cetățenilor  ei,  voi  păstra  secretul  oficial.  Așa  să-mi  ajute
Dumnezeu.”. s.s. Dr. Aurel Hădan.

Subscrisul  prefect  constat  că  Dr.  Aurel  Hădan  a  depus
jurământul în mâinile mele.
s.s. Dr. George Dobrin prefect, s.s. Alexandru Indescifrabil, secretar.

Anexa nr. 3 Aurel Hădan îi raportează prefectului Gheorghe Dobrin
despre preluare Judecătoriei de Ocol Făget43

De la șeful Judecătoriei de ocol Făget
Nr. 1919. Pres. II. Z. 49.
                          Domniei Sale Dlui:
Dr. Gheorghe Dobrin prefect al județului Caraș-Severin, Lugoj

42 Gheorghe Iancu, Justiție..., doc. 379, p. 444.
43 Ibidem, doc. 381, p. 444-445.
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Cu tot respectul am onoarea a Vă raporta că în 2 iulie 1919, st. n. am
preluat întreaga judecătorie de ocol din Făget și aici alăturat Vă transpun
toate  procesele-verbale  despre  depunerea  jurământului  de  la  judecători,
funcționari  și  aplicații  acestei  judecătorii.  Cu  luarea  jurămintelor  a  fost
încredințat  din  partea  dlui  prefect  dl  primpretor  Dr.  Victor  Chiriță,  care
conform actului  de la pretura plasei Făget Nr. 1238/1919, adm. pe lângă
transmiterea proceselor-verbale îmi raportează că judecătorul Dr. Sigismund
Pánczél  și  Ignație  Vass,  conducătorul  cărții  funduare,  Inocențiu  Crișan,
canceliștii Pavel Ungureanu și Aurel Nicorescu, executorul Géza Barabás și
în fine diurnistul Iosif Halicsek și Gheorghe Csényi au depus jurământul în
mâinile  lui.  Judecătorul  Francisc  Orosz,  canceliștii  Andrei  Rubner  și
Nicolae Halicsek, diurnista Klementina Weisz, servitorii Andrei Csejtei și
Pavel Szombat, iar în fine sentinela temniței Alexandru Szilágyi au denegat
jurământul.

Dupa  cum  se  vede  din  procesele-verbale  aici  alăturate,  cu
conducerea judecătoriei și agendelor acestei judecătorii a fost încredințat în
mod provizoriu judecătorul dl Dr. Sigismund Pánczél, de la care în 2 iulie
1919 am preluat eu oficiul și toate agendele acestei judecătorii.

Preluarea  judecătoriei  am  făcut-o  după  inventar,  deoarece  însă
decopierea inventarelor durează mai mult timp, aceste inventare în cel mai
scurt timp le voi transpune cu raport separat.

Raportez  mai  departe  că edificiile  judecătoriei  sunt  în  stare  bună,
deci pentru acest scop, de bani deocamdată nu am lipsă.

În fine, ca mersul agendelor la această judecătorie să nu sufere, în
locul cance-liștilor Andrei Rubner și Nicolae Halicsek am acceptat în mod
provizoriu  pe dl.  Pavel  Unipan și  Gheorghe Popovici,  ambii  scriitori  de
advocat din Făget și în locul diurnistei Klementina Weisz am acceptat pe
Petru Țuculescu, locuitor în Făget, absolvent de 3 clase civile, iar în locul
servitorului András Csejtei și Pavel Szombat am acceptat pe George Mircea
fost servitor la of. Perceptoratului din Făget și pe Nic. Isfănescu fost servitor
și  manuător  la  oficiul  poștei  din  loc  [alitate].  În  calitate  de  sentinelă  a
temniței pe lângă judecătorie am acceptat, tot în mod provizoriu, pe Traian
Dragomir, fost subofițer în armate austro-ungară.

Deoarece Andrei Oláh fost cancelist al judecătoriei a părăsit oficiul
cu acea  declarație  că el  sub imperiul  român acest  post nu mai  vrea să-l
îndeplinească și după cum m-am informat, dânsul e aplicat la judecătoria
din  Seghedin,  în  locul  lui  am aplicat  în  mod provizoriu  ca  cancelist  pe
manipulantul Aurel Nicorescu.

Un post de diurnist a rămas neîndeplinit.
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Cu tot respectul Vă rog să aprobați  aceste acceptări  provizorii  ale
mele, și să 

Binevoiți a esopera că aceste numiri provizorice să fie definitive.
Făget, la 9 iulie 1919, s.s. Dr. A. Hădan șeful judecătoriei de ocol.
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Căzuți pentru întregirea neamului -100 de ani
17-19 aprilie 1919 - 17-19 aprilie 2019

100 de ani de la luptele pentru eliberarea
zonei Buteni-Bârsa-Sebiş, de sub

armata bolșevică

Corina Bejan Vașca,
Universitatea de Vest ”Vasile Goldiș” din Arad

În pofida faptului  că marile  puteri  învingătoare  în  Primul  Rãzboi
Mondial  validaseră  hotărârea  națiunii  române  din  Transilvania,  Banat,
Crișana și  Maramureș,  luată  la  1 Decembrie  1918 la  Alba Iulia,  de a  se
despărți  în  totalitate  de  Ungaria  și  de  a  se  uni  cu  Regatul  României,
guvernul  de  la  Budapesta  a  ignorat  condițiile  care  i-au  fost  impuse  și  a
refuzat să retragă armata, jandarmeria și aparatul administrativ din teritoriile
pe care trebuia să le cedeze României. Mai mult decât atât, în noaptea de 15
spre 16 aprilie, în mod perfid, pe un front larg, armata ungară a dezlănțuit un
furibund  atac  asupra  armatei  române,  pe  care,  în  mod  eronat,  Cartierul
General Ungar o considera inferioară armatei maghiare din toate punctele de
vedere.

Trupele  românești,  al  cãror  comandant  era  capabilul  general
Constantin Prezan, ofițer cu înaltã pregătire militarã făcutã în cadrul școlii
Superioare de Război a Franței, au contraatacat imediat cu o forță atât de
violentă încât linia de atac ungarã a fost în totalitate destrămată.

La  rândul  său,  regele  Ferdinand  I  a  ordonat  armatei  sale  să
depășească aliniamentul trecătorilor de la Ciucea, de pe Crișul Repede, și de
la Ciuci (actualmente Vârfuri), de pe Valea Crișului Alb.

Ofensiva militară românească pe valea Crișului Alb a fost executată
de Regimentele/Batalioanele  2, 3, 10 Vânători și Regimentul 35 Infanterie
„Dunărea”,  conduse  de  colonelul  Constantin  Păulian,  care  au  reușit  să
cucerească trecătoarea de la Ciuci, punct considerat ca inexpugnabil de către
Comandamentul de Operațiuni al armatei maghiare. A urmat bătălia de la
Buteni, în care ungurii au fost scoși din cuiburile de mitraliere, după lupte
grele la care au luat parte toți gradații din cadrul celor patru regimente mai
sus menționate. Ca dovadă a acelui episod stă uciderea în bătălia din zona
Buteni-Bârsa-Sebiș  a  colonelului  Constantin  Păulian.  Să  amintim
desfașurarea evenimentelor cronologic.
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Localitatea  Căcărău  (Tecarău,  de  la  etimonul  maghiar  Tekerö)  a

primit numele de Joia Mare, dat fiind faptul că a fost eliberată în dimineaţa

acelei zile din Săptămâna Patimilor. Pentru Buteni s-au dat lupte grele, căci

graniţa  de  est  a  Buteniului  era  apărată  de  dispozitivele  maghiare  cu

mitraliere.  Au  fost  eliberate  apoi  satele  de  pe  malul  drept  al  Crişului,

Govojdia şi Berindia.

După eliberarea Buteniului,  colonelul Păulian şi comandanţii celor

patru regimente amintite s-au oprit în Buteni pentru a inspecta zona, urmând

să  plece  în  două direcţii:  1.  Sebiş-Cărand-Beliu-Tinca,  pe  valea  Crişului

Negru şi  2.  Bârsa-Bocsig-Ineu-Chişineu Criş,  pe valea Crişului  Alb.  Din

Buteni fac deplasări pentru a cunoaşte zona şi colonelul este informat că în

Sebiş, există un puternic nucleu de adepţi ai lui Bela Kuhn (pe numele real

Bela Kohen), care îi întind o cursă. Sâmbătă, 19 aprilie, primesc comanda

de  înaintare  pe  cele  două  direcţii  amintite.  Conform  mărturisirilor

contemporanilor,  acelor  evenimente  colonelul  Păulian  înainta  călare  pe

drumul spre Bârsa, când asupra lui se trage din pipirigul şi stufărişul aflat pe

dreapta şoselei, la al doilea cap de pod, pe șoseaua spre Bârsa, loc numit

Valea Mică. Erau patru persoane din Sebiş, în frunte cu bolşevicul Vass.

Colonelul este ucis, iar cei patru, urmăriţi de soldaţi şi de localnicii aflaţi în

apropiere, sunt prinşi în dreptul Cimitirului Baptist, pe şoseaua ce duce spre

Cuied. Desi urma noaptea Învierii, care este noaptea Bucuriei, jalea a fost

cumplită,  dar  butincenii  l-au  privegheat  şi  l-au  jelit  până  când  a  venit

familia, care l-a transportat în ţinutul natal.

Amintirea  sa  a  rămas  neştearsă  în  inima  locuitorilor,  căci  după

eliberare, în 1919, cetăţenii satului Govojdia au cerut ca satul lor să poarte

numele eroului, dorinţă devenită realitate până în anul 1952.

Neuitat a rămas şi în inima butincenilor, care în anul 1937 ridică în

faţa  Bisericii  Ortodoxe şi  a  Primăriei,  un monument  de  marmură  roz  în

formă de cruce, inscripționat cu litere aurii,  în memoria eroilor locali,  cu

genericul „Căzuţi pentru întregirea neamului”. Primul în şirul celor căzuţi în
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luptele din Primul Război Mondial, este colonelul Păulian şi tot primul a

fost  pomenit  de  atunci  şi  până  în  prezent  de  către  preoţii  ortodocşi  din

Buteni,  la  Ziua  Eroilor,  care  nu  întâmplător  a  fost  fixată  de  biserica

strămoşească odată cu Înălţarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos la cer.

În  anul  1993,  profesorul  de  limba  română  Galea  Pavel,  primul

inspector general al nou reînfiinţatului judeţ Arad, scrie un articol în care

readuce memoria colonelului, inclusiv prenumele Constantin, neştiut până

atunci. De asemenea, cere să se revină la schimbarea denumirii  Livada  în

Paulian,  împreună  cu  locuitorii  satului,  fiind  originar  din  Cociuba.  Cu

sprijinul  Primăriei  din  Buteni  şi  al  Prefecturii  din  Arad,  înaintează  un

memoriu guvernului.  Prin Decretul 102/1996, publicat în MO din 20 mai

1996 satul revine la denumirea colonelului erou.
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Troița  colonelului  Paulian  -  ridicată  de  către  Societatea  Tineretului
Intelectual Ortodox „Sfântul Gheorghe” din Buteni, în 1942, la capul de pod
unde a fost împușcat mișelește colonelul Constantin Paulian, general post
mortem.  Sfințirea  ei  s-a  fãcut  cu  deplasarea  în  procesiune  religioasã  a
credincioșilor, cu fanfara Bisericii Ortodoxe și toate corurile, cu prapori și
ripizi, în frunte cu protopopul Ștefan Lungu și cu preoții Ioan Cosma și Iuliu
Bodea.

La instalarea regimului comunist în anul 1947, troiţa a fost tăiată şi

aruncată  sub capul  de  pod.  Preotul  paroh de  atunci  al  Buteniului,  Petru

Bejan,  a  primit  un telefon de  la  răsposatul  consilier  eparhiar  Cibian  din

Arad,  să  dispună  rezolvarea  ei.  Troiţa  a  fost  dusă  pe  fundul  căruţei,

acoperită  cu  fân,  de  către  doi  ţărani,  în  cimitirul  ortodox  din  Buteni  şi

aşezată  la  mormântul  celor  trei  eroi  necunoscuţi,  căzuţi  la  eliberarea

localităţii Joia Mare. În anul 1952 numele satului Paulian a fost schimbat cu

numele de Livada.
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Ridicarea monumentului în formă de cruce în septembrie  1989, la
capul elevului sergent Nicolae Cornel Popovici, sublocotenent post-mortem
căzut  în  luptele  crâncene de  la  Prunișor  și  înmormântat  de către  preotul
Petru Bejan în cimitirul ortodox din Buteni, alături de mormântul celor trei
eroi din Primul Război Mondial.

Monumentul a fost ridicat de către Primăria comunei Buteni, primar
comunist Cornel Golomici și viceprimar Roman Floare, fosta primăriță din
Chisindia. La ceremonie au participat foștii colegi de la Școala de ofițeri din
Bacău, în frunte cu colonelul Chiricuță, șeful Școlii de Ofițeri din Bacău și
fratele eroului cu nepoții.  Pe latura stângă a monumentului,  care era spre
mormintele celor trei eroi necunoscuți, din păcate, fără a mai apărea numele
date de preoții ortodocși, de-a lungul timpului, crucea de lemn a dispărut, în
locul ei ramânând Troița Colonelului Paulian.

Din  București  au  fost  prezenți:  locotenent-colonel  Constantin
Zamfir,  directorul  Editurii  Militare  București,  general  de corp de armata
Aurel  Golcea,  președintele  Asociației  Veteranilor  de  Război  „Zărandul”
Arad,  doamna  istoric  Maria  Mușat  și  viitoarea  academiciană  Cornelia
Bodea, fiica fostului preot Corneliu Bodea din Dezna. Pe vremea aceea nu
s-a făcut parastas. Au ținut cuvântări doamna Maria Mușat, general Aurel
Golcea,  primarul  Cornel  Golomici  și  președinta  Organizației  de  Tineret,
profesor Corina Vașca.
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BISERICA ȘI ȘCOALA. SOCIETATEA.
ETNOGRAFIA

Repere ale cultului ortodox din Sebiș

Radu Alexandru Hord,
Facultatea de Științe Socio-Umane și Educație Fizică şi Sport

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, România
e-mail: raduhord@yahoo.com

Summary 
From my point of view  the main  spiritual mark  of a community, is

represented  by  the  church.  This  is  why  I  have  decided  to  present  the
landmarks of activity from  the Orthodox Worship in  Sebis. 

Even  though  there  are  no  certain  data  about  the  begining  of
orthodoxism on the land of  Sebis, it is supposed that the first worship acts
were made by  walking priests. These first ceremonies were held in Slavonic
language, and after 1700 (the year of the affiliation of the believers fron the
current  Arad  county   at  the  Varset  bishopric),  in  Serbian.  The  first
presumptively data about the existance of a Orthodox church in Sebis are
from the end of the XVIII century.  The worship sanctuary was made of
wood and placed around  the Mizorca neighbourhood (nowadys the Station).
In this church the first official priest , of whom we have knowledge, was
Athanasie Rosu (named himself  Dean of Susani, the village he lived in).

Key words: landmarks, church, orthodox, act of worship, priest, dean.

Deşi nu se cunoaşte când a fost zidită prima biserică sebişană şi care
a fost primul preot care a slujit  în ea, tradiţia veche bisericească ne arată că
slujbele  religioase  şi  toate  actele  de  cult  erau  săvârşite  de  către  preoţi
ambulanţi, în limba slavă, la început, apoi în cea sârbească (tot de origine
slavă) şi mai târziu în limba română. 

Într-un articol  apărut  în  revista  bisericească  arădeană „Biserica şi
şcoala”, nr. 47/1932, cu titlul „Eparhia ortodoxă română a Aradului, sub
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raport religios şi cultural în anii 1843-44”, arată că „parohia cea mei veche
din Eporhie Aradului, ere cea din comuna Sebiş, care s-a înfiinţat în anul
1552”.  Acest  an  coincide  cu  anul  atestării  istorice  a  localităţii,  ceea  ce
denotă vechimea cultului ortodox în localitate. Date scrise despre înfiinţarea
parohieiortodoxe din Sebiş,  nu s-au păstrat, fiind puţine sau inexistente, o
cauză  generală  fiind  aceea  a  frământatei  noastre  istorii  bisericeşti  şi
naţionale.  Abia  spre  sfârşitul  secolului  al  XVIII-lea  apar  dovezi  despre
existenţa parohiei sebişene, scrise pe marginea unor cărţi bisericeşti sau în
puţinele registre matricole păstrate. De exemplu, la sfârşitul uni Octoih (este
o  carte  bisericească  destinată  cultului  ortodox,  care  cuprinde  cântările
fiecărei  zile  din  săptămână  pe  opt  glasuri  (tonuri),  fiecărei  săptămâni
consacrându-i-se succesiv câte un glas), vechi aflat în inventarul parohiei.
Aici se află un manuscris scris cu litere chirilice ce cuprinde Evangheliile
Învierii,  iar  la  sfârşit  se  poate  citi  o  notivicarea:  „Scris-am,  eu  dascălul
Muntea Nicolae, în Buteni, anul Domnului 1736, septembrie 2 zile”. După
cum se vede acest Octoih nu a aparţinut de la început bisericii din Sebiş,
fiind adus din Buteni. La biserica din Sebiş sâa mai păstrat un Ceaslov vechi
la sfârşitul căruia se află o  Pascalie (calendar bisericesc special, cu ajutorul
căruia  se  poate  stabili  cu  mult  înainte  data  Paștilor  și  a  altor  sărbători
religioase care nu au loc la date fixe). Cu timpul apar noi notificări legate de
cultul ortodox din Sebiş.

Astfel  în jurul anului 1765 s-au făcut cu cerneală,  notiţe scrise în
chirilică  despre  schimbarea  episcopilor  şi  alte  evenimente  bisericeşti  din
aceea  perioadă.  Aceste  însemnări  sunt  făcute  într-o  carte  proprietate
personală,  de  preotul  Athanasie  Roşu,  care  se  autointitula  „Protopop  de
Susani”. Respectiva carte a fost adusă la Sebiş, nefiind originară de aici. În
anul 1786 protopopul Roşu, deja paroh la Sebiş, face o însemnare de canon
pe prima pagină a unui Penticostar (este una din cele trei cărţi de cult ce se
folosesc în Biserică în cursul unui an bisericesc, carte liturgică ce cuprinde
cântările de veselie ale Învierii lui Hristos în care se vădeşte pretutindenea
bucuria cea mare a creştinului, cântările pentru slujbele praznicului Înălţării
şi pentru cel al Rusaliilor, precum şi pe cele ale duminicilor şi tuturor zilelor
acestei perioade). 

Matricolele parohiale, anume matricola cununaţilor a fost începută în
anul 1782 de preotul George Hozovici. În anul 1798, preotul Ioan Vesa a
început matricola botezaţilor şi în anul 1799 matricola cununaţilor. 

Din  punct  de  vedere  administrativ,  parohia  Sebiş  a  aparţinut
Protopopiatului  Susani,  pe  vremea  protopopului  Athanasie  Roşu,  stabilit
apoi  la  Sebiş.  Nu se  știe  precis  dacă  centrul  protopopiatului  era  stabilit
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oficial  sau  el  primea  numirea  după  oficiul  persoanei  încredințate  cu
conducerea lui.

Prima bisericiă a parohiei  Sebiş nu se ştie cînd s-a zidit,  sau care
preot a condus lucrările de construcție. Din notiţele făcute de preotul Simion
Tomuţia reiese că, românii din  satul Sebiş, prin secolul al XVIII-lea aveau
biserică din lemn, care a fost situată pe locul de azi din spatele gării, între
casa  picherului  şi  casele  funcţionarilor  gării.  Actualmente  respectivul
ampalsament este pustiu şi nu se mai cunoaşte exact locul unde era situată
biserica. În acest loc pare să fi fost mai tîrziu gheţărie, care apoi s-a demolat.
Acolo s-au făcut ulterior unele săpături şi s-au găsit oase de om şi bani, ce
denotă existenţa unui cimitir în acel loc care în trecut era în jurul bisericii.
Această  biserică  era  frecventată  de  credincioşii  din  Sebiş  şi  Mizorca,
(actualmente cartierul Satul Nou) care locuiau răsfirat pe sub Dealul Viilor.

La  sfârşitul  secolului  al  XVIII-lea,  stabilindu-se  parohia  pe  locul
unde se află şi astăzi, s-a mutat şi biserica din lemn, în anul 1795 la cererea
protopopului Athonsie Roşu, adresată grofului Kӧnigszeg Fidel, proprietarӧnigszeg Fidel, proprietarnigszeg Fidel, proprietar
al domeniului sebişan. Conform mărturie preotului Simion Tomuţia pentru
mutarea bisericii de lemn de la gară, s-a primit ca loc de amplasare parcul cu
goruni, numit și „Parcul Elisabeta”, în vecinătatea clădirii Preturii.

Transportul şi apol zidirea bisericii a necesitat mulţi bani. Din cauza
lipsei de fonduri a bisericii ortodoxe, românii credincioşi au împrumutat 330
fl. de la maghiarii reformaţi din Sebiş, care aveau biserică zidită. În acest
sens, la 19 iulie 1795 a fost semnată o obligaţie de către 10 bărbaţi români
ortodoxi.  Acest  document  se  afla  la  Oficiul  parohial  reformat  după cum
spunea preotul Simion Tomuţia. În acest act erau enumeraţi următorii: Iosa
Vesa  -  jude,  Ferenţi  Vegg  –  notar,  Toader  Oncia,  Tovie  Filip,  Toader
Luluşa,  Onu  Luluşa,  Mihai  David,  Iovan  Vesa,  Ioan  Vesa,  Onu  Crişan.
Aceşti fruntaşi ai românilor, binefăcători ai bisericii ortodoxe, au garantat cu
averile  lor  pentru  înapoierea  banilor  împrumutaţi,  bani  care  au  şi  fost
restituiţi mai tîrziu din venitul morii de cereale din Sebiş. Această moară era
situată pe Valea Deznei la capătul dinspre răsărit al Sebişului. 

Biserica  ortodoxă  a  fost  mutată  numai  provizoriu  pe  acest  loc,
deoarece  fiind  veche,  din  lemn  şi  fiind  neâncăpătoare,  a  fost  necesară
construcţia  unei  noi  biserici  mai  mari.  Veniturile  aduse  de  moară  au
contribuit  în mare măsură la edificarea noii  biserici.   Pe la 1870 preotul
Simian Tomuţia  a scris  în Cronica parohiei  Sebiş despre existenţa morii,
zicând  că  „nainte  de  astăzi  cu  un  secol  s-au  zidit  moara  pe  vale  între
dealuri. Nu se ştie numele celor ce-au zidit-o, dor se vorbeşte că ar fi fost 3
oameni, unit zic că doi români şi un reformat, iar alţii zic că doi reformaţi şi
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un român, cari au jurat frăţietate laolaltă, ca aceea moară să rămână în
folosul  alor  două Ielejii  (sesii  parohiale),  sau în  folosul  oraşului  şi  aşa
prima dată s-au folosit de oraş încă până când n-a fost regulat oraşul ca
acum. Moara mai înâi a fost zidită mai în sus de asta de piatră,  încă sub
Camară (statul ungar). Mai tîrziu, neplăcându-le locul, au mutat-o pe locul
unde se află cea de piatră astăzi. Mai târziu, devenind în ruinare, au zidit-o
de piatră ...” 

Prima moară a fost zidită probabil la sfârşitul secolului al XVIII-lea
pe Valea Deznei, între dealurile Pleşa şi Măgura, la Stâmtură, pe locul unde
a fost cariera de piatră. Cealaltă moară era din piatră, acoperită cu şindrilă,
aşezată  din jos de drum pe vale,  având şi  un lac de acumulare.  Această
moară  a  adus  un  venit  frumos  atât  pentru  biserica  ortodoxă,  pentru  cea
reformată cât şi pentru Sebiş. Groful Kӧnigszeg Fidel, proprietarӧnigszeg Fidel, proprietarnigszeg, venind la Sebiş pe la 1790,
a luat venitul morii pentru sine, din care a dat o mică parte şi locuitorilor
comunei.  În  1814  acelaşi  grof  a  voit  să  dea  în  arendă  moara  ca  pe  o
proprietate a sa, dar locuitorii s-au opus, apărându-şi averea comună. Astfel
preotul  ortodox  şi  pastorul  reformat,  au  înaintat  un  memoriu
superintendenţei reformate, în urma căruia Comitatul Zarandului a făcut o
anchetă  la  faţa  locului.  Pastorul  reformat  Imbrea  Ioszef  a  fost  bătut  şi
persecutat  pentru  că  a  apărat  averea  comună  a  celor  două  biserici.  La
anchetă au răspuns ca martori 10 bărbaţi cu vârste cuprinse între 60 şi 70 de
ani (5 români şi 5 maghiari),  care au depus jurământ  că „ei aşa ştiu, că
moara e a celor două Ielejii, română şi reformată, din Boros–Sebiş”. Ieşind
adevărul la lumină, moara a putut funcţiona în folosul ambelor biserici. Din
partea de câştig ce revenea bisericii  ortodoxe s-a zidit  biserica actuală  şi
şcoala confesională, plătindu-se din acelaşi venit şi dascălul confesional. 

Istoria zidirii bisericii ortodoxe actuale, Parohia I
Biserica de lemn mutată din parohia Sebiş-Mizorca, de lângă actuala

gară C.F.R., exista încă în anul 1825 în „Parcul Elisabeta”, era veche şi
neîncăpătoare, aproape ruinată. 

Preotul  Simion  Tomuţia  a  lăsat  scris  următoarele  consemnări:
„Văzându-se biserica în ruinare, au rugat pe Grofu, să le dea locul pe care
se află biserica astăzi,  şi  le-au dat,  după rugarea poporenilor  şi  anume
moşul meu: Roşu Toader (desigur fiul protopopului Athanasie Roşu), fiind
colceri  (Kulcar-vistiernic)  la  Grofu,  tatăl  meu  Tomuţia  Florea,  birău
(primar) şi rotari la Grofu, unchiul meu Tomuţia Simion fiind işpan (mai
mare peste slujitori) la Grofu, şi mai târziu preot în Dieci, Nicu Tomuţia
fiind inaş (servitor de cameră, ucenic) la Grofu 18 ani, socrul meu, Georgiu
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Vessa  (apsolut  teolog)  şi  apoi  le-a  dat  Groful  locul  domenial  pentru
biserică, acela pe care e zidită azi”. 

Pe  locul  actualei  biserici  au  fost  înainte  temniţele  domeniale  din
timpul  urbariului,  în  care  după cum spuneau  bătrânii  „domnul  te  bătea,
domnul judeca şi pedepsea, ca în România veche, turcii”.

După cum nota preotul Tomuţia,  pe la 1828, românii  din Sebiş, cu
ajutorul grofului Walstein se pregăteau pentru edificarea bisericii noi. Un
lucru demn de remarcat este faptul că la aceea vreme, groful avea slujitori
români  şi  nu  slujitori  maghiari  reformaţi.  Acei  români  aveau o  oarecare
influenţă asupra grofului pe care-l atrăgeau la îndeplinirea cererilor lor de
interes obştesc, astfel s-a primit şi locul de construcţie a bisericii ortodoxe. 

În  iulie  1829,  protopopul  de  Buteni,  Ioan  Popovici,  a  cerut
Episcopului  binecuvântarea  şi  aprobarea  devizului  pentru  începerea
lucrărilor  bisericii  parohiale  din  Sebiş.  Numele  Episcopului  căruia  este
adresată cererea nu se cunoaşte, dar documentul aflat în arhiva parohiei, este
deosebit de important pentru istoria zidirii bisericii. 

La edificarea bisericii au contribuit în mare parte credincioşii români
ortodocşi,  pe  unii  dintre  ei  amintindu-i  în  scrierile  lui,  cu  numele  şi  cu
obolul adus, preotul Tomuţia: „ S-au mai aflat poporeni de-ai noştri, cari or
dat jertfă pe seama bisericii precum: Flica Baranci şi muierea lui Marişca
– 80 fl.; Petru Laslău – 40 fl.; Vesa Vasii şi muierea lui, Mariţi Vesa – 40
fl.;  Ioan  Luluşa  a  Brânduşii   -  40  fl.  şi  excelenţia  sa  Grof  Walstein
asigurându-ne lemn de 40.000 fl. – şindrilă la sfânta biserică şi din venitul
morii sau dat ajutor poporului”.  

Credincioşii, bărbaţi în putere, care au contribuit prin muncă şi danii
la zidirea bisericii  au fost: Toader Roşu, Tănase Beniuc, Florea Tomuţia,
Mihai Lazu, Vanu Vesa, Ioan Drehea, Pavel Pugna, Vasii Vesa, Ioan Vesa,
Mihai Vesa, Haicu Crişan, Teodor Opriţa, Ilie Filip, Laţi Ardelean, Teodor
Pliscu, Vasilie Şerban, Iorga Balău, Ioan Balău, Petru Oprea, Pavel Dragoş,
Toader  Boşcai,  Ioan  şi  Mihai  Luluşa,  Georgie  Beniuc,  Micula  Voian,
Teodor  Lazu,  Mihai  Crăciun,  Pavel  Vesa  şi  alţii.  Este  demn  de  amintit
elogiul adus de preotul Simion Tomuţia, vrednicilor bărbaţi care s-au luptat
şi au jertfit pentru edificarea bisericii, spunând:

„ Voi, mecenaţi ai naţiunii voastre, voi aţi dispărut de la ochii noştri,
ca  un fenomen ceresc,  dar suvenirea voastră va dura între fiii  naţiunii
noastre din generaţiune în generaţiune”.

Materialul folosit la zidirea bisericii este piatră, cărămidă –adusă cu
căruţele de la Oradea, lemn, ţiglă şi tablă. Stilul bisericii este bazilical, în
formă de sală. Construcţia este bine închegată, cu ziduri groase, bolta din
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cărămidă  în  zidărie,  cu  patru  boltituri  transversale  egale,  de  o  deosebită
realizare arhitecturală. 

Noua biserică ortodoxă ridicată în Parcul Elisabeta

Edificare bisericii s-a făcut între anii 1829-1836, durând atâta timp din
anumite  greutăţi  de  procurare  a  materialelor  şi  din  lipsa  banilor.  Într-o
notare a preotului Tomuţia spunea: „neputând găta biserica, au fost siliţi a
împrumuta bani. Şi aşa prin notarul de atunci Vass Antal au luat 400 fl., cu
subscrierea a lui tatăl meu Florea Tomuţia şi Tanasă Beniuc de la o bancă
sârbească ”. Această datorie a fost plătită ulterior din venitul adus de moară.
Costurile  totale  ale  bisericii  s-au  ridicat  la  suma  de  20.000  fl.,  o  sumă
însemnată la acel timp. După şapte ani de eforturi substanţiale din partea
ortodocşilor  sebişeni,  la  8  noiembrie  1836 s-a  sfinţit  biserica  cu  hramul
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril”, sfinţire făcută probabil de protopopul
Ioan Popovici de la Buteni. 

Biserica a fost pictată prima dată între anii 1867-1869 de către Ioan
Feier, pictor zugrav din Bîrsa. Mai târziu în jurul anului 1936 biserica a fost
repictată de pictorul Iulian Toader, fost profesor de desen la Liceul „Moise
Nicoară” din Arad. 

Pictura  este  în  stil  bizantin,  de  nuanţă  tradiţională  românească,
realizată în tempera. Doar cei patru proroci mari de pe pereţii laterali sunt
pictaţi în ulei. 

Iconostasul  este  din  lemn  sculptat  în  partea  superioară,  cu  scene
biblice pictate direct pe lemn, împărțite în trei registre. În primul registru al
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iconostasului începând de jos de la stânga spre dreapta sunt pictate icoanele
Sfântului Nicolae, a Maicii Domnului, a Mântuitorului şi icoana hramului
bisericii,  Sfinţii  Arhangheli  Mihail  şi  Gravil.  În  al  doilea  registru  sunt
cuprinse cele şase  Praznicile Împărăteşti, despărţite la mijloc de Cina cea de
Taină. În al treilea registru sunt grupaţi cei doisprezece apostoli, câte şase
de-o parte şi de alta a iconostasului, iar la mijloc este reprezentată Sfânta
Treime.  

Iconostasul bisericii Sf.Arh. Mihail şi Gavril

Clopotniţa bisericii  a fost înzestrată cu trei clopote,  cel mare a fost
inscripţionat:”Boros-Sebiş. Prot Athanasie Roşu Domunlui laudă,1786”, pe
clopotul mijlociu: „1800”, iar pe cel mic: „Comuna Boros-Sebiş, 1879”.

Cultul ortodox a crescut și s-a întărit, susținut de o coloana vertebrală
regăsită în lungul șir de preoți devotați misiunii lor care au slujit în parohia
sebişană. În memoria colectivă s-au păstrat următorii:
1. George Hozovici, numit de credincioşi şi „popa Giurgi”, a slujit până la
1782.
2. Athanasie Roşu, din Susani, protopop şi preot paroh de la 1782 până la
1787.
3. Ioan Vesa, capelan protopopesc, din 1782 - 1787, de atunci până în 1811
a fost preot paroh.
4. Teodor Vesa, capelan de la 1801 până în 1834.
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5. Atanasie Boţico, protopop paroh de la 1815 la 1828.
6. George Vesa, preot paroh de la 1830 la 1859, sub îndrumarea căruia s-a
zidit biserica cu hramul „ Sf.Arh. Mihail şi Gavril”. 
7. Teodor Onaga, capelan la 1841 pe lângă preotul Vesa. 
8. Simion Tomuţia, capelan de la 1852 la 1859 şi preot paroh până la 1890.
El era fiul primarului Florea Tomuţia şi ginerele preotului George Vesa. În
tot timpul păstoririi sale a luptat pentru ridicarea vieţii morale şi religioase a
credincioşilor săi. În anul 1889 s-a ocupat de refacerea din temelie a turnului
bisericii ce a fost distrus de o furtună. Preotul Tomuţia a fost cel care a notat
evenimentele  timpului  său,  frământările  legate  de  zidirea  noii  biserici
sebişene, lucrare care a stat ca mărturie peste timp. 
9. Augustin Mihulin, a fost învăţător confesional şi preot în diferite parohii,
iar apoi în Sebiş, de la 1890. Din acest an până în 1930 a funcţionat ca preot
paroh timp de 40 de ani, împletind activitatea pastorală preoţească cu cea
pedagogică de învăţător.
10. Ioan Bogdan, preot de la 1930 la 1959. Sub păstorirea sa biserica a fost
renovată şi pictată în 1936 de pictorul Iulian Toader, fost profesor de desen
la Liceul „Moise Nicoară” din Arad. În anul 1946 el se ocupă de ridicarea
unei cruci în cinstea eroilor sebişeni căzuţi pe câmpul de luptă în cele două
războaie mondiale. El a rămas în memoria credincioşilor prin viaţa morală
pe care a dus-o şi prin blândeţea sa, murind în anul 1962, fiind îngropat în
cimitirul parohial.

În anul 1950 vechiul Protopopiat de la Buteni este mutat la Sebiș,
aceasta și datorită dezvoltării economice a acestei localități.
11.  Petru  Sălăgeanu,  între  1959  –  1961,  protopop,  ajungând  ulterior
inspector eparhial şi consilier cultural al Episcopiei Aradului, până în 1974. 
12. Ioan Popa, 1961-1965, protopop vrednic şi apropiat de sufletul preoţimii
şi credincioşilor. El a îndeplinit ulterior funcţia de consilier administrativ al
episcopiei arădene, până în 1976. 
13. Ioan Nădăban, protopop 1965-1968, ajunge paroh la Arad.
14. Pavel Dan, 1968-1975, ajuns protopop al Ineului. 
15. Petru Bejan, 1975-1976, protopop fost paroh în Hălmagiu şi Buteni. 
16. Oprea Ioan, 1977 – 1990, venit la Sebiş de la Sepreuş, slujind în biserica
ortodoxă până la ieşirea la pensie pe caz de boală.

În anul 1988 se reânfiinţează  Protopiatul Sebiş care în 1968 a fost
arondat  Protopiatului  Ineu,  venind  ca  şi  protopop,  preotul  Ioan  Adam
Brădean, preot la Parohia Buteni, iar funcţia de secretar era îndeplinită de
preotul Ioja Beni. În anul 1991 s-au executat lucrări de pictură a interiorului
bisericii de către soții Radu și Alexandra Jitaru.
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După pensionarea preotului Oprea, în biserica ortodoxă sebişană s-au
perindat până în 1992 preoţii pensionari Ageu şi Cristea.

În anul 1992 este numit, în urma unui concurs, preotul Popa Mihail,
fost paroh la Păiuşeni. El a slujit împreună cu protopopul Brădean, până la
trecerea în nefiinţă a acestuia în 1998.

Din acest an la Sebiş vine ca preot paroh şi protopop, preotul iconom
stavrofor  Ioja Beni, fost paroh la Dezna, el slujind cu râvnă duhovnicească
până  în  prezent.  În  această  perioadă,  s-au  efectuat  numeroase  lucrări  de
întreținere și înfrumusețare la lăcașul de cult precum: lucrări de reparații și
tencuire  exterioară,  lucrări  de  înlocuire  a  vechiului  mobilier,  lucrări  de
amenajare a spațiului verde din curtea bisericii, lucrări de amenajare a unei
alei  împrejmuitoare,  lucrări  de  renovare  a  gardului  bisericii,  lucrări  de
reparație la geamuri

Preotul iconom stavrofor Beni Ioja

Biserica  Sfinților  Arhangheli  Mihail  şi  Gavril  și-a  deschis  larg  porțile
primind cu bucurie la nenumăratelei descinderi a Întâi Stătătorului eparhiei
arădene,  dr.  Timotei  Seviciu,  fiind  o  gazdă  primitoare  la  conferințele
preoțești derulate la nivel protopopesc, și a avut bucuria deplină de a găzdui
ultima slujire arhierească în a doua zi după Paști a anului 2011.
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Biserica Parohia I Sebiş

        În anul 2014 este numit protopop la Sebiş preotul Botea Alexandru de
la Parohia Prunişor. În prezent Parohiei I îi sunt arondaţi cu aproximaţie un
număr de 1440 credincioşi.
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         Astăzi comunitatea ortodoxă din Sebiș spre deosebire de începuturile
ei  când  dispunea  de  o  bisericuță  de  lemn,  are  două  biserici  frumoase
încăpătoare și primitoare.

Istoria zidirii bisericii ortodoxe Sfânta Treime, Parohia II
         Dezvoltarea economică a oraşului Sebiş, trecut  de la statulul de
comună în 1968, precum şi creşterea numărului de locuitori, implicit a celor
de  religie  ortodoxă,  vechea  biserică  devenind  neâncăpătoare,  apare
necesitatea construirii încă a unui lăcaş de cult ortodox în localitate. Acest
lucru nu a fost posibil în anii de prigoană comunistă, decât după decembrie
1989. După aceea dată libertatea de manifestare religioasă fiind foarte mare,
oferind şi la Sebiş posibilitatea începerii  edificării  unui nou lăcaş de cult
ortodox.  Din  punct  de  vedere  urbanistic  s-a  gândit  amplasarea  lui  în
cartierul  „Satul  Nou”,  cartier  nou  apărut  în  Sebiş  şi  format  în  mare
majoritate din populaţie migrată de la sate. 
         Terenul în suprafaţă de 900 de m2 pe care a fost construită biserica a
fost  donat  de către  familia  Gligor  Nicolae  și  Lucreția,  astfel  în  prezența
Înaltpreasfințitului  Părinte   dr.  Timotei  Seviciu s-a pus piatra  de temelie
pentru această Biserică în anul 1995. 

Noua  biserică  din  Sebiş  a  fost  zidită  între  anii  1994-2007,  prin
purtarea de grijă  a părintelui  Mihail  Popa,  fost  preot paroh până în  anul
2014 şi  a  noului  preot  paroh Cătălin  Rus-Mercea,  cu ajutorul  membrilor
Consiliului şi Comitetului parohial, dar mai ales prin dărnicia şi jertfelnicia
bunilor credincioşi.

179



   Părintele Mihail Popa        Părintele Cătălin Rus - Mercea

Biserica  a  fost  construită  în  formă  de  cruce  pe  fundație  de  beton
armat, din cărămidă și având acoperișul din tablă. Planul construcției a fost
întocmit  de  către  arhitecții  Lucian  Gheorghiu  și  Ana-Maria  Levința,  iar
lucrările propriu zise au fost executate de către o echipă de meșteri condusă
de  Rus  Vasile.  Iconostasul  a  fost  realizat  din  lemn  de  paltin  de  către
sculptorul  Mircea  Vasile  iar  pictura  în  ulei  de  către  pictorul  Constantin
Popescu din Rădăuți. El este împărțit în patru registre. În primul registru de
sus sunt reprezentaţi Prorocii Vechiului Testament, trei de o parte şi trei de
alta, la mijloc fiind Maica Domnului cu Pruncul.  În al doilea registru la
mijloc este Maica Domnului cu Pruncul, înconjurată de cei 12 apostoli, 6la
stânga şi  6 la dreapta.  În registrul  al  treilea  sunt  prezentate  aşa-numitele
Prăznicare,  de  la  stânga  la  dreapta:  Buna  Vestire,  Naşterea  Domnului,
Botezul  Domnului,  Cina  cea  de  Taină,  Schimbarea  la  Faţă,  Învierea  şi
Înălţarea Domnului. În registrul al patrulea de la stânga la dreapta sunt. Sf.
Nicolae,  Arh.  Mihail,  Maica  Domnului  cu  Pruncul,  Iisus  Cristos,  Arh.
Gavril,  Sfânta Treime. 

Iconostasul bisericii Parohia II Sebiș

Cheltuielile pentru construcție, pictură, confecționarea catapetesmei,
stranelor, clopotelor, policandrelor, praporilor, veșmintelor, odoarelor cât și
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a tuturor celor necesare cultului au fost făcute din donațiile credincioșilor
îndemnați de preotul paroh, sprijinit de membrii consiliului parohial și din
subvențiile  din  partea  Secretariatului  de  Stat  pentru  Culte,  a  Consiliului
Județean Arad, a Primăriei Orașului Sebiș și din a altor instituții sau agenți
economici, cât și din a unor binefăcători creștini de pretutindeni.

Biserica are o suprafaţă interioară de circa 800 m2, ridicată pe două
etaje,  etajul  al  II-lea  prevăzut  cu  balcoane  pe  laterale  unde  sunt  scaune
pentru credincioşi şi un balcon deasupra intrări rezervat corului. În exterior
biserica are două turnuri laterale,  central o cupolă, elemente arhitectonice
specifice stilului neobizantin. Un lucru mai nou întâlnit în construcţia noilor
biserici ortodoxe o constituie existenţa picturilor de pe faţadă, astfel la etajul
I  sunt  pictaţi  Sfinţii  Arhangheli  Mihail  şi  Gavril  care  încadrează  pictura
Maicii Domnului cu Pruncul Iisus. Sub exteriorul cupolei este pictată Sfânta
Treime,  care  reprezintă  şi  hramul  acestei  biserici.  În  anul  2015  sub
îndrumarea  actualului  preot  paroh  Rus-Mercea  Cătălin  și  a  consiliului
parohial și cu sprijinul credincioșilor s-au efectuat reparații exterioare şi de
înlocuire a pardoselii din fața bisericii.
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Biserica Parohia II Sebiş

În  Duminica  a  9-a  după  Rusalii,  21  august  2016,  Înaltpreasfinţitul
Părinte  Ioan  Sălăjanul,  Mitropolitul  Banatului,  împreună  cu
Înaltpreasfinţitul  Părinte  dr.Timotei,  Arhiepiscopul  Aradului,  au  oficiat
slujba de târnosire a noii biserici  cu hramul „Sfânta Treime” din Parohia
Sebiş  II,  Protopopiatul  Sebiş.  Slujba  a  fost  urmată  de  săvârşirea  Sfintei
Liturghii, de către un sobor de preoţi şi diaconi. Evenimentul a adunat atât
credincioşi din Sebiş, cât şi din localităţile învecinate, dar şi reprezentanţi ai
autorităţilor centrale și locale.

În  sunetul  clopotelor,  cei  doi  ierarhi  au  fost  întâmpinaţi  cu  mare
bucurie, în faţa bisericii, de un sobor de preoţi şi diaconi alături de părintele
Alexandru Botea,  protopopul  Sebişului,  bărbaţi  cu prapuri  şi  mulţime de
credincioşi. A urmat apoi slujba de târnosire a bisericii.

Slujba de târnosire a bisericii Parohia II Sebiş
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În  cadrul  Dumnezeieștii  Liturghii,  după  citirea  Pericopei
Evanghelice  de  la  Sfântul  Evanghelist  Matei,  Înaltpreasfinţitul  Părinte
Mitropolit  Ioan  Sălăjanul  a  rostit  cuvânt  de  învățătură,  evidențiind
învățăturile ce se desprind din Evanghelia citită în această duminică, despre
Umblarea Mântuitorului pe mare şi potolirea furtunii.
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Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit  Ioan Sălăjanul

În  cadrul  slujbei,  Părintele  pensionar  Mihail  Popa,  cel  care  a
construit biserica, a fost distins cu rangul de iconom stavrofor, pentru buna
lucrare pastoral-misionară desfăşurată  în parohie,  cât  şi  pentru strădaniile
depuse în vederea finalizării şi înfrumuseţării noului locaş de cult.

Înaltpreasfinţitul  Părinte  dr.Timotei  a  mulţumit  Mitropolitului
Banatului pentru bunăvoinţa de a participa la această slujbă de târnosire a
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bisericii  din Sebiş, şi a amintit  că Înaltpreasfinţia Sa a avut o contribuţie
deosebită  la  arhitectura  bisericii,  încă  de  pe  vremea  când  era  stareţ  la
Mănăstirea Lainici, apoi a felicitat pe toţi aceia care au contribuit la zidirea
bisericii.

După  săvârşirea  sfintelor  slujbe,  pe  parcursul  întregii  zile,  toţi
credincioşii au avut posibilitatea să intre în Sfântul Altar, să se închine şi să
sărute Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce şi Sfânta Masă.

Credincioşii prezenţi la slujba de târnosire a bisericii Parohia II Sebiş

Numărul credincioşilor din Parohia II este de aproximativ 298  familii
cu 770 de credincioşi. 
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Mitropolitul Dr. Vasile Lazarescu 
50 de ani de la trecerea la Domnul

Preot dr. Valentin Bugariu,
Timişoara

Abstract
On February  21,  2019,  50  years  have  passed  since  the  death  of

Metropolitan  Vasile  Lazarescu  of Banat.  The article  was prepared in the
form of a catechesis to highlight the presence of pastoral visits in the Deta
area  of  Archbishop  Vasile.  In  stages,  the  material  briefly  presents  the
contribution of the mentioned hierarch to the development of church life in
Banat.

Keywords: professor of theology, bishop, monk, metropolitan, metropolitan
cathedral, mission. 

Pe 21 februarie  1969 în Mănăstirea Cernica de lângă București  a
trecut  la  cele  veșnice  Mitropolitul  Dr.  Vasile  Lăzărescu  al  Banatului  în
vârstă de 75 de ani și o slujire a Bisericii de 49 de ani.

Prin hotărârea Mitropoliei Banatului, a Înaltpreasfințitului Mitropolit
Ioan, anul 2019 a fost declarat în Eparhia Timișoarei drept An Comemorativ
al Mitropolitului Vasile.

Înaltpreasfințitul  Ioan  a  scos  din  uitare  chipul  spiritual  al
Mitropolitului Vasile Lazarescu are. Astfel că anual au fost oficiate slujbe
de pomenire la mormântul ierarhului de la Catedrala Mitropolitană, au fost
publicate  volume,  fie  de către  Arhiepiscopia Timișoarei,  Mitropolitul  dr.
Vasile Lazarescu al Banatului (1947-1961). 70 de ani de la intronizare, Ed.
Partoș, Timișoara, 2017, 278 p., fie că au fost realizate ediții critice a operei,
Mitropolitul  dr.  Vasile  Lăzărescu,  Pastorale  și  predici,  Ed.  Partoș,
Timișoara,  2018,  2002.  Acestora  li  s-au  adaugat  articole  în  revista
eparhială  ,,Învierea”  și  comunicări  științifice  în  cadrul  Simpozionelor
Naționale inițiate și organizate de Arhiepiscopia Timișoarei.

Într-unul  din  Cuvintele  înainte  la  aceste  volume,  ,,Patruzeci  plus
unu”,  Înaltpreasfințitul  Mitropolit  Ioan  spune:  ,,…Astăzi,  când  intru  în

 Suport  documentar  al activității  ,,Comemorarea Mitropolitului Dr.  Vasile Lazarescu la
Birda” în 21 februarie 2019. 
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Paraclisul din Reședința Mitropolitană, amenajat cu atâta dragoste și grijă de
Mitropolitul  Vasile,  parcă-l  aud  rugându-se,  suspinând  și  lăcrimând.  Pe
Altarul acestui Paraclis, Mitropolitul Vasile I-a adus lui Dumnezeu ultima
jertfă: lacrimile sale. L-a sărutat pentru ultima dată și apoi a început drumul
pribegiei”1. 

Viața
 Mitropolitul Vasile s-a născut în 1 ianuarie 1894 în familia țăranilor

Nicolae, cântăreț de strană și Ecaterina din Jadani (azi Cornești, jud. Timiș).
Numele de familie al Mitropolitului provine de la un strămoș din veacul al
XVIII-lea Lazăr, după care familia a primit numele de Lazarescu2.

Copilul  Vasile  a  urmat  cinci  clase  la  Școala  confesională  din sat
(1899-1903),  clasa  a  V-a  la  Dumbrăvița  (1903-1904).  În  perioada  1904-
1912 a fost elev la Liceul de Stat din Timișoara. După obținerea Diplomei
de  Bacalaureat,  tânărul  Vasile  s-a  înscris  la  Facultatea  de  Teologie  din
Cernăuți unde a urmat primii doi ani studii (1912-1914). Absolvent al anului
II a susținut examene de diferențe și a obținut în 1915 absolutoratul teologic
și  capacitatea  preoțească.  Datorită  calităților  demonstrate  a  fost  numit
cancelist al Consistoriului Eparhial din Arad.

Începând cu 1916 s-a înscris la Facultatea de Litere și Filozofie a
Universității din Budapesta unde a studiat Filozofia și Pedagogia, în 1917 a
urmat  aceleași  specializări  la  Universitatea  din  Viena.  După  1918  s-a
reîntors la Cernăuți și a continuat studiile întrerupte din pricina războiului pe
care le-a finalizat cu licența în filologie și doctoratul în teologie (1920) la
vârsta de 26 de ani. 

Profesor de teologie
În  1920  a  fost  numit  ,,profesor  titular  provizoriu”  la  catedra  de

Dogmatică și Morală de la Academia Teologică Andreiană din Sibiu. Aici a
predat timp de 4 ani (1920-1924).

Lecțiile academice, ținuta ireproșabilă, ca și tactul prin care a știut a
cuceri inimile studenților și ale colegilor, l-au făcut iubit și respectat de toți
cei din Sibiu și Ardeal. Frecventarea regulată a bisericii și cântarea în strana
Catedralei,  alături  de  studenți,  a  impresionat  credincioșii.  Fiind  un  om

1 Mitropolit  Vasile  Lazarescu,  Pastorale  și  predici,  Ediție  critică  și  Cuvânt  Lămuritor:
Mirela-Ioana Borchin-Dorcescu și Eugen Dorcescu, Ed. Partoș, Timișoara, 2018, p. 6-7.
2 Petrică  Zamela,  Mitropolitul  Vasile  Lăzărescu  al  Banatului  (1894-1969).  Monografie
istorică, Ed. Universității din Oradea, Oradea, 2011, p. 21 (Se va prescurta în continuare
Mitropolitul Vasile Lăzărescu...).
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conștiincios, nu improviza niciodată în timpul cursurilor, venind totdeauna
pregătit, cu notițe studiate, vorbind clar și documentat. […] La examene era
unul din cei mai exigenți profesori, notarea fiind una obiectivă. Era singurul
care își crease o metodă aparte de evaluare a studenților, constatând din câte
cinci testări într-un an școlar3. De la 1 noiembrie 1924 a devenit profesor la
aceeași catedră la nou înființata Academie Teologică de la Oradea. Aici a
excelat atât ca profesor la catedră, cât și ca prefect de studii, iar mai târziu
spiritual al Academiei4. 

 În anii 1925-1932 a fost redactor șef al revistei eparhiale ,,Legea
Românească”.

Episcopul  Roman  Ciorogariu  l-a  hitotonit  diacon  în  7  noiembrie
1926, apoi preot necăsătorit pe 8 noiembrie același an. În 1926 același ierarh
l-a hirotesit protopop onorific. În 9 aprilie 1928 a fost tuns în monahism la
Mănăstirea  Hodoș-Bodrog.  După  câteva  luni  este  hirotesit  protosingel  și
arhimandrit (1929).

Episcop al Caransebeșului
În 1933 arhim. Vasile Lazarescu a candidat pentru scaunul vacant de

episcop  al  Caransebeșului.  Au  fost  patru  candidați:  diaconul  Avram
Imbroane, arhim. Filaret Scriban și arhiereul Tit Simedrea, Vasile Lazarescu
a obținut 121 de voturi fiind declarat ales5.

Vineri, 9 martie 1934 s-a făcut investitura Preasfințitului dr. Vasile
Lazarescu la Palatul Regal din București. Regele îi dăruiește ierarhului cârja
arhierească,  semnul  distinctiv  al  puterii  ierarhice  recunoscând  astfel  în
persoana alesului pe noul titular al Eparhiei  Caransebeșului:  ,,Preasfințite
Vasile, Episcop al Caransebeșului, devi astăzi Arhipăstorul Banatului, ținut
frumos de români, zdraveni, muncitori care râvnesc la o viață mai bună. […]
Biserica a fost centrul vieții românești și e bine ca ea să rămâie tot astfel.
[…] Preasfinția Ta, prin studiile ce le-ai făcut la Timișoara și în străinătate,
prin timpul ce l-ai petrecut profesând la academiile de la Sibiu și Oradea-
Mare, prin publicațiile ce le-ai făcut, ești îndeosebi pregătit  pentru nobila
misiune  ce  ți  s-a  încredințat.  Cunoști  viața  noastră  bisericească,  cunoști
tineretul pe care ani de zile l-ai pregătit pentru chemarea bisericească. Prin
cultura  ce  ai  dobândit,  ești  chemat  să  dezvolți  puterea  intelectuală  a

3 Petrică Zamela, Mitropolitul Vasile Lăzărescu…, p. 24-25.
4 Petrică Zamela, op. cit., p. 27.
5 Ibidem, p. 36.
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românismului, operă la care biserica națională trebuie să-și dea cu prisosință
obolul său”6. 

Noul  ierarh  s-a  bucurat  de  o  primire  caldă  la  Caransebeș  unde
Preasfințitul  a  fost  întâmpinat  de  toate  autoritățile  în  frunte  cu  Primarul
orașului care l-a bineventat pe noul, cel mai important cetățean al Orașului.
Din gara Caransebeș  s-a  format  un conduct,  gardat  de două plutoane  de
cavalerie, parcurgând drumul principal până la biserica catedrală7.

Ca ierarh s-a evidențiat  prin hărnicie  efectuând vizite  pastorale  în
parohii, sființind biserici și case parohiale, ocrotind pe românii din Banatul
iugoslav. A sprijinit Acadenia Teologică din Caransebeș și a publicat două
volume omiletice.

Grija față de biserici
A efectuat 200 de vizite la bisericile din eparhie. Vom menționa doar

lucrările  efectuate  la  bisericile  din  zona  Deta.  Acestea  au  fost  primele
certetate de ierarhul bănățean.

1935 – S-au zidit noi biserici: Șipet și s-au efectuat lucrări capitale la
bisericile  din  Banloc,  Berecuța,  Cerna,  Jebel,  Sculea,  Toager,  Voiteg,
Cebza,  Ciacova,  Deta,  Macedonia.  S-au  reparat  casele  parohiale  din
Ciacova,  Petroman  și  Voiteg.  S-au  reparat  școlile  din  Denta,  Ghilad  și
Macedonia.  S-au cumpărat  câte  două clopote  pentru bisericile  din Folea,
Omor (azi Rovinița Mare, jud. Timiș) și Voiteg. 

1936  –  s-a  finalizat  biserica  din  Șipet.  Reparații  la  edificiile
bisericești: Banloc, Pădureni, Gaiu Mic, Obad. S-au reparat casele parohiale
din Tolvădia, Cebza, Ciacova, Denta, Partoș.

1937 – reparații  la bisericile din Gaiu Mic,  Banloc,  Birda, Cerna,
Ciacova,  Ghilad,  Pădureni,  Toager.  S-au pictat  bisericile  din Pădureni  și
Cerna. Au fost cumpărate clopote pentru bisericile din Folea și Opatița. S-au
reparat casele parohiale din Obad, Omor, Petroman și Tolvădia. La Tolvădia
a fost zidită o Casă Națională.

1938 – lucrări la biserica din Clopodia, reparații la cele din Berecuța,
Ciacova,  Ghilad,  capela  din Mănăstire.  S-au renovat  casele parohiale  din
Banloc,  Ciacova,  Denta,  Gaiu Mic,  Omor,  Partoș,  Toager,  Tolvădia.  S-a
zidit o casă parohială în Lățunaș, iar la Dolaț s-a ridicat o clopotniță. A fost

6 ,,Investitura Preasfințitului Episcop Dr. Vasile Lăzărescu”, în ,,Foaia Diecezană”, nr. 10 /
1934, p. 9-10.
7 ,,Intronizarea  P.  S.  Episcop  Dr.  Vasile  Lăzărescu  al  Caransebeșului”,  în  ,,Foaia
Diecezană”, nr. 14 / 1934, p. 14.
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reparată  școala din Birda iar  la Gaiu Mic a fost  ridicat  un monument al
eroilor. 

1939  –  s-au  renovat  bisericile  din  Cebza,  Denta,  Gaiu  Mic,
Macedonia,  Omor,  Pădureni,  Partoș,  Petroman.  A  fost  finalizată  casa
parohială din Lățunaș. S-au reparat casele parohiale din Denta, Macedonia și
Pădureni. 

Monahismul bănățean
O realizare deosebită a episcopului Vasile a reprezentat-o strădania

de  reînviere  a  monahismului.  Mănăstirea  Săracă,  strălucită  vatră  de
spiritualitate și cultură creștină a fost răscumpărată de la urmașii familiei
nobiliare care au stăpânit domeniul de la Șemlacu Mare. Mănăstirea socotită
,,pepinieră de schismatici” a fost desființată de autoritățile imperiale în anul
1788 ajungând mai apoi în proprietatea unui funcționar sârb din Timișoara8.

Prin  grija  episcopului  Lazarescu  a  fost  trecută  în  patrimoniul
Eparhiei  Caransebeșului  (1934).  A  fost  renovată  biserica,  refăcându-se
părțile  care  lipseau,  apoi  s-au  construit  chiliile  și  unele  dependințe.
Episcopul  Caransebeșului  a  contribuit  personal  la  renovarea  mănăstirii,
pentru început cu suma de 10.802 lei pe care a suplimentat-o de mai multe
ori. În 1938 au fost instalate aici călugărițe aduse de la Sucevița și Agapia. 

Dincolo de reparații edilitare și aducerea monahiilor, P. S. Vasile a
reușit să transforme mănăstirea într-un centru de sipritualitate ortodoxă. 
 Lăcașul monahal din Șemlacu Mic a fost un centru de unire a tuturor
credincioșilor. Se păstrează organizarea unui pelerinaj la hramul mănăstirii:
Vestea bună dată de la Sf. Altare a mers din gură în gură și credincioșii s-au
pregătit  pentru calea  pocăinței.  Tânări  și  bătrâni,  femei,  bărbați  și  foarte
mulți copii au pornit la drum din depărtări considerabile. Din protopopiatul
Buziașului au venit: Berecuța în frunte cu preotul Ioan Halas, […] Birda,
[…]  Cerna  cu  preotul  Siviu  Mioc,  […]  Folea  cu  preotul  Simeon  Țona,
Opatița cu preotul Tiberiu Mărgineanțu,  Sculea cu preotul Ioan Ogârlaci,
[…] Șipet cu preoții Nicolae Stoia și Petru Turlici. […] Din protopopiatul
Vârșețului:  Butin  cu  preotul  Nicolae  Câlniceanu,   Clopodia  cu  preotul
Miron Bălean, Dejan, Ferendia cu preotul Traian Olde, Gătaia cu preotul
Petru  Raica,  Gherman  cu  preotul  Gheorghe  Pascu,  […]  Jamu  Mare  cu
preotul  Moise  Mreja,  Lățunaș  cu  preotul  Simion  Stoica,  Percosova  cu
preotul Nicolae Ivu, Șemlacu Mare cu preotul Mircea Popovici. […].

Din Șemlacu Mare au fost școlarii formând un cor, iar din Gătaia a
fost corul plugarilor. Întinderea litiilor pe culmea colinelor cari înconjură Sf.

8 Valentin Bugariu, Gătaia. Monografie, Ed. Sitech, Craiova, 2018, p. 213.
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Loc, era neîntreruptă, iar coborârea lor în luncă a umplut de viață liniștea ce
stăpânește  ținutul.  Văzduhul  s-a  umplut  de  laude  și  preamărirea  lui
Dumnezeu a fost  unanimă, dorința  inimilor  ce s-au ostenit  până aici.  Sf.
Locaș  e  neîncăpător  dar  lumea  e  fericită  că  se  știe  la  adăpstul  zidurilor
cernite de veacuri.  Vecernia s-a celebrat în Sf. Mănăstire. Binecuvântarea
Litiei  însă s-a săvârșit  în aer liber pontificând protopresb. Ioan Geția din
Buziaș, însărcinat cu conducerea acestui pelerinaj”9.

Vizite canonice
În 1934 episcopul Vasile a făcut mai multe vizite canonice în plasa

Ciacovei. La orele dimineții însoțit de colaboratori, P. S. Vasile a ajuns în
parohia Lighed (azi Pădureni, jud. Timiș). Aici au putut fi observate mai
multe  realizări:  Lighedenii,  în ultimul deceniu,  au zidit  una din cele mai
frumoase Case Naționale, o școală  primară de model, casă parohială, un
monument  al  eroilor  comunei,  au  făcut  mari  îmbunătățiri  bisericii  și
înfrumusețări cimitirului. După citirea raportului de către preotul Constantin
Tismonariu, parohul locului, P. S. Vasile oficiază Sf. Liturghie împreună cu
un sobor format din prot. Augustin Ghilezan (Ciacova), preoții din Jebel,
Ghilad, Banloc, Voiteg, Cebza, Macedonia, Lighed, diac. Teodor Roșea. La
priceasnă, episcopul Vasile a predicat. În după-amiaza zilei a slujit Vecernia
în  parohia  Petroman.  Răspunsurile  au  fost  date  de  corul  bisericesc.  La
Praznicul Adormirii Maicii Domnului, Preasfințitul Vasile a săvârșit slujba
de târnosire și Sf. Liturghie în biserica din Ghilad. La priceasnă episcopul a
vorbit celor prezenți despre însemnătatea praznicului. În după-amiaza zilei a
săvârșit Vecernia în biserica din Voiteg. Răspunsurile au fost date de corul
din localitate condus de înv. Ionel Băcală. La sfârșitul Vecerniei P. S Sa. a
ținut  o  predică  despre  ,,Slujba  de  creștin  a  plugarului”.  La  plecarea  din
biserică a cântat corul din Folea condus de I. Lina.

În  Duminica  după  Praznicul  Adormirii  Maicii  Domnului,  P.  S.
Vasile  a  sfințit  biserica  din Macedonia  asistat  de  protopopul  Ciacovei  și
preoții  din  apropiere.  La  orele  16,00  a  fost  oficiată  slujba  Vecerniei  în
biserica din Cebza, episcopul Vasile a predicat tâlcuind stihurile troparului
Sf. Treimi10.

Activitatea culturală
Imediat după instalarea ca episcop, vlădica Vasile a creat un fond

pentru zidirea unui nou sediu pentru Academia Teologică din Caransebeș și

9 Ioan Geția, ,,Pelerinajul la Sf. Mănăstire Săraca în 6 Aug. a. c. în ,,Foaia Diecezană”, nr.
34 / 1938, p. 2.
10 ,,Vizitații canonice”, în ,,Foaia Diecezană”, nr. 34 / 1934, p. 2-3.
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a oferit 28 de apartamente cadrelor didactice și consilierilor eparhiali. Pentru
studenți  a  zidit  un  nou  cămin  și  a  reorganizat  librăria  și  tipografia
diecezană11.

A primit profesori noi: dr. Laurențiu Busuioc, dr. Mircea Chialda, dr.
Petru  Rezuș,  dr.  Gheorghe  Cotoșman,  dr.  Marcu  Bănescu,  dr.  Nicolae
Corneanu, dr. Dumitru Belu.

A acordat burse pentru studenții merituoși. Au beneficiat între alții
de astfel de ajutoare: Ieremia Ghita, Traian Dobromirescu, Cornel Olariu,
Gheorghe  Geția.  Doi  teologi,  Victor  Vlăduceanu  și  Marcu  Bănescu  au
primit burse și pentru continuarea studiilor teologice la Cernăuți. 

În calitate de conducător al eparhiei, Vasile Lazarescu a vizitat de
mai  multe  ori  Academia  Teologică,  asistând  la  cursuri.  A  inspectat
internatul, interesându-se de viața pe care o duc studenții, dându-le sfaturi
folositoare.  A luat parte la întâlnirile festive ale Academiei,  precum și la
conferințele  publice,  șezătorile  religioase,  organizate  în  Postul  Mare;  a
prezidat examenele anuale și cele generale de la finea anului, într-un cuvânt,
s-a interesat îndeaproape de tot ce contribuia la bunul mers al școlii12.

Episcop, Arhiepiscop al Timișoarei și Mitropolit al Banatului
În anul 1939 a fost înființată Episcopia Timișoarei ca sufragană a

Mitropoliei  Ardealului.  Episcopia  cuprindea  toate  parohiile  din  județul
Timiș-Torontal,  precum  și  parohiile  din  protopopiatele  Belinț,  Balinț  și
Birchiș aflate în județul Severin. Atribuindu-i-se, spre folosință, o suprafață
de 300 de hectare de pădure și 100 ha. cultură. La 1 aprilie 1940 Eparhia
Timișoarei  a  primit  de  la  P.  S.  Vasile,  episcopul  Caransebeșului  două
protopopiate  întregi,  al  Buziașului  și  al  Ciacovei  și  11  sate  din  partea
protopopiatului Vârșețului cu un total de 73 de parohii și 74 preoți13.

Prin votul Colegiului electoral bisericesc de la București din 12 iunie
1940, dr. Vasile Lazarescu a fost ales episcop eparhiot. La 13 martie 1941
Regele Mihai I în sala Tronului din Palatul Regal i-a înmânat arhiereului
ales cârja arhierească. Întronizarea a avut loc la 25 martie 1941, zi în care a
fost prăznuită Bunavestire14.

La 7 iunie 1947 Episcopia Timișoarei  a fost  ridicată  la rangul de
arhiepiscopie, titularul fiind înălțat în demnitatea de arhiepiscop. Pe 2 iulie

11 Petrică Zamela, Mitropolitul Vasile Lăzărescu..., p. 41.
12 Petrică Zamela, op. cit., p. 57.
13 ,,Adunarea eparhială”, în ,,Foaia Diecezană”, nr. 13 / 1940, p. 1.
14 Petrică Zamela, Mitropolitul Vasile Lăzărescu..., p. 68; 71.
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1947 a fost reactivată Mitropolia Banatului cu două eparhii: Arhiepiscopia
Timișoarei și Episcopia Caransebeșului. 

Mihai I
Prin grația lui Dumnezeu și voința națională, Rege al României. La toți cei

de față și viitori sănătate

Lege,
Pentru înființarea Mitropoliei Ortodoxe a Banatului

Art. 1. Se înființează, pe data publicării prezentei legi, Mitropolia Ortodoxă
Română a Banatului.
Art.  2.  Mitropolia  Ortodoxă  Română  a  Banatului  cuprinde  eparhiile:
Arhiepiscopia  Timișoarei,  Morisenei  și  Lipovei  și  Episcopiei
Caransebeșului. […].
Art. 3. Înaltpreasfințitul Arhiepiscop al Timișoarei devine și Mitropolit al
Banatului”15.

Catedrala mitropolitană
Pentru  ridicarea  catedralei  mitropolitane  a  fost  ales  din  cele  7

proiecte  cel  al  arhitectului  Ioan D.  Traianescu,  profesor  la  Academia  de
Arhitectură din București. Zidirea catedralei a început la 16 martie 1936. 

În 1943 Vasile Lazarescu a donat pentru terminarea lucrărilor de la
catedrală un milion de lei.

Sub  directa  supraveghere  a  episcopului  Vasile  s-au  realizat
următoarele  lucrări:  de  tâmplărie  (uși,  strane,  dulaputi,  cuiere  etc.);  de
sculptură și auritură (iconostasul, policandrele, tronul arhieresc și al Maicii
Domnului, amvonul); de pietrărie artificială (pardoseală internă și mozaic);
de  pictură  executată  de pictorul  Anastasie  Demian;  de pietrărie  naturală,
zidărie  și  dulgherie;  de marmură  naturală  și  artificială  și  alte  lucrări  mai
mici16.

La  6  octombrie  1946  catedrala  a  fost  sfințită  de  către  patriarhul
Nicodim Munteanu și un sobor de 6 arhierei între care mitropolitul Nicolae
Bălan al Ardealului.  Au fost prezent Regele Mihai I al României, primul
ministru, trei miniștri și doi generali. 

Regele Mihai I îmbrăcat în veșmânt ritual, participă activ la sfințire,
ungând cu Mir  zidurile  catedralei,  după care  se  retrage.  La Liturghie  au

15 ,,Mitropolia Banatului”, în ,,Biserica Bănățeană”, nr. 40-43 / 1947, p. 1.
16 Petrică Zamela, op. cit., p. 77.
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participat  toți  ierarhii,  mai  puțin  patriarhul  care  sa  plecat  împreună  cu
Regele17.

Academia Teologică din Timișoara
În urma Dictatului de la Viena, Episcopia Oradiei s-a mutat la Beiuș,

iar Academia Teologică a fost divizată: patru profesori și studenții la Arad,
iar  ceilalți  patru profesori  la  Caransebeș.  La inițiativa  episcopului  Vasile
Lazarescu, Academia Teologică de la Oradea a funcționat la Timișoara. La
2 noiembrie  1941 în  edificiul  care  a  apaținut  Camerei  de  Comerț  de  pe
Bulevardul  C.  D.  Loga,  nr.  3  donat  Episcopiei  a  început  un  nou  an
universitar cu 46 studenți. 

Cea mai de seamă activitate extrașcolară a profesorilor a constat în
organizarea, la îndemnul episcopului Vasile, de conferințe publice, ținute în
după-amiezele  sâmbetelor  din Postul  Mare.  Se dezbăteau teme teologice,
filosofice,  istorice,  social-culturale,  în  acordurile  corului  studenților,  care
executa piese corale adecvate momentului18.

Canonizarea Sfântului Iosif cel Nou 
La inițiativa Patriarhiei Române au fost canonizați, adică trecuți în

rândul  sfinților  o  seamă  de  cuvioși  români  sau  cu  moaște  păstrate  în
România. Din Banat a fost canonizat în 1956, cu prilejul împlinirii a 360 de
ani de la adormire, Cuviosul Mitropolit al Timișoarei, Sfântul Iosif cel Nou
de la Partoș. Mitropolitul Vasile Lazarescu a fost nu doar inițiatorul acestul
demers, ci cel care a vegheat la buna desfășurare a întregului proces care a
fost compus din acțiunea de deshumare a osemintelor, transportul acestora
la  catedrala  din  Timișoara,  îndeplinirea  cerințrelor  sanitare  pentru  acest
lucru.  Ba,  mai  mult  a  organizat  slujbele  ceremoniale  pentru  proclamarea
Sfântului Iosif cel Nou cu zi de cinstire în 15 septembrie19. 

Vizite canonice
Ca  episcop  apoi  ca  arhiepiscop  și  mitropolit  al  Banatului,

Înaltpreasfintul  Vasile  a  continuat  șirul  vizitelor  canonice  în  Eparhia

17 Ibidem., p. 79.
18 Ibid., p. 80-81.
19 Valentin Bugariu, Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș, ocrotitorul Banatului, Ed. Tiparnița,
Arad, 2016, p. 7-12.
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Timișoarei și Caransebeșului, deoarece istorica Episcopie a Caransebeșului
a fost contopită în 1949 cu cea a Timișoarei.

În 20 iunie 1943 Preasfințitul  Vasile a poposit  în parohia Opatița
păstorită timp de 20 de ani de preotul Tiberiu Mărgineanțu. Parohul a fost
apreciat  de  ierarh  datorită  activității  pastorale  și  științifice  ca  unul  ce  a
adus ,,un real serviciu bisericii noastre”. A devenit colaborator apropiat al
ierarhului în diferite slujiri: administratorul Catedralei, consilier eparhial la
Timișoara.  După amiază Preasfinția  Sa a vizitat  parohia Berecuța unde a
asistat  la  serviciul  Vecerniei.  Aici  a  slujit  alături  de paroh,  preotul  Ioan
Mărgineanțu din Birda. La slujbă a participat și preotul Iuliu Crainic de la
parohia Sîngeorge20.

Episcopul  Vasile  a  sfințit  la  27  octombrie  biserica  din  comuna
Cebza.  Pictura murală  a  fost  realizată  în mai  puțin de un an de pictorul
bănățean Simion Băcală21. 

Duminică, 1 iunie 1952 Arhiepiscopul și Mitropolitul Vasile a fost
prezent în parohia Obad din raionul Deta. A fost întâmpinat de un sobor
format din protopopul raional, Gh. Milovan, parohul locului, 9 preoți între
care pr. George Florin de la Birda, diaconul ceremonial și un număr mare de
credincioși.

A fost sfințită biserica apoi a fost oficiată Sfânta Liturghie. Predica a
fost  susținută  de  Chiriarh  și  a  fost  substanțială.  A  accentuat  faptul  că:
Biserica  este  aceea  care,  ca  o  mamă  adevărată  ne  îndrumă  pe  calea
propovăduirii adevărului spre cunoașterea lui Dumnezeu și a vieții veșnice.
Cei ce s-au bucurat de nădejdea vieții veșnice au fost mucenicii, ale căror
moaște au fost așezate în Sfântul Altar.

Ierarhul timișorean a realizat și vizite inopinate. Astfel că în 6 mai
1955 a vizitat parohiile Jebel, Pădureni și Voiteg. În 19 septembrie 1955 a
vizitat parohia Ciacova.

Cu prilejul acestor vizite, Î. P. S. Sa, a inspectat oficiile parohiale s-a
întreținut cu preoții respectivi, interesându-se de activitatea lor pastorală22.

Misiunea în Basarabia și în Transnistria
În  15  august  1941  s-a  înființat  Misiunea  Ortodoxă  Română  în

Transnistria cu binecuvântarea patriarhului Nicodim și sprijinul mareșalului

20 Rap., ,,Sfințirea bisericii din Opatița”, în ,,Biserica Bănățeană” nr. 27 / 1943, p. 4.
21 I. Olariu, ,,Sfințirea bisericii din Cebza” în ,,Biserica Bănățeană”, nr. 45-46 / 1946. p. 5.
22 Arhiepiscopia Timișoarei, Mitropolitul dr. Vasile Lazarescu al Banatului (1947-1961) –
70 de ani de la întronizare, Ed. Partoș, Timișoara, 2017, p. 78-79; 94; 99.
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Ion Antonescu. În 31 august 1941 mitropolitul Ardealului printr-o circulară
își înștiința sufraganii de realizarea unei misiuni în Basarabia și Transnistria.
Din eparhia Timișoarei a participat episcopul Vasile însoțit de 11 clerici. S-
au oprit la catedrala din Chișinău distrusă de bolșevici apoi la Bălți unde P.
S. Vasile a oficiat Liturghia. Pe 8 septembrie a vizitat localitatea Slobozia
unde  s-a  sărbătorit  hramul  bisericii.  Pe  9  septembrie  au  fost  vizitate
localitățile Iablona și Glodeni, satul Hanciu și schitul Sturzești. 

Pe 11 septembrie P. S. Sa a vizitat Spitalul Militar din Bălți unde a
oferit  bolnavilor  cărți  și icoane.  În Duminica din 14 septembrie  a oficiat
Liturghia  în  catedrala  din  Bălți.  Un  popas  a  fost  făcut  la  Mănăstirea
Căpriana unde a oficiat un parastas pentru mitropolitul  Gavriil Bănulescu
(1746-1821). 

De aici a fost trecut Nistrul ajungându-se în Transnistria vizitându-se
mai multe localități: Mălăești, Grigorianopol și Dubăsari unde s-au oficiat
slujbe religioase23.

În  drumul  misiunii  noastre,  am  cutreierat  peste  85  de  sate
basarabene, biruind orice neajuns, trecând peste piedici ținta noastră fiind,
îndeplinirea imperativelor naționale și creștine, pe care biserica și țara ni le-
au încredințat24.

Opera scrisă
Încă  din  perioada  de  activitate  didactică  Mitropolitul  Vasile

Lăzărescu a conceput și apoi a tipărit mai multe studii: ,,Cultul inimii lui
Iisus la romano-catolici”  în Anuarul  IV al Seminarului  Andreian”,  Sibiu,
1923, p. 3-29 (și extras, 95 p.); ,,Creștinismul și cultele oculte” în ,,Anuarul
V al Seminarului Andreian”, Sibiu, 1924, p. 3-36.

Ca episcop al Caransebeșului a publicat  Pârga darului. Cuvântări,
Caransebeș,  1938,  111  p.  și  Praznic  luminat.  Gânduri  de  sărbători,
Caransebeș, 1940, 208 p.

Ajuns  Mitropolit  al  Timișoarei  a  publicat  volumul:  În  ce  ne
deosebim…?, Timișoara, 1955 iscălit cu pseudonimul Bisericanul Ortodox.

A realizat mai multe traduceri care din păcate au rămas în manuscris:
Eternul din om, lucrare filosofică editată de Max Scheler la Leipzig în 1921.
Lucrarea a fost tradusă în 1955. Alte două traduceri din filosofia germană:
Fritz  Heinemann,  Drumuri  noi  în  filosofie  –  spirit,  viață,  existență.  O

23 Petrică Zamela, Mitropolitul Vasile Lăzărescu..., p. 105-108.
24 Horia Vișoiu, ,,Misiune Sfântă în Basarabia desrobită (fragmente)”, în vol. Ion Murariu
(coord.),  Condeierii noștri. Antologie a creatorilor din Giroc și Chișoda, Ediție îngrijită,
cuvânt înainte și glosar de…, Ed. Mirton, Timișoara, 2007, p. 175.
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introducere  în  filosofia  contemorană (1929)  și  Hernrich  Straubinger,
Introducere în filosofia Religiei, Freiburg, 193925.

Dincolo  de  studii  și  volume,  Ierarhul  bănățean  este  autorul  unor
pastorale, articole, recenzii, alte cuvântări în presa bisericească.

Destituirea Mitropolitului
Faptele  Mitropolitului  au  fost  ,,reevaluate”  de  noul  regim politic.

Astfel a fost realizat de către Securitate un Dosar care cuprinde activitatea
ierarhului înainte și după 23 august 1944.

Înainte  de venirea  regimului  comunist  la  putere,  episcopul  Vasile
Lazarescu  al  Caransebeșului  l-a  socotit  în  Pastorala  de  Crăciun a  anului
1940 pe conducătorul statului ,,soldat și patriot încercat”, a sfințit o troiță
ridicată de legionari între Căpăt și Buziaș, a primit în gara din Caransebeș
delegația  fascistă  italiană  oferindu-i  o  cruce.  Tot  în  această  perioadă  l-a
poftit la masă la reședința eparhială pe Horia Sima.

După  rebeliunea  legionară  (1941)  a  sprijinit  refugierea  a  150  de
legionari în Banatul iugoslav, adunându-se și fonduri aici pentru ,,ajutorul
legionar”.  Înainte  de 1944 episcopul  a  fost  membru al  P.  N.  Ț -  Maniu
având legături strânse cu Sever Bocu.

După 1944 a sprijit persoane socotite a fi ostile regimului: oameni
politici, juriști, profesori, preoți. A acordat ajutoare în bani dar și a angajat
pe unii în serviciul Mitropoliei (șoferi,  magazioneri,  cântăreți de strană ș.
a.). În sarcina Mitropolitului au căzut și alte delicte: oferirea unor mese și
ascultarea  unor  posturi  de  Radio  străine  cu  persoane  socotite  vrăjmașe
regimului. 

A fost învinuit pentru predică. La Glodeni în Basarabia, episcopul
Vasile a afirmat: ,,…păstrând credința noastră ortodoxă; dragostea față de
Rege și supunerii Legii, vom păstra unitatea noastră națională și religioasă
în granițele de la Banat și până la Bug”26.

Mitropolitul  s-a  opus Securității  în  1950,  cea  din  urmă a interzis
procesiunea  din  Vinerea  Mare  și  a  ordonat  ca  totul  să  se  desfășoare  în
interiorul  Catedralei.  Ierarhul  însă  a  săvârșit  Prohodul  Domnului  după
tipicul ortodox.

Prin intermediul  vizitelor  pastorale  a  înconjurat  poporul  creștin  la
rezistență împotriva ateismului propagat de regim. La Mănăstirea Partoș, a

25 Petrică Zamela, Mitropolitul Vasile Lăzărescu..., p. 98-100.
26 Petrică Zamela, op. cit., p. 121.
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spus ,,Legătura cu trecutul să ne fie un sprijin și pavază ocrotitoare în lupta
ce avem de dus”27.

Chiriarhul din Timișoara a avut legături cu Dumitru Steanță fondator
al organizației ,,Sumanele negre” din comuna Sărmășel, jud. Cluj. L-a ajutat
material  și  i  l-a  recomandat  pe  episcopul  Andrei  Magieru  ca  om  de
încredere. 

La agravarea situației mitropolitului a contribuit și răcirea relațiilor
cu Petru Groza, primul ministru și membru în Adunarea Eparhială și Petre
Constantinescu-Iași, ministru al Cultelor. 

Au devenit surse de informare a Securității aproape toți colaboratorii
Mitropolitului Vasile, unii iscălind note informative cu privire la activitatea
ierarhului. Într-o discuție cu un astfel de agent Mitropolitul face următoarea
destăinuire: ,,Să nu te miri, dacă auzi într-o bună zi, că pe vlădica l-au dat
afară și l-au închis la mănăstire. Nu este greu să-ți găsească o vină. Sunt
mereu suspectat  și  mă simt  parcă supravegheat  de  personalul  meu de la
Mitropolie. Vezi mai toți câți au fost în jurul meu au părăsit preoția și au
luat  posturi  mirene,  uite  și  pe  părintele  Secoșan  pe  care-l  țineam ca  pe
propriul meu copil, el m-a denunțat pe nedrept, scornind minciuni pe seama
mea. Apoi în cine să mai ai încredere?”28.

Cauza  principală  a  destituirii  a  fost  de  natură  economică.  A fost
acuzat de sustragerea unor fonduri bănești și materiale de construcție. A fost
realizat chiar un control financiar la Mitropolie. În urma ,,neregulilor găsite”
însumând  un  prejudiciu  de  3.668.607  lei  a  fost  acționat  în  judecată
mitropolitul și pe unii dintre colaboratori. 

Din punct de vedere canonic,  Sinodul  Patriarhiei  (9-10 noiembrie
1961)  a  comis  o  eroare.  Îndepărtarea  din  scaun nu înseamnă  vacantarea
postului și nici alegerea unui nou titular. Îndepărtarea temporară din funcție
pentru a-și ispăși o pedeapsă, ca apoi, după ispășirea ei, să se poată întoarce
în postul său cu toate drepturile legale. El nu a fost judecat, nici depus din
treaptă sau caterisit29.

A fost pedepsit cu domiliciul obligatoriu la Mănăstirea Brâncoveanu
apoi la Cernica în 1962. Aici s-a stins din viață Mitropolitul Vasile în 21
februarie  1969.  A fost  înhumat  în  cripta  familiei  din  Jadani  apoi  a  fost
reînhumat la Catedrala Mitropolitană în cavoul ierarhilor.

În  istoria  Eparhiei  Timișoarei,  chipul  Mitropolitului  Vasile  este
pomenit prin câteva realizări notabile: finalizarea și construcția Catedralei

27 Ibidem, p. 122.
28 Petrică Zamela, Mitropolitul Vasile Lăzărescu..., p. 144.
29 Petrică Zamela, op. cit., p. 197
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(1946);  efectuarea  a  261  de  vizite  canonice  și  sfințirea  a  101  biserici;
reînființarea Protopopiatului Făget (1952); sprijinirea Seminarului Teologic
și Școlii de cântăreți din Caransebeș; canonizarea Sfântului Iosif cel Nou de
la Partoș, vizitarea unor biserici din fosta Iugoslavie și U. R. S. S30.

30 Marius  Florescu,  ,,Mitropolitul  Vasile  Lazarescu  (1947-1961)”  în  vol.  Arhiepiscopia
Timișoarei,  Mitropolitul  Vasile  Lazarescu  al  Banatului  (1947-1961)  – 70 de ani  de  la
întronizare, Ed. Partoș, Timișoara, 2017, p. 13-14.
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Văsoaia, satul de pe creste

Vasile Faur, 
Chisindia, Arad

Din punct de vedere administrativ, satul Văsoaia este parte teritorială
a comunei Chisindia, alături de satul Păiuşeni şi satul Chisindia, reşedinţa
comunei.

Este atestat documentar ca aşezare din anul 1525, fiind una din
cele  121 de localităţi  cu 2.037 de locuitori  care  formau domeniul  cetăţii
Şiria.  Menţionat  în  domeniu,  apare  cu  numele  Vazzwy  Falwa şi  avea
recenzate un număr de 12 familii şi un conducător local,  knez, cu numele
THODORAN1.  Printre  familiile  recenzate,  şase  purtau  numele  LUPEJ
(Lupei) şi câte două numele THOMA (Toma) şi LUPSA (Lupşa). 

Văsoaia este un sat de deal, unde ocupaţiile de bază ale locuitorilor
au fost şi sunt agricultura, creşterea animalelor şi activităţi de valorificare a
lemnului din păduri. 

Pământul  agricol  şi  fâneţele  (terenuri  pentru  fân)  erau  şi  sunt,  în
general, amplasate în jurul gospodăriilor, iar păşunea pentru animale în zone
apropiate.  Privind  localitatea  din  acest  punct  de  vedere,  satul  poate  fi
catalogat ca un sat răsfirat, întins pe o suprafaţă mare, principalele crânguri
care-l  compun  fiind  următoarele:  Cleciova,  Sălişte,  Drujin,  Moţeşti  şi
Codru.

Din unele crânguri au rămas doar numele  (Caieru, Beldea, Cerăt,
Faţă), familiile care le-au ocupat mutându-se în zone mai bune ale satului
sau strămutându-se în sate din zonele de câmpie cum sunt: Buteni, Pâncota,
Târnova, Măderat şi altele.

Crângul Cleciova,  menţionat în grafia scriptică veche sub formele
KLESVA,  KLESCHWA,  KLETHWA,  posesie  a  familiei  nobiliare
Abrahamffy  (ca  şi  satul  Chisindia),  apare  în  documentele  istorice  ale
perioadei 1508-1519, anterioară anului de menţionare în domeniul Şiria.

Crângul Cleciova apare menţionat pentru prima oară în anul 1508
dar,  fiindcă este  parte  componentă  a  satului  Văsoaia,  anul  1508 poate fi
considerat ca dată de atestare pentru întregul sat2. 

1 David Prodan, Domeniul cetăţii Şiria la 1525, [în] Anuarul Institutului de Istorie din Cluj,
tom. III, Bucureşti, 1960, p. 45.
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Tot prin crângul Cleciova (Klechova), în anul 1561, satul Văsoaia
apare ca apartenenţă a cetăţii Ineu3.

O  situaţie  statistică  demografică  pe  perioada  1525-2019,  care
prezintă un tablou cronologic cu numărul de locuitori ai satului şi sursele de
informare, este cuprinsă în Tabelul nr. 1. Tabelul cuprinde jaloanele istorice
ale  trăirii  satului  şi  documentele  (sursele)  care fac referiri  la  numărul  de
case, familii şi locuitori.

Numărul de locuitori a crescut până în perioada interbelică (în anul
1930, erau 891 locuitori) dar, după acest an, a scăzut permanent, ajungând
la 27 de suflete care trăiesc în sat în anul 2019.

Văsoaia,  satul  de  pe  creste,  şi-a  trăit  viaţa  celor  cinci  secole  în
crângurile  răspândite  pe  o  suprafaţă  mare  de  teren,  formată  din  multe
dealuri,  creste şi văi.  Crângurile,  compuse din 6-15 gospodării,  de obicei
familii înrudite şi formate prin sporul natural al membrilor familiei matcă
erau, în general, depărtate unul de celălalt. În apropierea casei gospodarului
se găsea grajdul pentru animale şi pământul în proprietate, fiecare familie
având în jurul casei un fel de microfermă care constituia sursa de hrană a
familiei şi un mic surplus de produse pentru comercializare.

În decursul vremurilor,  stăpânirea străină a acestor locuri  a căutat
prin toate mijloacele posibile comasarea parţială a acestor crânguri, pentru o
mai bună urmărire a înregistrării şi colectării dărilor către administraţie şi
domnul de pământ local. Nu toţi locuitorii acestor crânguri defavorizate s-au
supus presiunilor exercitate asupra lor de diversele stăpâniri şi au continuat
să trăiască acolo, vitregiţi de soartă, de natură şi civilizaţie.

Având în vedere sursele economice principale ale satului, pădurea şi
animalele, locuitorii satului Văsoaia au trăit şi trăiesc din produsele legate
direct sau indirect de aceste surse.

Pentru a-şi mări suprafeţele agricole cultivabile, localnicii au defrişat
în trecut pământuri ocupate cu vegetaţie forestieră, pe care apoi le arau şi le
semănau cu cartofi şi cereale (grâu şi porumb). De obicei, în solul sărac şi
rece  al  satului,  se  cultiva  cartoful,  o  legumă  puţin  pretenţioasă.  După  o
folosinţă  de  4-5  ani,  terenul  era  lăsat  pentru  iarbă  (hrană  pentru  vite),
perioadă de timp în care se mai îngrăşa, prin păscutul animalelor (de către
numeroasele  turme de oi şi vite) sau prin staţionarea periodică pe el, pentru
odihnă, a turmelor de animale. 

2 Csanki Deszö,  Magyarorszag törtenelmi földrajza hunyadiak koraban, vol. 1, Budapest,
1890, p. 774.
3 Ibidem, p. 741.
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Risipirea  satului,  depărtarea  crângurilor  între  ele,  terenurile
accidentate, drumurile neamenajate şi lipsa surselor de apă potabilă au fost
factorii  care  au  influenţat  negativ  sporul  demografic.  Prin  coroborarea
informaţiilor  demografice  privind  numărul  locuitorilor,  familiile,
confesiunile, dinamica naşterilor şi mortalităţii, încercăm să reconstituim un
tablou  al  vieţii  satului  aşa  cum  a  evoluat  el  de-a  lungul  veacurilor.
Cercetarea  noastră  se  ocupă  de  două aspecte  esenţiale  ale  vieţii  oricărei
aşezări, demografia şi instrucţia şcolară, strâns legate una de alta.

Populaţia a scăzut ca număr de suflete şi este îmbătrânită iar numărul
de  copii  cu  vârstă  şcolară  a  scăzut  permanent,  cauză  care  a  determinat
închiderea şcolii din sat şi suspendarea instrucţiei şcolare în anul 1986 când,
în şcoală, mai învăţau doar 5 elevi. 

Fără  şcoală  şi  copii,  cu  populaţia  îmbătrânită  şi  cu  numărul  de
suflete redus, satul trăieşte parcă în agonia dispariţiei ca localitate.

Pentru a nu lăsa să se piardă în vremurile ce vor veni informaţiile pe
care le deţinem despre şcoala din Văsoaia, încercăm să întocmim o mică
istorie a şcolii şi a procesului de instrucţie din sat.

Şcoala,  care  întotdeauna  a  jucat  un  rol  de  seamă  în  răspândirea
culturii, a început să pătrundă mai întâi în mediul urban, după aceea şi în cel
rural,  la  început  servind  strict  necesităţilor  bisericeşti  apoi,  treptat,  şi
necesităţilor din învăţământ. Pregătirea preoţilor şi a cântăreţilor bisericeşti
şi mai rar a dascălilor s-a făcut, la început, mai ales în şcolile mănăstireşti.
Hotărârea Sinodului Bisericii Ortodoxe din Transilvania din anul 1675, ca
preoţii să ţină şcoala cu copii în localul bisericii, s-a aplicat până la sfârşitul
sec. al XIX-lea, din lipsă de învăţători.

Prin  Reforma  Învăţământului  (Ratio  Educationis) din  anul  1777,
împărăteasa Maria Tereza a dispus înfiinţarea de şcoli în fiecare comună
„ca fiecare naţiune să fie instruită prin şcolile sale naţionale”. S-a organizat
întregul  sistem  de  învăţământ:  elementar,  secundar  şi  superior.  La  baza
învăţământului  elementar  se  aflau  şcolile  poporale  cu  unu,  doi  sau  trei
învăţători.  Şcolile  poporale  erau  de  trei  feluri,  după  localităţile  în  care
funcţionau: în sate, în târguri şi în oraşe. Şcolile poporale erau frecventate
de  copiii  ţăranilor  şi  ai  meseriaşilor.  Aceştia  primeau  cunoştiinţele
folositoare şi necesare în viaţă4. Începând cu anul 1868, şcolile poporale trec
în  administrarea  comunelor  bisericeşti,  schimbând  şi  caracterul  din  şcoli
naţionale  române  în  şcoli  confesionale.  Ratio  Educationis  a  cuprins  şi
elemente  progresiste,  printre  care  prevederile  ca  în  fiecare  comună  unde

4 V. Ţîrcovnicu,  Contribuţii la istoria învăţământului românesc din Banat (1780-1918),
Bucureşti, 1970,  p. 46.
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există parohie, să se organizeze şi o şcoală. Construirea localurilor de şcoală
şi  întreţinerea  lor  a  devenit  sarcina  localităţilor,  domnul  de  pământ
(moşierul, groful) având obligaţia să dea gratuit materialul de construcţie iar
sătenii să contribuie cu mâna de lucru. Învăţătorul primea de la administraţie
(comitat)  loc de păşunat pentru două vaci şi o cameră pentru locuinţă în
clădirea  şcolii,  separată  de sălile  de învământ5.  Obligativitatea  şcolară  se
întindea  asupra  copiilor  cu  vârsta  de  6-12  ani,  iar  controlul  şcolilor  era
încredinţat preoţilor şi episcopilor. 

După  anul  1900,  în  şcoli  vor  preda  atât  preoţi  cât  şi  învăţători,
simţindu-se lipsa dascălilor şi a clădirilor proprii pentru actul de învăţământ.
Sistemul  de  învăţământ  trecea  printr-o  perioadă  de  transformare,  prin
desprinderea şcolii de biserică, de slujbele şi clădirea acesteia, deşi preoţii
mai aveau încă un rol dublu, de preot şi dascăl. Şcolile funcţionau în clădiri
închiriate sau, uneori, în clădiri ale comunităţii dar, la sate, încep să apară şi
şcoli  cu clădire  proprie  şi  dascăli  de profesie,  cu rol propriu,  acela  de a
educa. 

Înmulţindu-se numărul de şcoli şi de dascăli, statul a început să se
implice  tot  mai  mult  în  organizarea  activităţii  şcolare,  prin  împărţirea
teritoriului  administrativ  în  districte  şcolare  (directorate),  sistemul  şcolar
având  în  structură  şcoli  săteşti  (triviale),  şcoli  orăşeneşti  mici  şi  şcoli
orăşeneşti  mari.  Învăţământul a devenit  o problemă de stat şi s-a adaptat
nevoilor  statului,  care  coordona  şi  controla  activitatea  şcolară  prin
inspectorii şcolari. Pentru dezvoltarea reţelei şcolare şi buna desfăşurare a
procesului  de  învăţământ,  s-au  încheiat  contracte  şcolare  între  dascăli  şi
comunitate (şcoală).

În aceste condiţii şi cerinţe organizatorice materiale şi legislative, s-a
înfiinţat şi a funcţionat şi Şcoala din Văsoaia.

Prima  referire  scrisă  privind  un  dascăl  şi  o  activitate  şcolară  la
Văsoaia este legată de numele învăţătorului localnic Braiţ Ivantie care, în
anul şcolar 1823-1824, se ocupa de instruirea a 15 elevi în casa proprie din
sat6.

Primul an privind recenzarea copiilor în satul Văsoaia, menţionat în
literatura care se ocupă cu istoria învăţământului din judeţul Arad este anul
1866 când, în satul Văsoaia,  au fost recenzaţi  un număr de 115 copii  de
vârstă şcolară, 59 de băieţi şi 56 fete. Localul şcolar construit în anul 1866 a
fost frecventat de un număr de 38 de copii (26 băieţi şi 12 fete) din cei 115,

5 Ibidem, p. 47.
6 Vasile Popeangă, Şcoala românească din părţile Aradului la mijlocul secolului al XIX-lea
(1821-1867), Arad, 1979, p. 37.
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de instrucţia lor ocupându-se preotul Lazăr Oprea care era parohul satului,
îndeplinind funcţia de învăţător de 3 ani. Directorul şcolar local era Teodor
Mihuţ7. 

Clădirea  şcolară,  construită  în  întregime  din  lemn,  a  dăinuit  şi  a
servit instrucţiei şcolare până în anul 1875, când a fost edificat un nou local
şcolar, pe acelaşi amplasament, în locul numit Sălişte, nu departe de biserica
satului.  Noul  local,  mai  mare  decât  primul,  avea  două  săli,  una  de
învăţământ  şi  una cu destinaţia  de locuinţă  pentru dascăl.  Lângă clădirea
şcolii  era  şi  o  grădină  cu  pomi  (tot  în  proprietatea  şcolii)  care  ocupau
împreună suprafaţa de 800 stânjeni pătraţi. În decursul anilor, această ultimă
clădire şcolară a fost supusă unor lucrări de renovare, mărindu-se suprafaţa
destinată ca spaţiu de locuit pentru dascăl şi familia sa.

Trecându-se de la învăţământul cu 6 clase la cel cu 7 clase, în anul
şcolar  1924-1925,  crescând  numărul  de  copii  care  frecventau  şcoala,
conducerea  administrativă  a  judeţului  Arad şi  a  inspectoratului  şcolar  au
hotărât ridicarea unei noi şcoli, în locul celei existente. Păstrându-se vechiul
local din lemn pe terenul din Sălişte, nu departe de biserica satului, în anul
1932 s-a început construirea unui nou local, terminat în anul 1934. Noua
clădire şcolară ocupa o suprafaţă de 36,33 mp şi era evaluată la 211.960 lei8.
Clădirea împreună cu grădina ocupau o suprafaţă de 183 mp. Deşi s-au făcut
documente privind costurile financiare, clădirea şcolii s-a ridicat pe terenul
comunităţii,  dar  nu  s-au  întocmit  acte  de  intabulare  pentru  şcoală.
Construcţia  din  piatră  moale  cioplită  şi  acoperită  cu  ţiglă  era
compartimentată în şase încăperi: o sală de învăţământ, un antreu (hol) şi
patru camere cu destinaţie de locuinţă pentru familia dascălului. 

În  anul  1934,  după terminarea  şi  darea  în  folosinţă  a  noii  clădiri
şcolare, cea veche din lemn a fost demolată.

Satul  Văsoaia fiind  risipit  pe o suprafaţă  mare,  pe timp de iarnă,
condiţiile de frecvenţă la cursuri a şcolarilor din crângurile îndepărtate erau
foarte dificile, din cauza distanţelor şi a pericolelor cauzate de zăpadă şi de
animalele sălbatice. Datorită acestor cauze, s-a pus problema edificării unei
noi construcţii şcolare, la distanţă de şcoala din Sălişte, pentru a îmbunătăţi
frecvenţa şcolară.

Tot în scopul atragerii copiilor spre învăţătură şi şcoală, Comitetul
Şcolar  Rural  Văsoaia  a  hotărât  înfiinţarea  unei  cantine  şcolare  pe  lângă
şcoală. Din 20 martie 1940, la cantina şcolară au luat masa un număr de 50

7 Idem,  Şcoala românească din părţile Aradului la mijlocul secolului al XIX-lea (1867-
1918), Arad, 1976, p. 136.
8 Arhiva Şcolii Generale Văsoaia.
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de  elevi  săraci  care  primeau  ceai  sau  lapte  şi  pâine  cu  mnere  de  prune
(magiun).

La  şedinţa  Comitetului  Şcolar  Rural  din 1 iulie  1941,  s-a  hotărât
construirea unei anexe gospodăreşti pe lângă şcoală. S-a construit o sală de
luat  masa,  un  cuptor  de  pâine  şi  un  uscător  de  fructe  (mere  şi  prune).
Lucrările au fost executate de maistrul Stan Aurel din Chisindia9. Sala de
servit masa fiind terminată, elevii primeau felii de pâine cu mnere de prune
sau de  mure şi  lapte  sau  ceai  îndulcit  cu  zahăr  cubic.  Putem afirma  că
„găselniţa”  cu  laptele  şi  cornul  a  politicienilor  zilelor  noastre  „a  fost
brevetată” încă din anii 1939-1940 la diferite şcoli din judeţ şi cu rezultete
bune. Pentru cantina şcolară din Văsoaia, Prefectura a donat în anul şcolar
1939-1940 suma de 5.000 lei10.

În anul 1942, şcoala  a fost  înzestrată  din partea Prefecturii  cu un
aparat radio „Braun” singurul aparat audio din sat. Mai putem menţiona în
acest context şi faptul că în sat nu era nicio bicicletă. 

La  sfârşitul  anului  financiar  1945-1946,  Comitetul  Şcolar  Rural
Văsoaia a evaluat averea mobilă a şcolii din sat la valoarea de 594.950 lei11. 

Copii  şcolari,  atraşi  de  condiţiile  şcolare  bune  şi  îndemnaţi  de
personalul  didactic,  frecventau  cursurile  şcolare  dar  în  condiţii  grele,  în
primul rând datorită distanţei faţă de şcoală.

Ca urmare a hotărârii Comitetului Şcolar Rural şi a promisiunilor de
ajutor bănesc din partea Prefecturii, s-a luat hotărârea de a construi o nouă
clădire cu destinaţie şcolară în zona Moţeşti, pe terenul care era proprietatea
Asociaţiei  de Păşunat  Văsoaia.  Construcţia  a  început  în  anul  1949,  după
proiectul arhitectului Drecin Petru. Prima sală de clasă a fost terminată în 11
decembrie 1951, când a fost dată în folosinţă pentru elevi. Cele două şcoli,
cea din Sălişte şi cea din Moţeşti, erau situate la o distanţă de 4 km una de
alta iar darea în folosinţă a noii şcoli a fost de un real folos pentru copii
comunităţii. 

Pentru construirea şcolii  nr.2,  din Moţeşti,  satul  a cumpărat  de la
numitul Zaharias Petru o casă construită din lemn de stejar cu o lungime de
15 m, lăţime de 6 m şi înălţime la pereţi de 3,5 m evaluată şi acceptată la
70.000  lei12.  Clădirea  a  fost  cumpărată  şi  demolată,  construindu-se  din
materialele  ei  noua  şcoală  din  Moţeşti,  terminată  în  anul  1952.  După

9 Ibidem.
10 Ibidem.
11 Ibidem.
12 Ibidem.
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terminarea  clădirii  şcolare  din Moţeşti,  în  funcţie  de  zona unde-şi  aveau
familiile lor gospodăriile, şcolarii frecventau şcoala din Sălişte sau Moţeşti. 

În general, dascălii şcolilor din Văsoaia, cu mici excepţii, au locuit
în  clădirea  şcolară,  fiecare  şcoală  având  spaţiu  destinat  pentru  locuinţa
dascălilor. Deşi sat mic după numărul de suflete, numărul de învăţători la
şcoala din Văsoaia a fost mare, din cauza existenţei din 1952 a două clădiri
şi a faptului că dascălii  rămâneau la aceste şcoli 1-3 ani, până îşi găseau
posturi de dascăli mai bune, în sate de câmpie, electrificate şi cu drumuri de
acces  practicabile,  atât  vara cât  şi  iarna.  Ca şi  în  cazul  satului  Păiuşeni,
şcoala din Văsoaia era considerată de dascăli, dar mai ales de conducerile
inspectoratelor de învăţământ, un fel de „lagăr disciplinar” unde ajungeau
cei sancţionaţi disciplinar sau cei care nu aveau altă variantă de a ocupa un
post. 

La şcoala din Văsoaia, au funcţionat în calitate de dascăli persoane
refugiate din calea războiului în anii 1940-1945 de la şcoli din Maramureş şi
Moldova. Pentru o mai bună cunoaştere a evoluţiei (şi involuţiei) numărului
de elevi la şcoala din Văsoaia prezentăm în acest sens o statistică (Tabelul
nr. 2), începând cu primul an şcolar despre care am găsit informaţii (1823-
1824) şi până în anul desfiinţării şcolii (1986).

În cei 180 de ani de viaţă şcolară pe crestele Zărandului, la şcolile
din satul Văsoaia, s-au nevoit aproximativ 80 de dascăli, originari din toate
colţurile ţării: din Maramureş, Moldova, Oltenia şi Ardeal. Timpul trăit în
satul de pe creste le-a rămas în memorie, iar hărnicia şi cinstea oamenilor
muntelui au fost pentru ei exemple de trăire.

Datorită migrării familiilor spre satele de câmpie şi spre fabricile din
oraşe,  după  anul  1960,  Biserica  din  Văsoaia  devine  filie  a  Bisericii  din
Păiuşeni, iar Şcoala din Văsoaia devine filială a Şcolii Generale de 7 (8) ani
din Chisindia. 

Începând cu anul 1986, Şcoala din Văsoaia a fost desfiinţată şi ca
filială, numărul mic de şcolari căutând diverse forme de a urma şcoala la
Chisindia.

Fosta şcoală din Moţeşti a fost transformată în „Cabana Codrenilor”,
clădirea  fiind  folosită  pentru  organizarea  „Târgului  Codrenilor”.  Şcoala
Confesională  din  Sălişte,  după  150  de  ani  de  viaţă  şcolară,  bătrână  şi
neputincioasă  prin  lipsa  copiilor,  fără  ajutorul  unei  renovări  din  partea
comunităţii, a căzut în iarna anului 2010, fiind distrusă de greutatea zăpezii
şi de nepăsarea oamenilor şi mirată, parcă, de indiferenţa autorităţilor. 

După 500 de ani de existenţă grea pe crestele Munţilor Zărand, sub
administraţie  străină şi  românească,  fără copii  şi  viaţă  şcolară,  cu suflete
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puţine  şi  fără  activitate  administrativă  şi  culturală,  satul  Văsoaia  trăieşte
într-o agonie prelungită.

Oamenii satului au rămas doar cu viaţa spirituală, cu biserica, aşa ca
în vremurile  din vechime, când trăiau doar cu speranţa unor timpuri mai
bune. Timpurile bune au venit, dar au şi plecat, oamenii rămânând doar cu
speranţa.

Din multele gospodării în care clocotea viaţa, au rămas doar câteva.
Administraţia comunei Chisindia le-a dat totuşi oamenilor de pe creste un
cadou aşteptat zeci de ani: în anul 2014, a amenajat şi a asfaltat drumul de
legătură  dintre  centrul  comunei  Chisindia şi  centrul  satului  Văsoaia,  mai
precis, zona Moţeşti. Urmarea directă a asfaltării drumului este cumpărarea
unor gospodării din sat de către oameni de la oraşe, gospodării amenajate şi
folosite  în  scop  de  recreere,  mai  ales  la  sfârşit  de  săptămână,  existând
posibilitatea  transformării  satului  în  zonă  turistică.  Prelungirea  drumului
asfaltat  peste  crestele  Munţilor  Zărand,  spre  localitatea  Bârzava  (de  pe
Mureş) ar crea posibilitatea de trecere din valea Mureşului în valea Crişului
Alb şi apoi un acces uşor spre staţiunea Moneasa. Amenajarea acestui drum
(Văsoaia-Bârzava)  ar  plasa cele  două localităţi  în  domeniul  turistic  şi  ar
facilita accesul spre perla Munţilor Apuseni, staţiunea Moneasa.

Tabelul nr. 1. Situaţie statistic-demografică pe perioada 1525-2019

Nr.
crt.

Anul
Număr

Sursa
Locuitori Familii Case

8



1 1525 76 12 - Domeniul Şiria
2 1746 78 26 - Ciuhandu
3 1755 - - 24 Istoria Eparhiei Aradului; Vesa 
4 1766 102 34 - Conscripţia 1766
5 1771 117 39 - Urbarium 1771
6 1787 - - 49 Conscripţia iosefină
7 1791 150 50 - Urbarium 1791
8 1802 250 50 - Conscripţia 1802
9 1828 500 80 72 M. Conor; Conscripţia 1828; Lodovico Nagy 
10 1839 611 - - Pădurean
11 1843 539 - 126 Lewald
12 1849 574 - 108 Arhiva Chisindia
13 1851 594 - - Fenyes
14 1852 579 - - Popeangă (1821-1867)
15 1857 602 - - M. St. Kozl.; Gaal; Pădurean
16 1869 674 - - Recensământ 1869; M. St. Kozl.; Varga; Pădurean
17 1870 674 - - Gaal
18 1880 679 - - Recensământ 1880; M.St. Kozl.; Gaal; Varga; Pădurean
19 1890 724 - - M. St. Kozl.; Gaal; Varga; Pădurean
20 1895 784 - - Helysegnevtara
21 1900 785 - - Recensământ 1900; M. St. Kozl.; Varga; Pădurean
22 1904 785 - - Şirianu
23 1906 815 - - Cronica 1907

24 1910 833 153 -
Recensământ  1910;  M.  St.  Kozl;  Varga;  Dicţionarul
Transilvaniei 

25 1913 833 - 121 Somogyi
26 1919 785 - - Dicţionar de localităţi
27 1920 728 - - Varga; Dicţionarul Transilvaniei
28 1922 728 - - M. St. Kozl.
29 1925 728 - - Anuarul României 1926
30 1927 792 - - Anuarul României 1928
31 1928 839 - - Anuarul României 1929
32 1929 873 - - Arhiva Chisindia; Calendar 1929
33 1930 891 - 166 Recensământ 1930; Calendar 1930
34 1936 871 - - Arhiva Chisindia; Calendar 1936 
35 1939 850 - - Calendar 1939
36 1941 717 - - Recensământ 1941; Varga; Arhiva Chisindia
37 1942 850 - - Calendar 1942
38 1949 833 - - Arhiva Chisindia; Calendar 1949 
39 1956 621 - - Recensământ 1956
40 1966 556 - - Recensământ 1966; Varga; Arhiva Chisindia
41 1977 336 - - Recensământ 1977; Varga; Arhiva Chisindia
42 1978 331 100 101 Arhiva Chisindia
43 1992 148 - - Recensământ 1992; Varga; Arhiva Chisindia
44 2002 90 - - Recensământ 2002; Varga; Arhiva Chisinida
45 2011 70 - - Arhiva Chisindia
46 2016 43 Arhiva Chisindia
47 2019 27 Arhiva Parohiei Văsoaia

Bibliografie
-  Ciuhandu  Gheorghe,  Românii  din  Câmpia  Aradului  de  acum  două
veacuri, Arad, 1940 (Ciuhandu);
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- Idem,  Conscripţia satului Văsoaia din anul 1791,  fond P.J.A. seria C.U.
Urbarium  (Urbarium 1791);
- Idem,  Conscripţia satului Văsoaia din anul 1802,  fond P.J.A. seria C.U.
Urbarium  (Conscripţia 1802);
- Cronica bisericei parochiale din comuna Văsoaia (Cronica 1907);
-  Magyar  statistikai  kozlemenyek  -Analele  statistice  maghiare (M.  St.
Kozl.);
- Rotariu Traian, Semeniuc Maria, Elemar Mezei, Recensământul din 1900,
Transilvania, Bucureşti, 1999 (Recensământ 1900);
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-  Idem,  Recensământul  din  1910,  Transilvania,  Bucureşti,  1999
(Recensământ 1910);
-  Idem,  Recensământul  din  1869,  Transilvania,  Cluj-Napoca,  2008
(Recensământ 1869);
- Idem, Recensământul din 1941, Transilvania, Editura Presa Universitară
Clujană, 2002, (Recensământul 1941);
- Rotariu Traian, Semeniuc Maria, Mureşanu Cornelia,  Recensământul din
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(Helysegnevtara);
-  Manuilă  Sabin,  Recensământul  general  al  populaţiei  României  din  29
decembrie  1930,  vol.2: Neam,  limba  maternă,  religie, Bucureşti,  1938
(Recensământ 1930);
- Direcţia Centrală de Statistică, Recensământul populaţiei din 21 februarie
1956, Structura demografică a populaţiei (Recensământ 1956);
-  Direcţia  Judeţeană  de  Statistică  Arad,  Recensământul  populaţiei  şi  al
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Bucureşti, 1967 (Recensământ 1966);
- Direcţia Generală de Statistică Bucureşti,  Recensământul populaţiei şi al
locuinţelor  din  5  ianuarie  1977, vol.3: Clădiri.  Locuinţe.  Gospodării,
Bucureşti, 1981 (Recensământ 1977);
-  Direcţia  Judeţeană  de  Statistică  Arad,  Recensământul  populaţiei  şi  al
locuinţelor din 7 ianuarie 1992, vol.1:  Populaţie.  Structura demografică,
1994, (Recensământ 1992);
- Idem,  Recensământul populaţiei şi al locuinţelor 2002,  format electronic
(Recensământ 2002);
- Varga E. Arpad. Arad megye telepuleseinek etnikai megoszlasa szazalek
szerint 1869-2002, format electronic (Varga)
-  Calendarul creştinului ortodox pe anul visect 1936 de la Hristos,  Arad,
1935 (Calendar 1936);
-  Anuarul  României  pentru  comerţ,  industrie,  meserii  şi  agricultură,
Bucureşti, 1928 (Anuarul României 1928);
- Calendarul creştinului ortodox pe anul 1941, Arad, 1941 (Calendar 1941);
- Calendarul creştinului ortodox 1942, Arad, 1941 (Calendar 1942);
- Kovach Geza, Conscripţia satelor arădene în 1828, [în] Ziridava, vol.15-
16, Arad, 1987, (Conscripţia 1828);
- Arhiva Primăriei Chisindia (Arhiva Chisindia);
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- David Prodan, Domeniul cetăţii Şiria la 1525 [în] Anuarul Institutului de
Istorie din Cluj, tom III, Bucureşti, 1960  (Domeniul Şiria);
- Şirianu Ion Rusu, Românii din statul ungar, Arad, 1904 (Şirianu);
- Calendar pe anul de la Hristos 1930, Arad, 1929 (Calendar 1930);
- Calendar pe anul de la Hristos 1929, Arad, 1928 (Calendar 1929);
-  Calendarul creştinului ortodox pe anul 1939 de la Hristos,  Arad, 1938
(Calendar 1939);
-  Anuarul  României  pentru  comerţ,  industrie,  meserii  şi  agricultură,
1925/1926, Bucureşti, 1926 (Anuarul României 1926);
-  Anuarul  României  pentru  comerţ,  industrie,  meserii  şi  agricultură,
Bucureşti, 1929 (Anuarul României 1929);
- Arhiva Parohiei Văsoaia.

Tabelul nr. 2. Situaţie statistică privind numărul de elevi care au
frecventat Şcoala Primară Văsoaia în perioada 1823-1986 (anul

desfiinţării şcolii)

Nr An şcolar Nr. elevi
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.
crt
.

 1 1823-1824 15
2 1842-1843 18
3 1864-1865 10
4 1868-1869 42
5 1869-1893 Lipsă date
6 1893-1894 106
 7 1894-1895 109
8 1895-1896 110
9 1896-1897 101
10 1897-1898 100
11 1898-1899 91
12 1899-1900 108
13 1900-1901 123
14 1901-1902 124
15 1902-1903 138
16 1903-1904 134
17 1904-1905 135
18 1905-1906 117
19 1906-1907 108
20 1907-1922 Lipsă date
21 1922-1923 78
22 1923-1924 59
23 1924-1925 57
24 1925-1926 53
25 1926-1927 50
26 1927-1928 46
27 1928-1929 74
28 1929-1930 87

Nr.
crt.

An şcolar Nr. elevi

29 1930-1931 99
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30 1931-1932 122
31 1932-1933 128
32 1933-1934 137
33 1934-1935 139
34 1935-1936 121
35 1936-1937 119
36 1937-1938 120
37 1938-1939 93
38 1939-1940 69
39 1940-1941 77
40 1941-1942 65
41 1942-1943 87
42 1943-1944 93
43 1944-1945 98
44 1945-1946 87
45 1946-1947 79
46 1947-1948 75
47 1948-1949 67
48 1949-1950 45
49 1950-1951 37
50 1951-1952 33
51 1952-1953 30
52 1953-1954 28
53 1954-1955 27
54 1955-1956 31
55 1956-1957 42
56 1957-1958 40
57 1958-1959 43
58 1959-1960 44

Nr.
crt.

An şcolar Nr. elevi

59 1960-1961 41
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60 1961-1962 42
61 1962-1963 34
62 1963-1964 37
63 1964-1965 36
64 1965-1966 35
65 1966-1967 24
66 1967-1968 18
67 1968-1969 17
68 1969-1970 19
69 1970-1971 18
70 1971-1972 17
71 1972-1973 15
72 1973-1974 18
73 1974-1975 16
74 1975-1976 20
75 1976-1977 15
76 1977-1978 14
77 1978-1979 10
78 1979-1980 8
79 1980-1981 11
80 1981-1982 10
81 1982-1983 8
82 1983-1984 6
83 1984-1985 6
84 1985-1986 5
85 1986- Anul desfiinţ.

Sursa: Arhiva Şcolii Generale Văsoaia
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Episcopii Aradului,
așa cum i-a cunoscut în viața pământeană

protopopul Petru Bejan

Corina Bejan Vașca,
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad

Ioan Ignatie Papp s-a născut în anul 1848 în comuna Pociovelişte,
judeţul Bihor, unde este şi înmormântat, în biserica zidită de Prea Sfinţia Sa.
Ioan Ignatie Papp a fost Episcop al Aradului între anii 1903 şi 1925, fiind
Episcopul Aradului la 1 Decembrie 1918, când s-a înfăptuit Marea Unire.

În  1925,  când  a  trecut  la  cele  veşnice,  eram  în  clasa  a  IV-a  a
Preparandiei din Arad. Timp de doi ani am avut coleg de clasă un nepot de
frate,  al  Episcopului,  cu care,  în multe  după-amieze,  am vizitat  reşedinţa
Episcopiei, cunoscându-l şi vorbind cu Prea Sfinţia Sa. Nu am uitat nimic
din  cele  învățate  din  aceste  convorbiri  și,  ajuns  preot,  am  respectat
întotdeauna  una  din  principalele  sale  trasături  morale,  formulată  atât  de
frumos în„„ Fericiri Fericiți făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu
se vor numi”.

În  1925 am fost în cortegiul  funerar al Episcopului „Nacea”,
cum i se zicea, conducându-l de la Catedrală, unde a fost prohodit de
episcopii  Caransebeșului  și  Oradiei,  împreună  cu  35  de  preoți.  Am
făcut parte din cortegiul care a plecat „de la Catedrală, până la Gara
CFR, unde a fost îmbarcat într-un vagon, pentru a fi transportat în
comuna Pocioveliște.  Cortegiul  a  fost  însoțit  de o fanfară militară  și  de
glasul tânguitor al clopotelor  tuturor bisericilor din Arad, care-l plângeau pe
păstorul păcii și al bunei înțelegeri, pe gospodarul neobosit, pe dascălul
care a donat burse tinerilor care studiau să devină preoți, pe Arhiereul
care, în modestia sa, pleca să-și doarmă somnul de veci în satul natal,
alături de înaintașii săi.  În gara Beiuș, credincioșii au  luat sicriul și l-au
dus până la Pocioveliște, comuna sa natală.  Soborul celor 12 preoți, care
au  coborât  sicriul  în  groapa  pământului  natal,  era  condus  de
protosinghelul Andrei Magieru, care, peste ani, ajuns episcop al Aradului,
avea să-și  amintească  de minunatele  sale însușiri,  căci,  lepădându-se de
măririle lumești și alegând veșnicia în liniștea satului, a mai adăugat o
nestemată în cununa sa. 
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În  acea  vreme,  episcopia  nu  avea  automobil.  Episcopia  avea
gospodărie  la  mănăstirea Hodoş-Bodrog. Acolo erau şi  caii  cei  negri,  de
care se folosea episcopul la deplasările în oraş,când mergea la biserică cu
trăsura neagră, pe arcuri. Trăsura se păstra sub poarta reşedinţei.

Episcopul „Nacea” era o fiinţă înaltă la statură şi plăcut la vorbă. S-a
păstrat o convorbire a lui Ioan Ignatie Papp cu o delegaţie a unei parohii,
care intervenise la episcop spre a-i cere la parohie pe un preot anume. I-a
ascultat cu bunăvoinţă, dar le-a răspuns parabolic, întrebându-i:
„Voi aveţi vite în parohia voastră?”
„Da” ,răspund credincioşii.
„Şi voi le trimiteţi la păşune?”
„Da”, răspund oamenii.
„Şi cine alege păstorii cu care trimiteţi vitele la păşune?”
„Noi  îi alegem, Preasfinte, că noi îi cunoaştem. Doar nu dăm noi vitele în
grija oricui!”, răspunseră oamenii.
„Frumos şi bine răspundeţi, dragii mei. La cererea voastră, eu vă zic şi vă
rog să vă alegeţi păstori la vite cu mare socoteală, ca să vă îngrijească şi să
vă păzească vitele ca pe ale lor. Dar  vă  mai zic: dacă voi vă alegeţi păstori
la vite, atunci, vă rog ca pe preotul vostru să mă lăsaţi să vi-l aleg eu, ca să
fie acela pe care eu îl găsesc cel mai bun”.
La asemenea răspuns, credincioşii s-au ofilit şi au zis:
„Bine ne-aţi răspuns, vă mulţumim şi rugăm pe  Dumnezeu să vă lumineze
şi să vă ajute”.

Episcopul  Eparhiei  Aradului,  Ioan  Ignatie  Papp  a  făcut  vizite
canonice în Protopopiatul  Buteni,  începând cu Parohia  reşedinţă  şi sediul
Protopopiatului Buteni, în luna noiembrie, 1911. „Vizitaţiunile canonice pe
care  le-a  făcut  în  Protopopiatul  Butenilor  s-au  dovedit  de  o  solemnitate
apreciată și de ziarele timpului.

Peste  tot,  s-au  făcut  primiri  frumoase  şi  impunătoare”(  Raport
amănunţit în numeroase reviste: ROMÂNUL; Arad, nr. 246,

Episcopul Dr.  Grigorie Gh. Comşa
„Stejar al ortodoxismului, stâlp al neamului și far al sufletelor”
          S-a născut la 13 mai 1889 şi a murit la 25 mai 1935. A fost Episcop al
Aradului, Ienopolei și Hălmagiului, între anii 1925-1935.

În  vara  anului  1925,  Adunarea  Eparhială  Electorală  completează
Scaunul  Episcopal  al  Aradului,  Ienopolei  şi  Hălmagiului,  precum  şi  a
părţilor anexe din Banatul Timişan cu  Dr. Grigori e Gh. Comşa,  născut în
Comana de Sus,  județul  Sibiu,  fiu de învăţător confesional şi om cu studii
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academice. Într-o perioadă a fost solist al Operei de Stat din  Bucureşti, cu o
frumoasă voce de bas-bariton. Timbrul vocii era plin,cu puternice vibraţii.
            Contracandidaţi au fost Prea Sfinţia Sa, părintele episcop vicar Dr.
Andrei Magieru, cu titlul de „Crişanu”, de la Episcopia Oradea, care deţinea
la  Academia  Ortodoxă Română Oradea catedră  de profesor şi  funcţia  de
rector al Academiei și Arhimandritul Iuliu Scriban,  profesor la Academia
Teologică  din  Arad.  Arhimandritul  Iuliu  Scriban  era  bine  pregătit,  din
familia Ciobăneştilor din Banat, însă, avea un defect de vorbire,  fapt  pentru
care nu ar fi putut fi susţinut la alegere și, în cele din urmă, nici nu și-a mai
depus candidatura.

Dr.  Grigorie  Comşa nu intenţiona  să  candideze  la  Arad,  unde se
impusese  Dr.  Andrei  Magieru.  Numai  o  greşeală  a  vicarului  Dr.  Andrei
Magieru a făcut pe membrii Partidului Liberal din Arad să caute un candidat
care să-l contracareze. 

Care a fost greşeala lui Magieru? Cu câteva zile înainte de expirarea
datei concursului, fiind la Arad, într-o după-amiază, fără a-şi da seama că
face un act de imprudenţă, iese în oraş şi se plimbă pe Corso cu membrii
organizaţiei  politice  arădene  a  Paridului  Naţional  Ţărănesc.  Liberalii,
imediat  s-au  degajat  de   Episcopul  Magieru  şi  au  căutat  să  găsească  un
contracandidat.  Îl  găsesc  la  Bucureşti,  pe  Dr.  Grigorie  Comşa,
binecunoscut,  cu  forţă  spirituală,  personalitate  impozantă,  diacon,  şi  îl
determină să candideze ca episcop la Arad. Lupta a fost mare, dar liberalii,
care erau la putere, s-au impus cu dârzenie şi au reuşit să-i obţină alegerea. 

Pentru  Biserica  Ortodoxă  Română,  alegerea   în  acea  perioadă  ca
Episcop al Aradului şi intrarea în rândul Eparhiei superioare a Bisericii, a
fost o lucrare de mare însemnătate şi dovadă a grijii lui Dumnezeu faţă de
Biserica Ortodoxă Română.

Eram  în  perioada  de  numai  câţiva  ani  a  României  Mari,  a
democraţiei  de după război, când oamenii  au ajuns prin ţări şi continente
unde cultele noi apăreau ca ciupercile după ploaie. Aceştia, şi tulburaţi de
cele ce au văzut pe unde au lucrat, şi buimăciţi de ce le-au otrăvit sufletul şi
minţile, nu mai erau nici devotaţi români şi nici smeriţi credincioşi.

Sectele  înmugurite din rătăciri  de la dreapta credință,  susţinute de
capitalul străin al capitaliştilor apuseni, au rănit,  smintit  şi prins în mreje
sectare multe fiinţe care, chiar dacă nu s-au înregimentat cu ei, au devenit
pasivi  şi  au  creat  atmosferă  de  nepăsare  faţă  de  adevărul  credinţei
mântuitoare, din calzi au devenit reci (Apocalipsa, 3, 20).

Episcopul  Dr.  Grigorie  Comşa, cu  forţele  sale  psihice  şi  cu
rezistenţa fizică, crezută nemuritoare, a ridicat steagul de redeşteptare, de
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luminare, devenit steagul apostolatului ortodoxiei  române. Cu vreme,
fără vreme, făcându-se  tuturor  toate, neţinând cont de oboseală, de zi sau
noapte,  de  ocrotirea  proprie,  în  cei  zece  ani  cât  a  trăit  ca  episcop,  ca
Arhiereu, cutreierând oraşele şi satele ţării, încălzind inimile reci în aşa
măsură,  că  era  urmat  de  mulţime  acolo  unde  se  ştia  că  slujeşte,  a
organizat apostolatul misionar, s-a sculat din pat când vroia ceva deosebit,
aprindea lampa şi punea pe hârtie visele, pe care apoi le folosea în lucrările
pe care le-a publicat. Aşa a ajuns în zece ani să scrie peste o sută de lucrări,
în care a cuprins toate domeniile vieţii spirituale, monahale, probleme ale
tineretului etc.

A  fost  lucrarea  lui  Dumnezeu  ca,  fiind  ales  în  persoana  Dr.
Grigorie  Comşa,  Episcopul  Aradului,  activitatea  şi  neoboseala  sa  să
stopeze acţiunile de prozelitism sectar în această regiune. Rezultatul a
fost cel scontat, dovedind că biserica lui Dumnezeu este „una  singură,
sobornicească și apostolească”, înfăţişată în haina adevărului şi slujită de
ierarhia  canonică,  că  botezul  creştin  este  acela  pe  care l-a  înfăţişat  Iisus
Hristos  lui  Nicodim,  în  convorbirea  apostolească,  de după  Înviere,  care
zice: „De nu se va naşte cineva din apă şi din Duh, nu va intra în Împărăţia
Cerurilor”. Pe acest botez îl proclamă Faptele Apostolilor, cap 2, v 38-39.
Sfântul Apostol Petru, după pogorârea Sfântului Duh, nu este apostat, când
răspunde Fariseilor, că Apostolii  nu sunt beţi,  sunt sub puterea şi lumina
Duhului Sfânt, pe care L-au primit conform promisiunii ce le-a fost făcută
de Iisus Hristos înainte de urcarea Sa la cer.

Darul şi împărtăşirea Sfântului Botez este menit tuturor, şi copiilor,
căci şi ei se nasc cu urmările păcatului strămoşesc. Drept urmare, Sfântul
Apostol Petru spunea Fariseilor şi Cărturarilor: „Pocăiţi-vă, căiţi-vă, şi să se
boteze fiecare dintre voi în numele lui Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor
voastre şi veţi primi Duhul Sfânt(v.38).Căci vouă vă este dată făgăduinţa şi
copiilor voştri şi tuturor  celor de departe, pe oricâţi îi va chema Domnul
Dumnezeul nostru (v.39)”.

Şi  aceste  adevăruri  divine,  Episcopul  de  pie  memorie,  Dr.
Grigorie  Gh.  Comşa  le-a  propovăduit  cu  mare  râvnă  şi  cu  iubire
părintească  prin  personalitatea  sa  măreaţă  şi  apostolatul  său,  demn
urmaş al Sfinţilor Apostoli, căci avea o putere mare de a-i convinge pe
cei ce-l ascultau. 

A fost purtat cu mare strălucire în rândul ierarhilor, lăsând în urma
lui regrete, lacrimi şi cinstirea memoriei lui, ca a unui bun părinte. Moare,
suferind de tromboză la un picior. Nu s-a putut împăca şi accepta amputarea
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piciorului, primind să-şi lase soarta în mâna Creatorului, ştiind că sfârşitul a
toate este moartea pământeană.

Episcopul  Dr.  Andrei  Magieru
S-a născut  la 15/27 iunie 1891 şi  trece la cele  veşnice la  13 mai

1960. A fost Episcop al Aradului între anii 1936 şi 1960.
Episcopul  Dr.  Andrei  –Aurel,  la  botez  –  Magieru, fiu  al

răposatului Protopop al Butenilor în anul 1908, s-a născut în Satul Rău, de
lângă comuna Gurahonţ, unde tatăl său, în timpul acela, era preot şi avea
patru   copii,   băieţii,  Aurel  şi  Cornel,  ajunși  preoţi,  iar  cele  două  fete,
căsătorite  cu preoţi.

Episcopul   Dr.  Andrei  Magieru,  înainte  de  a  ocupa  această
funcţie,  fusese profesor şi rector al Academiei  Teologice din Oradea.
Episcop titular la Oradea era Roman Ciorogariu,, originar din comuna
Pecica,  județul  Arad.  Episcopul  Roman  Ciorogariu,  era  senator  de
drept,  după Primul Război  Mondial,  când  în Senat a fost plasată o
bombă, sigur mână ungurească. Explozia bombei l-a lăsat invalid pe
Episcopul Roman Ciorogoiu. În această situaţie,  Episcopul Roman a avut
nevoie de un ajutor pentru a putea face faţă tuturor atribuţiilor sale. Printre
profesorii  celibi  ai  Academiei  Teologice,  a  chemat  la  acea  slujbă  şi  pe
profesorul Aurel Magieru.

După  moartea  Episcopului  Comşa,  arădenii  au  cerut  cu  mare
însufleţire şi în unanimitate Arhiereului Vicar Andrei Crişanu, întoarcerea şi
candidatura  sa  ca  Episcop al  Aradului.  Văzând ataşarea  acestora  faţă  de
dânsul,  a  acceptat,  a  candidat  şi  a  fost  votat  de  toţi  membrii  Adunării
Electorale a Aradului.

Episcopul  Andrei  Magieru  nu  a  fost  cu  nimic  mai  prejos  decât
Comşa. N-a fost viguros, dar a trăit mai mult. În cuvântarea de după alegere,
ţinută la Bucureşti, în faţa Adunării Electorale, a declarat: „Ca Episcop al
Aradului  am  să  slujesc  la  două  altare:  Altarul  Bisericii  şi  Altarul
Patriei”.

Aşa a fost, iar prin „Altarul Patriei” a înţeles a fi român, a fi lumina
românilor, a lucra pentru Patria România, dar a fi totodată şi samarineanul
milostiv, văzând şi tratând pe om, nu după limba ori neamul său, ci ca şi
chip şi asemănare a lui Dumnezeu, ca fiu al lui Dumnezeu, iar noi toţi, fii ai
aceluiaşi Atotputernic Părinte. Aşa s-a dovedit când împrejurările îi puneau
în faţă persoane nevoiaşe.

După  instalare,  în  doi  ani  a  cutreierat  întregul  teritoriu  al
Eparhiei, slujind la cele mai modeste sau îndepărtate Sfinte Altare. A
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plecat pe zone, găzduit la preoţi, mutându-şi centrul după cum să fie
mai aproape de locurile unde avea să meargă. Nu venea la reşedinţă câte
o lună de zile, dacă nu era chemat pentru probleme ivite urgent. Era foarte
satisfăcut când ne povestea de bucuriile celor care n-au văzut şi n-au auzit
voce de episcop în viaţa lor.

Cât puterile fizice i-au permis, Episcopul Andrei Magieru se deplasa
în Eparhie, la evenimentele bisericeşti. Ca predicator, trata teme dogmatice,
morale, sociale , din care scotea, în concluzie, învăţăturile şi cultul din care
accentua  practicile  Bisericii,  care  nu  sunt  lucrări  create  şi  introduse  de
biserica actuală. Accentua că sunt practici ale Bisericii Primare, formulate
de  însuşi  Iisus  Hristos,  de  Apostoli,  de  Sfinţii  Părinţi,  prin  inspiraţia
Sfântului  Duh.  Nu  erau  pericope  Evanghelice  folosite,  din  care  să  nu
accentueze bazele biblice si practicile biblice. Predicile Episcopului Andrei,
după ce erau ascultate,  nu erau să nu le poţi reproduce sau consemna în
scris.

Însușirea   blândeţei  sale,  era  bine  imprimată  în  privirea  senină.
Vorba mlădioasă şi curgerea senină, clară şi bogată a ideilor, comunicate
metodic şi după treptele pedagogice ale unei expuneri ştiinţifice, denotă că a
fost  un  profesor  de  elită.  Și  vocea  îi  era  blândă,  dar  nuanțată  și  crea  o
atmosferă caldă şi înălţătoare, plăcută şi mângâietoare. A fost om sociabil,
dar demn în faţa adevărului, pentru care  lupta cu curaj şi perseverență.

Eram în epoca comunismului, în cabinetul reşedinţei, când făceam
referire  la  greutăţile  pe  care  le  întâmpina  biserica  din  Buteni  în  faţa
organelor locale comuniste, care prin fărădelegi, căutau să ne stânjenească
programul  religios  şi  activitatea  credincioșilor,  a  fanfarei,  cerând  să  le
lichidăm,să  le  luăm  sala  de  repetiții  etc.  Episcopul  Andrei  îmi  spune:
„Cunosc şi ştiu eforturile comunismului şi lupta contra preotului, care
se fac în Buteni, de către Departamentul Cultelor. Toţi şefii au ajuns la
mine, cerându-mi transferarea frăţiei tale, la o altă parohie. Eu le-am
spus să le pună pe hârtie şi vom cerceta cazul. Ei mi-au răspuns că n-au
motive bisericești, dar poporul te urmează,nu vine la adunările lor, iar
în colectiv nu sunt decât țigani și oameni săraci, fără pământ. Eu am zis
că noi avem legea şi nu putem proceda decât conform legii. Mie mi-a zis:
„Nu recunosc autoritatea lor şi problemele lor administrative. Nu primesc
ordinele  decât  pe  calea  administraţiei  ministeriale.  Când  aveam  şedinţe
bisericeşti la episcopie, şi mai aveam şi mese festive, de multe ori, erau și
membri  ai  Partidului  Comunist  cu  noi  la  masă.  Eu  le-am spus:  suntem
oameni şi discutăm ca oamenii, deschis, dar numai până nu vă atingeți de
Isus.

220



Când  aceasta  s-ar  întâmpla,  ţin  să  vă  spun  că  vă  declar  război.
Numai ministrul nu a fost la mine să ceară transferarea ta. Până sunt
eu  Episcop, nimeni nu te poate transfera din Buteni. Lucrează ca şi
până acum!”.

Când  Al  Doilea Război Mondial se declanşa în crâncene lupte pe
malurile  Mureşului,  a  cuprins  şi  zona oraşului  Arad.  Evreii  din această
zonă erau urmăriţi şi vânaţi. Episcopul Andrei Magieru a ocrotit şi a
adăpostit  în  cadrul  reşedinţei  episcopale  pe  căpeteniile  Comunităţii
Evreieşti  din  Arad.  Iată-l  pe  Episcopul  Andrei  Magieru  stăpânit  de
duhul  ecumenismului  religios,  salvând  vieţi  urmărite  pentru  a  fi
executate.

Când dr. Petru Groza, ca prim ministru, avea un miting electoral la
Arad, în faţa Teatrului de Stat și a observat că Episcopul Aradului, Andrei
Magieru nu e prezent, a declarat: „Episcopul Andrei este înlăturat din post
pentru  atitudinea  duşmănoasă”.  Realitatea  l-a  dezarmat,   necorespunzând
adevărului.  Episcopul  Andrei  era  în  reşedinţă,  neavând  nici  o  tulburare.
Petru Groza a rămas dezarmat şi compromis. A trebuit să înghită găluşca
nemestecată, să facă grea indigestie.

Episcopul Dr. Andrei Magieru, după cum a declarat în cuvântarea
rostită  în  faţa  Colegiului  Electoral   şi-a  respectat  cuvântul  dat.  Cu
deplinătate şi-a îndeplinit şi a slujit Altarul Bisericii Ortodoxe Române, cu
profund  fond  teologic,  ca  propovăduitor  şi  apărător  al   Ortodoxiei,
precum  și  ca  dascăl  care  vorbea  pe  lângă  limba  maternă,  engleză,
franceză, germană, maghiară şi rusă.  Pe baza acestora, a fost delegat şi
membru al delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române la vizita făcută în Anglia,
participând la o masa de gală în Londra.

A  fost  în  relaţii  foarte  bune  de  prietenie  cu  ierarhia  bisericii
anglicane.  A avut  schimburi  şi  discuţii  în  Comisiile  de  unire  a  Bisericii
Anglicane. A avut prietenii cu ierarhia ei, dovadă că ani la rând, membrii
din ierarhia anglicană au fost oaspeţii Episcopului Andrei Magieru, timp de
câte o luna. Acei ierarhi au vizitat Eparhia, luând cunoştinţă de felul cum se
manifestă cultul ortodox, cele şapte Sfinte Taine şi alte obiceiuri ortodoxe.
Prin acestea, Episcopul Andrei Magieru a ţesut o haină de mare valoare
şi apreciere a Ortodoxiei Române, în activitatea sa episcopală. Ruse, La
prima vizită a Patriarhului Iustinian Marina în U.R.S.S.,  la invitația
Patriarhiei  a  făcut  parte  din  delegaţia  Bisericii  Ortodoxe  Române.  Ne
spunea că, într-o după-amiază,  având ceva timp liber, delegaţia română a
ieşit  să  viziteze  şi  să  vadă  cum se  manifestă  populaţia  rusă,  prezentă  la
întâlnirea de recreare, când văd delegaţii  străine. Au ajuns într-o piaţă în
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care era o mare mulţime de tineret rus, în grupuri de discuţii sau distracții.
Înaintând peste piaţă, delegaţia română observă la un moment dat  că sunt
înconjuraţi de un cerc numeros de tineri ruşi, care îi privesc în tăcere. Cum
cercul ruşilor se strângea la  mică distanţă de ei, Patriarhul Iustinian Marina
începu să se intimideze, să se teamă şi să creadă că acei tineri îi vor linşa.
Episcopul Andrei, când a fost cooptat în acea delegaţie, a început să înveţe
limba rusă, în măsură de-a se putea descurca în caz de necesitate. Pe baza
acesteia, când a văzut acea încercuire, dar şi panica şi frica ce-i  cuprinsese
pe  membrii  delegaţiei  Bisericii  Ortodoxe  Române,  Episcopul  Andrei  al
Aradului  sparge gheaţa şi risipeşte frica,  adresându-se tineretului rus, prin
cuvintele :
„Voi sunteţi creştini?”
„Da!”, răspunseră ei.
„Unde vă sunt crucile?” întreabă Episcopul Andrei.

Tinerii, cu zâmbet şi mândrie, ca la un consens, îşi desfac cămăşile
la piept şi-şi etalează crucile. Văzând  semnul crucii pe piepturile tineretului
rus,  s-a revenit  la  linişte,  la normal,  căci  acum au înţeles  şi  au văzut  că
tineretul  s-a  apropiat  de ei  din dragoste  şi  respect,  că  i-a  cunoscut  după
îmbrăcăminte că sunt preoţi,  că sunt creştini  şi  că se bucură să vadă  în
capitala  ţării  lor  comuniste,  un  grup  aşa  de  mare  de  preoţi.  Sigur  că  şi
credinţa lor ascunsă în faţa ateismului, a fost vie şi se manifesta în faţa lui
Dumnezeu prin semnul văzut de Constantin cel Mare, căruia, în neliniştea şi
teama în faţa rivalului Maxenţiu şi a armatei lui,  Cerul îi arată crucea şi
înscrisul  de  sub  ea,  „În  acest  semn  vei  învinge!”.  I-a  simţit  puterea  lui
Dumnezeu prin Fiul său, Iisus Hristos, care zice lumii: „Cele ce la oameni
sunt cu neputinţă, lui Dumnezeu toate sunt cu putinţă”.

Asemenea trăire duhovnicească a avut acel tineret când a făcut cerc
în  jurul  delegaţiei  Bisericii  Ortodoxe  Române,  întărindu-şi  credinţa  în
Dumnezeu şi în biruinţa Lui în lume.

Iată ce sentiment de strălucire duhovnicească  a alimentat sufletele
tinerilor,  care în întunericul din ţara lor, au simţit flacăra de alimentare, de
întărire a credinţei, purtând crucea lui Hristos pe piepturile lor.

Iată  misionarismul  Marelui  Episcop  Andrei   Magieru  al
Aradului, cum s-a manifestat  în  pământul  Zarulanului  şi  a  Neftalinului,
poporului care stătea în umbră şi în întuneric. Episcopul Andrei Magieru a
trăit o viaţă spirituală aleasă, curată, alimentată de credinţa puternică în care
s-a ancorat sufletul său, strâns legat de  Dumnezeu prin rugăciuni,   care l-au
făcut să simtă prezenţa lucrătoare a Harului Divin. Avea zi în săptămână
când timpul şi-l petrecea în contemplare cu Divinul. Avea o putere mistică,

222



revelatoare,  ca  o  urmare  a  stăruinţelor  rugăciunilor,  când  era  complet
desprins  de frământările  trecătoare.  Nu avea  în  acea  zi  nicio legătură  cu
preocupări vremelnice, nu avea niciun contact cu problemele oficiale şi nu
stătea de vorbă cu nimeni.  Nu primea pe nimeni, era un sihastru, suindu-se
cu sufletul la muntele Limanului Ceresc . Dar simţea ce se petrece cu cele
ascunse ale celor loviţi de valuri furtunoase, sau de  încercările vieţii celor
dragi, pe care îi cuprindea în rugăciunile reculegerilor spirituale.

Iată  un caz concret.  Avea pe  fratele  său, preot stavrofor,  Vicar
Eparhial, Cornel, internat în spitalul din Arad de mai multe zile, în stare
gravă, fiind între viaţă şi moarte. Cum şi-l iubea cum nu se putea mai mult,
simţea că starea fratelui Cornel se află în faţa fatalului deznodământ, în faţa
morţii, mai precis, în pragul trecerii, despre care Cartea Sfântă ne face să o
simţim, căci, Ea zice: „Hotar ai pus vieţii mele, pe care omul nu-l va trece”.
Episcopul Andrei trăise noaptea cea mai tensionată, când parcă sudori de
sânge  îi  inundau  faţa.  În  dimineaţa  acelei  nopţi,  soseşte  la  serviciu
consilierul  cultural  al  Episcopiei,  preot  stavrofor  Caius Turic.  Acesta  era
grăbit de a însenina faţa şi a aduce mângâiere episcopului, prin comunicarea
unei  veşti  bune  de  la  spital,  asupra  stării  lui  Cornel,  spunându-i:  „Prea
Sfințite, înainte de a pleca de acasă, am sunat la telefon spitalul, care mi-a
răspuns că părintele Cornel a avut o noapte liniştită şi că se simte mai bine.”
Episcopul îi răspunde: „La orele cinci, Cornel a murit”.

N-a terminat bine episcopul cu răspunsul, că a şi sunat telefonul de
la spital, anunţând moartea lui Cornel, săvârșită la orele cinci dimineaţa. Așa
s-a  depănat  viaţa  trupeacă  şi  sufletească,  viaţa  sa  pământeană,  a
Episcopului Andrei Magieru.

S-a stins  brusc,  dar senin, iar râvna sa de adevărat  urmaş al
Sfinților Apostoli a cinstit-o prin stăruinţă şi rugăciune, cu frică de a nu
fi  rămas multe  neîmplinite  faţă de Dumnezeu,  de Biserica  Lui  şi  de
semeni. Trupul  Episcopului  de  pie  memorie  Andrei  Magieru  a  fost
înmormântat la umbra mânăstirii  Hodoş-Bodrog, alături  de Episcopul Dr.
Grigorie Gh. Comşa, antecesorul său în Jeţul Episcopal al Aradului.

„Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească între cei binecuvântaţi din
Împărăţia Cerească”.

Episcop  Dr.  Nicolae Corneanu
S-a născut la 21 noiembrie 1923 la Caransebeş şi a fost Episcop al

Aradului între anii 1960 şi 1962.
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Succesorul pe scaunul Episcopal al Eparhiei Aradului, Ienopolei şi
Hălmagiului, al Episcopului Andrei Magieru,  a fost  Dr. Nicolae Corneanu,
profesor titular la Institutul Teologic din Sibiu.

Această  succesiune  a  fost  aceea  pe  care  a  dorit-o  şi  răposatul
Episcop Andrei Magieru, care în faţa slăbiciunilor fizice, făcuse o cerere de
a i se da un Arhiereu Vicar la Episcopia Arad.

În  cererea  sa,  Episcopul  Andrei  Magieru  menţionează  şi  cere  de
vicar pe Arhimandritul Profesor la Institutul Teologic Universitar din Sibiu,
Dr.  Nicolae  Corneanu.  Arhipăstorirea  ca  Episcop  al  Aradului  a  lui  Dr.
Nicolae Corneanu a fost de scurtă durată.

Devenise vacant  jeţul de Mitropolit al Banatului şi Arhiepiscop al
Timişoarei, la care a fost ales Înalt Prea Sfinţitul Dr. Nicolae Corneanu. 

Deşi  perioada  de  la  Arad  a  fost  scurtă,  s-a  cunoscut  şi  simţit
greutatea spirituală, cu caracteristici evidente. Om cu pregătire teologică
aleasă, cu smerenie modelată sub o formă deosebită, inspirând apropiere
sufletească,  cu  duh  „Părintesc”,  aşa  cum  s-a  prezentat  enoriaşilor  prin
cuvântul de instalare:

„Preoţilor  le  vin  ca  un  frate  sincer,  credincioşilor  ca  un  Părinte
purtător  de  grijă.Tuturora  vă  grăiesc  că  de  azi  poarta  reşedinţei  vă  este
deschisă, în orice timp, când inimile vă vor fi rănite şi sufletele spulberate
de vaietele durerilor, când liniştea vă va fi spulberată, căutând balsamul.”

Îmi aduc aminte că, atunci când la Mânăstirea din Cartierul Gai—
Arad, s-a produs o mare tulburare, se zicea din cauza unora dintre cei ce se
aflau pe funcţii înalte, unii, care au săvârşit fapta, s-au dat în spate şi au pus
în  faţa  judecății  pe  aceea  care,  legal,  deţineau  răspunderea.  Ea  a  fost
încrezătoare în cuvîntul  celor ce controlau şi a pledat în nevinovată,  dar
neputând  suporta  otrava  trădării,  conştiinţa  laşităţii  altora,  a  ajuns  la
deznădejde şi tristă  pedeapsă. 

Mitropolitul  Nicolae,  care gira Jeţul vacant al Aradului, a venit la
Arad şi pe cei în cauză i-a întrebat: „Aţi putut dormi bine azi noapte?”. Ei au
răspuns  că  da.  Arhipăstorul  le-a  răspuns:  „Mă  mir…”,  sfidându-i  cu
privirea.

Aşa  l-am  văzut  pe  Episcopul  Aradului  Nicolae,  aşa  îl  văd  şi
astăzi pe Mitropolitul Banatului. Aşa se cere a fi  Slujitorii Bisericii lui
Hristos  care  au stat  şi  stau pe  scaunul  Sfintei  Taine  a  Pocăinţei,  să
răscolească conştiinţa penitentului, ca să îl facă să se ridice din starea
de  amorţire,  ca  un  creştin  nou,ca  un  om  nou,  care  să  fie  demn  şi
răspunzător de ce cugetă, vorbeşte şi face.
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Episcopul Teoctist Arăpaşu
Episcop al Aradului între anii 1962 -1973.
Episcopul Teoctist Arăpaşu  succede în Jeţul Episcopal al Eparhiei

Aradului.
Înalt Prea Sfinţitului  Dr. Nicolae Corneanu, ajuns acum Mitropolit

al Banatului. 
Prea Sfinţitul Teoctist Arăpaşu este  moldovean, fiu din popor, cu

chemare din copilărie la Altarul Domnului.
De la 13 ani, trăieşte şi creşte în atmosfera miresmată a tămâiei şi a

canoanelor mânăstirii ortodoxe, devenind treptat la vrednicia şi starea urcării
treptelor în Biserica Ortodoxă  Română, pe care o deţine cu vrednicie, cu
depline puteri spirituale, robust şi sănătos la trup şi la vârstă, trecut fiind de
80 de ani.

Îmbrăcând  mantia  călugăriei  din  copilărie,  făcând  Legământul
monahal,  îl  păstrează şi respectă cu sfinţenie,  având preocupări  legate  de
înduhovnicire în desăvârşire spirituală, străduindu-se  să crească în Hristos
zi de zi şi permanent în cursul întregii sale vieţi, fiind cel în care să se arate
chemarea lui Dumnezeu, ca şi Avram.

Înscrie în viaţă urcările de desăvârşire şi slujire, diacon, arhimandrit,
arhiereu Vicar Mitropolitan, Vicar Patriarhal, Episcop Eparhial al Aradului,
Mitropolit al Olteniei, Mitropolit al Moldovei şi apoi Patriarh al Bisericii
Ortodoxe Române.

Se cunoaşte că a trecut cu râvnă şi cu vrednicie aleasă după roadele
recunoştinţelor pe care le culege şi după ocrotirea divină de care are parte,
că şi la această vârstă să poată sluji Biserica lui Dumnezeu, zi de zi, cum
puţini slujitori au avut asemenea dar.

Azi, când fac această încrustare, îi urez Prea Fericitului Teoctist cele
ce i le-am urat la aniversarea octogenară: Bunul Dumnezeu să-i dăruiască
îmbucurătoare  arhipăstorire,  să  o  poată  îndeplini  cu  aceeaşi  râvnă  şi  cu
depline puteri spirituale şi fizice, încă mulţi ani înainte.

În ziua de 29 mai 1999, Universitatea din Târgu Jiu i-a acordat titlul
de  Doctor  Honoris  Causa  Prea  Fericitului  Teoctist  Arăpaşu,  Patriarhul
Bisericii  Ortodoxe  Române,  pentru  demnitatea  şi  cumpănita-i  activitate
spirituală,  religioasă,  culturală,  socială,  liturgică,  arhierească  şi
gospodărească a Patriarhiei. 
Episcopul Dr. Visarion Aştileanu

Succesorul Episcopului Teoctist Arăpașu în jețul eparhiei Aradului,
a fost Dr. Visarion Aștileanu, născut și format în cultul greco-catolic.
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Episcopul Visarion Aştileanu s-a născut la 14 martie 1914 în Cluj-
Napoca  şi  a  fost  Episcop  al  Aradului  între  anii  1973-1984.  După  ce  a
terminat  liceul  și  Academia Teologică  din Cluj,  continuă înalte  studii  de
teologie la  Roma, fiind bursier al Institutului  De  Propaganda Fide,
unde şi-a luat licența..Tot la Roma își ia doctoratul în teologie și filozofie,
cu calificativul Magna cum laude. Este cunoscut istoric că, Biserica Greco-
Catolică  unificată  cu Roma, este rezultatul luptei  dusă în sânul Bisericii
Ortodoxe  Române  de  către  Austro-Ungaria,  în  scopul  deznaţionalizării
poporului român, pentru a se pierde din Transilvania, ca neam şi limbă.

În acest scop s-a folosit de Biserica Romano-Catolică, care a reuşit
prin curse amăgitoare ca Atanasie, Mitropolitul Ortodox din Alba Iulia să
treacă la catolicism, cu un număr de protopopi, momiţi de anumite avantaje,
să semneze actul de trecere la unire cu Roma, înfiinţând în Transilvania aşa
zisa Biserică Greco- Catolică.

Visarion  Aştileanu,  până  în  anul  1948,când  regimul  comunist
instalat în România a desfiinţat şi interzis existenţa Bisericii Greco-Catolice,
a fost preot în Biserica Unită cu Roma. Prin actul din 1948,  Biserica Greco-
Catolică, cler şi popor, revin cu toate bunurile sale materiale şi spirituale la
Biserica  Ortodoxă.  Prin  actul  revenirii,  foştilor  preoţi,  li  s-a  acordat
administrativ, un procent în conducerea Bisericii Ortodoxe.  Drept urmare,
la revenire, greco-catolicii  au trebuit să semneze o declaraţie de revenire.
Dr. Visarion Aştileanu nu a semnat o  asemenea declaraţie  decât în
1958, după zece ani de puşcărie.

Devenit  ortodox,  Dr.  Visarion  Aştileanu  a  fost  numit  Vicar  II  al
Patriarhiei,  cu titlul  Episcop Vicar Patriarhal.  După câţiva ani,  Episcopul
Vicar  Patriarhal  Visarion  Aştileanu  este  transferat  ca  Episcop  Vicar  al
Mitropoliei Sibiului. După trecerea Înalt Prea Sfinţiei Sale Teoctist Arăpaşu
pe jilţul Mitropoliei Olteniei, Episcop al Aradului este numit Dr. Visarion
Aştileanu. În această perioadă, Episcopia Aradului are ca Vicar Episcopal pe
Prea  Sfinţia  Sa Gherasim,  care  după un timp  de  funcţionare  ca  Episcop
Eparhial  al  Aradului,  la  venirea lui  Dr.  Timotei  Seviciu,  a  revenit  Vicar
Eparhial .

Episcopul Dr. Timotei Seviciu
Născut  la  Timişoara,  în  4iunie  1936,fiu  de  profesor,  Episcop  al

Aradului din 2 decembrie 1984 până în prezent.
Succesorul Episcopului Visarion  la Arad, a fost Prea Sfinţia Sa, Dr.

Timotei  Seviciu.  Prea  Sfinţia  Sa  a  fost  Episcop  Vicar  al  Mitropoliei
Timişoara. Originar din Banat, după serviciul primit, tatăl său e legat şi de
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Şiria,  şi  de Dieci,  judeţul  Arad.  La bază are  studiile  secundare făcute  la
Timişoara,  studii  universitare  la  București  şi  calificative  excepţionale,  în
ţară şi în străinătate. Intră ca profesor la Seminarul Teologic din Caransebeş,
unde devine unul dintre colaboratorii cei mai distinşi,  are cinstea de a fi
coleg şi cu episcopul dinainte al Aradului,  Nicolae Corneanu. Acesta,
observându-i  meritele  de  înalt  slujitor  al  bisericii  cu  o  cultură  solidă,  îl
cheamă de la Caransebeş în administraţia  eparhială, pe postul de Secretar
Eparhial la Arad, ca înalt şi sincer colaborator.

Prea Sfinţitul Episcop Timotei, cu fire blândă, bun psiholog, trecând
prin  toate  posturile  ierarhice  și  administrative  la  Mitropolia  Banatului,
urcând la cea de Vicar Mitropolitan, face votul monahal şi urcă în treapta de
Arhimandrit. Atmosfera  fiască creată în faţa Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit
al Banatului este îmbrăcată în mantia spirituală, în baza căreia, la vremea sa,
Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit al Banatului îi acordă înalta recomandare şi
aprobare spre a fi chemat şi ales prin unanimitatea voturilor membrilor
Adunării Electorale, ca episcop titular al Episcopiei Ortodoxe Române
a Aradului, Ienopolei, Hălmagiului şi Hunedoarei.

Prea Sfinţitul Episcop Timotei a luat contact cu Parohia Buteni,
slujind  sfânta  vecernie  la  întoarcerea  spre  Arad,  după  învestirea  ca
protopop  a  preotului  Ioan  Brădean,  precum  şi  la  o  comemorare  a
eroilor, când a vorbit despre cinstirea pe care le-o datorăm.

În duminica din 11 decembrie 1994 a descins în parohia Buteni  la
invitaţia parohului Marinică Ciucur, la întoarcerea de la parohia Moneasa.
A slujit sfânta vecernie şi hirotonisirea întru  iconom a acestuia.

Prea Sfinţia Sa, cu acest prilej, a vorbit despre „dreapta credinţă şi
bazele ei”. În cadrul acestei vizite arhiereşti, corurile parohiei –bărbătesc şi
mixt – au susţinut un bogat şi frumos concert de colinde  religioase, care a
fost bine apreciat de Prea Sfinţia Sa, Părintele Episcop Timotei.

Prea  Sfinţia  Sa,  Episcopul  Dr.  Timotei  Seviciu,  după
evenimentele  din decembrie 1989, a început acţiunea de construire a
unei noi catedrale episcopale. Motivele: catedrala actuală este  prea mică
şi nu e în centrul oraşului, unde lipseşte lăcaşul de cult ortodox.

S-a obţinut cel mai potrivit loc: la intersecţia liniilor de tramvai din
Aradul  Nou, Micălaca  şi  Gara C.F.R.,  înconjurată  de străzi  cu vedere şi
deschidere, neînchisă de clădiri  de nicio parte. Clădirea este în lucrări  pe
etape,  ţinându-se  cont  de  cheile  de  legătură  de  bază  pentru  siguranţa
consolidărilor spre unitate.

La  început  s-a  lucrat  subsolul,  sub  toată  clădirea.  Subsolul  e
amenajat  ca spaţiu  de biserică unde se ţin  slujbe religioase  zilnic,  după
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programa de Catedrală. Alături de corpul catedralei s-a adus o bisericuţă de
lemn în care se fac slujbe zilnice, cerute de credincioşi la ceremoniale.

Catedrala  are corpul ei clerical, cu prezenţă de serviciu toată ziua,
care  aduce frumoase sume fondului  de donaţii,  care  se  realizează  zilnic,
dând mult curaj Prea Sfinţitului Episcop Timotei spre sporul tot mai mare,
în văzduh al construcției.

Miercuri, 28 aprilie 1999, Senatul Universităţii din Petroşani, județul
Hunedoara  a  acordat  Prea  Sfinţitului  Episcop  Dr.  Timotei  Seviciu  al
Aradului şi Hunedoarei, titlul onorific de doctor Honoris Causa. Acest act s-
a împlinit în municipiul Petroşani.  Azi, 30 aprilie 1999, subsemnatul am
felicitat  pe  Prea  Sfinţia  Sa,  printr-o  telegramă –  Petru  Bejan,  preot
veteran de război în Rusia, decorat cu „Coroana României” în grad de
cavaler, cu Panglica de virtute militară, Lt. Col. în rezervă.

 „De va strica cineva templul lui Dumnezeu, îl va strica şi Dumnezeu
pe el, pentru că sfânt este templul lui Dumnezeu” Corinteni: 3, 17.

La începutul anului 1995, s-a înfiinţat şi organizat o nouă Sfântă
Mânăstire de maici în satul Roşia, peste Crişul Alb, de la Buteni. Roşia
este un sat care era pe cale de dispariţie prin emigrarea locuitorilor, după
Primul Război Mondial, prin apariţia reformei agrare, care a dat cetăţenilor
din satele de deal-munte, pământ în satele de câmpie, formând „colonii” de
agricultori.

În acelaş timp au fost împroprietăriţi şi în oraşul Sebiş cu loturi de
case din moşia grofului Wenhaim, care avea locuri în cadrul perimetrului
dintre Buteni, Sebiş și Prunişor.. Şi aici s-au răsplătit în terenuri pentru case,
foştii luptători din război şi funcţionarii din zona Sebiş.

Aşa s-a ajuns că locuitorii din Roşia, fără proprietate de teren, ca şi
cei din Valea Deznei, căutând să-şi temeinicească o viaţă mai mulţumitoare,
să plece din satele sărace, să nu se mai chinuiască a trăi din ocupaţia de
zilier, coborând zilnic spre comunele unde găseau muncă de zilieri, cu plata
umilitoare şi cu oboseala deplasării la distanţe pentru puţinul câştig, din care
n-aveau posibilitatea să-şi poată uşura viaţa, nici necum să poată agonisi un
viitor copiilor lor.

În  cazul  celor  din  Roșia,  părinţii  lucrau  ca  şi  zilieri,iar  copiii  au
coborât  spre  Sebiş,  Buteni,  Ineu,  Pâncota,  ajungând  ucenic  în  diferite
meserii, părăsind satul şi aşezându-se pe unde vedeau că le poate surâde un
viitor mai bun. Astfel,  în Roşia nu au mai rămas decât câteva suflete de
bătrâni, 31 de case.

Ţin  să  arăt  că  locuitorii  din  Roşia,  majoritatea  a  părăsit  Biserica
Ortodoxă, formând  din satul lor un cuib numeros, de comunitate baptistă.
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La aceasta s-a ajuns din însăşi viaţa lor de muncitori zilieri, care i-a
adus  în  contact  cu  membrii  cultelor  neoprotestante,  iar  tinerii  lor  ajung
ucenici,  meseriaşi,  ai  căror  patroni  erau  baptişti.  Puţini  au  rămas  la
sărăcăcioasa lor gospodărie şi vatră strămoşească. 

Bine  inspirat  a  fost  Prea  Sfinţia  Sa,  Episcopul  Dr.  Timotei
Seviciu, înfiinţând pe vatra fostei Parohii Roşia, Protopopiatul fost al
Buteniului, o mănăstire.

Credincioşii,  jar  nestins  din  vatra  ortodoxiei  ,  care  au  donat
clădirea bisericii, a  casei parohiale, grădinile parohiei, precum şi terenul
agricol obţinut prin Legea 18 pentru înfiinţarea, în locul parohiei,a unei
Mănăstiri Ortodoxe.

Credincioşii  dau  tot  concursul  moral  şi  material  mănunchiului  de
maici care luptă cu râvnă şi dragoste la temeinicia şi dezvoltarea ei ,zi de zi,
a obştei monahale din Roşia–familia lor spirituală cu altar luminat de flacăra
care le conduce pe drumul slujirii lui Hristos şi mântuirii sufletului lor.  Prin
slujirea lor şi a bunilor creştini, toți  se vor adăpa şi întări când vor căuta aici
să-şi vindece sufletele în momente de cumpănă,  de întunecime şi zbucium
spiritual.

Sunt fericit că Vatra Ortodoxiei ce a dăinuit pe pământul Roşiei sute
de ani strălucită, prin viaţa şi activitatea neîntreruptă a atâtor preoţi devotaţi,
cântăreţi  talentaţi,  ca ultimul,  Lazăr,  şi  credincioşi  de mare strălucire   ai
ortodoxiei,  acum,  din  Împărăţia  veşniciei  saltă  de  veselie,  că  vatra
ortodoxiei din Roşia, ameninţată de dispariţie, s-a încălzit şi s-a transformat
în vatră monahală.

Am cunoscut satul Roşia din fragedă copilărie, mergând cu părinţii
la  vărul  tatălui,  Măceş  Vasile,  drum  făcut  peste   culmi,  cu  elanul  de
odinioară. După ce am ajuns preot în satul Buteni, am ajutat, prin suplinirea
parohiei  în  perioade  vacante.  În  anul  1957,  în  urma  delegaţiei  sfinte  a
Episcopului de pie memorie Dr. Andrei Magieru, fiind eu preot misionar pe
raionul Gurahonţ, am primit  sub supraveghere parohia Roşia, fiind clădirea
bisericii foarte ruinată. Preotul paroh era un preot distrus sufleteşte şi ruinat
trupeşte de şicanările, tratamentele şi transferarea de către regimul comunist,
din Banat în Roşia, văduv, care-şi chinuia viaţa şi şi-o distrugea complet.

În  înţelegerea  cu  parohul  şi  cu  consiliul  parohial  am organizat  o
misiune religioasă, iar în adunarea parohială am luat măsuri de consolidare a
bisericii  şi  a  casei  parohiale.  Eu  le-am  făcut  plan  şi  deviz,  cu  preotul
Plămădeală din Cil, care a fost angajat să repare biserica şi să-i aplicăm o
pictură. Gestionar am fost subsemnatul.
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Lucrarea s-a executat  şi  tot  în 1957 am sfinţit  biserica.  N-a durat
mult  reparaţia  şi  pereţii  bisericii  s-au  degradat  din  nou,  ameninţând  cu
surparea. A trebuit să se aplice o consolidare mai lungă a pereţilor, ceea ce a
dus după sine pierderea picturii.

Înfiinţarea Mânăstirii din Roşia, cu hramul Sfinţilor Arhangheli
Mihail  şi  Gavril,  este o hotărâre ce va aduce mare aport spiritual şi
consolidarea credinţei  ortodoxe în acest  bazin  al  Crişului  Alb,  de  la
Porţile Zărandului, unde acţiunile sectare s-au înrădăcinat mult. Nu e
mânată biserica cu uşurătatea ce este la temelia fluctuaţiei religioase,
care se produce nu pe bază de dogmă, ci prin alte mijloace, din care
convingerea lipseşte complet.

Oaza mănăstirească, ca şi prezenţa vieţuitorilor în cercul apropiat,
văzut ca şi contact social, pot fi şi crea simţăminte de trezire.

Dumnezeu să fie cu cei ce o au gândit, iniţiat, organizat, o ţin sub
purtarea de grijă, să binecuvânteze pe măicuţele de acolo, pe toţi lucrătorii
şi pe toţi închinătorii. Amin.
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Unirea la Ineu de jure şi de facto

Aurel Dragoș,
Ineu, Judeţul Arad

Abstract
Reading  the  Declaration  of  Unification  of  Transylvania  with  the

country on December 1st  1918 consecrated the Great Union of Romanian
territories in the Danubian-Carpathian space.

Transylvania  became  united  with  the  country  but  in  reality  the
Hungarian administration gave up only after the release of Transylvania by
the Romanian Army. The liberation of the territory happened gradually, by
giving fierce battles for each piece of Romanian land. 

A history page was also written about the liberation of Ineu locality,
in Arad County, on a feast day, the first Easter day (April 20, 1919).

Keyword: Ineu, Arad, Transilvania, Union, Oficers, Romanian Army

Oraşul Ineu (de astăzi), a fost reşedinţa Comitatului Zărand (1626-
1741), un opidum cu o dezvoltare înfloritoare - în acele vremuri - este aşezat
într-un Areal încărcat cu istorie. Putem spune că, la fiecare pas călcăm pe o
glie însângerată, în urma atâtor bătălii ce s-au dat pentru stăpânirea acestor
locuri.

Ineul ca poartă de intrare pe Valea Crişului Alb - în amonte - spre
zăcămintele  aurifere  din  Apuseni,  a  plătit  un  tribut  greu  în  vieţi,  dar  şi
materialiceşte.

Ca să argumentez afirmaţiile mele, am să apelez la istoria faptică. Nu
fac aserţiuni!

Pe trei  văi ce izvorăsc de sub Munţii  Codru-Moma, pe dâmburile
unor dealuri greu accesibile, au fost dezvăluite trei fortificaţii dacice, datate
sec. I î. e. n. - sec. I - II - e.n. (1968-1969)
- Valea Clitului - Gureţul Negrilor (mijloc)
- în dreapta (pornind de sub Vârful Moma), peste un deal şi o vale, găsind
Cetatea Botfei, pe dealul cu acelaşi nume (Cetăţeaua).
- în stânga, peste un deal şi o vale, se află fortificaţia de pe dealul Jidovina.

Iată deci un triunghi - nu celebru - ci unul al cunoaşterii fiinţialităţii
noastre pe aceste meleaguri.
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Românii au servit în dese rânduri, drept zid ocrotitor Creştinătăţii şi
civilizaţiei europene, iar ţara a fost, invocându-se dreptul divin al puterii cu
care au fost hărăziţi, subjugată - alternativ - între Împărăţia Austro-Ungară
şi Semiluna turcească.

Chiar  dacă  au  fost  despărţiţi  de  stăpâniri  străine,  Românii  din
Moldova, Ţara Românească, Banat şi Transilvania, au realizat unitatea lor
de limbă, credinţă, obiceiuri,  pe care stăpânitorii efemeri nu le-au putut-o
distruge.

Marele Areopag de la Paris - prin Pacea de la Trianon - a pus capăt
unei stări tragice pentru popoarele din fosta Împărăţie Austro-Ungară. Au
înţeles că niciodată omenirea nu va conteni  cu măcelurile,  atâta timp cât
principiul  moral  al  autodeterminării  nu  va  fi  realizat  prin  stabilirea  de
graniţe etnice.

Istoria Omenirii dezvăluie că nici un popor nu s-a putut consolida pe
tărâm  intern  decât  pe  temeiul  unei  politici  morale.  Principiul
autodeterminărilor naţionale era singura cale deschisă popoarelor.

Se vehiculează o idee periculoasă şi nocivă, care ridică numeroase
semne de întrebare, sau mai la obiect, qui podest? Aserţiunile unor domni de
la Bucureşti mă duc cu gândul la terenurile cu nisipuri mişcătoare.

Conştiinţa naţiunii române ca etnie şi popor de sine stătător, în toate
ţinuturile  locuite  de  ei,  transcende  orice  altă  interpretare.  Manifestările
populaţiei  române din toate  localităţile  Transilvaniei,  fără a  fi  mobilizate
prin facebook, Televiziuni sau Radio, sunt o dovadă peremtorie a conştiinţei
naţiunii române.

În  rândurile  următoare,  descrierea  faptelor  petrecute  în  toamna
anului 1918 până în august 1919, sunt argumente fără tăgadă, care confirmă
spusele de mai sus.

Intrarea  României  în  Primul  Rozboi  Mondial  din august  1916 de
partea Atlantei,  a fost semnalul că,  provinciile  româneşti  pot fi unificate.
Jertfele lăsate pe coastele Munţilor Carpaţi, la Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz, au
fost resorturile care au mobilizat  întreaga naţiune română în speranţa că,
idealul  milenar  poate  fi  şi  trebuie  înfăptuit.  În  fapt,  a  fost  acel  moment
istoric în care dorinţa şi putinţa, şi-au dat mâna în realizarea Unirii Ţărilor
Române cu Transilvania.

După  intrarea  României  în  război,  guvernul  maghiar  a  înăsprit
legislaţia aplicată populaţiei române din Transilvania. Cântecul de Lebădă al
Imperiului Austro-Ungar, i-a scos din minţi pe guvernanţii maghiari, care au
uzat de toate mijloacele pentru a nu pierde Transilvania, de a nu o lăsa să se
unească cu Ţara Română.
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Unificarea  teritoriilor  locuite  de  români,  a  fost  sentinţa  istoriei,
realizată de facto şi de jure de însăşi istoria civilizaţiei umane. Pacea de la
Trianon  (4  iunie  1920)  a  consfinţit  o  realitate  şi  un  adevăr  istoric.  Noi
Românii vrem să trăim împreună.

Bătălia  pentru Marea  Unire,  a  început  cu multă  vreme înainte  de
înfăptuirea  ei.  Corifeii  Unirii  înaintează  un  Memorandum în  1896,  către
Cancelaria imperială, text scris de Vasile Goldiş. Din păcate, au surpriza ca
acest memorandum fără a fi citit de împărat, este remis guvernului maghiar,
a cărui membri, în spatele unei blândeţi mimate, vor fi tot mai crânceni în
relaţia cu populaţia română din Transilvania.

Ştefan Tissa ajunge în fruntea guvernului maghiar în 1903, iar de la
înalta tribună a Dietei clamează, … “fericirea neamului român, nu poate fi
decât înfrăţirea cu ungurii”.

Toate  proiectele  legilor  învăţământului  propuse  de  ministrul  A.
Appony  de  la  acea  vreme,  urmăreau  deznaţionalizarea  românilor  prin
maghiarizare,  gratuitatea  la învăţământ  era condiţionată  de obligativitatea
cursurilor  în  limba  maghiară,  iar  profesorii  să  fie  cunoscători  ai  limbii
maghiare.

Începuturile  luptei  pentru  libertatea  naţională  sunt  din  1895,  la
Congregaţia  Comitatensă  a  PNR  (Partidul  Naţional  Român),  unde  Ioan
Suciu şi Vasile Goldiş, sunt aleşi membri ai Clubului Central al PNR, alături
de M. Veliciu, V. Mangra şi St. Cicio Pop.

La alegerile pentru Dietă din anul 1904, PNR (Arad), a câştigat în
trei cercuri electorale: Boroş Ineu, Şiria şi Chişineu Criş.

În 1904 Centrul de reorganizare al PNR se mută la Arad, aveau patru
deputaţi  în Dietă:  I.  Suciu,  dr. Nicolae Oncu, dr. Şt. Cicio Pop şi Vasile
Goldiş.

În 12 octombrie 1918 Comitetul Executiv a PNR are loc la Oradea la
insistenţele lui  Ioan Suciu. Se hotărăşte constituirea Comitetului Naţional
Român cu sediul în Arad, în funcţia de preşedinte fiind ales Vasile Goldiş, şi
încă 6 membri care să-l ajute. În cadrul şedinţei ţinută în 30 octombrie 1918
(la Oradea), Comitetul Naţional se transformă în Consiliul Naţional Român
Central,  iar  sediul  se  mută  la  Arad,  începând  cu  2  noiembrie  1918.  Cu
această dată Aradul intră în istorie, devenind capitala politică a înfăptuirii
visului  milenar  ce  se  va  realiza  la  1  decembrie  1918,  prin  citirea
Proclamaţiei de Unire de către Vasile Goldiş.

La Ineu, în 10 noiembrie 1918, pe platoul din faţa Bisericii Ortodoxe
cu hramul  Sf.  Mihail  şi  Gavril  -  astăzi  Piaţa  Unirii  -  are  loc  o  adunare
populară cu participarea a cca. 600 de locuitori, moment la care a fost ales
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Consiliul Naţional al comunei Ineu, format din 15 membri, condus de dr.
Păşcuţ Silviu şi Dascălul Pavel Dârlea. 

S-a trecut la alegerea deputaţilor ce vor participa la Marea Adunare
Naţională,  convocată  pentru  1  decembrie  1918,  în  număr  de  5:  dr.  Ioan
Suciu, Iustin Moreţia, Patriciu Covaci, Dumitru Nica şi Teodor Hălmăgean.

La propunerea venită din mulţime s-a acreditat ideea de a se alege o
delegaţie reprezentativă pentru plasa Ineu. În urma propunerilor s-a ajuns la
un număr de 22 persoane care să facă parte din delegaţie şi să participe la
lucrările de la Alba Iulia.

Iată credenţionalul delegaţilor:
1. Pac Teodor (Sfântul) – ţăran;
2. Bitang Ioan (Herpel) – tâmplar;
3. Valea Nicolae (Hoşcu) – ţăran;
4. Feier Adam (Adămuţiu lui Onişor) - agent fiscal;
5. Bătrâna Nicolae (Lăiţa Schioapii) – grefier;

Delegații Cercului Ineu la Marea Adunare

6. Stepici Constantin (Costan a lui Danciu) - secretar de plasă;
7. Voştinar Vasile (Duţu) – avocat;
8. Buţiu Constantin (Dinu Bujiţî) – inginer;
9. Tot Pavel – ţăran;
10. Popa Petru (a Alexei) – ţăran;
11. Buţiu Mihai (a Bujiţî) – ţăran;
12. Bonţa Mitru (Mitru lui Tiboc) – muncitor;
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13. Georgea Sabin (Nuţu) – avocat;
14. Brătescu Titus - fiul adoptiv al lui P. Dârlea;
15. Dârlea  Pavel  – învăţător,  a  condus delegaţia  Cercului  Ineu la

Alba Iulia;
16. Feier T. Constantin (popa Todoruţ) – preot;
17. Căprariu Ivan – profesor;
18. Bitan Gheorghe (a Șchiopului) – muncitor;
19. Moldovan Dumitru – profesor;
20. Bitang Dumitru ( a lui Măndulă) – funcţionar;
21. Albu Gheorghe (a Răcorii) – muncitor;
22. Ioan Georgea - preot protopop. 
Consiliul  Naţional  al  Plasei  Ineu a  fost  unul dintre  cele  mai  bine

organizate Consilii la nivel de comună.
În 15 noiembrie 1918, Ioan Suciu alături de Vasile Goldiş, Ştefan

Cicio  Pop,  Iuliu  Maniu,  Alexandru  Vaida  -  Voievod,  au  participat  la
Tratativele româno-maghiare ce au avut loc la Arad în clădirea care astăzi
este sediul U.A.V.

Esenţa tratativelor se poate rezuma la următorul dialog:
- ungurii: în definitiv, voi românii, ce doriţi?
- Iuliu Maniu: totală ruptură.

Pregătirea şi organizarea adunării naţionale de la Alba Iulia, a fost
încredinţată lui Ioan Suciu, la propunerea lui Vasile Goldiş. La întrebarea lui
Iuliu Maniu: “frate Ioane, cât timp ar fi necesar pentru organizarea în bune
condiţiuni a Adunării?”, răspunsul a fost 10-12 zile.

La  1  decembrie  Ioan  Suciu   prezintă  raportul  Comitetului  de
organizare, după care citeşte Credenţionalele delegaţiilor, 1228 mandate =
1228 delegaţi.

La 10 ani de la Marea Unire, Vasile Goldiş, îi aducea un omagiu lui
Ioan Suciu ...  “ca unul care cunosc mai  bine decât oricare altul  istoricul
acestei Adunări, pentru a împiedica falsificarea adevărului, mă simt dator,
acum, după zece ani, să fac următoarele constatări: adevăratul organizator al
Adunării  Naţionale  de  la  Alba  Iulia  a  fost  Ioan Suciu  … cu energie  de
admirat Ioan Suciu s-a achitat în mod splendid de sarcina primită şi naţiunea
română, lui Ioan Suciu are să-i mulţumească reuşita Marii Uniri de la Alba
Iulia”.

De jure, Transilvania era unită cu Ţara, dar de facto, vor mai trece
luni bune până când pământul Transilvan, va fi curăţat de hoardele lui Bèla
Kun, cel care declanşase revoluţia roşie în Ungaria.
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Judeţul Arad şi alte părţi româneşti au fost lăsate pradă ungurilor.
Gărzile naţionale erau înfiinţate în toate comunele, dar armamentul lor lăsa
mult de dorit şi pe deasupra, nu aveau pregătirea militară necesară.

Trupele ungureşti  umblau cu cinci  trenuri  blindate  pe toate  liniile
ferate din judeţ şi erau foarte bine înarmate; mitraliere, tunuri şi muniţie la
discreţie. Aceste trupe de represalii se deplasau mai tot timpul, au schingiuit
şi ucis în mare parte oameni paşnici, femei şi copii nevinovaţi, au jefuit tot
ce se putea găsi. Au fost identificaţi 79 de morţi în judeţ.

Armata română era aşezată pe linia Zam-Hălmagiu-Ciucea, până la
Hust. În faţa ei erau trupele lui Bèla Kun.

Divizia  II-a  Vânători  de  Munte  avea  ordinul  de  a  elibera  văile
Crişurilor  Alb şi  Negru şi  a  Mureşului.  Ofensiva  a  pornit  în  noaptea  de
15/16 aprilie  pe toată  linia.  Brigada IV-a Vânători  de Munte a atacat  cu
următoarele obiective: 1 batalion din regimentul 10 Vânători,  alt batalion
din 9 vânători şi un batalion din regimentul Horia1, obiectiv, eliberarea Văii
Crişului Alb. Asaltul Brigăzii a IV-a Vânători de Munte a fost sprijinit de 5
baterii  de tunuri  de câmp, 1 baterie  de obuziere,  1 secţie  autotunuri.  S-a
atacat pe trei direcţii:

1. Măgulicea- Vârfurile; 
2. Zeldiş-Gurahonţ:
3. Başarabasa-Tălagiu..
După  o  împotrivire  de  câteva  ore,  ungurii  abandonează  lupta,

retrăgându-se  în  dezordine.  Trupele  române  ajung  în  prima  zi  până  la
Gurahonţ-Bonţeşti. A doua zi 17 aprilie, Valea Crişului Alb este eliberată
până la Buteni-Sebiş-Bârsa.

În  acel  an  1919,  săptămâna  mare  (a  patimilor),  căci  patimile
românilor din judeţul Arad au o istorie disjunsă din patimile lui Hristos, a
fost Săptămâna luminată care a adus bucuria Învierii Domnului Isus Hristos,
dar şi îmbrăţişarea populaţiei satelor cu militarii eliberatori.

Brigada  IV-a  V.M.  îşi  stabilise  P.C.  în  localitatea  Buteni.
Comandantul  ei  a  fost  Colonel  Paulian  Constantin.  Satul  în  amonte  de
Buteni, se numea în acea vreme Kakaro (în maghiară), Căcărău în română.
Data de 17 septembrie 1919 a căzut în zi de joi, care a coincis cu marea
sărbătoare din săptămâna patimilor, Joia Mare. Războiul înseamnă jertfe. În
satul  Căcărău  au  fost  ucişi  trei  soldaţi  din  Brigada  IV-a,  prinşi  într-o
ambuscadă. Datorită eroismului lor, localitatea şi-a schimbat numele în Joia
Mare.

1 Regimentul Horia a fost creaţia lui Ioan Suciu, format din voluntari moţi, ajutat de Pavel 
Dârlea.
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Linia frontului  era  fixată  pe aliniamentul:  Bârsa-Sebiş,  iar  P.C. A
rămas  la  Buteni.  Se  aşteptau  noi  efective  pentru  continuarea  urmăririi
trupelor lui Bèla Kun pe două direcţii:

1. Bârsa-Ineu-Chişineu Criş;
2. Sebiş-Beliu-Tinca (Crişul Negru)
A doua zi, comandantul Brigăzii IV-a, Colonelul Paulian Constantin,

a plecat de la Buteni spre localităţile Bârsa-Sebiş, pentru a lua contact cu
starea  trupei,  a  discuta  problemele  ce  ţin  de  organizare  şi  pregătirea
acţiunilor viitoare.

La ieşirea din localitatea Buteni pe drumul ce duce spre Bârsa, la al
doilea pod peste Valea Mică, Colonelul Paulian este ucis mişeleşte de un
fanatic a lui Bèla Kun, pe numele lui Vass, de etnie maghiară, domiciliat în
Sebiş.

Colonelul  Paulian  Constantin,  a  fost  înaintat  -  post  mortem  -  la
gradul de general şi declarat erou al naţiunii române.

Primordialitatea  onorurilor  -  în  înfăptuirea  Marii  Uniri  -  trebuie
aduse  Armatei  Române,  care  a  udat  cu  mult  sânge  câmpurile  de  luptă,
pentru eliberarea ultimului petec de pământ românesc.

În zorii zilei de 20 aprilie 1919, I-a zi de Paşti, la Ineu soseşte prima
patrulă militară a avangardei Armatei Române, urmată la miezul zilei de un
Escadron de ofiţeri. Escadronul a fost întâmpinat, în faţa Bisericii Ortodoxe
cu hramul Sf. Mihail şi Gavril, de preotul dr. Ioan Cociuban şi de către un
număr impresionant de credincioşi. În faţa bisericii, escadronul s-a aliniat şi
a cântat “Hristos a Înviat”. S-au ciocnit ouă roşii şi s-a încins hora unirii. 

Din acel an, 1919, se sărbătoreşte Unirea de facto la Ineu, în ziua a
doua  de  Sf.  Paşti,  prin  prinderea  în  horă  a  tuturor  celor  prezenţi  la
sărbătoare.  Semnificaţia  ei  în  sfânta  zi  de  Paşti,  are  o  conotaţie  aparte,
aducerea aminte şi îngenunchere în memoria înaintaşilor.

Corifeii Ineului au luptat nu numai cu arma condeiului ci au mânuit
chiar  armele  de  foc  pentru  dezrobirea  neamului.  Stima  şi  respectul
posterităţii musai să fie pe măsura faptelor şi a iubirii lor faţă de ţară şi glia
străbună.

Personalitatea  Dascălului  Pavel  Dârlea  se  va  regăsi  prezentată  în
“Dicţionarul personalităţilor judeţului Arad”, aflat sub tipar.

Dr. advocat Ioan Suciu a locuit în oraşul Ineu între anii 1912-1920,
în actuala clădire a Procuraturii din oraş. A fost un justiţiar de excepţie. S-a
întors la Ineu în 10 aprilie 1919.

Onisifor  Ghibu  consemna  după  două  decenii  de  la  Marea  Unire:
“Ioan Suciu era socotit ca cel mai curat om politic al Ardealului şi cel mai
priceput în materie de organizare, luptător fără prihană şi odihnă”.
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Piatra funerară ridicată în memoria Dascălului Pavel Dârlea
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Aşezăminte umane. Spații. Migrații. Populații

Florica R. Cândea,
Arad

Aşezări
Cu siguranță, elementul românesc formează populația cea mai veche

și cea mai numeroasă din județul Arad. Se pomenește despre acest fapt în
Cronica lui  Anonimus,  o compilație  târzie,  care tratează  etapele  cuceririi
șesului panonic de către maghiari și pomenește despre existența românilor și
slavilor  în  aceste  regiuni  din veacul  al  IX-lea unde își  aveau vechea lor
organizație cnezială și voivodală. Ungurii așezați în șesul Tisei erau puțini
numeric,  iar  expansiunea  lor  începe  înspre  Arad  prin  secolul  al  XII-lea,
aspirând cu Valea Crișului și a Mureșului sporadic, de unde se văd și azi
localități cu nume românesc, unde locuitorii se îndeletniceau cu pescuitul și
agricultura.

Românii din Arad îi găsim pomeniți pentru prima oară pe la 1241 în
opera  poetică  Carmen  Miserabile,  scrisă  de  cronicarul  Rogerius  de  la
Oradea Mare. Despre populația Văii Crișului Alb s-a scris în 1318, când
regele Carol Robert redă măestrului Lehl patronatul mănăstirii Sf. Dionisiu
împreună cu satele românești și împrejurimi. Tot acum începe o propagandă
de catolicizare, astfel teama printre preoții ortodocși face să se îndrepte spre
Lipova și Valea Mureșului, dar pe la 1366 aceștia sunt urmăriți spre a fi
aspru pedepsiți.

Întinderea  ținuturilor  populate  cu  români  continua  permanent  în
Văile Mureșului și cele ale Crișurilor, iar localitatea Crâștior, Brad avea, pe
la 1415, să fie cunoscută ca reședință a voievodului român. Apoi se va afla
și  de  voievodatul  de  Hălmagiu  (1451),  voievodul  Moga,  iar  dinspre
Podgoria arădeană se cunosc iobagi care munceau domeniile Bathoreștilor
(1441-1444).

Tot acum vin de la deal și munte familii pe moșiile Șiriei, dar şi din
Albania și Macedonia.

La 1526 turcii, după Bătălia de la Mohacs, ajung să prefacă Ungaria
în  provincie  turcească  iar  Evlia  Celebi  străbate  județul  nostru  dinspre
Timișoara (1660-1664). Înspre Oradea se va delecta cu descrierea Cetăților
din  Arad,  Lipova,  Șoimoș,  Ineu,  Dezna,  Șiria.  Evlia  Celebi  va  descrie
Cetatea arădeană ca una cu întărituri de pământ și lemn cu două porți mari,
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una spre nord, alta spre Timișoara, dar și cele câteva colibe unde, odată pe
an se ținea  un mare târg.  În  drumul  său găsește  populații  numeroase de
români la Șicula, Zărand, Salonta, dar și în Gyula, Ungaria.

Așa se face că și bănățenii trec spre Arad și se afiliază populației din
satele de pe Valea Mureșului, iar cei din Alba să vină înspre satul Curtici
sau alte câteva sate din jur.

***

Naționalități
Germanii, sârbii, maghiarii erau favorizați, elementul românesc fiind

aproape neglijat de Curtea de Viena în veacul al XVIII-lea.
Ungurii se  vor  vedea  bine  reprezentați  în  trei  etape  după  cum

urmează:
- 1669-1751;
- 1751-1780 (partea de apus de Arad);
-  a treia  este  perioada secolului  al  XIX-lea bine sistematizată  din

punct de vedere organizatoric.
Aceasta din urmă va popula aproape de Mureș, ținut Valea Seacă, în

sus de Radna, apoi Valea Crișului Negru și Alb, Sebiș, Hălmagiu, Brad.
Astfel  au apărut  pe Valea Seacă satele  Zimand-Ujfalu,  Zimănduț,

Sânleani, Fackert,  coloniști  care se vor
așeza în Macea, Curtici și pusta Topila
dinspre  pusta  St.  Tamaș  sau  jud.
Nograd,  Heves  (Bankut).  După
Revoluția din 1848 din Ungaria aceștia
au cerut pământ și s-au așezat începând
cu 1851 în Zimand, satul Sânleani fiind
cunoscut  din  1854  și  populat  cu
coloniști  din  Dombegyhaz  sau
Nagymajlath.  Tot așa va fi la Zerindul
Mare, Satu Mic și Țipar fiind cunoscute

între 1883-1892, coloniștii fiind aduși din
Bihor, Sătmar și Maramureș, iar ținuturile

Variaș  (1828)  au  fost  populate  cu  unguri  din  Szentes,  Csongrad,
Hodmeszovasarhely.

În Curtici, Macea, ungurii au fost aduși ca lucrători de pământ din
Maramureș, Sătmar și Ardeal.
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În Vărșand au fost aduși din Heves, Nagykor sau Szentmihay, iar în
Pecica din Egyek și Szabolcs. Astfel au apărut Pecica Maghiară și Peregu
Mic. Tot acum s-au așezat coloniști și în Honț, Șilindia, Galșa și Pâncota
dinspre Bătania.

Ciangăii  din  Bucovina,  cam  126  familii,  au  fost  strămutați  în
Panciova,  dar  aceștia  au  preferat  Șiria,  Ghioroc,  Cuvin,  Pâncota  (1872-
1882).

Germanii și  șvabii se  infiltrează  în  județul  Arad  pe  vremea
împăraților Leopold I, Iosif I, Carol III, Maria Teresa în secolul al XVIII-
lea. Aceștia lucrau pământuri, ca și coloniști, în zonele dinspre Pănatul Nou,
Glogovăț,  Sft.  Ana (înființată  în  1702) Sft.  Martin  (1850),  apoi  ajung la
Peregu Mare, Semlac, Pâncota și în alte zone. Acești coloniști au fost aduși
din câteva zone: Franconia, Mainz, Lorena, Baden, Wurtemberg (Coloniștii
din Sft.  Martin au fost  aduși de Francisc Harucker cu nemți din Baden).
Elementul german îl vom găsi în număr mai mic risipit și la Macea, Galșa,
Țipar, Păulișul Nou.

În concluzie, germanii figurau până la jumătatea veacului al XVIII-
lea ca  advenae (vinituri). Ei locuiau în părți de oraș numite Nemet-varos,
Oraș german și locuiau aici alături de români. Maghiarii aveau Magyar utca
(Episcop  Radu).  Aradul-Nou  se  numea  Oraș  sârbesc,  Racsvaros,  dar
elementul covârșitor era al germanilor. Populația se ocupa cu îndeletniciri
ori meșteșuguri (1743).

Enumerăm  câteva:  restauratori  (educilla),  olari,  pescari,  tăbăcari,
cizmari,  dulgheri,  comercianți,  fierari,  fauri,  rotari,  îngrăditori,  sitari,
geamgii,  bărbieri,  lumânărari,  tâmplari,  aurari,  comercianți  de  verdețuri
(herbarius) ș.a.

Germanii se îndeletniceau cu meșteșugurile și comerțul, românii și
sârbii cu agricultura și unii maghiari practicau cărăușia.

Să  spunem  că  Sigismund  Edelspacher,  ca  nobil  al  Imperiului
German,  născut  la  Kaschau  (1681),  azi  Kosice,  a  devenit  mare  moșier.
(Zimandul  Nou,  Zimandujfalu  a  fost  înființat  în  1852 prin  popularea  cu
producătorii de la tutun aduși din Pustă de Csernovics (Ujfalu) aproape de
frontiera  româno-ungară  datorită  pierderii  terenului  de  către  Csernovics
Peter în urma unui joc de cărți.

Tot din Germania a venit și familiile Friebeiz de Rajka (1658) sau
Frummer (Szende), Konrad Anton Mannsdorf, Franz Mittinger, Iosef Redl,
Osvald Vizer,  dar și  Johan Georg Haruckern ce care a  construit  Cetatea
Aradului (1723), baron cu o moșie de 95 localități în trei comitate. Însă cum
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elementul  maghiar  prindea  consistență,  germanii  pierd  treptat,  oarecum
elementul, maghiarizând originile.

Iată, familia Almay, înnobilată în 1835 devine Almasi, după Joseph
Wurm  din  Pesta.  Proprietarul  mai  multor  sate  din  Podgoria  Aradului,
Dietrich Joseph, baron de Landsee a fost  indigenat  în 1827. Iar Brunech
Karol primește (1828) moșia de la Cermei, Konigsegg de Rothen primește
domeniul Sebiș, iar Szalbeck Jakab domeniul de la Petriș. Preoții romano-
catolici erau obligați să propage limba maghiară.

Un caz aparte este al lui Franz Haruckern, cel care a așezat pe moșia
sa germani în Szent Marton, Sân-Martin, deci devenind o comună germană
și catolică.  În anii  1826-1864 preot era Wieland Janos, care pleda pentru
maghiarizarea ei, astfel că în anul 1833 a introdus limba maghiară în școala
germană,  iar  în  biserică,  deja,  cântarea  ungurească  (liturghia  se  săvârșea
jumătate în nemțește, jumătate în maghiară). La 1834 a îmbrăcat fetițele în
costume ungurești care purtau Statuia Fecioarei Maria. (cf. Márki Sándor,
Arad vármegye és Arad szabad királyi város története, II, Arad, 1895).

Este de la sine înțeles că nemții nu au fost un grup etnic și cultural
propriu, ci a fost mânat de tabăra intereselor maghiare.

Sârbii. Elementul sârbesc începe în judeţul Arad în veacul al XV-lea
sub  despotul  Gheorghe  Brancovici  care  primește  de  la  Albert,  regele
Ungariei, Cetatea Șiria cu 147 sate și moșii, în care așează câteva mii de
familii.

Privilegiile  erau  însemnate  pentru  sârbii  aduși,  astfel  că  Frații
Iaksics,  Ștefan și  Dimitrie,  aduc 1200 luptători  sârbi pe care îi  așează la
Nădlac pe la 1481 (e bine de știut  că acum se restaurează și  Mănăstirea
Hodoș-Bodrog).

Mai târziu, vor fi aduși cam 50000 de sârbi și vor fi așezați (1690) în
Banat, peste Mureș și Crișuri de către patriarhul Arsenie Csernovics și care
vor primi drepturi de la Împăratul Leopold. După retragerea turcilor și Pacea
de  la  Karlovits,  coloniștilor  sârbi  li  s-a  încredințat  paza  Mureșului  prin
regimentele  de  pază.  Casa  de  Austria  a  încercat  să  îi  convertească  la
catolicism, ceea ce a dus la Arad la așa zis-a Răscoală a lui Pero. Fiindu-li-
se reduse drepturile  (1750),  sârbii  vor începe  a emigra înspre Rusia,  dar
elementul populativ va fi remarcat în Micalaca, Pecica, Sâmbăteni și Șiria.

Slovacii s-au așezat în Arad prin veacul XVIII-XIX, cei mai mulți
venind din Bekecsaba și Szarvas, două centre stabile din zona Tisei.

Desigur,  ținta  lor  a  fost  Nădlac  dar  și  Pereg,  Otlaca,  Pecica  și
Semlac.
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Țiganii sunt o entitate mai puțin discutată. Ei au venit dinspre India
și au pătruns în veacul al XV-lea în Ungaria, dinspre Moldova și Muntenia.
Satul Șimand din Arad este unul din cele  mai  vechi așezări  ale țiganilor
(Însuși Nicolae Olahus – 1530 – îi pomenește ca fiind cântăreți-rătăcitori
talentați).

Limba lor, vorbită, era una a orbilor. Ei au mai fost stabiliți  și în
Cluj, Adria, Tokaj. Înspre ei au fost îndreptați meșterii și breslele care i-au
luat  calfe  sau  primarii  are  îi  îndemnau  înspre  muncile  agricole.
Comportamentul  țiganilor  era  pașnic,  cufundat  în  muzică,  agricultură  și
meșteșuguri. La 1782 se găseau răsfirate caravane de țigani care încercau să
traverseze Ardealul, dar Împăratul Iosif al II-lea încearcă să pună capăt stării
lor nomade, oferindu-le drept de practică lăutăresc, fierărit, cărămidărie, dar
și o viață stabilă.

Evreii.  Recensământul  din 1880 arată  că se  cunoștea  numărul  de
4480 de persoane de etnie evreiască în Arad. În localitatea Macea, erau cam
40 de suflete, iar acum, la o margine de Cimitir Catolic, se află trei pietre
funerare, semn că evreii au trecut și pe aici. La „Casa celor vii”, un simbol
al Vieții de Apoi, Învierea, însă nu se poate spune de o anume îngrijire ori
conservare.  Primele  documente  care  se  ocupă  de  așezarea  evreilor  pe
pământ arădean aparțin din 1917 și sunt semnate de Lajos Vagvolgyi.

În toată țara sunt cam 810 de cimitire peste care au trecut vitregiile
vremurilor.  (În volumul  Identitate și cultură națională în România Mare,
ed. Lavinia Betea, Flavius Ghender, Cluj-Napoca, Editura Presa universitară
clujeană, 2018, studiul „Pagini din istoria comunității evreiești din județul
Arad-necropolele cultului iudaic”, Cristian Bențe, Radu Hord, pp. 216-217
la poziţia  17-20 este  trecută comuna Macea,  cu număr pietre  funerare și
suprafața).

***

Despre săpături arheologice
Înțelegând  prin  acestea  un mijloc  de  cercetare  și  de cunoaștere  a

vremurilor, încercăm să dăm la lumină unele lucruri grăitoare care, la fel ca
și în studiile de mai sus, se întind din secolul al XV-lea până în secolul al
XIX-lea.

Încă din secolul al XVI-lea au fost înregistrate săpături și deja au
fost puse la îndemâna cercetătorilor.

La toate popoarele civilizate aceste săpături au condus la o mai bună
cunoaștere a ținuturilor.
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Se propun câteva grupări:
- săpături incidentale;
- săpături arheologice efectuate de diletanți;
- săpături arheologice sistematice.
În prima categorie nu intră săpături de ordin istoric, ci acelea care au

avut rol de a consemna descoperiri cum ar fi ringul avar de la Sântana cu
prilejul  construirii  liniei  de  cale  ferată  Arad-Brad  (1877),  apoi  Sântana-
Chișineu Criș (1887), îndiguirile pe Valea Crișului Alb (1880), descoperirea
unor vestigii, obiecte, vase, monede romane etc. la Șimand.

A  doua  categorie  vizează  pe  unii  intelectuali  arădeni  care,  din
plăcere,  au  efectuat  cercetări  și  au  rămas  consemnate  în  publicații  de
specialitate sau colecționate de muzee.

Este vorba de un preot catolic din Ghioroc (1873), care a efectuat
săpături pe colina cimitirului din Păuliș, descoperind obiecte precum vase
arse de lut, scule de piatră, nuclee de cremene, piese de os ș.a. care, unele,
au fost depuse în Muzeul de Arheologie Timișoara.

Pe o colină din hotarul Pecica, pe locul denumit Șanțu-Mare, înspre
Semlac,  prof.  Ladislau  Domotor  (1898),  a  făcut  o  primă  săpătură,
descoperind obiecte preistorice din Neolitic (cioburi din lut ars, obiecte de
aramă, scule de piatră șlefuită etc.).  Acestea au fost conservate la Palatul
Cultural – Muzeu.

A treia categorie se referă a cercetări metodice și substanțiale.
Unele cercetări, de exemplu cea de la Șanțu-Mare va fi continuată

abia după moartea prof. Domotor, după 1910, de către dr. Mircea Roșca, și
care a publicat în revista arheologică din Cluj rezultatul săpăturilor.

Va urma o perioadă de întrerupere, abia în anul 1923 săpăturile se
vor relua,  intens,  până prin 1930 și însumând un număr mare de obiecte
prețioase, inventariate, 10.000.

S-au continuat demersurile pe teren în Valea Cremenelor de lângă
Iosășel, în câteva peșteri din apropiere de Moneasa, pe hotar la Socodor,
Șanțuri romane de la Sâmbăteni, Valul lui Traian, cele cinci coline de la
Socodor, Sânmartin, Turnu, Mișca, Vânători, cetățile de la Dezna, Șoimoș,
Ineu, Pâncota, Bizere, Șiria (toate la îndemnul prof. Roșca, Șt. Manciulea,
N. Covaciu, acesta fiind bibliotecar la Palatul cultural).

***
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Date statistice. Alte nume.
Din  noiembrie  1790,  învăţător  la  Şcoala  din  Macea  era  George

Popovici. Din anul 1794 ajunge învăţător Procopiu Comisovici, care a urmat
cursurile  metodice  de  la  Oradea.  În  anul  1821-1822  învăţător  era  Rista
Popovici, care avea în acel an şcolar o vechime de 30 de ani.

Învăţătorul Ion Oprea funcţiona în Macea din anul 1866. El era de
loc din Ezeriş, a absolvit Preparandia din Arad, 1855-1856. În anul 1877
învăţau  carte  63  de  copii  care  frecventau  regulat  şi  27  care  frecventau
neregulat cursurile şcolare. Localul şcolii a fost construit în anul 1873.

La anul 1890 Macea avea 3696 locuitori, împărţiţi astfel după etnii:
2380 romani, 654 germani, 641 unguri,1 4 slovaci, 3 ruteni şi un sârb, 3 erau
de alte etnii, probabil țigani.

După confesiuni, măcenii erau împărţiţi astfel: 2325 ortodocși, 1163
romano-catolici, 100 reformați, 61 greco-catolici, 24 evrei, 22 evanghelici şi
un unitarian.

Curtuţiu  Gheorghe a  fost  preot  în  Macea,  localitatea  sa  natală.  A
făcut  studii  la şcoala  confesională din Macea,  apoi  studii  medii  la  Arad,
examen de maturitate la Timişoara, apoi absolvă Academia Teologică din
Arad, 1929. A fost hirotonit ca preot în 27 martie 1932. În timpul păstoririi
sale, s-a renovat atât biserica, cât şi casa parohială.

***

Alte dovezi istorice

Consilierul  Cernovici  de Macea a donat  suma de 1000 florini  (în
anul 1837) pentru „Institutul Bibliograficesc”, care avea ca scop tipărirea de
cărţi româneşti. Alături de acesta, pe listă se aflau personalităţi de prim rang
ale  românilor  din  Transilvania  şi  Banat.  Sufletul  acestui  institut  a  fost
profesorul arădean Alexandru Gavra.
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Podul Gróf Károlyi (actualul pod Traian) și clădirea Vămii

În  data  de  15  mai  1906  contele  Károly  Gyula  de  Macea  a  fost
instalat în funcţia de comite suprem al Aradului. Această familie de grofi
este una cunoscută în zona Aradului ca fiind una de filantropi. Membri ai
familiei  au  susţinut  cu  bani  dezvoltarea  teatrului  de  limbă  maghiară  din
părţile arădene, iar 

Trebuie știut că actualul Pod Traian Arad a purtat numele grofului de
Macea Podul Grof Karolyi,  pod care asigura legătura între  Arad și  fosta
localitate Mureșel (Zsigmondhaza).

Au existat și grajdurile grofului, mai puțin mediatizate ale grofului
Karolyi Gyula.

Pe strada Tribunul Axente la numărul 20 (cartier Racfertaly), există
clădirea în care a fost depus trupul generalului Janos Damjanich, general de
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origine sârbă, după executarea acestuia și a celorlalți 12 generali în data de 6
octombrie 1849. (casa era tot o proprietatea lui Csernovics).

Casa generalului Damjanich

Datele istorice despre familia Csernovics confirmă legătura acestuia
cu pământul măcean.

Castelul familiei Csernovics de la Macea şi grajdurile din curtea castelului
Bibliografie suplimentară
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Hotarul (Arad), anul IV, nr. 9-10-11, noiembrie 1937;
Prof. Dr. Doru Bogdan, Laudă dascălului-învăţător român – făuritor de 
ţară, Arad, „Vasile Goldiş” University Press, Arad, 2018;
Márki Sándor, Arad vármegye és Arad szabad királyi város története, II, 
Arad, 1895;
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Femeia în biserică – repere ale activităţii asociaţiilor
ortodoxe de femei din Arad

Elena Gherghinescu Ziegler,
Colegiul Monografic Judeţean Arad

În 1867 istoria consemnează formarea dualismului austro-ungar, act
promulgat  de  Franz  Ioseph  şi  Ferenc  Deak,  austriecii  cedând  ungurilor
Transilvania şi Banatul fără a consulta în nici un fel populaţia românească
majoritară. Acest act a dus la o maghiarizare forţată, de aceea românii au
dus   o  luptă  şi  mai  acerbă   pentru  apărarea  fiinţei  naţionale.  În  fruntea
acestor lupte se afla Biserica Ortodoxă, în care au fremătat minţi luminate
ale  acelor  vremii  şi  care  căutau  prin  toate  forţele  să  creeze  cadrele  şi
premizele dezrobirii naţiunii române. În această luptă a dezrobirii, pe lângă
episcopi, preoţi, învăţători şi oameni de cultură români, un rol însemnat l-au
avut şi femeile ortodoxe, care încă din a doua jumătate a secolului al XX-lea
s-au  organizat  în  asociaţii  cu  caracter  social,  filantropic  şi  cultural-
bisericesc. 

Biserica, de la începutul existenţei a sprijinit familia, nucleul de bază
al societăţii. În decursul istoriei, familia a suferit şi a simţit în sânul ei, mai
mult  ca  alte  instituţii  sociale,  şomajul,  violenţa,  crizele  economice  şi
politice.  Toate aceste fenomene au avut o reverberaţie mai mică sau mai
mare în sânul familiei.

1. Repere în emanciparea drepturilor femeii
I. H. Rădulescu în 1837, editează o revistă literar ştiinţifică „Curier

de  ambe  sexe”  motivând  că:  „jumătate  din  omenirea  contemporană  este
„sexul” cel frumos. Şi deosebit este că şi ea poate să-şi reclame în societate
drepturile de om în felul său”. Iar George Bariţiu, în „Gazeta Transilvania”
al cărei director era (nr 9,din 1938) se întreba: „Oare făcut-am noi românii,
până acum destul la această straşnică datorie către omenire, către noi înşine,
de a ne creşte fiicele noastre măcar numai proporţional creşterii date părţii
bărbăteşti?”1.

1 A se vedea C.A. Rosetti,  Prima epistolă către femeile claselor privilegiate, Tipografia
E.Soye, Paris, 1853.
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În  România,mişcarea  „feministă”  ia  amploare  după  revoluţia  din
1848 unde se proclamase „aceeaşi învăţătură pentru ambele „sexe”. Presa
„feministă”  din  România  este  rodul  a  câtorva  militante:  Maria  Rosetti,
Maria Flechtenmacher, Adela Xenopol, fiind primele şi cele mai cunoscute
promotoare  nu  doar  pentru  integrarea  femeii  în  societate,  ci  şi   la
emanciparea  morală,  socială,  politică  şi  juridică,  dar  cea  mai  dârză  şi
susţinută luptă a fost pentru „dreptul la vot” câştigat după ani grei, abia în
1929 s-a obţinut dreptul de a alege şi a fi alese şi atunci doar în consiliile
săteşti şi judeţene2.

În  ţară,  la  Iaşi  în  1894  ia  fiinţă  „Liga  femeilor”  preşedintă  fiind
Cornelia Emilian, a înfiinţat în 1890 prima şcoală profesională de fete din
ţară  cu  52  de   eleve,  calificate  în  lenjerie  de  damă.  Şi  tot  la  Iaşi,  se
înfiinţează  „Unirea  educatoarelor  române”  unde  se  făurea  înălţarea
economică a femeii prin înălţarea ei în cultură3.

2. Etape în educaţia şcolară a fetelor din Arad
La Arad, încă din 19 martie  1866 Ion Raţiu protopopul Aradului,

susţine ideea dezvoltării  şcolilor şi mai ales atragerii  unui număr cât mai
mare  de  copii  către  şcoală  dar  ca  un  deziderat,  încă  din  1858  susţine
organizarea unor clase separate de fete. „La temelia şcolii confesionale stă
principiul evanghelic, de-a învăţa în spiritul legii Domnului fiindcă cel mai
mare  pedagog  al  lumii  a  fost  şi  este  Domnul  nostru  Isus  Hristos4.  De
asemeni, fetele aveau nevoie de o educaţie aleasă fiindcă ele sunt sufletul
familiei. În mâinile lor se plămădesc pruncii spre viaţa de mâine, mai înainte
de a da ochii cu şcoala, copiii noştri sunt închinaţi către Hristos de mâna
gingaşă a mamei, de la ea învaţă primele rugăciuni. Cu cât tânăra fată este
mai educată, cu atât mai mult va ştii să plămădească vieţile date prin ea de
Hristos, către lumina Lui Hristos. Aceasta era una dintre motivaţiile  care
stăteau la baza formării şi educării fetelor ca bune mame.

Sub ocrotirea şi îndrumarea bisericii  în 1883 într-o casă din Arad
funcţiona  deja  o  clasă  cu  eleve,  acţiune  impulsionată  de  mamele  fetelor
şcolare. Ele spuneau: la procesiunile religioase, cât de frumos şi înălţător
este să  vedem în faţă mergând fetiţele aducând slavă lui Dumnezeu prin
cântecele lor. Erau şi numeroase şcoli poporale pe lângă bisericile rurale cu

2 Simona Stiger, Pagini de feminism universal, Vasile Goldiş”University Press, Arad, 2002,
p. 44.
3 Simona Stiger, Pagini de feminism universal, p. 46- 47.
4 Dr. Gheorghe Ciuhandu, Noi şi „şcoala naţională” în  „Biserica şi Şcoala”, Arad, an XI,
nr. 20/21 mai 1916, p. 4.
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clase separate băieţi şi fete, cele mai mari au fost la Şiria, Seleuş şi Pâncota,
în  fruntea  lor  aflându-se  preotese-învăţătoare5.  Tinerele  fete  trebuiau
educate,  însă  preparandia  nu  avea  clase  de  fete.  De  aceea  conducerea
Preparandiei  din Arad este  receptivă  la  o  astfel  de necesitate  şi  în  1876
absolvă  prima  serie  de  învăţătoare  în  limba  română  (se  cunoaşte  din
documente,  că  şcoli  cu  predare  în  limba  germană  funcţionau  pe  lângă
bisericile catolice încă din 1725 ) pregătită în particular sub atenta oblăduire
a Episcopului Ioan Meţianu.

Femeile române din Arad discută intens despre ajutorul ce putea fi
dat pentru educarea tinerelor fete, după exemplul femeilor din alte părţi ale
ţării, doresc să înfiinţeze o şcoală română de fete. În fruntea misiunii tinerele
mame, care, cer ajutorul Episcopului Ioan Meţianu pentru atribuirea unui
spaţiu propice unui asemenea demers. „Părintele Episcop s-a întâlnit cu mai
multe cadre didactice şi femei din societatea arădeană, în sala Institutului
teologic–pedagogic.  În  cuvântarea  sa,  Părintele  Episcop  le  îndeamnă  la
armonie şi muncă neobosită întru atingerea scopului,  binecuvântând noua
organizaţie.  Principalul  scop  fiind  înfiinţarea  în  Arad  a  unui  institut
confesional cu internat pentru educarea fetelor române. Fiindcă de la Orşova
la Beiuş şcoala din Arad era singura şcoală de fete românească”6.

Când lucrează puterea lui Dumnezeu, totul se împlineşte. Ca un arc
peste timp baroneasa Ifigenia Sima şi  Elena Ghiba Birta şi-au dat mâna,
două protectoare a învăţămâmtului în limba română al acestui  vest de ţară,
au  lăsat  două  aşezăminte  unde  să  crească  fiii  României  în  Lumina  lui
Hristos,  premărindu-l  pe  Dumnezeu  şi  conducând  Naţia  Română  la
dezrobire. Sinodul din 1890 ajunge la concluzia că e nevoie de sprijin mai
intens pentru instruire şi creşterea fiicelor noastre. În acest context, Sinodul
din 1891, l-a autorizat cu mai multă stăruinţă pe episcopul Ioan Meţianu să
sprijine înfiinţarea unei şcoli superioare de fete şi din timp să pregătească un
fond bănesc pentru organizarea instituţiei.

Episcopul  Ioan  Meţianu  şi-a  eternizat  numele  prin  înfiinţarea  a
numeroase  şcoli elementare şi superioare de băieţi cu accent pe şcolile de
fete, unde să fie păstorit şi luminat poporul. „Ochii sunt orbi. Limpede vezi
doar  cu inima”7.  Şi  mai  spunea:  Suntem păstorii  voştri,  soarta  noastră  e
5 Redactor,  Cum intervine biserica întru împletirea cu şcoala,în, Biserica şi Şcoala,  An
VIII, Nr 1, 3 ian, 1884, Arad, p. 8-16.
6 Sinodul eparhial al Aradului, şedinţa din 19 apr /1mai 1884, în Biserica şi Şcoala, An
VIII, Nr. 19, 18 mai 1884, Arad, p. 1.

77 Diverse în, Biserica şi Şcoala, An VI, Nr. 15, 11/23 apr., 1882, Arad, p. 38.
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legată de soarta turmei. Mereu vom promova cultura românească. Dorim să
ridicăm cultura din acest vest de ţară la nivelul celorlalte popoare din patrie8.

În 30 iulie  1890 colectivul  şi  prima preşedintă  Hermina Popovici
Desseanu hotărăsc: „Reuniunea femeilor din Arad şi din provincie” de la 1
octombrie 1890 să  deschidă şcoala superioară de fete în limba română, (va
avea 58 de eleve şi un corp didactic alcătuit din 8 profesori) sub următoarea
conducere  până  după  unire:  Maria  Petrovici  (1890-1900),  Ioan  Petranu
(1900-1901) Vasile  Goldiş  (1901-1904) Petre  Pipoş  (1904-1907) Octavia
P.Desseanu (1907-1913) şi Victor Stanciu (1913-1919). Principalul obiectiv
era educaţia fetelor „pentru a forma din ele mame şi soţii bune”9.

La deschidere, episcopul Ioan Meţianu spunea: trebuie să fim cu cea
mai mare atenţie faţă de popor, desfăşurând o activitate nu doar pe teren
religios-moral, ci şi pe acela al deşteptării, cultivării şi luminării poporului,
să ne îngrijim ca şcolile noastre să fie la înălţimea chemării lor10.

3. Asociaţiile de femei în slujirea Bisericii şi a societăţii
 În  1861  ia  fiinţă  „Asociaţia  naţională  arădeană  pentru  cultura

poporului  român”.  Membrii  fondatori  ai  asociaţiei  au  fost:  episcopul
Procopie Ivaşcovici,  protopopul Ion Raţiu,  Miron Romanul, Ion Popovici
Desseanu. La această asociaţie au aderat valoroşi membri din alte localităţi
Transilvane  ca:  Vicenţiu  Babeş,  Atanasie  Marienescu,  Nicolae  Vulcan,
Timotei  Cipariu  şi  Andrei  Şaguna,  care  îşi  aduc  aportul  la  dezvolarea
„Asociaţie” după puterile lor. Asociaţia se întreţine din fonduri private şi din
fondurile  Eparhiei.  Scopul  societăţii  era:  ”Păstrarea  şi  cultivarea  limbii
naţionale”.  În statut  se prevedea:  „peste tot  cultura naţională  a poporului
român şi a culturii  sociale  prin citire  şi conversare cu delăturarea tuturor
disputelor politice”, „ pentru o naţiune nu e deajuns numai aurul şi pâinea ci
şi  ştiinţa  a  înfăptui,  artele  frumoase  şi  aspiraţia  către  tot  ce  este  bun  şi
frumos,ornamentul divin către toate acestea e limba”. Da limba „Asociaţia
naţională arădeană” a contribuit la ridicarea Casei Naţionale din Pârneava,
la buna organizare a manifestărilor culturale ale şcolilor şi a celor iniţiate
(mai târziu ) de „Reuniunea femeilor române din Arad” împreună au decis
să  înfiinţeze  corul  ”Asociaţiei”,  prelegeri  publice  pentru  dezbaterea
8 A  se  vedea  Virgil  Onţiu,  Reuniunea  învăţătorilor  români  din  dieceza  Aradului,  Ed.
Librăriei Nicolae I. Ciurcu, Braşov, 1895.
9 Vasile Goldiş, Discursuri rostite în preajma Unirii şi la Asociaţiunea culturală Astra,
Cuvânt înainte de Episcop dr. Timotei Seviciu, ediţie îngrijită de V. Popeangă, Ed. Helicon,
Timişoara, 1934.
10 Dr. Vasile Coman Mitropolitul Ion Meţianu la 50 de ani de la moarte în „Mitropolia
Ardealului” Nr. 1-3,/1966, p. 29-31.

252



problemelor culturale ale timpului. Primele promotoare feministe din Arad,
înainte  de-a  se  infiinţa  ”Reuniunea”  au  fost:  dr.  Iuliana  Şandor  (Arad),
Elisabeta  Copianu  (Almaş),  Maria  Alecuciu  (Galşa),  Suzana  Moldovan
(Hălmagiu) şi Eva Dan (Curtici). Ele au sprijinit „Reuniunea femeilor din
Braşov”, şi revin în Arad cu experienţa Braşoveană,  o implementează cu
succes  în  Reuniunea  femeilor  române  din  Arad,  mai  cu  seamă  că  după
revoluţia  de  la  1848  s-a  desprins  ideea  imperioasă  pentru  dezvoltarea
şcolilor şi-n special a claselor de fete11.

 În 1884 la 31 ianuarie se  înfiinţează   Reuniunea femeilor române
din Arad şi provincie sub conducerea  Herminei Popovici Desseanu (prima
preşedintă  a  reuniunii),  alegându-şi  şase  membrii  (soţiile  oamenilor
marcanţi, politici şi nepolitici) pentru realizarea statutului. Se aşteptau fapte
frumoase  de  la  această  reuniune12.  Şi  această  societate  ca  şi  „Progresul”
înfiinţată în 1883, are aceleaşi scopuri: cultura şi morala religioasă precum
şi apariţia şcolilor de fete la care se mai adaugă următoarele deziderate: a)
înfiinţarea unei pedagogii pentru fete; b) protejarea văduvelor şi a orfanilor;
c) preotesele şi învăţătoarele să stăruie printre ţărănci să cultive frumosul stil
românesc;  d)  activităţi  de  păstrare  a  valorilor  culturii  româneşti;  e)
înfiinţarea de coruri bisericeşti fiindcă cultura muzicală şi preţuirea portului
românesc  erau  factori  puternici  a  încercărilor  de  deznaţionalizare
manifestate de unele eleve ce frecventau cursurile unor şcoli străine. 

Reuniunea  îşi  dezvoltă  activitatea  sa  prin:  a)  adunări  generale;  b)
prin comitetul de conducere; c) prin funcţionari. Şedinţele comitetului vor fi
lunare şi se execută concluziile adunării generale;  a) procură mijloace de
cultivare, cărţi ştiinţifice, pedagogice şi bisericeşti; b) veghează a se păstra
ordinea şi afacerile reuniunii; c) pregăteşte proiecte viitoare. Pe lângă aceste
activităţi din cadrul reuniunilor, ele mai aveau rolul să atragă poporul de la
multe  rele  ca:  birtul,  jocurile  de  noroc,  ospeţele  necontrolate,  evitarea
băuturii. Cei ce nu se consemnau la integrarea în exigenţele reuniunii erau
excluşi13.

Conducerea Reuniunii femeilor române din Arad şi din provincie s-a
angajat repede în multe activităţi culturale desfăşurate în eparhia Aradului.
Pe lîngă cele culturale, a sprjinit acţiuni sociale privind ajutorarea elevilor
săraci,  înfiinţarea  de  biblioteci,  organizarea  de  manifestări  culturale  şi
popularizarea artei româneşti. Reuniuni de lectură, cântări bisericeşti şi laice
pentru  dezvoltarea  intelectuală  şi  morală.  Se  mai  organizau  reuniuni  de

11 A.I.N.D.J.A. fondul “Asociaţia”, doc. 5, f. 4.
12 A se vedea „Biserica şi Şcoala”, an VIII, nr. 4, 22/ian-3/febr., 1884, p. 38.
13 A.I.N.D.J.A.,fondul „Asociaţia”, doc. 5, f. 5-6.
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cultură  pentru  preoţi,  învăţători  şi  popor.  Scopul  era  centrat  în  asumarea
moralei  şi  culturii  Bisericii  şi  a  poporului  român.  Credincioşii,  văzând
legăturile  de  amiciţie  şi  colegialitate  din  cadrul  reuniunii,  le  inspira
încredere în biserică şi şcoală14. Femeile ortodoxe se străduiau să sădească
în  prunci  dragostea  pentru  şcoală.  Dintre  personalităţile  care  au  sprijinit
reuniunea femeilor amintim: 

 Maria  Botiş  Ciobanu.  Pe  lângă  cerbicia  cu  care  lucra  pentru  a
insufla tinerelor fete, drag şi iubire faţă de religie, limba română şi neam, a
dus cu izbândă lupta de înfiinţare la Săvârşin a unei şcoli primare pentru
copii fără familie. „Va fi desfiinţată în 1948 la instaurarea comunismului”.
Mai înfiinţează şcoli primare pentru copii vagabonzi şi cerşetori din Arad,
unice  în  România  acelor  ani,  şcoli  pe  care  le  conduce  în  mod  direct.
Susţinerea acestor şcoli se făcea prin ajutorul eparhiei ortodoxe din Arad,
prin veniturile serbărilor populare organizate la Săvârşin şi Arad, precum şi
prin alte contribuţii ale celor care ajutau astfel de instituţii.

În timpul primului Război Mondial desfăşoară o rodnică activitate
umanitară  şi  patriotică.  Este  preşedinta  Crucii  Roşii  filiala  Arad până  în
1938,  sub  aceste  auspicii  înfiinţează  o  şcoală  pentru  nevăzători.  Are  o
frumoasă prietenie de colaborare cu Elena Goldiş şi poeta Ecaterina Pitiş. Pe
lângă munca pe tărâm obştesc, desfăşoară şi o bogată activitate publicistică
şi literară15.    

  Ana Cornea învăţătoare,având vocaţie  de dascăl,  sub oblăduirea
Bisericii  participă  la  diferite  cursuri  pentru  dezvoltarea  activităţii
profesionale, iniţiate de Prof. Teodor Mariş. Ana Cornea, duce o muncă de
cooperare între şcoală şi familie, pune accent pe dezvoltarea gândirii libere a
elevilor.Copilul trebuie să aibă curaj să pună întrebări.  Se ocupă de copii
marginalizaţi cu mai puţine posibilităţi de a urma şcoala,colaborează cu alte
cadre didactice pentru aprofundarea studiului psihologiei  copilului atât  în
şcoală cât şi-n afara ei16.

Prof. Victor Stanci, a sprijinit cu entuziasm iniţiativele culturale ale
Episcopiei Aradului, ale „Reuniuni femeilor române din Arad”, a angajat
şcoala  civilă  de fete  în  acţiuni  culturale,a  predat  biologia,  a  scris  despre

14 Sinodul eparhial al Aradului, şedinţa din 19 aprilie/1 mai, în „Biserica şi Şcoala”, Arad,
an VIII, nr. 19, 6/18 mai 1884, p. 1.
15 Ing, Aurel Sîntimbrean în, Revista Fundaţia culturală „roşia Montană” p. 10-12.
16 V. Popeangă, Eparhia Aradului în Perioada Instituţionalizării Culturii Naţionale,1807-
1948, p. 59-60, Ed. ”Vasile Goldiş” University Press, Arad, 2006.
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acţiunile  şcoli  în  publicaţiile  vremii,  oglindind  prin  ţinuta  demnă  a
condeiului grija purtată de biserică şcolii româneşti17.    

 Marilina Bocu, membră a comitetului de conducere pentru o vreme,
sufletul acestei „Reuniuni”. Venită la Arad de la Sinaia, a fost îndrăgostită
de  costumul  popular  din  această  zonă.  Şi  fiindcă  repararea  Şcolii
Superioare,  Liceul  de  fete  era  iminentă,  bani  nu  erau,  împreună  cu
conducerea  au  hotărât  alcătuirea  unei  „loteri  etnografice”.  La  început  a
organizat  o „Colecţie  Etnografică”,  a organizat  conferinţe  despre Nicolae
Grigorescu, despre arta populară românească.

În  „loteria  etnografică”  urma  să  fie  expuse  tesături  şi  cusături
româneşti. Prin viu grai şi prin publicaţii a făcut apel la fiecare tânără fată şi
la fiecare mamă cu rugămintea  de a ţese sau de a broda un lucru artistic de
artă  populară  românească.  A  apelat  chiar  şi  la  M.S.  Regina  Elisabeta,
Carmen Sylva,  la A.S. Regală Principesa Maria să ne ajute cu planul de
construcţie a Şcoalei prin arhitectul şef al Casei Regale, în mod gratuit.

Au venit  pachete cu lucruri  de peste Carpaţi  de la N. Grigorescu,
Marta  Bibescu,  bani  de  la  Brâncoveanu  Basarab,  au  venit  măiestrele  şi
încântătoarele lucrări de la fetele cu mîini de aur din sate argeşene şi din
mărginirea Sibiului, din satele româneşti ale Transilvaniei străbune. Aradul
s-a afirmat în anii1908 -1912 ca o metropolă naţională căci ROMÂNIA era
una–la Sud şi la Nord de Carpaţi, la răsărit şi apus de povârnişurile lor.  În
acest  climat  de  zel  scrie  Marilina  Bocu:   Mi-am  reînzecit  iubirea  mea
înăscută pentru poporul nostru când am hotărât să apelez la generozitatea
femeii  române  pentru  a  aduna  fondurile  necesare  reconstruirii  Şcolii
Suprioare  de  fete,  o  vedeam  zidită,nouă  şi  solidă  ca  şi  blândeţea  lor
creatoare. Am deschis oficial Loteria noastră, a doamnelor române din Arad,
cu o Vitrină publică unde am expus primele opere de artă românească, a
prinţesei Bibescu şi a celui mai distins fiu al  Poporului, pictorul Nicolae
Grigorescu.  Aceasta  mi-a  dat  curajul,  puterea  de  muncă.  „Reuniunea
femeilor române din Arad”, se ocupa de Loteria etnografică  ce aducea un
frumos  rezultat  artistic  şi  financiar,  sub  directul  control  al  Episcopatului
Arădean. Apoi au urmat şi celelalte exponate, prin aceste acţiuni au reuşit să
strângă 200.000 de coroane, şi filantropul Vasile Stroiescu a donat 100.000
de coroane. Cu aceste fonduri s-a ridicat o instituţie şcolară şi spaţiul unde
Consiliul Naţional Român de la Arad a luat decizii ale istoriei naţionale18.

17 Ibidem.
18 Gheorghe Ciuhandru, Douăzeci şi cinci de ani în viaţa şcolii eparhiale de fete din Arad
(1890- 1915) Ed. Diecezana, Arad,1916, p. 31.
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Mişcarea cultural-artistică a „Reuniune femeilor române din Arad şi
provincie” a avut efecte benefice pe planul întăririi solidarităţii  româneşti
dar  şi  îmbunătăţirea  relaţiilor  cu  cetăţenii  maghiari  care  au  participat  la
manifestările culturale, la seratele româneşti, presa maghiară a avut cuvinte
de  admiraţie  faţă  de  bogăţia  şi  frumuseţea  etnografică  românească.  Dar
„Reuniunea”  a  reuşit  să-şi  formeze  un  cerc  de  colaboratorii  bine  situaţi
politic:  V. Goldiş, N. Oncu, Sever Bocu, V. Beleş,  protopopul Aradului,
Iustin Marşieu. Cu ajutorul lor s-au rezolvat o serie de probleme spinoase.
Gheorghe Ciuhandru afirma la punerea pietrei de temelie în 1/24 iulie 1912,
că  în  opera  de  educaţie  pe  care  şcoala  o  desfăşoară  prin  biserică  şi  cu
ajutorul preoţimii în sufletul femeii române s-au trezit îndemnul şi conştiinţa
pentru o sănătoasă şi conştientă cultură românească.

 „Reuniunea” a sprijinit Senatul şcolar al Consistoriului în eforturile
sale de ajutorare a elevilor nevoiaşi,încurajarea elevilor dotaţi care primeau
premii speciale la sfârşit de an şcolar, ocrotire a orfanilor şi a văduvelor de
război. În jurul Sofiei Beleş, al Letiţiei Oncu şi Marilinei Bocu al Eugeniei
şi Şt. Cicio –Pop s-a adunat un grup de femei arădene devotate cauzei şi
participau cu dăruire la păstrarea identităţii naţionale19. 

 Biserica  Naţională  a  avut  frumoasa  chemare  de  a  păstra  curat
sufletul românesc.           

 Darea  de  seamă a  Inspectorului  şcolar  Ştefan  Iosifu din  1876 la
şedinţa  a XIII  spunea:  „Înscrierea  la liceu  a fetelor  refuzată  din lipsă de
locuri”, Cultura femeiască vine în direcţie opusă celei bărbăteşti adică de la
răsărit  la  apus.  Şi  mai  arată  că:  la  finele  anului  şcolar  au fregventat   în
dieceza Aradului 9668 copii, 7216 băieţi şi 2452 fetiţe. Face propunere către
epicopul Ioan Meţianu şi prof. deputat Vicenţiu Mangra  pentru înfiinţarea
unei preparandie pentru fete  şi a unei Academii teologice.Supune aceste
recomandări consistoriului metropolitan spre rezolvare20.

În  darea  de  seamă  a  adunării  generale  din  12/24  martie  1877,
Epitropia  Aradului  îşi  exprimă  mulţumirea  faţă  de  activitatea  tineretului
ortodox şi implicarea lui în viaţa obşti „Tineretul român, băieţi şi fete din
Arad au organizat  un bal de binefacere  pentru copii  defavorizaţi  în 27/8
febr”. Prezenţa publicului a fost peste aşteptări21.

19 V. Popeangă,  Eparhia Aradului în perioada instuţionalizării Culturii Naţionale (1807-
1948), Ed. .”V.Goldiş” University Press, Arad/2006, p. 150-152.
20 Congresul bisericesc al Mitropoliei Ortodoxe Române din Transilvania în,  Biserica şi
Şcoala, An II, Nr. 43, 22oct/9noe, 1878, p. 1-Arad.
21  Diverse în, Biserica şi Şcoala, An II, Nr. 25,  18/20iunie,1878, p. 198, Arad.
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Episcopul Ioan Meţianu,la conferinţa ţinută cu preoţi,  învăţători  şi
mireni cu o singură temă  „Ridicarea poporului din starea sa”. De aceea
Venerabilul Consistoriu a decis ”Înfiinţarea de şcolii atât pentru fete cât şi
pentru  băieţi  în  Buteni,  Pâncota,  Seleuş.Aceste  şcolii  se  vor  ridica  prin
contribuţia benevolă a locuitorilor creştini”. Ridicarea acestor şcolii fiind o
necesitate  imperioasă  pentru ridicarea  culturală  a  poporului.  La  iniţiativa
preoţilor şi a învăţătorilor, Dumineca după Sf. Liturghie să ne adunăm în
şcoală  să  citim  lucruri  folositoare  din  revista  Familia,  Cartea  săteanului
român,revista economică, să nu abdicăm de la datorie, cel învăţat să-l înveţe
pe cel neînvăţat, aşa ne luminăm unii pe alţi pentru a fi un popor ales”22.

Pe lângă protopopiate existau şcoli particulare chiar şi pentru fete,
iată un exeplu „Examenele publice la institutul de fete al Domnişoarelor Pop
din Arad se vor ţine luni 1 iulie de la orele 8 – 12.La aceste examene sunt
invitaţi a lua parte şi părinţii”23.

Conlucrarea  dintre  biserică  şi  şcoală  era  benefică,  nu doar  pentru
băiţi sau fetiţe ci pentru stăpânirea principiilor morale ale tineretului ortodox
. „Nemorala” în şcoală e ca o cangrenă ce roade sub piele şi macină tot ce
vine în contact cu ea. Experienţa ne învaţă că precum sunt mamele aşa sunt
şi  fiicele,  cum  sunt  învăţătorii  aşa  sunt  elevii.  În  şcoală  învăţăm  (cu
disciplină)  a  ţine  moravurile  sub  control,  fiindcă  dacă  te  pierzi,  totul  e
pierdut, dacă tu eşti bun totul reuşeşte. Din părinţi şi copii buni statul câştigă
cetăţeni buni şi Biserica credincioşi buni.  Prin cultură vom scoate poporul
din  întunericul  neştiinţei,  al  trândăviei  şi  al  nepăsării,  prin  cultură va
regenera va reântineri,va prospera pentru secole viitoare”24.

Episcopul  Ioan  Meţianu,  face  apel  pentru  ajutorarea  şcolilor
confesionale, aşa cum fiecare copil este dator a merge la şcoală şi cetăţenii
sunt  datori  a  contribui  la  susţinerea  şcolii  confesionale  care  sunt  pentru
popor o necesitate precum pâinea cea de toate zilele.Oricum sunt prea puţine
şcoli confesionale din cauza lipsei de susţinere. Mijloacele de susţinere nu la
găsim la popor care este sărăcit de ani grei prin care a trecut, şi totuşi, numai
la  popor  şi  prin  popor  găsim remediu.  Învăţătorii  sunt  slab  plătiţi,  banii
bisericii sunt rău întrebuinţaţi, cer să fie mai responsabili factorii decizionali

22 George Popoviciu, Semne de progres şi dezvoltare naţională în, Biserica şi Şcoala, An I,
Nr. 49, 25 dec/6 ian, 1877, p. 395, Arad.
23  Diverse în Biserica şi Şcoala, An II, Nr. 25, 18/20iunie, 1878, p. 198, Arad.
24 În privinţa instrucţiei populare în:  Biserica şi Şcoala, An II, Nr. 19, 9/11mai, 1878, p.
149, Arad.
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cu aplecare spre şcolile confesionale. Fiindcă ori avem şcolii şi le întreţinem
ori nu mai avem deloc25.

O foarte  competentă părere în ceea ce priveşte  educarea fetelor  a
exprimat-o  d-na  Maria  Flechtenmaher  în  ziarul  braşovean  „Femeia
Română” (al cărei redactor este)şi preluată de revista „Biserica şi Şcoala”
datorită complexităţii abordate şi a oportunităţii momentului, plecând de la
întrebarea adresată episcopului:Cum să fie educată mai bine fiica sa? la un
pension? Episcopul Meţianu a răspuns :

Copilul se deprinde încet, încet cu lumea acasă lângă mama şi prin
ceea ce vede că se întâmplă în familie. Acea femeie care  sacrifică timpul şi
sănătatea în a veghea la familia ei, se trezeşte la orice oră pentru a fi lângă
copii  şi  nu  i  se  pare  greu,este  cel  mai  bun  exemplu  în  educaţia  ficei
sale.Pentru ce ar lăsa altei persoane această dulce şi sacră datorie?. De ce să
pună între inima ei şi a copilului o străină?.Nu există pe lume un pension
sau o mănăstire oricât de pioasă ar fi ca inima şi prevederile unei mame
instruite lângă  fiica ei !

Scriu acest articol pentru mamele care mă ascultă, în mine a vorbit
inima de mamă, fiţi singurele educatoare ale fiicelor voastre, uitându-vă în
ochii lor, vedeţi sufletul vostru. De ce copilul vostru să nu sugă dulcele lapte
matern? de ce fata  voastră să nu înveţe la masa în faţa  căreia  stă Maica
Sfântă  cu  pruncul  în  braţe  ocrotindu-vă  copilul  cu  privirea  caldă?.  Care
copil nu se bucură mai mult de sărutul şi îmbrăţişarea mamei la o bucurie a
şcolii sau a vieţii?

Să  mă  ierte  doamnele  profesoare  şi  directoare  că  pledez  contra
profesoratului,  ce  s-ar  face  dumnealor  dacă  toate  mamele  s-ar  ocupa  de
educaţia fiicelor?

Ele ar avea mai mult timp pentru copilele lor pe care poate le-au cam
neglijat, ocupându-se de cele străine pentru bani. Cât de amară şi grea este
pâinea  profesorului.  Cum  să  înveţi  copilul  în  cinci  minute  pe  oră:
Geometria, Istoria, Religia, Geometria, literatura? Am spus-o şi o mai spun,
nu e vina profesoarelor că au 20 de elevi în clasă. Educaţia devine mecanică,
rece, şi eleva şi profesoara abia aşteaptă sfârşitul orei. 

Oricâţi  copii  ar  avea  mama,  va  avea  timp  şi  calm  să-i  arate  cu
plăcere lecţia. Faceţi aceasta respectabilele mele doamne şi peste 20 de ani
draga noastră Românie va fi mândră de fiicele ei şi fii noştri mândri de voi26.

25 Ioan Meţianu, Partea financiară a şcolilor confesionale în, Biserica şi Şcoala, An II, Nr.
14, 2/14 apr. 1878, p. 1, Arad.
26  Redactor în  Biserica şi Şcoala, An II, Nr. 11, 10/24 mar. 1878, p. 84, Arad.
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  Societatea  mai  avea  ca  obiectiv  dezvoltarea  şcolilor  de  artă  şi
meserii pentru fete, reformarea orfelinatelor. În formarea programei şcolilor
normale  pentru  învăţătoare  să  nu  lipsească:  matematica,  istoria,  ştiinţele
naturii,  pedagogia,  ca  discipline  obligatorii.  Reuniunea  femeilor  a  fost
susţinută,  în  primul  rând,  de  Biserica  Ortodoxă,  de  băncile  de  afaceri
româneşti,  de  oamenii  de  afaceri,  cel  mai  reprezentativ  fiind  „Vasile
Stroiescu”. Din aceste fonduri au fost trimise la studii multe orfane capabile
de o pregătire aleasă, s-au creat şcolii secundare de fete, internate pentru
fete,  s-a creat  o bibliotecă a reuniunii.  Sub protecţia  episcopului  ortodox
femeile  române au putut  organiza manifestări  culturale  (expoziţii  de artă
populară, spectacole de teatru,serbări câmpeneşti )27.

Societatea femeilor desfăşura o amplă activitate de asistenţă socială
şi religioasă în spitale şi azile de bătrâni,  preoţii secondaţi de femeile din
asociaţia ortodoxă  ajutau nevoiaşii de toate felurile, femeile din asociaţie
dar  şi  preotesele   se  preocupau  de  înfrumuseţarea  bisericilor.  De  fapt,
organizaţiile de femei, ocrotite de Biserică, s-au ocupat de văduvele şi copiii
orfani rămaşi după revoluţia din 1848-1849, apoi de cei rămaşi după primul
şi  al  doilea  Război  Mondial.  De  aceea  să  nu  uităm  cum  mamele  din
organizaţii au atras lângă ele alte mame spre a învăţa tinerele fete, lucru de
mână,  a  confecţiona  şi  a  iubi  frumosul  nostru  costum naţional  care  s-a
dovedit a fi haina cea mai practică, atât la munca câmpului, cât şi  în ceea ce
priveşte eleganţa culturală.

Aşa au făcut femeile române, cele care au avut ştiinţă de carte au luat
lângă ele pe cele cu mai puţină ştiinţă sau văduvite de vremi, dar cu suflet
curat, să crească pruncii în legea lui Hristos şi cu dragoste pentru ţărâna pe
care călcau. Copiii din leagăn să crească în auzul doinelor, a cântecelor de
leagăn  românesc,  a  cântecelor  bisericeşti.  Femeile  române  au  făcut  tot
posibilul  ca  educaţia  copilului  acasă  şi  în  şcoli  să  fie  în  spiritul
românismului, cu dragoste şi respect pentru înaintaşi, cu frica de Dumnezeu,
principii morale bine definite.

Reuniunea femeilor mai organiza seri de ceaiuri unde socializau toţi
colaboratorii fiind creată astfel o atmosferă de familiaritate românească, de
comuniune.  Mişcarea  de  voluntariat  a  asociaţiei  s-a  manifestat  cu  toată
vigoarea  posibilă  şi  a  luat  parte  activă  la  întărirea  conştiinţei  naţionale
româneşti  din  părţile  Aradului.  Fără  a  fi  avut  amploarea  altor  societăţii
civile, mişcarea asociaţiilor din Arad, lupta lor pe diversele planuri a fost
recunoscută în cercurile politice ale vremii,  drept pentru care, „motivat”, au

27 Maria Nicolau, Primii ani de organizare şi creştere a reuniuni femeilor, „Carpaţi”, an
VI, nr. 339, 8/sept., 1926, p. 4.

259



fost desemnate a participa la Marea Adunare de la Alba Iulia din 1918, trei
dintre cele mai reprezentante promotoare: Eugenia Cicio-Pop, Elena Goldiş
şi Adriana Ispravnic28.

Odată cu Unirea cea Mare de la 1918 angajamentul bisericesc-social
şi misionar al  femeilor  din Arad, ca şi din celelalte zone ale ţării  nu s-a
încheiat,  ele vor continua să militeze pentru obţinerea dreptului de vot şi
desigur, pentru educarea fetelor şi a copiilor în spiritul credinţei şi al culturii
române, în spiritul Tradiţiei şi valorilor Bisericii Ortodoxe şi a întrajutorării
celor aflaţi în nevoi, în centrul demersului lor fiind credinţa în Iisus Hristos
şi dragostea de ţară. 

PENTRU CAIETUL PROGRAM

Mereu  mi-a  fost  incitată  curiozitatea  de  a  şti  cât  de  veche  este
autentificată  relaţia  –  Biserică,  Şcoală,  copil,  mamă-femeie---.  Am găsit
ceva dar mai caut.

28 Colecţia „Semănătorul” în Revista Ziridava, Nr. XIV, 1984, Arad, p. 484.
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TEBA. Țesătorie de Bumac SA

Horia Truță,
Turnul de Apă. Arad

Fiind cunoscută tradiția industriei textile în Arad cu forță de muncă
calificată1,  la 1 iunie 1926 a fost  înființată Societatea  Teba, Țesătorie de
Bumbac SA2 (în germană Teba Baumwollweberei AG Arad),  cu sediul în
Arad strada  Mucius  Scaevola  nr.  15-19.  Primul  pas  l-a  făcut  firma Joh.
Henrich Bergman din Zwittau (Cehoslovacia) care a solicitat primăriei prin
intermediul avocatului dr.  Alexandru Racz,  vinderea în acest  scop a unei
suprafețe de teren de 1.500 st. p. în Cetatea Veche lângă  Uzina de Gaz (AN
PMA, D 110/1926, f.229). În expunerea de motive se prezentau beneficiile aduse
de intreprindere, dezvoltând o industrie puțin exploatată în România3.

Statutul precizează scopul societății și anume fabricarea și punerea în
circulație  a articolelor  din bumbac de orice fel,  stofe etc.,  cumpărarea și
vânzarea  de  mărfuri  textile,  participarea  la  creațiuni  de  intreprinderi
industriale și comerciale în ramura produselor textile și alte operațiuni care-i
sunt necesare acestui scop (AN Fond Intreprinderea Textilă Teba, D 1/1926-1937,
fila 189-190) . La solicitarea Ministerului Industriei și Comerțului, în Statut s-
au  mai  făcut  precizări  referitor  la  obligația  ca  trei  sferturi  din  membri
Consiliului  de Administrație să fie  cetățeni  români,  fiind păstrată aceeași
proporție  și  pentru   constituirea  capitalului  social,  acțiunile  să  fie
nominative,  transmiterea lor să se facă numai cu aprobarea Consiliului de
Administrație și al Ministerului, iar bilanțurile să fie publicate în Monitorul
Oficial.

1.  Prima fabrică textilă din Arad, numită Spiroch Iosif a fost înființată în 1867 (Caciora,
Arad,  1976).  În  1909  a  luat  naștere  ITA (Industria  Textilă  Arădeană),  sub  numele:
Hungaria Aradi Pamutarugyar Reszventarsasag., unde, în 1910,  au fost încheiate lucrările
de construcție a halelor pentru filatură și țesătorie cu 300 războaie, 1000 muncitori (1911).
În 1920-1929 acolo au lucrat 1500 războaie deservite de 3000 muncitori.
2.  Numele  TEBA a  fost  (probabil)  luat   din  cuvintele  Țesătorie  (de)  Bumbac  Arad.
Societatea  și  construcția  fabricii  au  fost  autorizate  prin  Decizia  Primăriei  din  1926  și
aprobarea Ministerului  de Industrie  și  Comerț dată în urma Avizului  Comisiei  Speciale
Economice nr. 55.197/1926.
3.  În România acelor vremuri existau, la 17 milioane locuitori un număr de 100 mii fuse și 
800 războiaie mecanice,  față de 3,5 milioane fuse, respectiv 6 mii războaie mecanice în 
Cehoslovacia (AN Teba D4/1926 f. 24).
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În esență, se preconiza construirea pe strada Mucius Scaevola a unei
țesătorii de bumbac utilată la început cu 50 războaie moderne, 2 mașini de
plușat  stofe  și  alte  instalații  auxiliare   importate  din  Cehoslovacia  și
Austria4.  Câteva utilaje au fost livrate și de Fabrica de mașini Hendl din
Arad (Cațavei, Arad, 1980, p. 393). Acestea au fost montate în hale luminoase și
igienice, bine aerisite, astfel ca activitatea de producție, țesutul și celelalte
operațiuni de pregătire a mărfurilor pentru vânzare să fie igienice. Pentru
mașini s-a instalat o forță motrică de 45 HP obținută cu motoare cuplate la
rețeaua  publică  de  electricitate.  Deși  pericolul  de  incendiu  era  redus
deoarece nu se lucra cu bumbac brut, fabrica a fost dotată cu senzori pentru
fum,  hidranți  și  aparate  Minimax,  supravegherea  pe  timpul  nopții  fiind
asigurată de paznici.  Atelierele  au fost  dotate  cu strunguri:  Janto (Arad),
Marta (Arad), Vulcan; freză, raboteză, aparat de sudură, scule de tâmplărie
etc. Pentru transport au fost achiziționate căruțe, automobile, autocamioane
fiind folosită și calea ferată a Fabricii de Zahăr (AN Arad, Teba, D 1/1926-1937,
f. 186-188).

Capitalul  social   de  3  milioane  lei,  planificat  pentru  investiții  în
construcții (2 milioane lei) și utilaje (1 milion lei), depus la Banca Agrară
Timișiana  și  Banca  Centrală  Șvăbească  din  Timișoara,  a  fost  creat  prin
emiterea a 3.000 de acțiuni în valoare nominală de de 1.000 lei, pachetele
fiind cupărate de următorii acționari : dr. Alexandru Racz, n. 1885, avocat
Arad  (800.000  lei);  ing.  Emil  Racz,  n.  Arad  1886  (520.000  lei);  Ștefan
Molnar,  n.  Gyoma  (Ungaria)  1894,  comerciant  Arad  (650.000  lei);  Titu
Mărgineanțu, n 1864 Vulcani fost administrator financiar (10.000 lei); ing
Traian Trâmiționi, n. 1891, Arad-Grădiște, inspector industrial (10.000 lei);
Maximilian Bergmann,  din Zwittau (Cehoslovacia),  (400.000 lei);  Walter
Bergmann, din Zwittau (Cehoslovacia - 400.000 lei); Anna Bergmann, din
Zwittau (Cehoslovacia - 150.000 lei); Julius Lunger, din Viena (Austria -
50.000 lei); Transilvania SA pentru comerțul cu textile Timișoara  (10.000
lei) (AN D 1/1926-1937, fila 184).

Organele  de  conducere  au  constat  din:  Adunarea  generală  a
acționarilor,  Consiliul  de  administrație   ales  anual,  Comitetul  de
supraveghere (cenzorii) și Comitetul de direcție numit de acționari (AN Teba,

4.  30  războaie  tip  Kurbelwebstuhle  marca  CA Roscher  Georgwalde,  lățime  930  mm
(Cehoslovacia); 20 războaie marca Holbaum & co Jagendorf, lățime 1070 (Cehoslovacia);
2 mașini de plușat cu 36 cilindri din fier și aramă, pentru întinderea stofelor și curățenia
perieturii,  lățime 1860 mm, marca E. Gessner Aue in Sachsen; 1 mașină de măsură  și
așezare cu 5 cilindri din lemn  și plușate; 1 presă pentru mărfuri fabricate; 1 mașină de
dublat lățime 800 mm cu piedestal din lemn, marca J. Gedion Viena; 1 presa, lățime de
lucru 1550 mm cu cilindri plușați și perie.
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D 1/1926-1937).
Primul Consiliu de Administrația a fost compus din dr. Alexandru

Racz,  Eugen  Beleș  (notar  public)  și  Ștefan  Molnar.  Au  fost  numiți  ca
cenzori: dr. Ioan Robu (primar); Traian Trîmbiționi și ing. Emil Racz.

Pentru  coordonarea  operativă  a  producției  au  fost  instalați  ca
directori executivi: Maximilian Bergmann și dr. Walter Bergmann cetățeni
cehoslovaci cu domiciliul în Arad.                     

Terenul pentru construcția fabricii, cu o suprafață de 3, 452 jugăre
(1.5 ha) de pe str. Mucius Scaevola nr. 15-19 a fost obținut prin cumpărarea
în toamna anului 1924 a unor loturi  de la proprietarii:  Rossi Pavel și soția;
Lazăr Mihai și soția, Primăria Municipiului Arad.

Clădirile  au  fost  proiectate  și  construite  de  firma  antreprenorului
arhitect - inginer Emil Racz din Arad, cu sediul Bd. Regina Maria nr. 17
(AN PMA D 1/1927 fila 201). Ele au fost edificate, în funcție de necesități, timp
de mai mulți ani, constând din: o hală cu etaj pentru Țesătoria automată, sala
cazanelor (parter și etaj), încăperile secțiilor: Pregătire, Apretură, Urzitorie,
Depănătorie - Răsucitorie, Vopsitorie – Imprimerie, Albitorie, Croitorie, la
care  s-au  adăugat  pe  parcursul  anilor:  atelierul  de  tâmplărie,  garaje,
economat, brutărie, locuință, sală de mese, economat, magazii, grajd pentru
cai, arena de popice, club muncitoresc etc.

Activitatea  fabricii  a  început  în  6  august  1927,  cu  69  angajați,
producția  constând  din  țesutul  la  războaie  mecanice  cu  fire  din  bumbac
netezite  pe  țevi-sculuri  împortate,  pe  motivul  că  în  România  nu  se
produceau la vremea respectivă în cantități suficiente, prepararea lor fiind
dificilă.  S-au produs și  scos la vânzare,  metraje de pânză pentru cămăși,
indian, baby-flanel, sibir, costella, mitlaufer, stofe pentru costum etc.

După  câteva  luni  în  12  noiembrie  1927,  apar  primele  neplăceri.
Consiliul  de administrație  motivând  imposibilitatea plății  furnizorilor  de
materii  prime  și  greutăți  în  recuperarea  banilor  de  la  clienți,  a  propus
majorarea capitalului social la 12 milioane lei, prin emiterea de noi acțiuni.
Deși vechii acționari aveau drept de prioritate la cumpărare,  unii arădeni
ezitând să se extindă, pachetul majoritar a fost cumpărat de Max, Walter și
Ana Bermann, Ștefan Molnar din Timișoara, Iuliu Adrian comerciant din
Turnu Severin și Cecilia Maria Tangl Bergman din Pitești.

Până la sfârșitul anului numărul salariaților a crescut la 121 din care
10 străini și un specialist din Zwittau (Moravia - Cehia) cu înaltă calificare
în domeniul textil. S-a constatat însă că deși au lucrat toate mașinile (101
războaie și  2 mașini  de plușat),  datorită  insuficientei  instruiri  a  forței  de
muncă, productivitatea era mult sub așteptări. Pătrunderea pe piața textiă, se
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dovedea  a  fi  anevoioasă  datorită  recesiunii  economice  și  concurenței
neloiale  (AN Teba  D 1/1926-1937).  În  aceste  condiții  nici  beneficiul  net  în
valoare de 570.000 lei  nu a fost  distribuit  ci  trecut la fondul de rezervă,
situație repetată și în anii următori.

Investițiile  acestei  perioade  au  fost  însă  semnificative,  asfel  că
valoarea clădirilor (5,7 milioane lei)  și a instalațiilor (6,5 milioane lei)  a
depășit suma de 12 milioane lei.

În 1931, criza generală a avut repercursiuni neplăcute asupra întregii
industrii textile. Ea  s-a caracterizat prin micșorarea pe piață a cererii de
mărfuri și înrăutățirea capacității de plată a clienților. Aceștia fiind mai ales
din rândul țăranilor nu mai aveau putere de cumpărare, creanțele fiind cu
greu recuperate. Deși prețul de desfacere a scăzut sub cel de producție, au
rămas pe stoc mărfuri în valoare de peste 11 milioane lei, pierzându-se pe
lângă fondul de rezervă, o pagubă de aproape 3 milioane lei. La aceasta s-a
adăugat  scumpirea produsului finit al fabricii determinat de mărirea taxelor
vamale perceput de guvern asupra firelor de bumbac.

Pierderi  și  mai  mari  au  fost  înregistrate  în  1934,  prin  stagnarea
producției generate de greutățile procurării din import a firelor de bumbac
prin  piedicile  apărute  în  activitatea  bancară  de  transfer  a  valutei  către
furnizori (AN Teba, D 1/1926-1937, fila 80).

La 7 ianuarie 1936, Adunarea generală extraordinară a acționarilor a
aprobat  din  nou  mărirea  capitalului  social  prin  emiterea  de  noi  acțiuni,
accesarea  de  credite  de  la  Banca  Ardeleană  București  și  fuzionarea  prin
absorbție  cu  Uzinele  Textile  SAR  Timișoara,  paritate  acțiunilor  fiind
calculată  în  proporție  de  5/45.  Drept  urmare,  aducându-se  un  aport  de  8
milioane  lei,  se  schimbă componența  acționariatului  cu noi  nume: Vasile
Suciu-Arad,  Eugen  Hammer-Timișoara,  dr.  Gottfried  Ziegler-Timișoara,
Iosif Gluck-Timișoara și alții. A fost schimbat și numele intreprinderii, care
devine:  TEBA Uzinele Textile Române SA (în germană Teba Rumaenische
Textil Fabriken AG). Din credite a fost cumpărat de la Primărie un teren pe
care au fost  construite  noi hale de producție  fiind aduse de la Timișoara
mașini pentru filat urzeala. Tot atunci a fost extins și magazinul comercial de
prezentare a  mărfurilor de pe strada Mucius Scaevola  (AN Teba, D 1/1926-
1937, fila 43; AN PMA D 4/1926 f. 24).

Începând din martie 1939, mersul general al afacerilor s-a înrăutățit
simțitor. Deverul firmei s-a degradat într-o măsură necunoscută până atunci
în existența societății,  rezultatele producției din luna aprilie fiind cu 20%
mai mici decât în anul precedent. Scăzând și încasările  cu 40%, au apărut

5. Acțiunile firmei timișorene valorau 800 lei/bucata, iar cele arădene 1000 lei/bucata.
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greutăți  în  aprovizionarea  cu  materii  prime,  apelându-se  la  concedieri
masive.  Din  muncitorii  rămași,  o  parte  nu  a  mai  venit  la  muncă  fiind
concentrați  în  armată.  Deoarece  nu  au  fost  pregătite  sortimentele  pentru
sezonul de vară societatea ajuns în situația că intreprinderea nu a mai avut
ce vinde. Pentru a o salva, s-a apelat din nou la majorarea capitalului social
ajuns la 40 milioane lei,  prin emiterea de noi acțiuni.  (AN Teba, D.1 1927-
1939, f. 70).

Repercursiuni  grave  asupra  intreprinderii  au generat  și  intrarea  în
vigoare a unor legi cu pronunțat caracter fascist, care alături de concentrările
militare au produs în 1940 o pierdere de peste 2 milioane lei.  

În 1942, patronatul era format din șapte asociați, acționari majoritari
fiind  cetățenii  germani  dr.  Walter  Bergman (35465 acțiuni),  Maria  Tangl
(3500) și  Alois Honisch (1000).  Mai dețineau acțiuni:  Mihail  Hoits  (10),
Ioan Becker (10), Emil Ravna (5), Brutus Păcurariu (5). Funcția de director
general al intreprinderii era deținută de Alois Honisch (n. 1902, Zwithau-
Moravia). Absolvent  al Școlii Superioare de Țesătorie din Germania, Secția
Tehnologică,  Honisch a venit   la  Arad în 1928 cu aura de elev eminent.
Angajat  ca  supraveghetor  tehnic  al  întregului  proces  de  fabricație,  la
începutul războiului a fost însărcinat și cu livrarea produselor finite pentru
armată și aprovizionarea fabricii cu materii prime.

Deși au fost întâmpinate greutăți mai ales datorită lisei de personal
calificat, producția a fost extinsă din rezervele financiare, prin achiziționarea
unor mașini pentru secția de filatură deschizându-se noi ateliere: de pregătire
a firelor,  scrobitorie,  urzitorie vopsitorie,  numărul angajaților ajungând la
500.

Spre sfârșitul războiului fabrica a fost militarizată, iar aprovizionarea
cu materii  prime  de  la  furnizorul  tradițional,  Italia  a  devenit  imposibilă.
Drept urmare și producția ajungând la cel mai scăzut nivel, beneficiile au
fost din nou reținute în fondul de rezervă.

După război,  prima schimbare majoră s-a produs la 8 iunie 1945,
prin  numirea  printr-o decizie  a  Casei  de  Administrare  și  Supraveghere  a
Bunurilor Inamice, în Consiliul de administrație  și director a ing. Ludovic
Nasch, urmată în 26 iulie de preluarea activelor de către noua structură de
conducere  alcătuită  din  Ion  Pălincaș  (n.  1910,  Pecica)  noul  primar  al
Aradului,  Ilona (Elena)  Csibi  (n.  1916 Miheșu-Cluj,  casnică)  membru în
Comitetul  pe  fabrică  și  Emil  Răzvan.  Peste  câteva  luni,  corespunzător
hotărârilor Conferinței de la Postdam și Jurnalului Consiliului de Miniștri
din  30  martie  1946 (MO 80/3  aprilie  1946)6.  acțiunile  care  au  aparținut

6. Confiscarea s-a făcut în baza art. 7 din Convenția de Armistițiu încheiată  la Moscova în
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supușilor  germani  dr.  Walter  Bergman  (35.465),  Maria  Tangel  (3500)  și
Honisch Alois  (!000),  în  număr de 39.965 au fost  predate  Administrației
Bunurilor Sovietice (ABS) de pe lângă Reprezentanța Comercială a URSS
din România (Uniunea Raznoexport).   Capacitatea de lucru a fabricii a fost
atunci la 368 războaie cu o productivitate de 10.000 mp într-un schimb de 8
ore.

În  24  iunie  1946,  a  avut  loc  Adunarea  generală  Extraordinară  a
noului  acționariat  al  fabricii,  compus  din:  Wsesujusnos  Objedinenie
Raznoexport  reprezentată  prin  Vasiliev  Nicolae  Andreevici,  Constantin
Gheorghi Dievici și Tiomkin Veniamin Solomonovici proprietară a 39.965
acțiuni și Emil Răzvan cu 15 acțiuni. Președinte a fost numit primarul Ioan
Pălincaș, membri în Consiliul de Administrație: Ileana Csibi, Ludovic Nasch
director  și  administrator  al  societății  TEBA,  iar  Iosif  Gluck  director  al
Filaturii din Timișoara7. S-a hotărât începerea procedurilor de reevaluare a
bunurilor: clădiri, mașini, utilaje, instalații etc, capitalul social fiind majorat
artificial  de  la  aproape  40  milioane  lei  la  1  miliard  lei,  motivat  prin
devalorizarea  leului  și  modificarea  statutului  corespunzător  noilor  situații
(AN F. Teba, D. 267, f. 139).

Noul  director  al  fabricii  Iosif  Gluck,  secondat  de  inginerul  șef  I.
Schannen,   a  obținut  la  începutul  anului  1947 o importantă  comandă de
furnizare către Armata română, a 30.000 m. pânză de rufărie pentru trupă și
40.000 pânză pentru confecționat pantaloni  (AN Teba,  D.3/1947,.  f.15).  Drept
urmare  numărul  salariaților  a  crescut  la  1114  din  care  25  ucenici  și  2
specialiști străini.

În iunie Tribunalul din Arad a consemnat fuziunea prin absorbție cu
Fabrica de ciorapi GBL SA din Sebeș-Alba și firma ing Klinger: Țesătorie și
Imprimat   Textile  din  Mediaș,  noua  unitate  din  proprietatea  exclusivă  a
statului  sovietic  funcționând  în  continuare  sub  numele  Intreprinderea
Industrială  Teba  SA.  Uzinele  Textile  Unite  (Teba  Obiedinonie  Textilnoe
Fabrichi  Anonimoe  Obsetva)  cu  sediul  la  București  strada  Izvor  nr.  4.
Adunarea generală a hotărât ca toate activele și pasivele precum și mărcile
unităților respective să treacă în sarcina  fabricii Teba, care urma să achite și
toate  datoriile  Capitalul  social  a  fost  majorat  la  3  miliarde  lei,  director
general  fiind  numit  Mamedov  Ibadi  Abdulovici  (AN  Camera  de  Comerț  și

12 septembrie 1944 între Guvernul României și Puterile Aliate, ca urmare a recunoașterii
înfrângerii României în război. Se preciza că acest lucru va fi de folos general al societății,
contribuind la cimentarea prieteniei dintre românias și URSS.
7. Cenzori: Mihail Vasilievici Smirnov, Ioan Baba (Viitor primar al Aradului), dr. Alexandru
Racz; Procuriști: Marcel Weiszberger (n Gurahonț, 1911), Emil Nemethy (n 1890, Bubenc,
Boemia).
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Industrie D 267, fila 302).
La 10 aprilie 1848, a fost aprobată demisia din funcția de director a

lui Marcel Weiszberg noua conducere numită de ABS în persoana lui Ibadi
Abdulovici Mamedov, director general și Serghei Ilisievici Polevin, locțiitor
pe linie financiară au primit de la   Weiszberger Marcel (fostul director)
întreg  inventarul  fabricii,  adică:  casieria  cu  stocul  de  timbre,  clădirile,
mașinile  și  instalațiile,  stocul  de  materii  prime  și  auxiliare,  ambalajul,
piesele  de  schimb,  semifabricatele,  produsele  finite,  lista  debitorilor  și
creditorilor, arhiva și alte documente.

În 1949,  Teba SA Uzinele  Textile Unite,  cu 1160 salariați  a  fost
integrată ca filială a Societății de Stat Textil din Moscova.(AN Camera de
Comerț și Industrie Arad, D.267 fila 259). Sediul social central fiind instalat
la  București,  strada  Izvor  nr.  4  sub  conducerea  directorului  general
Alexandru Achimovici Struev, al locțiitorului acestuia Serghei Dimitrievici
Bavsev, directorului financiar Pavel Grigorievici Alexandrov  și locțiitorului
Nicolai Vasilievici Nadejin. În subordinea acesteia se aflau Exploatările din
Arad, Timișoara, Mediaș și Sebeș Alba. La  comanda intreprinderii din Arad
se aflau directorul Ibadi Abdulovici Mamedov și directorul financiar Alexei
Iakovlevici Isaev (MO, III nr. 49?28 febr. 1949) Pentru noii directori au fost
întărite  imputernicirile  de comandă și  semnătură impunându-se interdicții
pentru  vechea  structură  formată  din  directorul  tehnic  Emil  Nemethy,
procuristul Boszkai Josif și directorul comercial Nicolae Athanasiu.

În 1975, fabrica s-a afiliat la Intreprinderea Textilă UTA. Și-a încetat
activitatea după 1995.  

Bibliografie
1. Serviciul Județean Arad al  Arhivelor Naționale, Fond Teba 
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Construcţia identităţii româneşti a Aradului după 1918:
afişajul stradal

Flavius Ghender,
Universitatea de Vest, Arad

Statul centralizat şi oraşele multiculturale
După ce la 1 Decembrie 1918 delegaţii  românilor din Transilvania,

Banat şi Ungaria exprimă ferm voinţa de a se uni cu România, Tratatul de la
Trianon  (4  iunie  1920)  confirmă  unirea  şi  stabileşte  clar  frontierele
României Mari. Noul stat îşi dublează teritoriul, 295.000 km patraţi faţă de
137.000 km patraţi,  şi populaţia,  care în 1930 ajungea la 18 milioane de
locuitori,  faţă  de  7  milioane  de  locuitori  în  19121.  Transformarea
spectaculoasă  a  României  a  ridicat  numeroase  probleme  administrative,
politice şi identitare, care se adăugau efortului general de reconstrucţie după
Marele Război.

După 1918, românii erau majoritari în Transilvania, dar minorităţile
etnice  aveau  o  pondere  însemnată.  În  1910,  recensământul  maghiar2 din
Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş arăta următoarea structură etnică:
români  53,8%,  maghiari  28,6%,  germani  10,8%,  evrei  3,5%.  Criteriul
utilizat pentru stabilirea etniei a fost limba, ceea ce implică desigur o serie
de  probleme  metodologice:  de  exemplu,  a  făcut  ca  proporţia  evreilor,
vorbitori de limbă maghiară, să fie greu de estimat. În mediul urban, potrivit
recensământului  maghiar,  românii  erau  minoritari:  19,7%  români,  62%
maghiari, 15,8% germani, 10,7% evrei. În 1930, chiar dacă prin emigrări din
Transilvania  (se  estimează  că  peste  200.000  de  persoane,  majoritatea
maghiari,  au părăsit Transilvania în primii ani după război) şi imigrări  în
interiorul  regiunii,  ponderea  românilor  creşte  în  special  în  oraşe,  mediul
urban este dominat tot de minorităţi. La nivelul regiunii, 57,8% erau români,
24,4% maghiari,  9,8% germani,  3,2% evrei.  În  mediul  urban:  35% erau
români,  37,9%  maghiari,  13,2%  germani,  10,4%  evrei.  Datele  acestor
măsurători  demografice  trebuie  privite  cu  rezerve,  atât  pentru  acurateţea
datelor, cât şi pentru că metodologiile utilizate nu au fost identice. 

1 Boia Lucian, România, ţara de frontieră a Europei, pag. 97. 
2 Alexandrescu Sorin, Paradoxul român, pag 73.
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Elita  culturală,  politică,  economică  a  Transilvaniei  era  formată  din
maghiari,  evrei  în  general  maghiarizaţi  şi  germani.  În  absenţa  unei  elite
puternice care să se impună, ţăranul român, numitorul comun al regiunilor
istorice, a devenit simbolul ideologic al naţiunii române3, dar oraşele au fost
considerate în esenţă străine şi urmau a fi recâştigate pentru cauza naţională,
printr-o ofensivă legată de şcolarizare şi decizii administrative. 

România a răspuns acestor provocări prin crearea şi promovarea unui
stat  puternic  centralizat  şi  birocratizat,  revendicat  exclusiv  în  numele
naţiunii române. Diversitatea etno-culturală a fost recunoscută fără însă să
fie integrată în sistemul instituţional. În detrimentul unui proiect care putea
să  valorifice  specificul  regiunilor  istorice,  a  fost  promovat  un  stat  care
urmărea  omogenizarea  culturală  şi  administrativă4. Victor  Neumann  a
remarcat că tradiţiile instituţionale sunt cele ale Vechiului Regat, care au
jucat un rol disproporţionat în noua construcţie.  „Procesul de românizare
era însoţit de teama faţă de revendicările minorităţilor lingvistice”5,  scrie
Neumann.

Statul  român  a  promovat  principiul  autodeterminării  naţionale  şi
caracterul naţional-unitar, prevăzut în Constituţia liberală din 1923, articolul
I. Legea fundamentală construia un stat centralizat, strict unificat legislativ
şi administrativ. Statul s-a bazat pe majoritatea românească şi pe un regim
democratic  cu destule  probleme,  în curs de consolidare6.  Alternativele  la
sistemul  centralizat  au  fost  puţine:  bucovineanul  Gheorghe  Grigorovici
acuza că „Vechiul Regat n-are nicio descentralizare administrativă, nu ştie
ce  înseamnă  autonomia  comunală,  nu  ştie  ce  este  autonomia  şi  mai
dezvoltată a oraşelor. Aici toate se fac de la centru”; transilvăneanul Iuliu
Maniu alături de Partidul Naţional Ţărănesc ar fi dorit o integrare treptată,
mai prudentă, în condiţiile unor politici favorabile descentralizării (dar nu
autonomiei  locale);  Constantin Stere a propus o alternativă la Constituţia
liberală din 1923, în care lua în calcul un nou nivel administrativ, provincia,
motivat istoric7. Dar au rămas voci izolate, câştig de cauză a avut viziunea
unui stat naţional unitar centralizat, promovată de liberalul Ionel Brătianu. 

3 Livezeanu Irina, Cultură şi naţionalism în România Mare (1919-19130), pag. 19.
4 Op. cit., pag. 35-37.
5 Neumann Victor, Obsesia intelighenţiei româneşti în perioada interbelică: specificitatea
etno-naţională, în Ideologie şi fantasmagorie, pag. 105-106.
6 Ivan Adrian, Stat, majoritate şi minoritate naţională în România. 1919-1930, pag. 61.
7 Stanomir Ioan,  Libertate, lege şi drept. O istorie a constituţionalismului românesc, pag.
95.
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Construcţia  unei  identităţi  româneşti  a  oraşelor  transilvănene  în
concordanţă  cu  filosofia  statului  centralizat  a  fost  un  proces  îndelungat.
Reconstrucţia  administraţiei  locale,  promovarea  unei  elite  intelectuale
locale, construcţia unor identităţi culturale româneşti locale au fost procese
de durată, în care voinţa statului nu a fost suficientă.  În acest articol voi
analiza simbolurile identitare stradale din oraşul Arad: numele străzilor şi
afişajul stradal. 

Aradul interbelic – multicultural şi minoritar românesc
Aradul în jurul anului 1918 apare în istorie cu temei ca un centru al

românismului. La Arad a funcţionat centrul politic în care s-a pregătit Marea
Unire:  aici  era  sediul  central  Consiliul  Naţional  Român  Central,  aici  se
redacta ziarul „Românul”, aici au avut loc negocierile cu Guvernul maghiar,
aici  s-a  organizat  Marea  Adunare  Naţională  de  la  Alba  Iulia.  La  Arad
funcţiona  şi  Preparandia,  şcoala  care  forma  dascăli  pentru  comunităţile
româneşti. 

În acelaşi timp şi aparent paradoxal, Aradul era (şi încă este) un oraş
multicultural, multietnic şi multiconfesional. Pluralismul lingvistic arădean
era dominat de limba maghiară, realitate care nu s-a schimbat foarte repede
după decembrie 1918. Nu doar administraţia locală, ci şi publicistica, spaţiul
cultural erau dominate de limba maghiară, folosită inclusiv de comunitatea
influentă a evreilor arădeni. 

Ca majoritatea oraşelor transilvănene în perioada interbelică, Aradul
avea o populaţie majoritar neromânească. Oraşul aflat în plină dezvoltare şi-
a dublat populaţia în prima jumătate a secolului 208. Singurul recensământ
efectuat în perioada interbelică, în anul 1930, sub coordonarea arădeanului
Sabin Manuilă  indică  o populaţie  de 77.181 de persoane.  Dintre  aceştia,
39,35% erau români, 38,84% maghiari, 9,14% evrei şi 7,94% germani. Cu
toate acestea 53% dintre arădeni au declarat  maghiara ca limbă maternă9.
Aşadar  avem în  1930  românii  depăşiseră  uşor  numărul  maghiarilor,  dar
majoritatea populaţiei – peste 60% - era compusă din minorităţi naţionale.
Este interesant că doar 40,2% din locuitorii Aradului se născuseră în oraş,
majoritatea  covârşitoare  a  celor  care  s-au  mutat  în  Arad  proveneau  din
mediul  rural  transilvan10.  Imediat  după decembrie  1918, este plauzibil  ca
reprezentarea românilor în Arad să fi fost şi mai redusă.

8 Niţu Adrian coord, Arad. Economie şi societate. vol. II, pag. 206.
9 Op. cit., pag. 207.
10 Op. cit., pag. 207-208.
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Datele  statistice  disponibile  pot  fi  complectate  cu  descrierea
subiectivă,  pătrunzătoare  şi  critică  a  istoricului  şi  omului  politic  Nicolae
Iorga. Acesta a acordat o atenţie specială situaţiei românilor transilvăneni şi
înainte de Marele Război, şi în perioada interbelică. Iorga publică  Neamul
românesc în Ardeal şi Ţara Ungurească la 1906 care cuprinde însemnări de
călătorie  în  regiune,  operă  în  care  a  dedicat  şi  Aradului  câteva  pagini.
Revine apoi în 1923, după Unire, cu alte observaţii despre locurile arădene. 

Trebuie să remarcăm caracterul contextual al descrierilor lui Iorga. La
începutul  secolului,  Aradul  îi  apare  lui  Nicolae  Iorga  un  fief  al
românismului.  „Românii  sunt  foarte  tari  în  Arad”,  spune  Iorga,  care
enumeră la punctele tari un episcop, seminariu, preparandia, foaia politică
Tribuna11.  El  observă  că  aici  „se vorbeşte  liber  româneşte”,  „s-au spus
adevăruri crude partidelor ungureşti”, observaţii deduse probabil din presa
vremii. Totuşi, nu simte direct atmosfera naţională pe care şi-ar fi dorit-o
probabil.  Remarcă nu fără ironie un loc  „unde mi se spune că se adună
românii,  dar  aflu  deocamdată  numai  tipuri  de  cetitori  de  provincie  ai
ziarelor ungureşti”12. Zeflemeaua cu care Iorga îi tratează pe intelectualii
ardeleni,  pe  care  îi  acuză  pentru  deferenţa  cu  care  se  raportează  la
autorităţile  imperiale  sau  maghiare,  uneori  chiar  pentru  înstrăinarea  de
popor este o constantă pentru istoricul român. 

De altfel, Nicolae Iorga acuză rolul dominant în special economic al
evreimii puternic maghiarizate (şi) în comunitatea arădeană: „şi aici răsună
ca pretutindeni plângeri împotriva jidovimii cotropitoare, care stăpâneşte
piaţa, morăria, marele negoţ ce se face în acest punct de trecere. Numai, în
Arad,  ai  căuta  cu  şi  mai  puţin  folos  decât  în  Oradea  Mare  perciunii
strămoşeşti: cetăţenii maghiari, aprigii patrioţi de lege mozaică, n-au lăsat
numai hainele,  ci,  puţin mai  tărziu,  şi  sincerele  nume galiţiene,  în  locul
cărora au îmbrăcat altele, curat maghiare”13. Tema omniprezenţei şi puterii
evreilor  în  societatea  românească  vehiculată  de  Iorga  deja  la  începutul
secolului  a  atins  apogeul  în  perioada  interbelică,  ca  justificare  a  unor
ideologii  totalitare  care  au  produs  grave  derapaje  de  la  standardele
democratice. Este important să observăm că Iorga constată o preeminenţă a
străinilor în urbea arădeană, utilizând nu doar ca limbă administrativă, ci şi
în comerţ şi conversaţie limba maghiară. 

Nicolae Iorga remarcă „rostul relativ nou” al românilor în Arad şi o
dinamică  demografică  de  dată  relativ  recentă,  a  migraţiei  dinspre  satul

11 Iorga Nicolae, Neamul românesc în Ardeal şi Ţara Ungurească la 1906, p. 358.
12 Op. cit., p. 358.
13 Op. cit., p. 359.
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românesc spre oraş:  „În Arad rostul nostru este, cu toată originea curat
românească,  doar şi  cu  adausuri  sîrbeşti,  a  Aradului  Vechi,  relativ  mai
nou: de când s-a întins şi îmbogăţit oraşul, sătenii români din împrejurimi
au tot venit să se aşeze pe lângă înaintaşi, până ce numărul lor a ajuns să
fie pe la vreo zece mii”14.

Iorga revine la Arad în 1923 şi nu vede o schimbare fundamentală în
identitatea Aradului, asupra căreia consideră că românii nu şi-au pus decisiv
amprenta. Acuză slăbiciunea unor autorităţi publice incapabile să impună un
curs românesc comunităţii locale. În timpul vizitei sale, reprezentaţia unei
piese maghiare a fost oprită de autorităţi, decizie ironizată de istoricul român
cu observaţia „căci altfel se dărâma poate regatul român”15. Nicolae Iorga
este dezamăgit  de incapacitatea statului şi a comunităţii  locale  de a da o
identitate  românească  Aradului,  dincolo  de  câteva  prefaceri  instituţionale
superficiale: „Noi până acum, n-am făcut nimica aici decât să continuăm în
româneşte lucrul onest al şcolilor secundare. Cu multă râvnă desigur, cu un
incontestabil sentiment naţional, dar fără să creăm ceva în afară de zidurile
localurilor şcolare. Avem doar o bună librărie românească la zece librării
maghiare. Muzeul românesc nu există pentru a dovedi că avem şi noi o
artă, că avem şi noi un trecut şi amintiri locale chiar, în acest oraş care,
acum  un  secol,  era  un  modest  centru  pentru  ţărănimea  românească
înconjurătoare (...) trei guverne s-au succedat în România Mare, cu acest
rezultat”16. Dacă maghiarii au mult mai multe librării, înţelegem că mediul
intelectual este net dominat de maghiari.

Simbolistică românească: numele străzilor
După  1919,  structura  administrativă  este  puternic  centralizată.

Guvernul, prin intermediul Prefecturilor, analizează şi reglementează până
în cele mai mici detalii problemele din teritoriu. Preluarea puterii de către
autorităţile  române  în  Transilvania  nu  a  însemnat  şi  românizarea
administraţiei, peste noapte. 

Administraţia  românească şi controlul militar  al  Armatei  române se
instaurează la Arad la mijlocul anului 1919, când puterea este preluată de la
autorităţile militare franceze şi de la autorităţile civile maghiare. În perioada
1919-1920, majoritatea actelor oficiale în administraţia locală din Arad erau
redactate în limba maghiară.  Prima miză a guvernelor a fost românizarea
administraţiei, un proces care s-a dovedit anevoios. Numeroase documente

14 Op. cit., p. 359.
15 Iorga Nicolae, Pagini alese din însemnările de călătorie prin Ardeal şi Banat, p. 170.
16 Op. cit., p. 171-172.
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arată  că  ritmul  schimbărilor  a  fost  lent,  cu  termene  nerespectate  pentru
impunerea  limbii  române  în  administraţie.  În  20  iunie  1920,  Prefectura
atrage atenţia asupra stadiului nesatisfăcător în care este preluată puterea la
nivel local17: „Populaţia românească este agitată din causa lipsei complete
a  unei  administraţii  româneşti.  Românii  trăiesc  şi  acum  în  nesiguranţă
deoarece nu văd nicio schimbare a regimului maghiar de altădată. În unele
locuri trebuie să îşi prezinte cererile în ungureşte secretarului şi primarilor,
care  fiind  toţi  unguri  nici  nu  vor  să  se  audă  vorbindusă  româneşte”,
menţionează  documentul. Se  cere  intervenţia  autorităţilor  locale  pentru
„sistarea acestor anomalii”. 

În contextul  general  al  efortului  de românizare  a  vieţii  publice  din
Arad, a apărut problema identităţii vizuale în spaţiul public. Afişajul stradal,
fie că vorbim despre firme, reclame, afişe care anunţă evenimente culturale,
a fost o abordat de autorităţile guvernamentale, în intenţia de a da o notă
autentic românească Aradului. 

Prefectura  decide  în  1920 schimbarea  denumirii  străzilor  din  Arad,
Primăria este doar înştiinţată, printr-o adresă18. Peste 260 de străzi au primit
nume noi, care conferă o simbolistică românească oraşului. Sunt înlocuite
numele unor personalităţi maghiare cu cele ale personalităţilor române, au
loc traduceri sau adaptări. De exemplu, Hunyadi Utca devine Matei Corvin,
Uj Utca devine Strada Nouă,  Kalvin Lajos  devine  Ioan Kalvin.  Ulterior,
printr-o adresă se cere plasarea corectă, estetică a noilor inscripţii. Primăriei
i se comunică permisiunea de a scrie tranzitoriu în paranteză numele vechi.
În contrast cu unele prevederi al Declaraţiei de la Alba Iulia, deschise spre
recunoaşterea şi reprezentarea echitabilă a diferenţelor etno-culturale, nu se
păstrează nume de străzi care să evoce personalităţi  istorice sau culturale
maghiare,  germane  sau  evreieşti.  Este  şi  perioada  în  care  este  demontat
grupul statuar Ungaria Milenară, repus într-un Parc al Reconcilierii abia în
2004. 

Jalbă şi decizii pentru limba română utilizată corect
Nu doar  folosirea  limbii  române  a  fost  o  problemă  delicată,  ci  şi

folosirea corectă a limbii române, aşa cum demonstrează un eveniment din
anul 1923. Problema a fost semnalată de un ziarist arădean, care a trimis o
„jalbă” Prefecturii19, prin care acuză firmele autorizate pentru traduceri din
oraş. „Făcând o ochire în mândra noastră ţară, ochiul ager al vizitatorului

17 DJANA, Fond Prefectura Arad, Acte Administrative, dosar 2/1920.
18 Ibidem, dosar 11/1921.
19 DJANA, Fond Prefectura Arad, Actele subprefectului, dosar 120/1923.
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va găsi, desigur, că deşi suntem în anul al cincilea de la unirea noastră cu
patria mumă, foarte multe probleme aşteaptă încă grabnică rezolvire din
partea guvernanţilor noştri”,  îşi începe mesajul ziaristul român. Demersul
este justificat prin dragostea de ţară, care cere implicarea tuturor. Ziaristul
cere  „asigurarea  situaţiunei  predominante  a  limbii  române  în  aceste
regiuni de frontieră”.

Vizitatorul român care poposeşte la Arad  „rămâne deziluzionat”, în
opinia petiţionarului, dacă aruncă o privire asupra inscripţiilor magazinelor
comercianţilor şi industriaşilor, firme făcute „într-o românească barbară şi
scârboasă”. În  aceeaşi  situaţie  se  află  şi  afişele  evenimentelor  culturale.
Ziaristul se declară „scandalizat peste măsură de această batjocură care se
aduce limii noastre româneşti”. Invocând „concursul gazetarilor români”,
îşi asumă sarcina de a şterge ruşinea şi batjocura, prin înlocuirea persoanelor
care se ocupă de acele traduceri. Sunt ataşate exemple de traduceri eronate:
„Fata  forestier”  –  „Fata  pădurarului”;  „Zilnic  proaspătă  cârnaţi  şi
mezeluri”. Ziaristul  cere  închiderea  birourilor  de  traducere,  care  au
„proprietari evrei” şi „angajaţi străini” fără pregătire, vinovaţi de „jignire
a  sentimentului  naţional”. Petiţionarul  consideră  o  greşeală  lăsarea  la
latitudinea  Primăriei  autorizarea  acestor  birouri  pentru  traducători.  El
revendică pentru sine şi „camarazii gazetari români” sarcina de a se ocupa
de traduceri, animaţi de sentimente patriotice, dreptul de a organiza singurul
birou de traducere autorizat din oraş. 

Prefectura a reacţionat imediat la sesizare. Ca urmare a cererii,  este
emis  un  ordin  al  prefectului  care  preia  aproape  integral  argumentaţia
ziaristului  arădean.  Instituţia  consideră  că  unele  inscripţii  schimonosesc
limba  română  şi  scandalizează  publicul,  care  nu  poate  înţelege  corect
mesajele Se adaugă faptul că unele traduceri „se fac chiar intenţionat greşit,
cu scopul de a ponegri şi de a înjosi ţara noastră.” De exemplu, titlul unui
film „Transvaal, ţara hoţilor şi pungaşilor” este tradus „Transilvania, ţara
hoţilor şi pungaşilor”. Este greu de apreciat dacă o astfel de greşeală a fost
comisă  intenţionat,  reprezintă  o  simplă  gafă  sau  o  alegere  din  raţiuni
comerciale. Cert este că Prefectura a luat în considerare prima variantă. 

În urma demersurilor  autorităţilor,  vechile  birouri  de traducere sunt
desfiinţate,  este  autorizat  unul  singur,  format  din  ziarişti,  profesori  şi
scriitori  români.  Toate  firmele  au  primit  un  termen  de  o  lună  pentru  a
remedia greşelile din afişajul stradal şi de publicitate. Poliţia este autorizată
să pună în practică decizia. 
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Revizuirea traducerilor pentru firme şi afişajul stradal este un fapt de
viaţă într-un oraş multicultural în schimbare, în tranziţie de la administraţia
maghiară  la  cea  românească.  Afişajul  stradal  era  o  parte  esenţială  a
identităţii  Aradului.  Episodul arată  dificultăţile  inerente ale  procesului  de
tranziţie,  preocuparea  autorităţilor  şi  intelectualităţii  româneşti  din  Arad
pentru a da o identitate românească spaţiului public arădean. 

Concluzie
România  Mare  a  fost  realizată  prin  voinţa  politică  exprimată  de

românii ardeleni (1 Decembrie 1918) şi tratatele internaţionale de pace de
după Marele Război (Trianon, 1920). Pocesul unificării a fost îndelungat şi
marcat  de  dificultăţi.  România  Mare  a  optat  pentru  un  stat  puternic
centralizat  şi  revendicat  în  numele  naţiunii  române,  minimalizând
reprezentarea  minorităţilor  naţionale.  Naţionalismul  etnic  promovat  este
opţiunea tipică pentru Europa Centrală şi de Est.

Deşi majoritari în Ardeal, românii reprezentau o minoritate în marile
oraşe, situaţia care a persistat  îndelung în perioada interbelică.  Aradul se
afla  într-o  situaţie  paradoxală:  centru  al  mişcării  unioniste,  cu  o
reprezentarea  politică  a  românilor  solidă,  era  totuşi  un  oraş  dominat  de
maghiari demografic şi mai ales economic şi cultural, aspecte subliniate de
statistică şi de observatori ca istoricul Nicolae Iorga.

În  acest  context,  putem vorbi  despre  un  proces  de  românizare  a
Aradului, care nu s-a rezumat la preluarea administraţiei locale. Prefectura a
jucat un rol politic  determinant şi a acţionat  în spiritul  unui stat naţional
centralizat.  Construcţia  unei  identităţi  naţionale  româneşti  pentru  Arad  a
vizat şi aspectele simbolice legate de redenumirea străzilor în concordanţă
exclusiv cu cultura şi istoria românilor, revendicând oraşul pentru români.
În acelaşi timp, s-au făcut demersuri pentru promovarea limbii române în
afişajul stradal, ca parte a identităţii româneşti a oraşului.
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Învăţământul teologic în Aradul interbelic
 

Virgil Valea,
Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Arad 

Abastract
The church connection with society has always been accomplished

through priests,  who spread the word of God paying special  attention to
pastoralism,  missionary  and  catechization.  The  city  of  Arad  held  the
primacy among the institutions  of the Metropolitan of Transylvania.  The
tradition of the theological education in Arad has been confirmed over the
years by the numerous generations of priests who have kept alive the flame
of the Orthodoxy and the Romanian spirit in the western part of the country,
often hostile and aggressive. 

The  Theology  professors  of  Arad have  greatly  contributed  to  the
patrimonial development of the national culture and struggled to teach and
create a moral and intellectual elite, dedicated to Christ, the Gospel and the
Romanian nation; consequently, their disciples, the priests and the teachers
reached their mentors’ requirements. 

Keywords: education, teachers, priests. 

Legătura  bisericii  cu  societatea  s-a  realizat  dintotdeauna  prin
intermediul  preoţilor,  care după 1918 răspândeau cuvântul  lui  Dumnezeu
prin grija deosebită acordată pastoraţiei, misionarismului şi catehizării. Din
acest  punct  de  vedere,  formarea  slujitorilor  bisericii,  restructurarea
învăţământului bisericesc din România a căpătat o importanţă foarte mare în
perioada  interbelică.  Prin  Institutul  teologic  fondat  încă  din  anul  1822,
Aradul deţinea primatul între instituţiile de profil din Mitropolia Ardealului.
Tradiţia învăţământului teologic arădean s-a probat de-a lungul timpurilor
prin  generaţiile  de  preoţi,  care  au  menţinut  vie  flacăra  ortodoxiei  şi
românismului din vestul ţării, într-o lume care de multe ori le-a fost ostilă. 

În anul 1919, Institutul teologic arădean s-a separat de Preparandia,
el  funcţionând  sub  îndrumarea  bisericii  prin  ierarhul  locului,  asemenea
tuturor instituţiilor teologice din Transilvania şi Banat, până la desfiinţarea
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sa  în  anul  19481.  Activitatea  instituţiei  a  continuat  în  vechea  formă  de
organizare până în anul 1927, când a fost ridicată la rangul de Academie
„pentru a satisface orgoliul ardelenesc”, fără însă de a avea dreptul acordării
de  diplome  de  absolvire.  La  inaugurarea  cursurilor  academice,  la  22
septembrie 1927, episcopul Gr. Comşa îşi exprima încrederea că studenţii
„se vor  înarma tot  mai  mult  prin  studiu,  meditaţie  şi  exerciţii  spirituale,
pentru a fi adevărata elită conducătoare a sufletelor spre Domnul”2. Neamul
românesc avea nevoie de o preoţime distinsă şi educată, la nivelul celorlalte
confesiuni, pentru că numai astfel se putea salva şi prospera într-o lume tot
mai  agitată,  de  contradicţii  şi  confruntări.  Existenţa  „autonomă”  a
Academiei teologice arădene a fost tulburată în martie 1929, când o comisie
însărcinată  cu  redactarea  unui  nou  proiect  de  organizare  unitară  a
învăţământului teologic, propunea desfiinţarea acesteia împreună cu cea de
la Caransebeş, şi rămânerea în activitate doar a celora de la Sibiu, Cluj şi
Oradea3. La intervenţia energică a episcopului şi a profesorilor Academiei
pe  lângă  Sfântul  Sinod  şi  Ministerul  Cultelor,  proiectul  a  căzut.
Argumentele  arădenilor  erau  fundamentate  pe  rolul  instituţiei  „în
menţinerea şi apărarea sufletului nostru de români şi ortodocşi la frontiera
de vest” şi pe încălcarea articolului 8 al Legii de organizare a B.O.R.4.

În  anul  1938  s-a  încercat  asimilarea  academiilor  teologice  cu
facultăţile  de  teologie,  prin  legea  elaborată  de  către  episcopul  Nicolae
Colan,  în  calitate  de  ministru  al  cultelor;  la  sfârşitul  anului,  legea  de
raţionalizare a învăţământului superior a anulat legea anterioară, creând o
situaţie  critică  în  învăţământul  teologic.  Urmarea  legii  a  fost  scoaterea
academiilor  din  gradul  universitar,  iar  profesorii  au  fost  degradaţi.
Studenţilor li se refuza dreptul de a susţine examen de licenţă deşi studiau
patru ani şi aveau aceleaşi materii ca şi studenţii de la facultăţile teologice.
La Arad învăţământul teologic era în pragul desfiinţării,  după 118 ani de
funcţionare  neîntreruptă,  din  cauza  migrării  studenţilor  către  facultăţile
teologice.  Izbucnirea  războiului  a  amânat  reglementarea  raporturilor  din
învăţământul superior teologic până în anul 19485. 

După  primul  război  mondial,  Aradul  a  continuat  să  pregătească
preoţi  pentru  acoperirea  posturilor  vacante  din  Eparhie,  dar  şi  pentru
judeţele  Bihor  şi  Hunedoara.  Numai  în  anul  1919  statisticile  bisericeşti
1 M. Păcurariu, op.cit., p. 453.
2 Discursul  P.S.episopului  Aradului  dr.Gr.Comşa  la  deschiderea  sesiunii  din  1928  a
Adunării Eparhiale, în  Actele şi dezbaterile... din 1928, Arad, 1928, p. 14.
3 Biserica şi şcoala, an LIII, nr. 17 din 21 aprilie 1929, p. 2.
4 Ibidem, nr.16 din 16 aprilie 1929, p. 2.
5 Ibidem, an LIV, nr. 24 din 9 iunie 1940, p. 202.
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arădene consemnau 55 de parohii vacante care se cereau urgent acoperite cu
absolvenţi6. 

Studenţii  teologi  arădeni  au  fost  recrutaţi  la  început  din  rândul
absolvenţilor de opt clase gimnaziale,  cu examen de maturitate,  dar după
1920 au început să predomine cei cu şase clase gimnaziale şi cu calificare
învăţătorească. Această modificare s-a acceptat ca o soluţie de compromis
pentru  a  creşte  numărul  de  preoţi,  dar  ea  a  generat  şi  scăderea  calităţii
absolvenţilor teologi. De la 20 cursanţi înscrişi la cele trei cursuri în anul
1920,  s-a  ajuns  la  48  în   anul  1923  şi  la  90  în  1927,  anul  înfiinţării
Academiei  teologice7.  După  transformarea  Institutului  în  Academie,
numărul cursanţilor celor patru ani de studii s-a menţinut constant în jurul
cifrei de 100, atingând efectivul maxim de 106 studenţi în anul şcolar 1930-
1931. Din anul 1934, efectivul a scăzut constant, de la 76 înscrişi la 45 în
19388. Scăderea efectivului a avut mai multe cauze, pe primul plan situându-
se lipsa de burse atât din partea Eparhiei cât şi a statului, în contextul crizei
economice  prelungite.  Neputinţa  plătirii  taxelor  i-a  determinat  pe  mulţi
studenţi să se retragă de la studii9. Scăderea numărului elementului ţărănesc
din  şcolile  secundare  şi  obligativitatea  examenului  de bacalaureat  pentru
candidaţii  la  preoţie,  începând cu anul  1934,  au constituit  alte  cauze  ale
reducerii efectivului. 

Bursele cursanţilor Institutului şi mai apoi ai Academiei teologice au
fost asigurate în primul rând din fondurile create în Eparhia  Aradului de
către episcopul Ioan I. Papp şi mănăstirea Hodoş-Bodrog. Din anul 1926,
după decesul episcopului Ioan Papp , fundaţia care-i purta numele asigura
burse  pentru  studenţii  săraci,  în  proporţie  de  70%  din  activele  sale  de
1000000 de lei. Spre deosebire de acest fond, fondul Sf.Mănăstiri Hodoş-
Bodrog urmărea atragerea candidaţilor cu opt clase de liceu şi bacalaureat,
cărora  le  oferea burse cu  prioritate,  urmărindu-se în  acest  mod creşterea
calităţii  preoţilor.  Au mai  oferit  burse  şi  ajutoare  studenţilor  teologi  din
Episcopia  Aradului  şi  alte  fundaţii  particulare  ca:  „Ştefan  Antonescu”,
„Ep.Iosif  Goldiş”,  „Teodor  Papp”  şi  „Ana  Iorgovici  Ebesfalvai”10.  Prin
regulamentele fondurilor se prevedea returnarea burselor sau ajutoarelor în
caz  de  abandon,  cât  şi  contribuţia  beneficiarilor  la  augmentarea  valorii
fondului după terminarea studiilor. Valoarea fondurilor particulare de burse

6 Protocolul...din anii 1918-1920, Arad, 1920, p. 160.
7 Ibidem, din 1920, p. 161; an 1923, p. 49; an 1927, p. 87.
8 Ibidem, din 1938, p. 17.
9 A.E.O.R.A.-III, dos. 70/1931, f. 309.
10 Protocolul...din 1926, Arad, 1926, p. 89; p. 96.
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pentru studenţii  teologi  a  scăzut  dramatic  după criza  economică,  datorită
scăderii  valorii  activelor  depuse  la  băncile  arădene,  îndeosebi  la  Banca
„Victoria”. Studenţii teologi aveau statutul de interni, cu excepţia celor care
aveau  domiciliul  sau  rude  în  oraş;  erau  exceptaţi  de  la  obligativitatea
internatului şi cei care munceau pentru a se întreţine ca pedagogi la diferite
şcoli arădene. Taxele şcolare anuale se ridicau la mijlocul epocii interbelice
la 10000 de lei, ele scăzând mai apoi pe fondul crizei economice, în a doua
parte a deceniului patru, la 8000 de lei11.

În  cei  20  de  ani  de  la  unire,  şcoala  de  preoţi  de  la  Arad  a  fost
frecventată  şi  de  studenţi  străini,  din  Iugoslavia,  Ungaria,  Albania,  care
urmau să păstorească comunităţile ortodoxe şi românofone din ţările lor. În
anul  1938  cursurile  Academiei  arădene  au  fost  frecventate  de  către  doi
studenţi  anglicani,  în  contextul  unor  schimburi  culturale,  după  vizita  în
Marea Britanie a episcopului Andrei Magieru12. Prezenţa studenţilor străini
la studii în oraşul Arad, confirma o dată în plus, prestigiul de care se bucura
şcoala teologică interbelică arădeană. 

Studenţii Academiei teologice desfăşurau în afara orelor de curs o
bogată activitate misionară şi cultural-patriotică sub îndrumarea eminenţilor
lor profesori. Societatea academică a studenţilor arădeni, cu o vechime de
70 de ani, devenea în 1934 „Societatea de lectură Grigorie Episcopul”, ca un
gest  simbolic  de recunoştinţă  faţă  de prodigioasa activitate  a  episcopului
Gr.Comşa  pe  meleagurile  arădene13.  Organizaţia  tinerilor  teologi   şi-a
propus ca obiectiv organizarea pe principiul muncii disciplinate şi a moralei
creştine, în lupta împotriva sectarismului şi a societăţilor oculte. În şedinţele
Societăţii se prezentau lucrări literare ale studenţilor, recenzii asupra unor
cărţi noi, se recitau poezii şi se intonau cântări religioase. 

Propaganda  religioasă  şi  culturală  desfăşurată  de  către  studenţii
Academiei  teologice  sub  îndrumarea  profesorilor  Caius  Turicu,  Vintilă
Popescu şi Simion Şiclovan, avea loc atât la oraş cât şi în mediul rural. În
timpul  activităţilor  erau  susţinute  prelegeri,  recitaluri  şi  piese  de  teatru,
adevărate  „acţiuni  de reculegere  naţională”,  care s-au bucurat  de o mare
apreciere din partea credincioşilor. Cele mai reuşite activităţi misionare au
avut  loc în  Podgoria  Aradului,  la  începutul  deceniului  patru,  la  Ghioroc,
Şiria şi Pâncota,  ele încheindu-se cu dans până în zorii  zilei14.  În fiecare
11 Raportul  general  al  secţiei  administrativ-bisericeşti  a  Consiliului  Eparhial  din  Arad
către Adunarea Eparhială pe anul 1934, în Actele şi dezbaterile... din 1934, Arad, 1934, p.
30.
12 Biserica şi şcoala, an LXII, nr. 41-42 din 9 octombrie 1938, p. 347.
13 Ibidem, an LVIII, nr. 44 din 28 octombrie 1934, p. 6.
14 Ibidem, an LIV, nr. 10 din 9 martie 1930, p. 5.
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duminică  sau  de  sărbători,  studenţii  anului  IV  dezvoltau  activitatea  de
omieletică predicând la bisericile din oraş sau la paraclisele de la spitalul
judeţean şi de la penitenciar.  Practica pedagogică catihetică se efectua la
Şcoala  de  aplicaţie  a  Şcolii  Normale,  sub  îndrumarea  profesorului  dr.
Vintilă Popescu. Sub supravegherea aceluiaşi profesor, Societatea de lectură
redacta  în  anul  1940  revista  „Catihetul”,  multă  vreme  singura  revistă  a
studenţilor  teologi  din  România15.  Activităţile  variate  şi  responsabile  ale
studenţilor  sub îndrumarea dascălilor,  făceau parte din strategia  ierarhilor
bisericii  arădene,  care doreau să dea neamului  generaţii  de preoţi  culţi  şi
evlavioşi, competitivi în raport cu clerul cultelor minoritare. 

Absolvenţii şcolii teologice arădene au acoperit parohiile vacante din
ţinuturile arădene şi bănăţene ale Eparhiei, cu toate că numărul lor scăzuse
drastic la mijlocul deceniului patru. O bună parte dintre aceştia a abandonat
încă de la început preoţia şi s-a angajat în aparatul administrativ, contribuind
astfel la organizarea vieţii naţional-culturale româneşti din vestul ţării. 

Institutul şi Academia teologică din Arad au beneficiat în perioada
interbelică de aportul unor profesori de mare valoare intelectuală, şi cu o
vastă  experienţă  didactică,  unanim  recunoscuţi  în  şcoala  teologică
românească.  Numărul  acestora  a  variat  de  la  şapte  în  1919,  la  nouă  la
sfârşitul  perioadei;  timp  de  20  de  ani,  între  1918-1938,  conducătorul
instituţiei a fost eminentul profesor dr. Teodor Botiş, profesor de Teologie,
Dogmatică şi Morală, alături de care s-a aflat în aceeaşi perioadă dr.Iustin
Suciu, profesor de Ermeneutică biblică, Exegeză, Isagogie şi Limba greacă.
Ulterior, corpul profesoral s-a completat cu: dr.Nicolae Popovici, la Istorie
şi  drept  bisericesc,  dr.Gh.Popovici  la  Ebraică  şi  Arheologie  biblică,
dr.Simion Şiclovan la Omieletică şi Sectologie, Vintilă Popescu la Filosofie,
Catihetică  şi  Istoria  religiilor,  Atanasie  Lipovan  la  Cântare  bisericească,
Tipic  bisericesc  şi  Muzică  vocală  şi  dr.Atanasiu  Brădeanu  la  Igiena
pastorală16. 

La pensionarea în 1938 a profesorilor dr.T.Botiş şi dr.I.Suciu, după
un apostolat de 40 de ani, locul lor a fost preluat de către preoţii dr.Petru
Deheleanu şi Ilarion Felea; în acelaşi an s-a pensionat şi At.Lipovan, după o
activitate neîntreruptă de 20 de ani, el fiind înlocuit de către preotul Petru
Bancea17. 

15 M.Păcurariu,  Învăţământul  teologic  la  Arad,  în  Episcopia  Aradului.Istorie,  viaţă
culturală,  monumente  de  artă, Arad,  Editura  Episcopiei  Ortodoxe Române a  Aradului,
1989, p. 171.
16 A.E.O.R.A.-III, dos.70/1931, f. 325 
17 Biserica şi şcoala, an LXII, nr. 41-42 din 9 octombrie 1938, p. 347.
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Aradul  a  fost  al  doilea  centru  de  cultură  teologică,  după Sibiu,şi
datorită activităţii scriitoriceşti fructuoase şi sistematice desfăşurate de către
profesorii  Academiei  teologice  cât  şi  de  către  celelalte  personalităţi  ale
mediului  bisericesc  local.  În  1922  Teodor  Botiş  publica  monumentala
lucrare „Istoria Şcoalei Normale şi a Institutului teologic ortodox-român din
Arad”, care marca împlinirea unei activităţi  ştiinţifice începute înainte  de
război de către iluştrii profesori ai şcolii pedagogice arădene, în frunte cu
regretatul  Avram Sădean.  Nicolae  Popovici  edita  în  1926  „Manualul  de
Drept bisericesc-ortodox”, o carte de referinţă pentru studenţii academiilor
şi facultăţilor teologice. Acelaşi autor a publicat scrieri despre codificarea
canoanelor  şi  despre  organizarea  B.O.R.;  împreună  cu  preotul  Uroş
Kovincici a tradus „Textul canoanelor” alături de comentariile întocmite de
canonistul  sârb  Nicodim  Milaş,  comentarii  pe  care  le-a  completat  sau
corectat în patru volume (1930-1936). 

Iustin Suciu a publicat Manualul de Ermeneutică biblică, iar colegul
său  mai  tânăr  Ilarion  Felea,  Manualul  de  Dogmatică.  Petru  Deheleanu,
duhovnicul  Institutului  teologic,  a  fost  autorul  valorosului  Manual  de
Sectologie  (1948),  dar  şi  al  lucrărilor  „Dogma  haritologică  a  Bisericii
Ortodoxe”(1938) şi „Frumuseţi literare în Sfânta Scriptură”(1946). 

Vintilă  Popescu,  titularul  catedrei  de  filosofie  şi  pedagogie,  şi
redactor la ziarul „Aradul”, a scris broşuri şi articole cu conţinut religios şi a
făcut traduceri din limba engleză. Atanasie Lipovan a armonizat cântările
liturgice  practicate  în  Crişana  şi  Banat  şi  a  publicat  lucrarea  „Coruri
bărbăteşti din repertoriul Corului de la Institutul teologic ortodox român din
Arad”(1926).  Urmaşul  său  din  1938  la  catedra  de  Cântare  bisericească,
Petru Bancea, a editat lucrarea „Cântări bisericeşti şi ritual”18. 

Părintele  Gheorghe  Ciuhandu  (1875-1947),  iconom  stavrofor,
membru  de  onoare  al  Academiei  Române,  a  publicat  52  de  lucrări  cu
caracter bisericesc şi istoric, dintre care 10 în biblioteca „La vatra neamului
românesc”, patru lucrări în Biblioteca „Îndemnuri duhovniceşti”, iar restul
de 38 au fost lucrări cu conţinut preponderent istoric; dintre ultimele lucrări,
o menţiune deosebită le merită cele referitoare la „Episcopii Samuil Vulcan
şi  Gherasim  Raţ”(1935)  şi  valoroasa  monografie  „Românii  din  Câmpia
Aradului de acum două veacuri”(1940),  care a primit premiul Academiei
Române19.

Episcopul Grigorie Comşa-„Cărturariul”, avea publicate la instalarea
sa la Arad, 12 studii şi lucrări,  după 10 ani de păstorit la Arad, numărul

18 M. Păcurariu, op.cit., p. 167.
19 Biserica şi şcoala, an LXIII, nr. 38 din 17 septembrie 1939, p. 314-315.
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cărţilor  şi lucrărilor sale ajungând la 100. El a publicat lucrări  şi broşuri
pentru  îndrumarea  duhovnicească  a  credincioşilor  şi  pentru  combaterea
sectelor  (Biblioteca  „Creştinului  ortodox”),  dar  şi  volume  de  predici:
„Veniţi la Hristos”, „De la leagăn până la moarte”, „Haina de nuntă”, „Flori
din grădina sufletelor”,etc. În 1934, apărea lucrarea „Părinţii mei” prefaţată
de Octavian Goga, iar un an mai târziu „Tineretul României”, carte care a
fost  premiată  de  către  Academie.  Pentru  activitatea  sa  scriitoricească,
misionară şi filantropică, Grigorie Comşa a fost ales membru de onoare al
Academiei Române20.

Au mai publicat studii de teologie, cărţi şi broşuri pentru luminarea
şi  întărirea  duhovnicească  a  creştinilor  preoţii  Ştefan  Cioroianu,  Caius
Turicu,  Policarp  Moruşca,  Traian  Cibian,  etc.  Marea  majoritate  a
materialelor au fost publicate în revista Eparhiei  „Biserica şi Şcoala”, ele
ridicând prestigiul publicaţiei care a început să fie tot mai solicitată şi în alte
părţi ale ţării. 

Profesorii  de  teologie  arădeni  au  contribuit  din  plin  la  sporirea
patrimoniului culturii naţionale, au făcut eforturi deosebite de a pregăti şi
forma o elită morală şi intelectuală, luptătoare pentru Hristos, Evanghelie şi
neamul românesc; elevii lor, preoţii şi învăţătorii  s-au ridicat la înălţimea
magiştrilor lor.

20 ***Biografia lui Grigorie Comşa, în Actele şi dezbaterile... din 1935, Arad, 1935, p. 121-
122.
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Personalul Tribunalului Arad, 1936-1948

Emil Arbonie,
Asociația Națională Culturală “ASTRA arădeană - 1863”

Tabelul judecătorilor şi funcţionarilor Tribunalului Arad – ianuarie 1936

Nr.
crt.

Funcţia Nume şi prenume Transferare

1. Prim-preşedeinte Romulus Orezeanu
2. Preşedinţi Ion D. Popescu 30 iunie 1937
3. Dr. Coriolan Ramonţianu
4. Sabin Moldovan

5.
Judecător cu grad

de presedinte
Nicolae Mândru

6. Dr. Ioan Herb
7. Petre Senciuc
8. Nicolae Ludoşanu
9. Judecători Dr. Alexandru Tiplea
10. Dr. Ioan Costa
11. Alexandru Alexandrescu
12. Adrian Seracu
13. C-tin Constantinescu
14. Dr. Marcu Huţiu
15. Dr. Romul Mager
16. Pavel Stroescu
17. Ion Jancă
18. Supleanţi Gheorghe Simionescu
19. Aurel Zak
20. Dr. Gheorghe Tăutu
21. Dr. Liviu Spornic
22. Adm. contabili Ioan Tucra
23. Carol Kertész
24. Grefieri Ioan Dăescu
25. Eremia Taşcă
26. Grefier Gheorghe Buculescu
27. Ajutor-grefieri Mihai Voştinar
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28. Duşan Adamovici
29. Teodor Suiculescu
30. Ştefan Cioc
31. Nicolae Posdăre
32. Matei Moraru
33. Coloman Kraicovics
34. Augustin Chiral
35. Iosif Covaciu
36. Ştefan Sălceanu
37. Victor Popa
38. Nicolae Staicu
39. Ion Tuiculescu
40. Impiegaţi Constantin Dogănescu
41. Emilia Magearu
42. Fănica Moraru
43. Elisabeta Jakobovici
44. Samuilă Sujovici
45. Teodor Constantinescu
46. Elena Haller
47. Magda Posdăre
48. Ioan Popa
49. Felicia Herczeg
50. Margareta Tătaru
51. Irina Constantinescu
52. Impiegaţi stagiari Irina Stökl
53. Ioan Simion
54. Gheorghe Nedescu
55. Ion Bezergheanu
56. Paul Neţa
57. Simion Stoia
58. Teodor Langher
59. Gheorghe Chioru
60. Grigore Candrea
61. Victor Cobianu
62. Gheorghe Tarhuna 31 dec. 1936
63. Iosif Minda
64. Ana Cătana
65. Gheorghe Mureşan
66. Gheorghe Iordăchescu
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67. Alexandru Jumătate
68. Traian Văgălău
69. Dumitru Dudaş
70. Dumitru Dumitrache
71. Maria Penteş
72. Amos Beliger
73. Nicolae Benea
74. Aprozi Filip Chevereşan
75. Ion Chiriţă
76. Mihai Farcaş
77. Axente Indricău
78. Ilie Blaj
79. Nicolae Moţ
80. Constantin Şandru
81. Teodor Mihuţ
82. Florea Maghici
83. Ambrosie Şandru 31 oct. 1936
84. Medic legist Dr. Alexandru Ionescu

Tabelul judecătorilor şi funcţionarilor Tribunalului Arad – ianuarie 1937

Nr.
crt.

Funcţia Nume şi prenume Transferare

1. Prim-preşedeinte Romulus Orezeanu
2. Preşedinţi Ion D. Popescu 30 iunie 1937
3. Dr. Coriolan Ramonţianu
4. Sabin Moldovan
5. Judecător cu grad

de preşedinte
Nicolae Mândru

6. Dr. Ioan Herb
7. Petre Senciuc
8. Nicolae Ludoşanu
9. Judecători Ioan Berov
10. Dr. Ioan Costa
11. Alexandru Alexandrescu
12. Adrian Seracu
13. Constantin Constantinescu
14. Dr. Marcu Huţiu
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15. Dr. Romul Mager
16. Pavel Stroescu
17. Ioan Jancă
18. Supleanţi Constantin Gatoschi
19. Dr. Enea Olariu
20. Dr. Gheorghe Tăutu
21. Dr. Liviu Spornic
22. Adm. contabili Ioan Tucra
23. Carol Kertész
24. Prim-grefieri Ioan Dăescu
25. Eremia Taşcă
26. Grefier George Buculescu
27. Ajutor-grefieri Mihai Voştinar
28. Duşan Adamovici
29. Teodor Suiculescu
30. Ştefan Cioc
31. Nicolae Posdăre
32. Matei Moraru
33. Augustin Chiral
34. Victor Popa
35. Nicolae Staicu
36. Ion Tuiculescu
37. Grigore Candrea
38. Ion Simion
39. Sabin Tănăsescu
40. George Tarhuna
41. Impiegaţi Fănica Moraru
42. Elisabeta Iacobici
43. Constantin Penteş
44. Teodor Constantinescu
45. Elena Haller
46. Magda Posdăre
47. Ioan Popa
48. Felicia Herczeg
49. Margareta Tătaru
50. Irina Constantinescu
51. Irina Stökl
52. Gheorghe Nedelcu
53. Ion Bezergheanu
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54. Pavel Neţa
55. Teodor Langher
56. Gheorghe Chioru
57. Victor Cobeanu
58. Impiegaţi stagiari Iosif Minda
59. Ana Cătana
60. Gheorghe Mureşan
61. Gheorghe Iordăchescu
62. Alexandru Jumătate
63. Traian Văgălău
64. Dumitru Dudaş
65. Dumitru Dumitrache
66. Maria Penteş
67. Nicolae Benea
68. Sever Ponta
69. Elena Cărăbaşiu
70. Ioan Crişan
71. Gavril Pop
72. Elisabeta Jichici
73. Lucia Ponta
74. Simion Tripa
75. Aprozi Filip Chevereşan
76. Ioan Chirilă
77. Mihai Farcaş
78. Axente Indricău
79. Ilie Blaj
80. Nicolae Moţ
81. Constantin Şandru
82. Teodor Mihuţ
83. Florea Maghici
84. Gheorghe Cocoş
85. Medic legist Dr. Alexandru Ionescu
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Tabelul judecătorilor şi funcţionarilor Tribunalului Arad – ianuarie 1938

Nr.
crt.

Funcţia Nume şi prenume Transferare

1. Prim-preşedinte
Romulus Orezeanu Noiembrie

1946
2. Preşedinţi Dr. Constantin Romanţianu
3. Sabin Moldovan
4. Jude Nicolae Mândru
5. Dr. Ioan Herb
6. Petre Senciuc
7. Nicolae Ludoşanu
8. Judecători Dr. Ioan Costa
9. Ioan Berov
10. Alexandru Alexandrescu
11. Constantin Constantinescu
12. Ioan Jancă
13. Adrian Seracu
14. Dr. Marcu Huţiu
15. Pavel Stroescu
16. Dr. Romul Mager
17. Supleanţi Aurel Olariu
18. Dr. Gheorghe Tăutu
19. Dr. Enea Olariu
20. Dr. Liviu Spornic
21. Prim-grefieri Ioan Dăescu
22. Eremia Taşcă
23. Grefier Gheorghe Bălăcescu

24.
Administratori

contabili
Ioan Ţiucra

25. Carol Kertész
26. Ajutori grefieri Teodor Suiculescu
27. Ştefan Cioc
28. Matei Moraru
29. Nicolae Posdăre
30. Mihai Voştinar
31. Duşan Adamovici
32. Augustin Chiral
33. Victor Popa
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34. Sabin Tănăsescu
35. Grigore Candrea
36. Ioan Simion
37. Gheorghe Tărhuna
38. Pavel Neţa
39. Nicolae Benea
40. Impiegaţi Victor Cobianu
41. Fănica Moraru
42. Constantin Penteş
43. Magda Posdăre
44. Felicia Herzy
45. Margareta Tătaru
46. Irina Constantinescu
47. Irina Stökl
48. Gheorghe Chioru
49. Dumitru Dumitrache
50. Impiegaţi stagiari Viorica Chiral
51. Gheorghe Nedelcu
52. Ioan Bezergheanu
53. Teodor Langher
54. Iosif Minda
55. Ana Secelean
56. Gheorghe Mureşan
57. Gheorghe Iordăchescu
58. Alexandru Jumătate
59. Traian Văgălău
60. Maria Penteş
61. Sever Ponta
62. Elena Cărăbaş
63. Ioan Crişan
64. Gavril Pop
65. Elisabeta Jichici
66. Lucia Ponta
67. Simion Tripa
68. Gheorghe Scriban
69. Maria Totiu
70. Şerban Diaconescu
71. Zaharie Brânda
72. Eugenia Teodorescu
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73. Gheorghe Cociuban
74. Ştefan Radu
75. Aprozi Filip Chevereşan
76. Ioan Chirilă
77. Mihai Farcaş
78. Axente Indricău
79. Nicolae Moţ
80. Constantin Şandru
81. Ilie Blaj
82. Florea Maghici 
83. Gheorghe Cocoş
84. Iosif Haţegan
85. Medic legist Dr. Alexandru Ionescu

Tabelul judecătorilor şi funcţionarilor Tribunalului Arad – ianuarie 1939

Nr.
crt.

Funcţia Nume şi prenume Transferare

1. Prim-preşedinte Romulus Orezeanu Noiembrie 1946
2. Preşedinţi: Nicolae Ludoşanu
3. Nicolae Mândru
4. Alexandru Alexandrescu
5. Jude consilier Dr. Carol Nesselrode
6. Jude: Dr. Ioan Herb
7. Ioan Jancă
8. Petru Bondarev
9. Adrian Seracu
10. Dr. Marcu Huţiu
11. Ioan Berov
12. Paul Stroescu
13. Dr. Romul Mager
14. Mihail Georgescu
15. Judecători Ludovic Ciorapciu
16. Virgil Murgescu
17. Petru Perva
18. Emil Hanganu
19. Supleanţi Vasile Sămărtinean
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20. Dr. Liviu Dragoş
21. Nicolae Bujor
22. Prim-grefieri Ioan Dăescu
23. Eremia Taşcă
24. Grefier Gheorghe Bălăcescu
25. Administratori

contabili
Ioan Ţiucra

26. Carol Kertész
27. Ajutori grefieri Teodor Suiculescu
28. Ştefan Cioc
29. Matei Moraru
30. Nicolae Posdăre
31. Mihai Voştinar
32. Duşan Adamovici
33. Augustin Chiral
34. Victor Popa
35. Grigore Candrea
36. Ioan Simion
37. Pavel Neţa
38. Nicolae Benea
39. Gavril Pop
40. Alexandru Jumătate
41. Impiegaţi Victor Cobianu
42. Fănica Moraru
43. Constantin Penteş
44. Magda Posdăre
45. Irina Constantinescu
46. Irina Décsey
47. Gheorghe Chioru
48. Dumitru Dumitrache
49. Impiegaţi stagiari

definitivi
Ioan Bezergheanu

50. Teodor Langher
51. Iosif Minda
52. Gheorghe Mureşan
53. Traian Văgălău
54. Sever Ponta
55. Elena Carabaş
56. Elisabeta Zsikits
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57. Lucia Ponta
58. Simion Tripa
59. Zaharie Brânda
60. Stelian Birjaru
61. Gheorghe Mezei
62. Constantin Ţonescu
63. Impiegaţi stagiari Gheorghe Scriban
64. Şerban Diaconescu
65. Alexandru Cilan
66. Gheorghe Cociuban
67. Ştefan Radu
68. Ilie Perva
69. Lucia Crişan
70. Teodor Motrea
71. Elena Medeleanu
72. Petre Dragu
73. Ioan Secuiu
74. Aurora Papp
75. Aprozi Ioan Chirilă
76. Mihai Farcaş
77. Axente Indricău
78. Constantin Şandru
79. Ilie Blaj
80. Gheorghe Cocoş
81. Vasile Roşu
82. Florea Maghici
83. Iosif Haţegan
84. Ioan Călina
85. Medic legist Dr. Mihail Mihailovici

Tabelul judecătorilor şi funcţionarilor Tribunalului Arad – ianuarie 1940

Nr.
crt.

Funcţia Nume şi prenume Transferare

1. Prim-preşedinte Nicolae Ludoşanu Noiembrie 1946
2. Preşedinţi Alexandru Alexandrescu
3. Nicolae Stănescu
4. Adrian Seracu
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5. Jude consilier Dr. Carol Nesselrode
6. Judecători Dr. Ioan Herb
7. Ioaaan Jancă
8. Petru Bondarev
9. Dr. Marcu Huţiu
10. Ioan Berov
11. Dr. Romul Mager
12. Ludovic Ciorapciu
13. Virgil Murgescu
14. Petru Perva
15. Emil Hanganu
16. Nicolae Popovici
17. Gheorghe Tăutu
18. Supleanţi Vasile Sămărtinean
19. Dr. Alexandru Şoicu
20. Dr. Ioan Penteş
21. Valeriu Şchiopu
22. Prim-grefieri Ioan Dăescu
23. Eremia Taşcă
24. Gheorghe Bălăcescu
25. Grefier Mihai Voştinar

26.
Administratori

contabili
Ioan Ţiucra

27. Carol Kertész
28. Ajutori grefieri Teodor Suiculescu
29. Ştefan Cioc
30. Matei Moraru
31. Nicolae Posdăre
32. Duşan Adamovici
33. Augustin Chiral
34. Victor Popa
35. Grigore Candrea
36. Ioan Simion
37. Pavel Neţa
38. Nicolae Benea
39. Gavril Pop
40. Alexandru Jumătate
41. Gheorghe Chioru
42. Ioan Hărdălău
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43. Impiegaţi Victor Cobianu
44. Fănica Moraru
45. Constantin Penteş
46. Magda Posdăre
47. Ioan Popa
48. Irina Constantinescu
49. Irina Décsey
50. Maria Redeşiu
51. Dumitru Dumitrache
52. Tecla Erdös
53. Ioan Bezergheanu
54. Teodor Langher
55. Iosif Minda
56. Gheorghe Mureşan
57. Traian Văgălău
58. Elena Carabaş
59. Elisabeta Zsikits
60. Lucia Ponta
61. Simion Tripa
62. Stelian Birjaru
63. Gheorghe Mezei
64. Gheorghe Scriban
65. Şerban Diaconescu
66. Alexandru Cilan
67. Gheorghe Cociuban
68. Ştefan Radu
69. Ilie Perva
70. Lucia Crişan
71. Teodor Motrea
72. Ioan Secuiu
73. Petru Dragu
74. Aurora Papp
75. Petru Voştinar
76. Ioan Păiuşan
77. Petru Enghel
78. Aprozi Ioan Chirilă
79. Mihai Farcaş
80. Axente Indricău
81. Constantin Şandru
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82. Ilie Blaj
83. Vasile Roşu
84. Ştefan Grădinăriţa
85. Florea Maghici
86. Gheorghe Vuia
87. Ioan Haţegan
88. Teodor Moţ
89. Cornel Codreanu
90. Iosif Haţegan

Tabelul judecătorilor şi funcţionarilor Tribunalului Arad – ianuarie 1941

Nr.
crt.

Funcţia Nume şi prenume Transferare

1. Prim-preşedinte Nicolae Ludoşanu
2. Preşedinţi Alexandru Alexandrescu
3. Nicolae Stănescu
4. Adrian Seracu
5. Judecători Dr. Carol Nesselrode
6. Dr. Iacob Herb
7. Ioan Jancă
8. Petre Bondarev
9. Dr. Marcu Huţiu
10. Ioan Berov
11. Ludovic Ciorapciu
12. Virgil Murgescu
13. Petre Pervu
14. Emil Hanganu
15. Dr. Nicolae Popovici
16. Dr. Gheorghe Tăutu
17. Andrei Greavu
18. Dr. Octavian Suluţiu
19. Supleanţi Dr. Alexandru Şoicu
20. Dr. Ioan Penteş
21. Dr. Valeriu Şchiopu
22. Teodor Grozav
23. Prim-grefieri Eremia Taşcă
24. Gheorghe Bălăcescu
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25.
Administratori-

contabili
Ioan Ţiucra

26. Vacant
27. Grefieri Ioan Rusu
28. Mihai Voştinar
29. Teodor Suiculescu
30. Ştefan Cioc
31. Matei Moraru
32. Nicolae Posdăre
33. Duşan Adamovici
34. Augustin Chiral
35. Victor Popa
36. Gheorghe Nedelcu
37. Grigore Candrea
38. Pavel Neţa
39. Nicolae Benea
40. Gavril Pop
41. Alexandru Jumătate
42. Gheorghe Chioru
43. Petre Tăşcău
44. Ioan Hărdălău
45. Impiegaţi Victor Cobianu
46. Fănica Moraru
47. Constantin Penteş
48. Magda Posdăre
49. Ioan Popa
50. Irina Constantinescu
51. Irina Decsey
52. Maria Redeşiu
53. Dumitru Dumitrache
54. Impiegaţi definitivi Ioan Bezergheanu
55. Teodor Langher
56. Iosif Minda
57. Traian Văgălău
58. Elisabeta Demşa
59. Lucia Ponta
60. Simion Tripa
61. Stelian Birjaru
62. Gheorghe Mezei
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63. Ştefan Radu
64. Teodor Motrea
65. Aurora Papp
66. Impiegaţi-stagiari Gheorghe Scriban
67. Şerban Diaconescu
68. Alexandru Celan
69. Gheorghe Cociuban
70. Ilie Perva
71. Lucia Crişan
72. Ioan Secuiu
73. Petru Dragu
74. Petru Voştinar
75. Ioan Păiuşan
76. Petru Enghel
77. Petru Iva
78. Mihail Roiban
79. Alexandru Pop
80. Mihai Nuţiu
81. Aurelia Dumitru
82. Vacant
83. Vacant
84. Aprozi Mihai Farcaş
85. Axente Indricău
86. Teodor Moţiu
87. Constantin Şandru
88. Ilie Blaj
89. Vasile Roşu
90. Ştefan Grădinăriţa
91. Petru Chirilă
92. Florea Maghici
93. Gheorghe Vuia
94. Ioan Haţiegan
95. Cornel Codreanu
96. Iosif Haţiegan
97. Personal delegat
98. Preşedinte Iustin Lungoci
99. Judecători Ioan Drecin
100. Aurel Suluţiu
101. Dr. Liviu Spornic
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102. Vasile Praniţchi
103. Supleanţi Viorel Ştefea
104. Aurel Zegreanu
105. Grefier Gheorghe Buculescu
106. Ioan Băcoi
107. Florian Mircea
108. Gheorghe Balta
109. Nicolae Golea
110. Romulus Coldea
111. Impiegaţi Elisabeta Pop
112. Maria Băncilă
113. Vasile Moşoarcă
114. Vilma Rusu
115. Elisabeta Grecu
116. Lelia Budoiu
117. Ecaterina Mariş
118. Cornelia Chirvai
119. Nicolae Mârza
120. Radu Gheorghiu
121. Aurelia Duma
122. Eugenia Chişiu

123.
Gheorghe Bogdan

124. Gheorghe Feher
125. Vasile Ciarnău
126. Medic legist Dr. Dumitru Berariu

Tabelul judecătorilor şi funcţionarilor Tribunalului Arad – ianuarie 1942

Nr.
crt.

Funcţia Nume şi prenume Transferare

1. Prim-preşedinte George Şesan
2. Preşedinţi Mihai Popovici
3. Iustin Lungoci
4. Judecători Ioan Jancă
5. Dr. Marcu Huţiu
6. Aurel Precup
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7. Ludovic Ciorapciu
8. Virgil Murgescu
9. Dr. Nicolae Popovici
10. Emil Hanganu
11. Andrei Greavu
12. Dr. Octavian Suluţiu
13. Dr. Liviu Spornic
14. Aurel Olariu
15. Vacant
16. Supleanţi Dr. Valer Şchiopu
17. Dr. Ioan Penteş
18. Dr. Viorel Ştefea
19. Prim-grefieri Eremia Taşcă
20. Gheorghe Bălăcescu

21.
Administratori-

contabili
Ioan Ţiucra

22. Vacant
23. Grefieri Ioan Rusu
24. Mihai Voştinar
25. Teodor Suiculescu
26. Ştefan Cioc
27. Matei Moraru
28. Nicolae Posdăre
29. Duşan Adamovici
30. Augustin Chiral
31. Victor Popa
32. Gheorghe Nedelcu
33. Grigore Candrea
34. Paul Neţa
35. Nicolae Benea
36. Gavril Pop
37. Stancu Sălceanu
38. Gheorghe Chioru
39. Petre Taşcău
40. Ioan Hărdălău
41. Impiegaţi Victor Cobianu
42. Fănica Moraru
43. Constantin Penteş
44. Magda Posdăre
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45. Ioan Popa
46. Irina Constantinescu
47. Irina Decsey
48. Maria Redeşiu
49. Dumitru Dumitrache
50. Ioan Bezergheanu
51. Teodor Langher
52. Traian Văgălău
53. Elisabeta Demşa
54. Lucia Ponta
55. Simion Tripa
56. Stelian Birjaru
57. Gheorghe Metei
58. Ştefan Radu
59. Teodor Motrea
60. Aurora Papp
61. Serban Diaconescu
62. Alexandru Cilan
63. Gheorghe Cociuban
64. Lucia Crişan
65. Ioan Secuiu
66. Valeria Fărcaşiu
67. Petre Dragu
68. Petru Voştinar
69. Ioan Păiuşanu
70. Petru Enghel
71. Petru Iva
72. Mihail Roiban
73. Alexandru Pop
74. Mihai Nuţiu
75. Florica Sasca
76. Vacant
77. Vacant
78. Vacant
79. Vacant
80. Aprozi Vasile Roşu
81. Mihai Fărcaş
82. Florea Maghici
83. Axente Indricău
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84. Constantin Şandru
85. Ilie Blaj
86. Gheorghe Vuia
87. Iosif Haţegan
88. Ioan Haţegan
89. Cornel Codreanu
90. Teodor Moţiu
91. Ştefan Grădinăriţa
92. Petru Chirilă
93. Ilie David

Personal
supranumerar

94. Preşedinte Nicolae Stănescu

95.
Judecător cu grad
de preşedinte cu 3

gradaţii

Dr. Ioan Herb

96. Grefieri Ioan Băcoi
97. Florian Mircea
98. Gheorghe Balta
99. Nicolae Golea
100. Romulus Coldea
101. Elisabeta Pop
102. Ioan Marcu
103. Ioan Sabău
104. Maria Băncilă
105. Vasile Muşoarcă
106. Elisabeta Grecu
107. Ecaterina Mariş
108. Nicolae Mârza
109. Radu Gheorghiu
110. Amelia Duma
111. Eugenia Chişiu
112. Vasile Ciarnău
113. Gheorghe Bogdan
114. Dumitru Mureşan
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Tabelul judecătorilor şi funcţionarilor Tribunalului Arad – ianuarie 1943

Nr.
crt.

Funcţia Nume şi prenume Transferare

Secţia I
1. Prim-preşedinte George Şesan
2. Judecători Ioan Jancă
3. Aurel Precup
4. Emil Hanganu
5. Dr. Liviu Spornic
6. Vacant
7. Supleant Vacant
8. Grefier Mihai Voştinar

9.
Administrator-

contabil
Ioan Ţiucra

10. Ajutor-grefieri Ştefan Cioc
11. Augustin Chiral
12. Nicolae Benea
13. Petru Pop
14. Impiegaţi Duşan Adamovici
15. Victor Cobianu
16. Fănica Moraru
17. Magda Posdăre
18. Ioan Bezergheanu
19. Gheorghe Mezei
20. Ştefan Radu
21. Nicolae Mârza
22. Maria Băncilă
23. Lucia Crişan
24. Dactilografă Elisabeta Demşa
25. Aprozi Vasile Roşu
26. Axente Indricău
27. Dumitru Mureşan
28. Ilie Blaj
29. Iosif Haţegan

Secţia II-a
30. Preşedinte Mihai Popovici
31. Judecători Virgil Murgescu
32. Andrei Greavu
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33. Silviu Pascu
34. Supleant Dr. Ioan Penteş
35. Grefieri Ioan Rusu
36. Nicolae Posdăre
37. Gavril Pop
38. Victor Popa
39. Nicolae Golea
40. Impiegaţi Gheorghe Chioru
41. Nicolae Nedelcu
42. Maria Gherman
43. Traian Văgălău
44. Stelian Birjaru
45. Lucia Ponta
46. Florica Sasca
47. Ecaterina Mariş
48. Dactilografă Maria Redeşiu
49. Aprozi Ioan Haţegan
50. Gheorghe Bogdan
51. Gheorghe Vuia

52.
Personal

supranumerar
Nicolae Stănescu, 
preşedinte

53. Ioan Sabău, impiegat

54. Personal delegat
Ecaterina Vandici, 
impiegată

55.
Dumitru Cojocariu, 
impiegat

56. Emil Arsenov, aprod
Secţia III-a

57. Preşedinte Constantin Ionescu
58. Judecători Ludovic Ciorapciu
59. Dr. Nicolae Popovici
60. Dr. Octavian Suluţiu
61. Supleant Dr. Aurel Zegreanu
62. Prim-grefier Ioan Popoiu
63. Grefieri Matei Moraru
64. Grigore Candrea
65. Paul Neţa
66. Gheorghe Baltă
67. Impiegaţi Ioan Poiana
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68. Simion Tripa
69. Ioan Secuiu
70. Ioan Marcu
71. Simion Tripa
72. Petru Enghel
73. Gheorghe Cociuban
74. Petru Iva
75. Dactilografe Aurelia Duma
76. Filofteia Achimaş
77. Aprozi Cornel Codreanu
78. Petru Chirilă
79. Vasile Ciarnău
80. Florea Maghici

Tabelul judecătorilor şi funcţionarilor Tribunalului Arad – ianuarie 1944

Nr.
crt.

Funcţia Nume şi prenume Transferare

Secţia I
1. Prim-preşedinte George Şesan
2. Judecători Toma Tăurescu
3. Aurel Precup
4. Adam Horga
5. Dr. Alexandru Banciu
6. Dr. Liviu Spornic
7. Supleant Ioan Magda
8. Contabil Vacant
9. Grefieri Mihai Voştinar
10. Ştefan Cioc
11. Augustin Chiral
12. Nicolae Benea
13. Petru Pop
14. Impiegaţi Duşan Adamovici
15. Victor Cobianu
16. Fănica Morariu
17. Magda Posdăre
18. Ioan Bezergheanu
19. Gheorghe Mezei
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20. Ştefan Radu
21. Nicolae Mârza
22. Maria Băncilă
23. Luca Plav
24. Dactilografă Elisabeta Demşa
25. Aprozi Vasile Roşu
26. Axente Indricău
27. Dumitru Mureşan
28. Ilie Blaj
29. Iosif Haţegan

Secţia II-a
30. Preşedinte Mihai Popovici
31. Judecători Virgil Murgescu
32. Andrei Greavu
33. Aurel Olariu
34. Silviu Pascu
35. Supleant Dr. Ioan Penteş
36. Grefieri Ioan Rusu
37. Nicolae Posdăre
38. Gavril Pop
39. Victor Popa
40. Nicolae Galea
41. Impiegaţi Gheorghe Nedelcu
42. Gheorghe Chioru
43. Maria Gherman
44. Traian Văgălău
45. Stelian Birjaru
46. Luca Ponta
47. Florica Sasca
48. Ecaterina Mariş
49. Dactilografă Maria Redeşiu
50. Aprozi Ioan Haţegan
51. Gheorghe Bogdan
52. Gheorghe Vuia

Secţia III-a
53. Preşedinte Constantin Ionescu
54. Judecători Ludovic Ciorapciu
55. Dr. Nicolae Popovici
56. Dr. Octavian Suluţiu
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57. Supleant Ioan Bărgău
58. Prim-grefier Ioan Popoiu
59. Grefieri Matei Moraru
60. Grigore Candrea
61. Pavel Neţa
62. Gheorghe Baltă
63. Impiegaţi Ioan Poiana
64. Ioan Marcu
65. Simion Tripa
66. Ioan Secuiu
67. Petru Enghel
68. Gheorghe Cociuban
69. Petru Iva
70. Dactilografe Aurelia Duma
71. Filofteia Achimaş
72. Aprozi Cornel Codreanu
73. Vasile Ciarnău
74. Florea Maghici
75. Ioan Bucă

76.
Personal

supranumerar
Nicolae Stănescu, 
preşedinte

77. Ioan Berov, judecător

78.
Constantin  Ursulescu,
judecător

79.
Anastasia Matei, subşefă de
birou

80.
Ecaterina Vandici, 
impiegată

81. Valeria Fărcaşiu, impiegată
82. Eugenia Chişiu, impiegată
83. Gheorghe Hotea, grefier

Tabelul judecătorilor şi funcţionarilor Tribunalului Arad – ianuarie 1945

Nr.
crt.

Funcţia Nume şi prenume Transferare

1. Prim-preşedinte George Şesan
2. Preşedinte Toma Tăurescu
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3. Judecîtori Adam Horga
4. Aurel Precup
5. Dr. Alexandru Banciu
6. Dr. Liviu Spornic
7. Supleant Ioan Magda
8. Grefier Mihai Voştinar

9.
Administrator-

contabil
Dumitru Miheş

10. Ajutor-grefieri Augustin Chiral
11. Nicolae Benea
12. Petru Pop
13. Traian Văgălău
14. Vacant
15. Impiegaţi Duşan Adamovici
16. Victor Cobianu
17. Magda Pozdăre
18. Impiegaţi stagiari Gheorghe Mezei
19. Ştefan Radu
20. Nicolae Mârza
21. Lucia Plav
22. Petru Engel
23. Vacant
24. Vacant
25. Dactilografă Valeria Farcaşiu
26. Aprozi Axente Indricău
27. Dumitru Mureşan
28. Ilie Blaj
29. Iosif Haţegan

Secţia II-a
1. Preşedinte Mihai Popovici
2. Judecători Virgil Murgău
3. Andrei Greavu
4. Aurel Olariu
5. Silviu Pascu
6. Supleant Dr. Ioan Penteş
7. Grefier Ioan Rusu
8. Ajutor-grefieri Nicolae Posdăre
9. Victor Popa
10. Nicolae Golea
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11. Gavril Pop
12. Impiegaţi Gheorghe Nedelcu
13. Gheorghe Chioru
14. Maria Gherman
15. Ecaterina Vandici
16. Stelian Birjaru
17. Ecaterina Mariş
18. Lucia Ponta
19. Vacant
20. Dactilografă Maria Redeşiu
21. Aprozi Gheorghe Vuia
22. Ioan Oarga
23. Ioan Haţegan
24. Cornel Codreanu

Secţia III-a
1. Preşedinte Constantin Ionescu
2. Judecători Ludovic Ciorapciu
3. Dr. Nicolae Popovici
4. Dr. Octavian Suluţiu
5. Supleant Ioan Bărgău
6. Prim-grefier Ioan Popoiu
7. Ajutor-grefieri Matei Moraru
8. Grigore Candrea
9. Pavel Neţa
10. Impiegaţi Ioan Poiană
11. Ioan Marcu
12. Ioan Bezergheanu
13. Simion Tripa
14. Ioan Secuiu
15. Gheorghe Cociuban
16. Petru Iva
17. Aurelia Duma
18. Filofteia Achimaş
19. Aprozi Ioan Butcă
20. Florea Maghici
21. Vasile Ciarnău
22. Gheorghe Bogdan

Personal delegat
1. Nicolae  Stănescu,
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preşedinte
2. Cecilia Doboş, asesoare
3. Mihai Popovici, preşedinte
4. Ioan Berov, judecător

5.
Constantin Ursulescu, 
judecător

6. Valeria Domoş, judecător
7. Petru Bondarev, judecător
8. Ioan Hărdălău, grefier
9. Irina Groza, impiegată
10. Eugenia Chişiu, impiegată

Tabelul judecătorilor şi funcţionarilor Tribunalului Arad – ianuarie 1946

Nr.
crt.

Funcţia Nume şi prenume Transferare

1. Prim-preşedinte Nicolae Ludoşanu Noiembrie 1946
2. Preşedinţi Ioan Brătescu
3. Ioan Vestimian
4. Judecători Toma Tăurescu
5. Virgil Murgescu
6. Adam Horga
7. Aurel Precup
8. Nicolae Popovici
9. Andrei Greavu
10. Ludovic Ciorapciu
11. Dr. Octavian Suluţiu
12. Dr. Liviu Spornic
13. Aurel Olariu
14. Silviu Pascu
15. Dr. Alexandru Banciu
16. Supleanşi Dr. Ioan Penteş
17. Ioan Bărgău
18. Ioan Magda
19. Prim-grefieri Mihai Voştinar
20. Ioan Rusu
21. Florian Mircea
22. Administrator- Dumitru Miheş
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contabil
23. Grefieri Augustin Chiral
24. Matei Moraru
25. Gheorghe Chioru
26. Nicolae Posdăre
27. Victor Popa
28. Pavel Neţa
29. Ajutor-grefieri Nicolae Benea
30. Gavril Pop
31. Nicolae Galea
32. Traian Văgălău
33. Eusebiu Botezatu
34. Ioan Secuiu
35. Impiegaţi Duşan Adamovici
36. Gheorghe Ardelean
37. Victor Cabianu
38. Amelia Cionca
39. Ioan Poiană
40. Magda Posdăre
41. Maria Gherman
42. Ecaterina Vandici
43. Stelian Birjaru
44. Ioan Bezergheanu
45. Irina Groza
46. Gheorghe Mezei
47. Lucia Ponta
48. Simion Tripa
49. Lucia Plav
50. Petru Enghel
51. Gheorghe Cociuban
52. Petru Tănase
53. Eugenia Chişiu
54. Elena Ermeniu
55. Filofteia Achimaş
56. Olga Tcaciuc
57. Vacant
58. Dactilografe Maria Redeşiu
59. Amelia Duma
60. Valeria Baltă
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61. Aprozi Axente Indricău
62. Dumitru Mureşan
63. Florea Maghici
64. Ilie Blaj
65. Gheorghe Vuia
66. Gheorghe Haţegan
67. Ilie David
68. Cornel Codreanu
69. Dimitrie Alexuţa
70. Petru Coroban

Personal delegat

1.
Nicolae  Stănescu,
preşedinte

2. Mihai Popovici, preşedinte

3.
Constantin  Ursulescu,
judecător

4. Dr. Virgil Sassu, judecător

5.
Nicolae  Bucă,  adm.
Contabil

6. Ioan Sucigan, impiegat

Tabelul judecătorilor şi funcţionarilor Tribunalului Arad – ianuarie 1947

Nr.
crt.

Funcţia Nume şi prenume Transferare

1. Prim-preşedinte Vacant Noiembrie 1946
2. Preşedinţi Ioan Vestimian
3. Ioan Brătescu
4. Judecători Adam Horga
5. Aurel Precup
6. Ludovic Ciorapciu
7. Virgil Murgescu
8. Nicolae Popovici
9. Dr. Octavian Suluţiu
10. Toma Tăurescu
11. Dr. Liviu Spornic
12. Dr. Alexandru Banciu
13. Andrei Greavu
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14. Aurel Olariu
15. Silviu Pascu
16. Supleanţi Iulică Vrăbete
17. Pavel Iliescu
18. Hortensia Butariu
19. Prim-grefieri Mihai Voştinar
20. Ioan Rusu
21. Florea Mircea

22.
Administrator-

contabil
Dumitru Meheş

23. Grefieri Augustin Chiral
24. Matei Moraru
25. Victor Popa
26. Gheorghe Chioru
27. Nicolae Posdăre
28. Pavel Neta
29. Nicolae Galea
30. Duşan Adamovici
31. Gheorghe Nedelcu
32. Gavril Pop
33. Traian Văgălău
34. Ioan Secuiu
35. Eusebiu Botezatu
36. Vladimir Diaconu
37. Arhivari şefi Victor Cobianu
38. Stelian Birjaru
39. Registratori şefi Maria Gherman
40. Gheorghe Mezei
41. Arhivar Simion Tripa
42. Impiegaţi Magda Posdăre
43. Ecaterina Vandici
44. Ioan Poiană
45. Impiegată şefă Iuliana Caba
46. Lucia Ponta
47. Arhivar Gheorghe Cociuban
48. Registratori Petru Enghel
49. Eugenia Chişiu
50. Impiegaţi Lucia Plav
51. Petru Tănase
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52. Elena Ermeniu
53. Olga Tcaciuc
54. Petru Iva
55. Filofteia Achimaş
56. Vacant
57. Vacant
58. Dactilografe Aurelia Duma
59. Valeria Baltă
60. Vacant
61. Vacant
62. Vacant
63. Vacant
64. Aprozi Florea Maghici
65. Ilie Blaj
66. Gheorghe Vuia
67. Ioan Haţiegan
68. Gheorghe Valea
69. Petru Coroban
70. Patru Laţi
71. Vasile Socaţi
72. Simion Bucătaş
73. Mihai Roşu
74. Ioan Mihuţ

Personal delegat

1.
Gheorghe  Stroiescu,
preşedinte

2. Ioan Berov, judecător

3.
Constantin  Ursulescu,
judecător

4. Ioan Cartiş, judecător
5. Dr. Virgil Sassu

6.
Nicolae  Bucă,  adm.
Contabil

7. Traian Ţoicu, impiegat
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Tabelul judecătorilor şi funcţionarilor Tribunalului Arad – ianuarie 1948

Nr.
crt.

Funcţia Nume şi prenume Transferare

1. Prim-preşedinte Vacant
2. Preşedinţe Brătescu Ioan
3. Preşedinte consilier Vestimianu Ioan
4. Judecători Horga Adam
5. Precup Aurel
6. Popovici Nicolae
7. Ciorapciu Ludovic
8. Suluţiu Octavian
9. Jude preşedinte Spornic Liviu
10. Banciu Alexandru
11. Judecători Greavu Andrei
12. Pascu Silviu 
13. vacant
14. vacant
15. vacant
16. Supleanţi Vrăbete Iulică
17. Iliescu Paul
18. Butariu-Ionescu Hortensia
19. Prim-grefieri Voştinar Mihai
20. Rusu Ioan
21. Mircea Florian

22.
Administrator-

contabil
Miheş Dumitru

23. Grefier şefi Chiral Augustin
24. Chioru Gheorghe
25. Posdăre Nicolae
26. Popa Victor
27. Neţa Pavel
28. Moraru Matei
29. Grefieri Adamovici Duşan
30. Golea Nicolae
31. Nedelcu Gheorghe
32. Văgălău Traian
33. Pop Gavril
34. Grefier-stagiari Secuiu Ioan
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35. Diaconu Vlad
36. Botezatu Eusebiu
37. Registrator şef Mezei Gheorghe
38. Arhivar şefi Cobianu Victor 
39. Birjaru Stelian
40. Arhivar principal Posdăre Magda
41. Arhivari Cociuban Gheorghe
42. Enghel Petru
43. Registrator Neagu Filofteia
44. Tcaciuc Olga
45. Chişiu Eugenia
46. vacant
47. Impiegaţi Ponta Lucia
48. Tănase Petru
49. Poiană Ioan
50. Jumanca Maria
51. Dactilografă şefă Duma Aurelia

52.
Dactilograf
principal

Baltă Valeria

53. Caba Iuliana
54. Vandici Ecaterina
55. Plav Lucia
56. Registrator Iva Petru
57. Impiegaţi vacant
58. vacant
59. Vacant
60. vacant
61. Aprozi Vacant
62. Vacant
63. vacant
64. Cusător dosare Maghici Florea
65. Vuia Gheorghe
66. Valea Gheorghe
67. Curier Blaj Ilie
68. Coroban Petru
69. Portar Haţegan Ioan
70. Om de serviciu Guiu Gheorghe
71. Roşu Mihai
72. Olaru Ioan
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73. Vacant
74. vacant
75. Vacant
76. vacant
77. Vacant
78. vacant
79. Vacant

Personal delegat

1.
Stroescu  Gheorghe,
preşedinte

2.
Berov Ioan, judecător 
consilier

3.
Cariş Ioan, judecător 
consilier

4. Stoici Lazăr, judecător
5. Buca Nicolae, adm. contabil
6. Ţociu Traian, impiegat
7. Eremeniu Elena, impiegat
8. Străuţ Vasilica, impiegat

Tabelul judecătorilor şi funcţionarilor Tribunalului Arad – aprilie 1948

Nr. 
crt.

Funcţia Nume şi prenume Transferare

1. Prim-preşedinte Banciu Alexandru Noiembrie 1946
2. Preşedinţi Precup Aurel
3. Pascu Silviu
4. Preşed. cu grad de 

consilier
Vestimian Ioan

5. Judecători 
consilieri

Popovici Nicolae

6. Ciorapciu Ludovic
7. Judecător 

preţedinte
Tincu Laurenţiu

8. Judecători Hulea Ludovic
9. Halmos Livia
10. Zoitescu Gheorghe
11. Moga Vasile
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12. Supleanţi Iova Stelian
13. Şurtea Ioan
14. Şuţa Livia
15. Judecător 

consilierI:
Teodorescu Anghel

16. Marinescu Mircea
17. Judecător Dron Constantin
18. Prim-grefieri Voştinar Mihai
19. Rusu Ioan
20. Mircea Florian
21. Administrator-

contabil
Meheş Dumitru

22. Prim secretar Chiral Augustin
23. Grefier şefi: Chioru Gheorghe
24. Posdăre Nicolae
25. Popa Victor
26. Prim grefier Neta Paul
27. Grefier şef Moraru Matei
28. Grefier Adamovici Duşan
29. Grefier şef Golea Nicolae
30. Impiegaţi Nedelcu Gheorghe
31. Văgălău Traian
32. Pop Gavril
33. Secuiu Ioan
34. Impiegat stagiari Diaconu Vlad
35. Botezetu Eusebiu
36. Arhivar şef Mezei Gheorghe
37. Registrator Cobianu Victor
38. Arhivar Birjaru Stelian
39. Arhivar principal Vacant
40. Impiegat Cociuban Gheorghe
41. Arhivar Enghel Petru
42. Impiegat Neaga Filofteia
43. Arhivar Tcaciuc Olga
44. Registrator 

principal
Chişiu Eugenia

45. Grefier stagiar Ponta Lucia
46. Secretar Tănase Petru
47. Registrator Poiană Ioan
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48. Impiegaşi Jumanca Maria
49. Iva Petru
50. Dactilografă şefă Duma Aurelia
51. Dactilografă 

principală
Baltă Valeria

52. Dactilografe Caba Iuliana
53. Vandici Ecaterina
54. Plav Lucia
55. Curieri: Blaj Ilie
56. Vuia Gheorghe
57. Portar Haţegan Ioan
58. Curier Guiu Gheorghe
59. Cusător de dosare Coroban Petru
60. Oameni de serviciu Valea Gheorghe
61. Roşu Mihai
62. Olariu Ioan
63. Administrator de 

imobil
Pânzaru Dumitru

Personal detaşat
1. Adm. contabil Buca Nicolae
2. Impiegaţi: Teciu Traian
3. Ermeniu Elene
4. Străuţ Vasilica

Personalul Secţiei 
de muncă

1. Judecător 
preşedinte

Nicolae Bujor

2. Prim grefier Virgil Putici
3. Grefier şef Alexandru Pop
4. Impiegat Vasile Baloş
5. Cusător de dosare Nicolae Moţ
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Funcționarii Parchetului Tribunalului Arad – 1938  - 1948

Tabel Nominal cu funcţionarii Parchetului Tribunalului Arad –
decembrie 1938

1. Prim-procuror Petre Ionescu
2. Procuror Iancu Gutunoiu
3. -„- Ioan Blanariu
4. -„- Ioan Bogdan
5. Secretar Nicolae V. Popa
6. Aprod Petre Lădău

Serviciul Județean Arad al Arhivelor Naționale, fond Parchetul 
Tribunalului Arad, dosar 8 3/1938, f. 270 (transmitem: S.J. Arad)

Tabel Nominal cu funcţionarii Parchetului Tribunalului Arad – decembrie
1939

1. Prim-procuror Petre I. Ionescu
2. Procuror Gheorghe I. Cristea Iulie 1938
3. -„- Ioan Moisescu Aprilie 1939
4. -„- Andrei Greavu
5. Secretar Nicolae V. Popa
6. Aprod Petre Lădău

S.J. Arad, fond Parchetul Tribunalului Arad, dosar 99/1939, f. 195

Tabel Nominal cu funcţionarii Parchetului Tribunalului Arad – ianuarie
1940

1. Prim-procuror Petre I. Ionescu
2. Procuror Andrei Greavu 
3. -„- Ioan Moisescu
4. -„- Gheorghe I. Cristea Martie 1940
5. Secretar Nicolae V. Popa
6. Aprod Petre Lădău

S.J. Arad, fond Parchetul Tribunalului Arad, dosar 113/1940, f. 185
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Tabel Nominal cu funcţionarii Parchetului Tribunalului Arad –
ianuarie 1941

1. Prim-procuror Petre  Ionescu
2. Procuror Vasile Ştefănescu
3. -„- Ioan Moisescu
4. -„- Nicolae Vlădescu Martie 1940
5. Secretar Nicolae V. Popa
6. Aprod Petre Lădău

Personal delegat
de la alte instanţe

7. Procuror Victor A. Doboşi
8. Procuror Nicolae Panaitescu
9, Impiegat Gherman Vasile
10
.

-„-
Gherman Maria

S.J.  Arad, fond Parchetul Tribunalului Arad, dosar 128/1941, f. 364.

Tabel nominal cu magistraţii şi funcţionarii Parchetului Tribunalului
Arad – februarie 1945

Nr.
crt.

Funcţia Nume şi prenume Transferare

1. Prim-procuror Dr. Marcu Huţiu
2. Procuror Vasile Ştefănescu
3. -„- Victor A. Doboşi 
4. -„- Ioan Moisescu 
5. Prim-secretar Nicolae V. Popa
6. Ajutor secretar Stancu Sălceanu
7. Medic legist Dr. Dumitru Berariu
8. Subşef birou Vasile Gherman 1 ianuarie 1944
9. Impiegat Mihai Nuţiu

S.J.  Arad, fond Parchetul Tribunalului Arad, dosar 168/1943, f. 14.
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Tabel Nominal cu funcţionarii Parchetului Tribunalului Arad –
septembrie 1945

Nr.
crt.

Funcţia Nume şi prenume
Transferar

e
1. Prim-procuror Dr. Marcu Huţiu
2. Procuror Dumitru I. Leşan 
3. -„- Victor A. Doboşi 
4. -„- Ioan Moisescu
5. -„- Dr. Aurel Zegreanu
6. Prim-secretar Nicolae V. Popa
7. Ajutor secretar Stancu Sălceanu

8. Impiegat Ecaterina Mariş
9. -„- Maria Birjaru
10.

-„-
Petru Iva

11. Subşef birou Gheorghe Baltă
12. Impiegat Mihai Nuţiu
13. Aprod Gheorghe Otlăcan
14. -„- Emil Arsenov

Medic legist Dumitru Berariu
S.J. Arad, fond Parchetul Tribunalului Arad, dosar 203/1945, f. 199.

Tabel Nominal cu funcţionarii Parchetului Tribunalului Arad –
ianuarie 1946

Nr.
crt.

Funcţia Nume şi prenume Transferare

1. Prim-procuror Dr. Marcu Huţiu
2. Procuror Victor a Doboşi 
3. -„- Dumitru I. Leşan
4. -„- Ioan Moisescu
5. -„- Dr. Aurel Zegreanu
6. Prim-secretar Nicolae V. Popa
7. Ajutor secretar Stancu Sălceanu
8. Impiegat Petru Iva
9. -„- Maria Bontău
10. -„- Ecaterina Mariş
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11. Medic legist Dumitru Berariu
12. Subşef birou Gheorghe Baltă
13. Impiegat Mihai Nuţiu
14. Aprod Gheorghe Guiu

Tabel nominal cu
personalul
Parchetului

Tribunalului Arad
– ianuarie 1947

15. Aprod Gheorghe Otlăcan
S.J. Arad, fond Parchetul Tribunalului Arad, dosar 220/1946, f. 8

Tabel Nominal cu funcţionarii Parchetului Tribunalului Arad – mai
1946

Nr. 
crt.

Funcţia Nume şi prenume Transferare

1. Prim-procuror Dr. Marcu Huţiu
2. Procuror Dumitru I. Leşan 
3. -„- Victor A. Doboşi
4. -„- Ioan Moisescu
5. Prim-secretar Nicolae V. Popa
6. Ajutor secretar Stancu Sălceanu
7. vacant
8. vacant
9. vacant
10. Aprod Gheorghe Guiu
11. Subşef birou Gheorghe Baltă
12. Impiegat Mihai Nuţiu

Personal delegat                       
13. Procuror Dr. Ioan Şt. Magda
14. Impiegat Maria Bontău
15.     -“-        Petru Iva       

S.J. Arad, fond Parchetul Tribunalului Arad, dosar 220/1946, f. 213
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Tabel nominal cu personalul Parchetului Tribunalului Arad – ianuarie
1947

Nr
.

crt
.

Funcţia Nume şi prenume
Data

numirii
Transferare

1. Prim-procuror Dr. Marcu Huţiu
2. Procuror Dumitru I. Leşan
3. -„- Victor a Doboşi

4. -„-
Ioan Raymond

Moisescu
5. Prim-secretar Nicolae V. Popa
6. Secretar Stancu Sălceanu
7. Impiegat Vacant
8. -„- Vacant
9. Dactilograf vacant

10.
Aprod

principal
Gheorghe Guiu

Delegaţi la alte
instanţe

11 Procuror Ioan Şt. Magda

12
Impiegat
principal

Maria Bontău

13 -„- Petru Iva
S.J. Arad, fond Parchetul Tribunalului Arad, dosar 258/1947, f. 211
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Tablou nominal cu personalul Parchetului Tribunalului Arad – mai
1948
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Defileul de la Lipova - punct de interes strategic în decursul
mileniilor

Eugen D. Pădurean
Colaborator extern al Complex Muzeal Arad

 Teritoriul județului Arad este străbătut de la est la vest de cursul
inferior al râului Mureș.De la intrarea în județ , la est de comuna Petriș până
la orașul Lipova , râul este însoțit de o luncă îngustă,ceva mai largă pe malul
stâng  între  satele  Valea  Mare  și  Bata.  Pe  sectorul  Petriș-Lipova,  cursul
râului este influențat și delimitat de formele de relief pozitive, la nord rama
sudică a Munților Zărandului,  iar la sud de pantele Podișului Lipovei.  În
anumite puncte, cursul Mureșului este ,,strangulat,,  de aceste două unități
geografice sus amintite, apărând mici defilee. Cel mai concludent este cel al
Lipovei. Se întinde de la est de orașul Lipova pe o lungime de 3,5km. spre
vest,  valea Mureșului îngustându-se până la 440m. între pantele Dealului
Lipova (Podișul Lipovei) și piciorul pantei sudice a Munților Zărandului.

Întrucât Valea Mureșului a constituit în decursul mileniilor o poartă
de  intrare  dinspre  vest  spre  centrul  Transilvaniei,  Defileul  Lipovei  a
dobândit o importanță strategică deosebită. Așa se explică concentrarea într-
o zonă relativ restrânsă a unor structuri defensive din piatră,pământ și lemn.
Plasate  în  poziții  –cheie,  acestea  aveau  menirea  să  blocheze  pătrunderea
unui inamic dinspre vest pe valea Mureșului. O simplă inventariere a lor ne
oferă următoarea situație în zona defileului în discuție:

1. Pe malul drept al Mureșului. a) Cetatea medievală de la Șoimoș
(Fig.1/1) b)Cetățea dacică situată sub nivelul medieval (Fig.1/2)  c)structură
circulară de pământ lângă cursul Mureșului nu departe de cetatea medievală
(Fig.1/3)  d)Structură  dreptunghiulară  de  pământ  cu  caracter  defensiv
(Fig.1/4)

2. Pe malul stâng al Mureșului. Un sector important al defileului îl
formează bordura nordică al Podișului Lipovei,sector cunoscut sub numele
de Dealul Lipovei. Partea estică a acestui deal sub forma unui promontoriu
este  cunoscut  sub  numele  de  Dealul  Lipovița-Coasta  rea(nume  sugestiv
datorat pantelor abrupte,greu de escaladat,ușor de apărat).

Structurile defensive cunoscute aici  sunt: a)O incintă fortificată cu
val de pământ masiv, șanț și palisadă formând o fortificație de tip,,pinten
barat  ,,situată  pe botul de deal  dinspre est.  Fig. 1/5),  b) O fortificație  de
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piatră,pătrată(8mx8m) Turn,situat pe valul de pământ al fortificației mai sus
enunțată (Fig1/5a), c)0 structură defensivă de pământ,pătrată (82mx82m) cu
val(8m)  și  șanț  exterior  (Fig.1/6),  d)Mai  multe  structuri  defensive?  de
pământ  plasate  pe  platou  la  contactul  cu  versantul  abrupt  spre  Mureș
(Fig.1/7),  e)  Amenajări  defensive  cu  val  de  pământ  și  șanț  pe  buza
versantului  nordic  al  Dealului  Lipova,în  parte  de  est  al  orașului  Lipova
(Fig.1/8)              

Concentrarea  în  zona  Defileului  Lipovei  a  unor  structuri
defensive,ridicate  în  perioade istorice diferite,dovedește  preocuparea de a
institui un control militar în acel punct care să blocheze pătrunderea pe valea
Mureșului spre Transilvania. Legat de prezența acestor fortificații în acest
punct  obligatoriu  de  trecere  se  impun  câteva  precizări.Fără  îndoială  ele
aparțin unor perioade care pot începe în preistorie(epoca bronzului?)până în
epoca  contemporană.  Lipsa aproape totală  a unor săpături  arheologice  în
aceste puncte menționate fac dificilă o încadrare cronologică mai precisă.
Unele  din  aceste  fortificații  sunt  cunoscute  de  mai  mult  timp(cetatea
medievală de la Șoimoș,turnul din piatră de la Dealul Lipovița-Coasta rea)
altele au fost descoperite pe imaginile satelitare Google Earth. La acestea
din urmă se impune însă verificarea realităților din teren pentru a elimina
confuziile cu alte tipuri de construcții moderne,cu alte destinații decât cele
militare.                                                                  

Cronologic, în limita datelor de care dispunem,structurile defensive
în discuție aparțin următoarelor epoci:    

1. Epoca bronzului .Structura circulară din pământ de pe malul drept
al Mureșului ar putea aparține tipologic epocii bronzului cu rezerva că ar
putea aparține și altor perioade, primei epoci a fierului sau Evului Mediu
timpuriu.Lipsesc deocamdată materiale arheologice.            

2.  Prima  epocă  a  fierului.Acestei  epoci  îi  aparține  fortificația  de
tip ,,pinten barat,, de pe malul stâng-Dealul Lipovița-Coasta rea. De aici,din
valul  masiv  de  pământ  au  fost  salvate  fragmente  ceramice  și  calupuri
vitrificate  de la o palisadă incendiată.  Materialul  ceramic aparține primei
epoci a fierului (Ha B1-2)

3.  Laten  dacic.  Fragmentele  ceramice  semnalate  de  arheologul  F.
Medeleț-Muzeul Banatului (1963) aparțin  unei cetățui dacice existente sub
nivelul medieval de la cetate Șoimoș, cetățuie datată mai larg în sec.Iî.Hr.-
Id.Hr. După părerea regretatului  cercetător  Liviu Măruia-Universitatea de
Vest, Timișoara și în incinta fortificației hallstattiene de la Lipovița s-ar fi
găsit ceramică dacică.                                                     
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4. Epoca romană.  Din perioada Daciei  romane (106-271) cu mari
rezerve putem atribui structura dreptunghiulară de pământ (40mx30m) de
malul drept al Mureșului, structura pătrată de pământ (82mx82m) de malul
stâng al Mureșului de pe Dealul Lipovița, Turnul de piatră(8mx8m) de pe
valul de pământ al fortificației hallstattiene la Lipovița-Coasta rea.

5. Evul Mediu - Cetatea de la Șoimoș-Cioaca Tăutului a fost ridicată
în a doua jumătate a sec. XIII după usturătoarea lecție primită de regalitatea
maghiară în urma năvălirii mongole (1241-1242) .

Nu excludem faptul ca un sector din fortificația hallstattiană să fi fost
reutilizată în Evul Mediu iar turnul de piatră să fie un donjon.

6.  Structurile  rectangulare  de  pe  Dealul  Lipovei  credem  că  sunt
legate  epoca  contemporană  în  ajunul  celui  de-al  Doilea  Război  Mondial
(linia  fortificată  Carol?)  sau  evenimentele  din  septembrie  1944  (invazia
horthystă)

Problema acestor structuri defensive prezentate de noi este adevărat
destul de sumar va fi clarificată după efectuarea unor cercetări minuțioase
de  teren  iar  săpături  arheologice  sistematice  măcar  într-un  obiectiv  ar  fi
salutară.

Din punctul  nostru de vedere o prioritate  va fi  legată  de prezența
romană in  Defileul de la Lipova.

Fig.1 Localizarea structurilor defensive în Defileul Lipovei

1-Cetatea medievală Șoimoș; 2-Cetățuia dacică de la Șoimoș; 3-Structură circulară
de  pământ;  4-Structură  dreptunghiulară  de  pământ;  5-Fortificație  de  pământ  de
tip ,,pinten barat,,; 5a-Turn de piatră; 6- Structură de pământ,pătrată; 7-Structuri
rectangulare de pământ; 8-Amenanjări defensive cu val și șanț.
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Portul popular din satul Bocsig

Teodor Pătrăuță,
Universitatea de Vest ”Vasile Goldiș” din Arad

Componentă a vieţii cotidiene, a culturii şi a civilizaţiei săteşti, portul
popular, alături de celelalte manifestări ale vieţii culturale și sociale rurale,
exprimă şi păstrează experienţa vie şi neîntreruptă a vieţii de toate zilele,
precum şi realizările forţelor sănătoase creatoare anonime care au contribuit
din plin la formarea şi dezvoltarea civilizaţiei româneşti autohtone.

Ca  oricare  din  aspectele  diferite  ale  existenţei  omeneşti,  portul
popular  este  un  rezultat  al  convergenţei  dintre  condiţiile  materiale,
manifestările vieţii  sufleteşti,  religioase şi morale şi nu poate fi înţeles şi
explicat  decât  pornind  de  la  unitatea  lor  originară  indiscutabilă  şi  de  la
întrepătrunderea  lor  continuă  în  viaţa  satului.  La  acestea  se  adaugă
influenţele externe, provenite din convieţuirea mai multor neamuri, etnii sau
populaţii de diferite naţionalităţi pe acelaşi teritoriu, ca şi din schimbările de
valori spirituale şi materiale dintre oraş şi sat.

Analiza  portului  din Bocsig din această  perspectivă,  demonstrează
câteva realităţi evidente. Date cu privire la portul originar al locuitorilor nu
sunt  cunoscute.  Cele  privind  portul  tradiţional  sunt  sumare  şi
nesemnificative.  Mai bogate sunt datele şi informaţiile asupra portului local
din epoca modernă.

Portul popular din satul Bocsig este un reper pentru zona Crișului
Alb atât  prin originalitate  cât și prin frumusețea cusăturilor și a culorilor
acestor cusături, atât la bărbat cât și la femeie. Acesta face notă distinctă în
raport cu portul din Ineu sau Șicula, port în care predomină roșul, posibil
influenței perioadei de ocupație turcești.

Aşa se face că, adevăratul port specific, nemaiputând fi reconstituit
decât cu greutate și aproximaţie, portul popular cunoscut, supus influenţelor
străine,  mediului  urban  şi  diferenţelor  sociale,  prezintă  o  serie  de
particularităţi, dar şi de elemente comune faţă de portul din zonele apropiate
şi mai îndepărtate.

Cele  mai  frumoase exemplare  de port  din  zona Crișului  Alb sunt
oferite de localitățile Bocsig, Ineu, Șicula. Folosirea firului metalic denotă o
puternică influență orientală venită prin intermediul stăpânirii otomane care
a avut în zonă un puternic sediu administrativ și comercial.
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Hainele sunt făcute din pânză de cânepă amestecată cu fir subțire de
bumbac  în  urzeală  și  cu  beteală  de  bumbac.  Hainele  de  lucru  erau
confecționate din pânză de cânepă fără nici un amestec.

Costumul bărbătesc este compus din: izmene largi, făcute din 5-6 lați
de pânză, cu diferite cusături și forme în partea de jos. Lații de pânză sunt
încheiați cu ,,chei de bumbac” de diferite modele, lățimea lor variind între 2
și  5  centimetri,  aceastea  depinzând  de  vârsta  bărbatului.  Cămașa  lungă
încrețită sus la gât, sub guler, la umeri și la mâneci. Umerii și manșetele
(pumnarii) sunt cu modele: ,,cu ață” pe pânză de fuior de cânepă și cu ,,fir”
sau ,,tăietură” pe pânză de bumbac. Cele cu ață au o varietate de culori de
diferite  nuanțe foarte  plăcute.  La cei  bătrâni  predomină culorile  negru și
albastru  celelalte  fiind  folosite  foarte  puțin  sau  deloc.  La  cele  cu  fir
predomină auriul iar la cele cu tăietură sunt din bumbac alb.

Laibărul este o vestă cu flori variate și cu nasturi din metal numiți
bumbi. Pieptarul este un cojoc mic fără mâneci care se încheie lateral sub
braț. Șuba cu șnur realizată din lână țesută are pe margini un șnur negru lat
de 1 centimetru. La majoritatea exemplarelor de șubă se află și porțiuni de
panglică tricoloră: roșu, galben și albastru. La cei mai înstăriți purtau peste
șubă buhai. Iar bătrânii de la 60 ani în sus bundă.

Cioareci – confecționați din lână legați la feciori și la tinerii căsătoriți
purtau ,,cârpă încrețită”.

Șuba  și cioarecii se confecționau din lână țesută, dubită și albită de
vestiții șubari din satul Sîrbești județul Bihor. Croitorii veneau cu materialul
pregătit  croiau  și  coseau,  mutându-se  din  casă  în  casă,  din  Postul
Crăciunului  până  la  Paști.  Pe  timp  răcoros  sub  laibăr  bărbații
purtau ,,mițală” un jersul cu sau fară mâneci confecționat de femei.

Pălăria  pentru  vară  este  confecționată  din  paie  iar  primăvara  și
toamna aceștia purtau o pălărie confecționată din păr. Iarna se purta căciulă.

 Costumul femeiesc este compus din: poale lungi confecționate din
5-6 lați de pânză din bumbac, la fel ca bărbații, iar partea de jos cu colțișori
cu totul diferit față de cele de la bărbați. 

Spătoiul  confecționat  din  aceeași  pânză  fără  model  pe  partea
inferioară care era introdusă sub poale. Spătoiul are mânecile frumos cusute
cu ață, cu fir cu taietură asemănătoare cu modelele cusute pe poale. 

Cojocul scurt - lasă să se vadă bogăția ornamentală a spătoiului și
este împodobit cu motivul,,pană de păun” cu oglinzi (paiete) și cu mărgele.
Unele  dintre  femei  mai  poartă  încă  șuba  cu  diverse  ocazii  iar  altele  au
înlocuit – o cu cojocul.

330



În vechime femeile mai înstărite și cele ale nemeșilor purtau mintie
stânsă la mijloc, și mai largă în jos, făcute din piei de miel de astrahan și
căptușită cu mătase cu flori.

Cotul din cap acoperă capul și se leagă sub bărbie la fete, iar la femei
sub ,,conci” coc la ceafă. Peste acestea se mai leagă iarna cu ștergar frumos
ales în războiul de țesut.

Cotul  sau cârpa  de după cap numit  și  ,,cârpa mare” se așează pe
umeri, se duce cruciș peste piept și se leagă la spate. Este confecționat de
regulă din mătase sau glot cu ,,juri” în culori  variate.  Cele mai în vârstă
poartă  cârpă  neagră.  Toate  au,  ciucuri”  franjuri  legați  artistic  în  diferite
forme.

Felul  în  care  se  îmbracă  femeile  și  bărbații  variază  în  funcție  de
anotimp, vârstă și împrejurări.

În timpul ocupației străine mai ales în timpul ocupației turcești portul
popular  din  Bocsig  a  suferit  diferite  schimbări.  Astfel  a  fost
introdus ,,conciul” confecționat din metal și cârpele de mătase cu nuanțe și
culori  diferite  aduse  din  Orient.  Erau  expuse  și  vândute  la  bazarul  din
localitatea vecină-Ineu.

Femeile tinere poartă la gât salbă de mărgele și salbă din bani de
argint  cu  efigia  împărătesei  Maria  Tereza,  ca  o  distincție  pentru  care  în
perioada Transilvania era  administrată  de Curtea Imperială  din Viena.  În
salbe monedele au fost înlocuite cu alte monele de argint și cu alte efigii.

Ca încalțaminte, femeile poartă cizme negre, cele bătrâne și deschise
cele tinere, din piele împodobite cu diferite flori.  Bărbații  la lucru purtau
opinci  sau la  sărbători  cizme cu carâmbi  tari  ca  să  poată  bate  în timpul
jocurilor populare. 

Portul din Bocsig a suferit o serie înteagă de transformări mai ale în
perioada  industrializării  țării.  Astfel  cioarecii  au  fost  înlocuiți  cu
pantaloni ,,priceși” bufanți iar opincile cu pantofi. Buhaiul a dispărut iar în
locul  șubei  se  poartă  jachetă  scurtă  confecționată  din același  material  cu
pantalonii  de obicei  din  catifea.  În  portul  femeilor  s-a  înlocuit  cojocelul
scurt cu cojocelul mai lung care ține și locul șubei. 

În  timpurile  mai  vechi,  „chemătorii"  (pălăscarii),  la  nuntă  se
împodobeau  cu  panglici  („prime")  la  piept  şi  la  pălării,  de  asemenea  îşi
împodobeau, cu panglici colorate şi cu fiori „palasca" pe care o umpleau cu
vin sau cu rachiu, din care trebuia să bea cel chemat. Chemătorii se duceau
la cei invitaţi călare pe caii cei mai frumoşi, iar caii erau împodobiţi cu flori
şi panglici de toate culorile.
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Portul chemătorilor a rămas cel bătrânesc până târziu, cu palasca şi
cu toate podoabele, dar calui a fost înlocuit de bicicletă, ceea ce nu mai are
farmecul cetelor de călăreţi, pe cai zburdalnici, cu care se mândreau vechii
locuitori ai câmpiei noastre.

Mireasa se îmbrăca în portul ei obişnuit de fată, cu deosebire că pe
cap i se aşeza o cunună de flori artificiale de culori vii.

O  notă  distinctă  în  ceeea  ce  privește  îmbrăcamintea  tinerilor  din
Bocsig o aveau tinerii care urmau să fie rectrutați în armată, prilej cu care
aceștia aveau o îmbrăcăminte mai deosebită din culori vii, calde, deschise.
Odată cu aceștia erau impodobiți cu flori și panglici viu colorate, atât caii
cât și căruțele care îi duceau la centrul de recrutare din orașul Ineu.

Este de remarcat că în zona Bocsigului, spre deosebire de alte zone
în care costumele populare se folosesc doar la festivități, localnicii și mai
ales  cei  vârstnici  se  îmbracă  în  portul  popular,  iubit  de  ei  în  zilele  de
duminică și sărbători. 

Portul popular din Bocsig dovedește că aici s-a dezvoltat o industrie
casnică remarcabilă, azi pierdută. Portul popular bocsigan este o adevărată
artă o podoabă în care femeile au exteriorizat întraga lor noblețe sufletească.
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MEDALIOANE

Cnezi și Obercnezi comanditari în Banatul secolului al
XVIII-lea. Cazul Gavrilă Gurean

Bogdan Pleș,
Timişoara

REZUMAT
Datorită  particularității  sale  unice  ca  provincie  de  graniță,  regiune

transfrontalieră  și  spațiu  a  cărui  identitate  derivă  din  multi-  și
interculturalitatea  zonei  respective,  instituția  cnezială  a  avut  o  evoluție
importantă pentru mediul rural bănățean. Contribuția comanditarilor cnezi și
obercnezi la răspândirea stilului baroc a fost mai mult decât semnificativă,
deoarece circulația artiștilor a fost favorizată de numărul mare de comenzi
existente  în  Banat,  din  partea  tuturor  confesiunilor,  în  toate  domeniile
arhitectural,  sculptural  sau  al  picturii.  Activitatea  comanditară  a  fost  un
factor  în  care  comunitățile  ortodoxe  au  fost  contaminate de  noul  stil
baroc.Deci putem afirma că rolul cnezilor și obercnezilor în acest spațiu în
secolul al XVIII-lea a configurat un peisaj artisc unic prin comenzile de artă
religioasă  ridicate  cu  sprijin  financiar  și  material  suportate  aproape  în
totalitate de enoriași.

I. Moștenirea bizantină
Banatul a făcut parte din  imperiul otoman, fiind pașalâc între anii

1552-1717, aparținând astfel spațiului sud-estic al Europei, spațiu ce a fost
odată  sub  influența  Constantinopolului,  capitala  imperiului Bizantin,  din
punct de vedere cultural și artistic.

Populația majoritară a Banatului era de confesiune ortodoxă, pluri-
etnică cu preponderență românească, însă la conducerea provinciei, din evul
mediu și până în epoca modernă, s-a aflat succesiv o autoritate politică de
altă  confesiune  decât  cea  ortodoxă.  Începând  cu  secolul  al  XI-lea  zona
Banatului a fost supusă politic voievodatului Transilvaniei, care aparținea de
Biserica  Romano-Catolică.  Provincia  a  fost  împărțită,  partea  apuseană  a
intrat  sub  administrația  otomană  odată  cu  înființarea  pașalâcului  de
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Timișoara,  iar  partea  răsăriteană  a  rămas,  cu  scurte  întreruperi,  până  la
începutul secolului al XVIII-lea, sub autoritatea principatului Transilvaniei.1

Astfel  Banatul,  între  granițele  imperiului  ottoman  începând  cu  a
doua  jumătate  a  secolului  al  XVI-lea,  a  fost  secționat  între  autoritatea
spirituală a bisericii sârbe, reprezentată de Patriarhiade la Pec și autoritatea
comunităților  ortodoxe  din  Transilvania  reprezentate  de  episcopul  Sava.
Putem afirma că începând cu secolul al XVI-lea, Banatul apusean și cel de
răsărit  au  evoluat  nuanțat,  nu doar  la  nivel  politic  și  administrativ,  ci  și
economic și spiritual, ca urmare a subordonării ierarhice diferite2.

Dezvoltarea vieții și a relațiilor culturale a fost facilitată de toleranța
imperiului  otoman  în  problemele  confesionale,  populațiile  orientându-se
spre  Balcani  sau  spre  Rusia,  zone  ortodoxe.  În  această  conjunctură,  în
secolul al XVII-lea, conducerea bisericii în primul rând, dar și mari familii
nobiliare  sau  mici  nobili  locali  (cnezii)  și-au  asumat  prerogativele
conducerii  politice,  reprezentând  interesele  comunităților  de  confesiune
ortodoxă,  indiferent  de etnie.  Astfel  s-a format  o elită  politico-religioasă
având  ca  scop  evidențierea  autorității  ortodoxe  în  această  zonă  supusă
politic otomanilor, respectiv principilor transilvănieni. Această atitudine s-a
manifestat  prin ctitorirea de lăcașuri  mănăstirești,  fie de lemn sau piatră,
decorate cu picturi murale3.

Putem conchide că, deși Banatul se afla sub stăpânire otomană, au
existat  coridoare  care au legat acest teritoriu cu restul zonelor sud-estice
(ortodoxe),  dar  și  central-europene  (catolice  sau  reformate).  Teoria
coridoarelor culturale, a creat cadrul necesar înțelegerii complexe a istoriei
culturale  a  Banatului.  Împreună  cu  zona  vest-transilvăneană  și  sud-est  a
Țării  Românești,  Banatul  s-a  situat  prin  așezarea  sa  geografică  pe  linia
coridoruluicultural  occidental.  Rutele  comerciale  tradiționale  atingeau
Caransebeșul,  Lugojul  și  Făgetul  fiind  circulate  fără  întrerupere  de
comercianți  români  și  greci  care  au  ajuns,  inclusiv  în  timpul  stăpânirii
otomane, până în Europa-centrală, facilitând vehicularea faptelor culturale4.
Istoricul de artă D.S. Pârvulescu face comparație cu stilul brâncovenesc care
„a sintetizat într-o formulare aparte tradiția Bizanțului, a Orientului și a

1 C.  Feneșan,  Administrație  și  fiscalitate  în  Banatul  imperial.  1716-1778,  Editura
Academiei Române, București, 1997, p. 112 (în continuare Administrație…).
2 I.D. Suciu, Monografia Mitropoliei Banatului, Timișoara, 1977.
3 D.S.  Pârvulescu,  Pictura  bisericilor  ortodoxe  din  Banat  între  secolul  al  XVII-lea  și
deceniul  trei  al  secolului  al  XIX-lea, Editura Excelsior Art,  Timișoara,  2003, p.  15 (în
continuare Pictura...).
4 R. Theodorescu,  Bizanț, Balcani, Occident la începuturile culturii medievale românești
(sec.X-XIV), București, 1974, pp.339-349.
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Occidentului,  ultimul  stil  aulic,  expresie  a  unei  epoci  de  deschidere
culturală și în paralel de puternică afirmare a ortodoxiei”5.

II. Noua administrație a Banatului în secolul al XVIII-lea
După  mai  mult  de  un  secol  și  jumătate  de  stăpânire  otomană,

Banatul va fi integrat unei noi civilizații de tip occidental,  model care va
instaura  o  nouă  ordine  politică,  economică  și  administrativă,  iar  prin
răspândirea ideilor de libertate și dreptate se va exprima caracterul iluminat
al  rațiunii,  totul  fiind sub patronajul  casei  de Habsburg.  Banatul  avea să
intre în componența casei de Austria prin războiul din 1716-1718, încheiat
prin semnarea păcii de la Passarowitz (21 iulie 1718)6.

Noua  provincie  a  fost  împărțită  administrativ  în  11  districte,
conducerea  o  deținea  Camera  Aulică  și  Consiliul  Aulic  de  Război,  care
numea un guvernator cu rol civil și militar (generalul-conte Mercy a deținut
funcția  de  la  cucerire  până  la  moartea  sa,  în  1734).  Guvernatorul  era
secondat  de  doi  consilieri  civili  și  doi  consilieri  militari  (unul  fiind
comandantul  cetății  Timișoara).  La  reforma  administrativă  din  1751,
adiministrația civilă va fi separată de cea militară, prima fiind condusă de un
președinte civil, respectiv general-comandant, care avea să înființeze granița
militară  bănățeană  (Banater  Militargrenze),  comandamente  germane  și
ilirice, apoi româno-ilirice. În districte conducerea o deținea un  verwalter,
care era ajutat de mai mulți subadministratori,  unterverwalter, iar în lumea
satelor cnezii și obercnezii dețineau funcțiile inferioareale administrației, dar
se vor remarca atât în mediul rural cât șiîn cel urban bănățean.

Așezarea  geografică  a  Banatului,  reprezintă  un  punct  strategic  la
granița cu imperiul otoman, Transilvania dar și cu Ungaria, pe lângă poziția
strategică, teritoriul oferea perspective economice importante prin furnizarea
de produse animaliere și agricole, de asemenea deținând resurse importante
în zona muntoasă. Pentru ca provincia să poată fi exploatată, a fost nevoie
de impunerea unui program reformator, care nu a întâlnit o opoziție locală,
și  definirea  statutului  politic  al  teritoriului  față  de  celelalte  provincii  ale
imperiului  Habsburgic.  De  aceea  a  fost  desemnat  drept  absolutum,
inalienabile  dominium vel  peculium regni7,  adică domeniu  al  coroanei  și
camerei imperiale, „o țară a Coroanei” (Kronland) cu capitala la Timișoara .
Era importantă definirea acestui statut pentru a se înlătura opoziția nobilimii

5 D.S. Pârvulescu, Pictura...,  p. 18.
6 C.  Feneșan,  Cnezi  și  obercnei  în  Banatul  imperial  1716-1778,  Editura  Academiei
Române, București, 1996, p. 16 (în continuare Cnezi și...).
7 C. Feneșan, Cnezi și..., pp. 16-17.
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maghiare, care doreau revenirea la statul feudal al comitatelor, perioadă pe
care „secolul iluminării” și-a propus să îl înlăture.

În  perioada  următoare,  a  urmat  o  etapă  de  dezvoltare  a
meșteșugurilor  și  o  industrializare  rapidă,  modernizarea  agriculturii,  este
sistematizat cursul apelor, comerțul fiind legat la Europa-centrală. Banatul a
făcut parte din politica experimentală a casei de Habsburg, fiind o regiune
slab  dezvoltată,  mai  deloc  urbanizată,  prezentând  un  mozaic  etnic  (cu
preponderență  românească)  și  confesional  (cu preponderență  ortodoxă) la
momentul 1718. De aceea și structurile administrației Banatului imperial au
funcționat anevoios făcând parte din politica mercantilă a statului austriac,
cu principiul  eficacitate, rentabilitate. Abuzuri fiind consemnate de diferiți
funcționari,  inclusiv împăratul Iosif al II-lea, cu ocazia călătoriilor sale în
Banat (1768, 1770, 1773)8.

Impactul produs populației locale față de politica fiscală imperială, a
fost  atenuat  prin  menținerea  sistemului  de  impozitare  din  vremea
otomanilor,  adică  censul (taxa  în  bani  în  funcție  de  avere  și  membrii
familiei) dijma sau robota (produse în natură, animalieră sau cerealieră) care
puteau  fi  convertite  în  bani.  Contribuțiile  fiscale  trebuiau  suportate  de
întreaga populație a Banatului. Această stare de fapt s-a menținut pe întreaga
perioadă  a  Banatului  imperial,  supușii  plătind  dările  amintite  diferențiat
după zone de fertilitate: câmpie, deal și munte. Orașele și târgurile au fost de
asemenea  impozitate,  existând  un impozit  pe  practicarea  meseriilor  (mai
mare față de mediul rural), un impozit anual pe comerț (diferențiat pe orașe,
târguri și sate) și un impozit pe venit. Pe baza acelorași principii mercantile,
modernizarea  a  propus  relansarea  economiei  prin  stimularea  circulației
monetare  și  atragerea  de  capital,  prin  exploatarea  metalelor  (Reșița)  și
printr-un comerț  European destinat atât pieții externe cât și celei interne.
Punerea în practică a unui asemenea proiect de anvergură,  a solicitat  din
partea statului austriac investiții masiveîn industrie, transporturi și mai ales
în agricultură. Cu toate acestea, rezultatele sistemului experimentat în Banat
au fost relativ modeste, care au permis doar acoperirea necesităților imediate
ale Imperiului din teritoriu. În 1778, Imperiul hotărăște cedarea provinciei
regatului  maghiar  această  decizie  a  fost  făcută  și  din  rațiuni  economice.
Toate intențiile de devoltare economică pe principii europene, care aveau
rolul  să  reglementeze  relațiile  în  plan  social  și  economic,  s-au  răsfrânt

8 Idem, M.P.Dan, Informații privind pregătirea celei de-a treia călătorii a lui Iosif al II-lea
în Banat, „Banatica 4”, Reșița, 1997, pp. 259-268.
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asupra localnicilor,  care au îndurat perioade grele,  mai ales mediul rural,
soldându-se cu tulburări sociale frecvente9.

Programul de reformă a Casei de Habsburg în Banat, s-a manifestat
și  printr-o  politică  populaționistă,  o  serie  de  populații  din  teritoriile
germanice  și  din alte  provincii  învecinate  ale  Coroanei,  au fost  aduse să
colonizeze  noua  posesiune,  slab  dezvoltată  și  slab  populată  în  urma
războaielor10. Primii coloniști  au venit după pacea de la Karlowitz, din anul
1699, cu această ocazie, în orașele și târgurile din nord-vestul Banatului s-au
așezat grupuri de meșteșugari. Acțiunea a continuat după 1716, când au fost
aduși primii arhitecți militari. Primul val de colonizare s-a făcut în timpul
împăratului Carol al VI-lea, cu mijloace materiale modeste, pe cheltuiala și
interesul noilor coloniști. În această primă fază s-a colonizat zona sudică, la
graniță,  din  rațiuni  militare,  apoi  la  nord,  zona  Periam-Lipova,  tot  din
motive de apărare11.

Colonizarea  populației  germane  a  fost  precedată  (sfârșit  de  secol
XVII) de o amplă mișcare a populației sârbe, în granițele imperiului. Acest
exod,  dinspre teritoriile  rămase  sub ocupație  turcească,  a  influențat  viața
spirituală a comunității ortodoxe din Banat. Etnicii sârbi (sau rascini , cum
erau denumiți în Diploma de privilegii acordată de Leopold I, 1657-1705) s-
au stabilit în partea de vest a Banatului, unde au întemeiat centre urbane și
rurale,  ori  s-au  așezat  peste  cele  existente  (dovadă  lăcașurile  de  cult
menționate  anterior)  alcătuind  comunități  mixte  româno-sârbe12.  Tot
împăratul Leopold Ia aprobat  Privilegiile ilire care a însemnat extinderea
autorității  spirituale  a  bisericii  sârbești  asupra  tuturor  ortodocșilor  din
Imperiu,  în  scopul  păstrării  credinței  amenințată  de biserica  Romei  și  de
uniatism  (Biserica  Greco-Catolică).  Aceasta  a  însemnat  de  iure cu  o
autonomie  confesională,  iar  liderii  bisericii  ortodoxeau  încercat  să  apere
valorile bisericii orientale.Al doilea val de colonizare a Banatului, a avut loc
în timpul împărătesei Maria Theresa, 1740-1780, desfășurat pe zona de nord
a provinciei pe fondul deja existent. Deoarece băștinașii erau de confesiune
ortodoxă  și  nu  puteau  constitui  un  sprijin  pentru  politica  austriacă,
colonizarea a avut și obiective de natură religioasă, dorindu-se convertirea și

9 F.  Griselini,  Istoria Banatului  Timișan,  Editura  Tipografiile  române unite,  București,
1926, p. 226.
10 M. Vlăsceanu, Sculptura barocă în Banat, Editura Excelsior Art, Timișoara, 2005, p. 10.
11 A.  Țintă,  Colonizările  habsburgice  din Banat.  1716-1740,  Editura  Facla,  Timișoara,
1972, p. 33.
12 N.  Bocșan,  Contribuții  la istoria iluminismului românesc,  Editura Facla,  Timișoara,
1987, pp. 37-38.
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transformarea  teritoriului  într-un  pilon  al  catolicismului  la  granița
imperiului13.  În  Banat  colonizările  au  continuat,  deoarece  nu  au  existat
domenii nobiliare, spre deosebire de Transilvania și Ungaria. Împăratul Iosif
al  II-lea  între  anii  1769-1772  a  dorit  realizarea  unor  lucrări  ample  de
cartografiere, elaborându-se astfel hărți complete ale domeniilor camerale și
ale localităților rurale nou înființate prin colonizare14.

Din punct de vedere urbanistic, continuarea colonizărilor au impus
măsuri de sistematizare și organizare a Banatului, teritoriul fiind structurat
cu  un  plan  ordonat  de  localități,  dispuse  în  mod  rațional.  Aceasta  a
contribuit la crearea de modele oficiale ce dau particularitate acestei zone.
Istoricul  Victor  Neumann afirmă,  datorită  acestei  politici  de colonizare a
Banatului s-a configurat caracterul specific de provincie multietnică în care
s-au conturat premisele favorabile pentru realizarea de sinteze de civilizație
cu nuanțe aparte15. În urma colonizării Banatului, care a fost una din cele
mai mari migrații europene din secolul al XVIII-lea, consecință a politicii
imperiale Habsburgice, s-a transformat peisajul bănățean, impregnând atât
pluralismul  cultural  și  religios,  cât  și  cultivarea  limbilor  și  originilor
comunitare, precum și dezvoltarea economică și emanciparea socială.

Despre baroc în Banat, ca receptare a unui spirit modern al secolului
al  XVIII-lea  venit  din spațiul  occidental,  nu se poate  discuta decât  după
reconquista creștină-catolică a imperiuluiHabsburgic în spațiul sud-estic, ca
urmare a câștigării bătăliilor de la Zenta, Timișoara și Belgrad16. 

Debutul  barocului  îmbracă  aspectul  ideologic  al  absolutismului
imperial  habsburgic,  modelat  de  epoca  luminilor  care  în  această  zonă,
absoarbe  însemnate  elemente  ale  civilizației  și  culturii  tradiționale,
afirmând legături și afinități cu ansamblul civilizației românești în general,
cu cea a sud-estului ortodox, peste care se grefează demersurile înnoitoare
ale  luminilor  europene,  favorizate  și  difuzate  parțial  de  reformismul
austriac,  amplificate  apoi  prin  multiplicarea  contactelor  directe  sau
mediate cu luminile central-vesteuropene17.

III. Cnezi și obercnezi în Banat

13 M. Vlăsceanu, Sculptura..., pp. 10-11.
14 C. Feneșan, Cnezi și..., p. 94.
15 L. Marjanucz, Adiministrație, colonizări și culturi, în vremea comitatelor, în vol. coord. 
de V. Neumann în Istoria Banatului. Studii privind particularitățile unei regiuni 
transfrontaliere, Editura Academiei Române, Ed. II, București, 2016, pp. 65-99.
16 N. Sabău,  Metamorfoze ale barocului transilvan, Editura Dacia, vol. 1, Cluj, 2002, p.
186.
17 N. Bocșan, op. cit., p. 8.
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Cercetăriile  asupra  evoluției  comunităților  din  mediul  rural,  de-a
lungul secolului al XVIII-lea, au lăsat un gol destul de mare de interpretare,
în mare parte datorat lipsei de documente sau traducerea lor în română din
limbile germană, maghiară sau sârbă. Cnezii în special, dar și obercnezii, au
fost reprezentanții comunităților rurale din Banat în administrația austriacă,
datorită lor și activității lor comanditare astăzi ne putem bucura de lăcașurile
de cult, în special ortodoxe, cu decorațiile lor încă existente18.

Istoricul Costin Feneșan este cel care s-a ocupat de traducerea unor
documente  importante  din  germană,  bazându-se  și  pe  documente  ale
bisericii,  statistici,  conscripții,  pisanii  și,  de  asemenea,  memoria
comunităților.  Avem izvoare care atestă  că sătenii  din mediul  rural  și-au
ridicat biserici noi, utilizând în continuare mai ales lemnul, sursa primară
tradițională,  existent din abundență în Banat19,  de aceea multe  nu ni s-au
păstrat. Cele care au fost ridicate din material rezistent au aparținut cultului
catolic,  dar avem și excepții  în mediul ortodox, cu impunătoarea biserică
Adormirea  Maicii  Domnului  din  Lugoj,  edificiu  finanțat  de  obercnezul
Gavrilă Gurean.
Dar, mai întai, să explicăm cine au fost cnezii și obercnezii în Banat.

În cazul autorităților centrale și districtuale din Banat, s-a asigurat
încă de la începutul administrației imperiale efectivul necesar de funcționari,
aceștia fiind în mare parte austrieci și germani din imperiu20 (mai puteau fi și
cehi,  slovaci,  croați  și  unguri  care  „fie  își  părăsiseră  posturile  din  alte
provincii  pentru  o  carieră  mai  promițătoare,  fie  proveneau  din  rândurile
funcționarilor și ofițerilor pensionați”)21. În schimb la ocuparea funcțiilor de
conducere  a  zonelor  rurale,  administrația  s-a  văzut  în  fața  unei  dileme
dificile,  deoarece  lipseau  candidații  cunoscători  de  limbă  a  populației
băștinașe, mai ales română și sârbă. În acest caz administrația imperială a
apelat la sistemul existent de administrare a Banatului, care fusese asigurată
de cnezii (juzii) autohtoni, români și sârbi (chinez în grai românesc; knez în
sârbă; knes în germană; kenez în maghiară). Cercetările de până acum atestă
că  otomanii,  care  au  fost  în  aceeași  situație  cu  cea  a  austriecilor,  la
instaurarea  dominației  lor  în  Banat  (1552)  au  adoptat  „tale-quale
administrația locală a cnezilor sătești, ce funcționase și în timpul stăpânirii
regatului ungar, inclusiv unele dări caracteristice pentru români”22.
18 B. Pleș, Comanditari în Banatul secolului al XVIII-lea, în vol. VI „Restituiri Bănățene”, 
Editura Eurostampa, Timișoara, 2018, pp. 41-61.
19 D. S. Pârvulescu, Pictura..., p. 117.
20 C. Feneșan, Cnezi și..., p. 21.
21 Ibidem, p. 21.
22Ibidem, pp. 21-22.
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Instituția cnezială a fost consfințită de contele Mercy în Instrucțiuni
privind  organizarea  administrației  districtuale23,  care  păstra  autoritatea
cnezilor  sătești  din  Banat,  ca  instituție  de  rang  inferior  al  administrație
locale.  Deci,  în  noile  comunități  rurale  ale  coloniștilor  germani,
administrarea  era  încredințată  unui  jude  (richter sau  schulze)24,  iar  în
comunitățile rurale românești sau sârbești le-a fost lăsată instituția cnezială,
„fiind familiarizată cu ea de multă vreme”25. În Banat a funcționat instituția
cnezială pe tot  parcursul administrației  imperiale directe (1779), „chiar și
dincolo de această perioadă, până la mijlocul secolului al XIX-lea”26.

După împărțirea Banatului în districte (13 apoi în final 11), a fost
creată  o nouă funcție  cea de „obercnez”,  care nu era limitată la numărul
districtelor, ci în funcție de mărimea lui (respectiv așa numitelor cercuri),
existând  unul  sau  mai  mulți  obercnezi  pe  district  sau  cerc.  Instituția
obercnezilor a fost păstrată până în anul 1776 când, reforma administrativă a
guvernatorului Iosif de Brigido, a desființat-o27.

Istoricul  Francisc  Griselini  afirmă  pentru  anul  1720  următoarea
declarație:  „în  fruntea  fiecăruia  dintre  aceste  districte  se  află  un
administrator,  care  își  avea  sediul  în  localitatea  principală,  în  fiecare
localitate sau sat mai mare, câte un subadministrator, precum și în fiecare sat
un cnez sau jude , iar peste un anumit număr de sate un obercnez”28.
Costin Feneșan oferă datele, tot pentru anul 1720, că în districtele bănățene
obercnezii  funcționau  în  număr  de:  „unul  în  districtul  Caransebeș,  4  în
districtul Ciacova, 2 în districtul Cenad, 4 în districtul Lipova, 4 în districtul
Lugoj-Făget, 2 în districtul Orșova, 2 în districtul Panciova, 4 în districtul
Palanca, 4 în districtul Vârșeț”29.

Sunt  importante  aceste  instituții  pentru  că  acestea  păstrează
continuitatea  comunităților  ortodoxe  și,  implicit,  un  peisaj  artistic  în
mentalul colectiv al Banatului, prin această factură confesională. Prin faptul
că nu cunoșteau limba oficială, alegerea unui cnez și obercnez nu putea fi
impusă de administrația imperială, deci erau necesare alegeri, canditații erau
aleși de către comunitatea sătească. Cnezul era ales, împreună cu jurații săi,
pe  o  perioadă  limitată  de  obicei  trei  ani,  însă  autoritățile  austriece

23 N. Bocșan, Cnezii bănățeni în secolul al XVIII-lea. O componentă a structurilor elitare
românești, în „Civilizație medievală și modernă românească”, Cluj-Napoca, 1985, p. 141.
24Ibidem, p. 142.
25 F. Griselini, op. cit., p. 152.
26Ibidem, pp. 153-154.
27 C. Feneșan, Cnezi și..., p. 25.
28 F. Griselini, op. cit., p. 154.
29 C. Feneșan, Cnezi și...,p. 25.
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supravegheau  aceste  alegeri,  ”să  se  desfășoare  în  mod  liber,  fără
constrângeri,  și  pedepsea  cu  severitate  dezordinile  eventuale  produse  cu
acest prilej”30.

Mai  mult  decât  atât,  dacă  viitorul  cnez  era  considerat  instigator,
autoritățile puteau revoca alegerea cnezului, cum a fost cazul lui Radosav
Gornic, numit cnez sătesc la Sânmihaiul Român de autorități, în locul unui
anumit Constantin, ales de comunitate în anul 1735. După alegeri, noul cnez
trebuia  să  depună  jurământul,  fiind  mai  apoi  confirmat  în  funcție  de
administrația districtuală31.

Alegerea obercnezilor era puțin mai diferită spre deosebire de cea a
cnezilor sătești. Comunitățile sătești, care urmau să se afle sub autoritatea
unui  obercnez,  aveau  obligația  să  înmâneze  oficiului  administrativ  al
districtului  câte o propunere nominală.  În urma sistematizării  și evaluării
acestor  propuneri  ale  satelor,  oficiul  districtual  înainta,  la  rândul  său,
Administrației  Banatului  o  listă  cu trei  propuneri  nominale  la  funcția  de
obercnez. Consilierul districtual era cel care înștiința decizia Administrației
Banatului, pe obercnezul din rândul celor trei candidați, și îi elibera decretul
de numire în funcție32.

De obicei, funcția de obercnez era încredințată unui fost cnez sătesc,
și aveai cele mai mari șanse de a ocupa această funcție dacă erai adjunctul
acestuia,  așa  numitul  vicecnez.  De  asemenea,  funcția  de  obercnez  era
conferită, de obicei, candidaților originari din districtul respectiv, deoarece
cunoșteau limba, locurile și oamenii. În urma cercetărilor istoricului Costin
Feneșan, reiese că aceste funcții erau foarte râvnite, iar candidații se dădeau
la tot felul de mijloace pentru obținerea lor, iar odată obținute, făceau tot
posibilul,  pentru  a  rămâne  pe  acele  posturi,  ori  pentru  a  le  transmite
urmașilor  lor.  În  urma  cercetărilor,  s-a  descoperit  că  în  anul  1742,
Administrația  Banatului a  fost  nevoită  să  intervină,  pentru  a  remedia
situația, legiferându-se din acel an că „după trei ani toți obercnezii trebuiau
să-și părăsească funcția, pe care o puteau redobândi doar în urma unor noi
alegeri, iar numirea se făcea în persoană în fața consilierilor Administrației
Banatului”.33

Au fost nenumărate cazuri în care funcțiile de cnez și obercnez au
fost pierdute din cauza unor devieri de comportament, cum ar fi excesul de
30 În 1753, Oficiul districtual Vârșeț a trimis sub escortă la Timișoara „căpeteniile revoltei
produse la Carașova  și Bocșa cu ocazia alegerii de cneaz” pentru a fi pedepsite în mod
corespunzător, cf. Adattar, I, p.538, apud C. Feneșan, Cnezi și..., pp. 25-26.
31 Ibidem, p. 26.
32  C. Feneșan, Administrație..., p. 129.
33 C. Feneșan, Cnezi și..., p. 27.
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alcool,  neglijarea  obligațiilor,  cu  taxarea  de   sume  mai  mici  decât  cele
prevăzute,  ori scutirea lor, delapidarea sau împrumutul  fără aprobare,  dar
mai ales bănuielile de „instigator” atrăgeau  după sine demiterea imediată34.

Motivul  pentru care aceste  funcții  erau importante  și  merita  toată
truda  depusă,  în  opinia  lui  Costin  Feneșan,  era  ascensiunea  socială  și
câștigurile  materiale.  Postul de cnez și mai  ales de obercnez,  echivala  la
români și sârbi cu un adevărat statut social, redăm afirmația lui Griselini:
„obercnezul...  este  treapta  cea  mai  înaltă  pe  care  puteau  ajunge cei  ce
trudeau, mai ales că la sat după popă....un astfel de cnez este întotdeauna
cea mai importantă persoană printre conaționalii săi”35. În cazul funcției de
cnez sătesc această afirmație este justificată, deoarece cnezul era un stăpân
absolut  în  jurul  puterii  sale  locale,  iar  predispoziția  la  un  comportament
autoritar  era  frecventă,  datorată  în  mare  parte   faptului  că funcția  sa era
nesalarizată  (el  beneficiind  doar de scutirea taxelor  pe timpul  cât  este în
funcție)36.

Putem conchide că, după acapararea funcției cnezul sau obercnezul,
încerca  pe toate  căile  posibile  și  prin  cele  mai  neașteptate  mijloace  să-și
îmbunătățească condiția socială și materială. Johann Jakob Ehrler în postura
de funționar superior al  Administrației  imperiale  afrimă într-un izvor „la
sate cnezul sătesc nu zărește vreme de o jumătate de an pe vreunul mai
mare ca el”, iar în alt izvor „fiecare sat este un fel de republică și fiecare
administrator districtual asemeni unui pașă din Turcia”37.

Spre deosebire de cnez, funcția de obercnez era recompensată cu un
salariu  anual  de  120  florini,  însă  conform  lui  F.  Griselini,  obercnezii
urmăreau să își sporească veniturile, de exemplu sprijineau diferiți candidați
la funcția  de cnez sătesc,  primeau cadouri semnificative,  luau mită  de la
săteni  în  schimbul  unor  avantaje.  Pe  această  cale,  obercnezii  deveneau
posesori a unor bunuri mobile și imobile impresionante38.

Una din obligațiile esențiale ale cnezilor sătești și obercnezilor era
repartizarea  și  strângerea  dărilor  și  a  contribuției  (un  impozit  datorat
armatei),  cei  afectați  erau  locuitorii  satelor.  Autoritățile  districtuale  au
contribuit, la rândul lor printr-un exces de zel, la sporirea poverii fiscale a
supușilor. Avem dovezi care atestă migrarea masivă a supușilor de la sate,
țelul fiind sustragerea de la plata dărilor sau ale altor obligații,  cum ar fi
34 N. Bocșan, Cnezii bănățeni în secolul al XVIII-lea. O componentă a structurilor elitare
românești, în „Civilizație medievală și modernă românească”, Cluj-Napoca, 1985, p. 143.
35 F. Griselini, op. cit., p. 231.
36 C. Feneșan, Cnezi și..., p. 28.
37 F. Griselini, op. cit., p. 232.
38 Ibidem, p. 233.
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robotele sau dijma. În consecință, cnezilor și obercnezilor le-au revenit și
datoria polițienească de a-i urmări, prinde și preda autorităților districtuale
pe toți fugarii, precum și de a raporta orice migrare a supușilor aflați sub
jurisdicția lor39.

Un alt domeniu, la fel de crucial ce reveneau cnezilor și obercnezilor
era cel al asigurării și repartizării supușilor necesari la diferitele munci de
robotă, în cele mai diferite activități de interes public. Pe baza cercetărilor
lui Costin Feneșan, se constată că în secolul al XVIII-lea în Banat, robotele
stabilite de administrația districtuală erau întotdeauna remunerate inclusiv
sub  valoarea  muncii  prestate,  practic,  „n-a  existat  domeniu  de  utilitate
publică  în  care  să nu se fi  recurs  la  munca robotașilor,  coordonată de
obercnezi și cnezii sătești”40.

Robotașii, din localitățile mai apropiate, ori mai îndepărtate din zona
muntoasă,  au reprezentat  aproape în totalitate  forța de muncă angajată  la
tăiatul  lemnelor  și  transportul  acestora,  la  mine  și  topitorii41.  Din
documentele  funcționarilor  districtuali,  furnizate  de  cnezii  sătești  și
obercnezi,  precum și  din  „Inventarul  bisericilor  din  Eparhia  Timișoarei”
întocmit în anul 1758, avem primele mărturii despre ctitoririle bisericilor din
lemn și a unor comanditari, într-o primă etapă. Menționăm biserica de lemn
de la Margina (1737), drept comanditar este cunoscut Țona Ștefan „care a
plătit  construcția  prestolului  bisericii  din  Margina”42.  Alt  comanditar
„jupânul” Petcu Neculai43, pe cheltuiala căruia a fost ridicată biserica din
satul  Căpâlnaș  (jud.  Arad),  cumpărată  ulterior  de  sătenii  din  Groși  (jud.
Timiș). Unele inscripții care s-au păstrat dezvăluie numele sătenilor care au
plătit pictura de pe iconostas, astfel sunt amintiți Staia Milutinovici și fiii săi
Tudor, Sima și Mihai în anul 1743 care au plătit iconostasul bisericii de la
Ofsenița44. 

Cea  de-a  doua  etapă,  după  mijlocul  secolului  al  XVIII-lea,  care
marchează  începutul  lucrărilor  de  sistematizare  a  localităților  a
reglementărilor preurbariale și urbariale, au fost ridicate biserici de zid, ca
cele din zona Făgetului, biserica satului Zolt 1781, din inscripția aflată în
naos  aflăm  comanditarii  Mihai  Popovici,  preotul  satului,  cnezul  sătesc

39 C. Feneșan, Cnezi și..., p. 37.
40 Ibidem, p. 39.
41 O. M. Tufiș,  Un document referitor la organizarea mineritului și metalurgiei în Banat
la începutul stăpânirii habsburgice, în „TIBISCUM, Studii  și comunicări de etnografie –
istorie”, XI, Caransebeș, 2003, p. 343.
42 D. S. Pârvulescu, Pictura..., p. 118.
43 Ibidem, pp. 118-119.
44 Ibidem, p. 119.
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Obead  și  Petru  un  membru  al  familiei  sale45;  biserica  din  Povergina,
construită în 1782, înlocuind-o pe cea veche din lemn, drept comanditari îi
avem pe  reprezentanții  satului  începând  cu  cnezul  sătesc  Petru  Păcurari,
Constantin  Ion  Medescu,  Dumitru  Chiricescu  și  a  timișoreanului  Petru
Danacovici46; biserica din satul Bătești, a cărui inscripție din naos amintește
de membrii familie Vasiescu și cnezul Pătru47.

Acest ultim aspect, în care au activat puternic obercnezii și cnezii
bănățeni,  români  și  sârbi  de  confesiune  ortodoxă,  reprezenta  viața
bisericească  și  trebuie  punctate  câteva  aspecte  ale  acestor  activități
comanditare.  După cum am menționat  și  la  început,  toți  bănățenii  de rit
ortodox  se  aflau  sub  jurisdicția  Mitropolieide  la  Sremski  Karlovici  sau
Carloviț,  statut  oferit  sârbilor  din  monarhia  habsburgică  în  1690  prin
privilegile ilirice. După instaurarea administrației imperiale, această stare de
lucruri a continuat asupra tuturor bănățenilor ortodocși, în special a cnezilor
și obercnezilor, care în calitate de credincioși ortodocși, aveau de cotizat așa
numitul ducat cnezial (Knesendukat48) mitropolitului sârb de la Carloviț.

Deși plata impozitului era una apăsătoare, care a generat o serie de
dispute între autoritățile districtuale și cele clericale, cnezii și obercnezii se
implicau în problemele privind alegerea ierarhilor, fiind prezențe nelipsite la
numirile și instalările de înalți ierarhi ori adunări bisericești. Mai mult, din
rândul acestora s-au ivit ctitori a unor „adevărate capodopere ale geniului
artistic românesc”49, un caz aparte îl reprezintă obercnezul Gurean care a
finanțat  aproape  toată  suma  necesară  ridicării  impunătoarei  catedrale
ortodoxe  române  din  Lugoj.  Alte  ctitorii  ale  comanditarilor  cnezi  și
obercnezi sunt menționate de istoricul Costin Feneșan: reședința episcopală
din Caransebeș a episcopului Isaia Antonovici ridicată cu ajutorul financiar
al obercnezilor Mihai Pele, Săcoșanu și Gheorghe; biserica de la Petroman a
obercnezului  Paul Micu;  biserica de la  Zorlențul  Mare a cnezului  Țiapu,
precum și cea a cnezului Petru Lighezan din Vermeș50.

Lăcașurile de cult, atât cele din lemn, cât și cele din zid, precum și
decorarea acestora, comanditate de obercnezii și cnezii bănățeni în secolul al
XVIII-lea,  sunt  nuanțatedovedind  pătrunderea  ușoară  în  orizontul  mental
atașat  tradiției,  specific  comunităților  rurale,  a  ideilor  inovatoareale

45 I. Cristache-Panait, F. Dumitriu, Bisericile de lemn ale Banatului, în M.B., XXI, 10-12,
Timișoara, 1971, p. 550.
46 Ibidem, p. 553.
47 Ibidem, p. 555.
48 C. Feneșan, Cnezi și..., p. 41.
49 I. Cristache-Panait, F. Dumitriu, op. cit., p. 556.
50 C. Feneșan, Cnezi și..., pp. 44-45.
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secolului luminilor,  a tipurilor iconografice și limbajului stilistic apusean.
Aceste exemple de edificii religioase ortodoxe relevă lenta, dar irevocabila
lor integrare în politica reformistă a Casei de Habsburg51.

IV. Gavrilă Gurean – Adormirea Maicii Domnului din Lugoj
Prin  valoarea  artistică  și  ca  factor  de  înfrumusețare  a  pesiajului

artistic bănățean în secolul al XVIII-lea, se înscrie, fără îndoială, Biserica
„Adormirea  Maicii  Domnului”  din  Lugoj,  cea  mai  importantă  ctitorire  a
veacului,  într-un  oraș  cu  o  populație  exclusiv  românească  de-a  lungul
istoriei52.

Lucrările au început odată cu redactarea contractului în anul 1759, la
18  mai,  fiind  însărcinat  maistrul  civil  constructor  Johannes  Breutter  din
Timișoara, alături de maistrul zidar Brugerl.  Construcția a fost finanțată de
comanditarul Gavrilă Gurean, obercnez bănățean a cărui figură va rămâne
pentru  totdeauna  în  istoria  orașului.  Contribuția  sa  la  înălțarea
monumentalei  catedrale  ortodoxe  române  din  Lugoj  a  avut  în  această
privință un rol decisiv, alături de Alisandru Petrașcu obercnez, Mihail Faur
cnez  sătesc,  Martin  Olari  și  alte  41 de persoane,  cu mențiunea  „înaintea
noastră trimisul domnului episcop Gheorghe Ilievici”53.

Pe  baza  documentelor  din  arhiva  de  la  Viena,  istoricul  Costin
Feneșan a reușit să schițeze portretul obercnezului român, care a reușit să se
impună încă  din timpul  vieții  contemporanilor  săi.  El  s-a  născut  în  anul
1691,  într-unul  din  satele  aflate  în  apropiere  de  Sărăzani,  din  zona
Lugojului, numele său este redat în mai multe variante: Gruian, Gureanu,
Guran,  Guranu,  Gurean  (forma  Gurean  apare  în  contractul  de  zidire  a
bisericii  din  1759)54.  Gurean  a  obținut  funcția  de  obercnez  al  cercului
Sărăzani,  din  districtul  Lugoj,  în  anul  1732,  funcție  pe  care  o  va  deține
vreme de mai bine de 31 de ani. În cursul războiului autro-turc din 1736-
1739 și a revoltei din 1738, obercnezul din Sărăzani și-a demonstrat credința
față de austrieci și loialitatea neclintită față de Casa de Habsburg, ajutând la
aprovizionarea armatei imperiale în retragere,  îndurând represalii  și jafuri
din partea revoltaților. Istoricul C. Feneșan afirmă că după aceste acțiuni și
restabilirea ordinii  în Banat,  obercnezul  Gurean nu se va bucura de prea
multă  simpatie  din  rândul  conaționalilor  săi,  care  au  înaintat  plângeri
51 D. S. Pârvulescu, Pictura..., p. 154.
52 A. Buzilă, Biserica Adormirea Maicii Domnului din Lugoj, ctitorie a cnezilor români din
Banatul secolului al XVIII-lea, în „Acta Musei Napocensis”, vol. 18, 1981, pp. 641-650 (în
continuare Biserica Adormirea...).
53 Ibidem, p. 642.
54 C. Feneșan, Cnezi și..., p. 70.
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comisiei aulice pentru destituirea din funcția de obercnez, pe motiv de abuz
în serviciu55.

După documentele traduse de istoricul Feneșan, reiese că obercnezul
Gurean s-a ocupat cu tot felul de „afaceri” nedemne de poziția sa. Acesta s-a
retras din activitate în anul 1763 beneficiind și de o pensie aus besonderen
Gnaden56, adică o pensie egală cu salariul său de 100 de florini/an. Chiar
după  pensionare,  Gurean  nu  s-a  lăsat  de  activitate,  în  anul  1766  era
deținătorul  unei  acțiuni  în  valoare  de  1000  de  florini  la  Temesvarer
Handlungs-Compagnie,  iar  în  anul  1768,  când  împăratul  Iosif  al  II-lea
întreprindea prima călătorie de inspecție în Banat, obercnezul Gurean este
raportat de comunitatea sătească care îi cerea monarhului „să îi repună în
stăpânirea  asupra  pășunii  răpite  de  Gurean”57.  Moartea  obercnezului  din
Sărăzani nu a putut fi stabilită, survenind undeva în intervalul dintre anul
1770, 16 iunie (data redactării  testamentului)  și 1772, 31 mai 1772 (data
aplicării dispozițiilor testamentare)58.

Construcția bisericii situate în centrul orașului Lugoj a durat șapte
ani, până la sfințirea ei de către episcopul Vârșețului Ioan Georgevici,  în
anul 1766. Planul construcției s-a inspirat din fațada principală a Domului
din  Timișoara,  cea  mai  impunătoare  construcție  a  provinciei,  și  pe  care
Johannes Breutter precum și ceilalți maiștri o cunoșteau bine.

Inițial  fațada  proiectată  de  Johann  Lechner,  schiță  păstrată  în
arhivele vieneze,  nu a fost respectată deoarece s-a ținut cont de dorințele
comanditarilor  reali,  adică  ale  cnezilor  și  obercnezilor,  rezultând  crearea
unei abside treflate, de o formă specifică, considerată o variantă locală chiar
inovatoare,  nemaifiind  întâlnită  altundeva,  anterior  construcției.  Fațada
Adormirii  Maicii  Domnului din  Lugoj  vaconstitui  un  model  al  mediului
rural  românesc,  precum  bisericiile  din  Mercina  (1762),  Ticvaniul  Mare
(1772),  Răcăjdia  și  Broșteni  (1778),  Oravița  (1784),  Dognecea și  Goruia
(1795), precum și la catedrala din Vârșeț (1770-1786)59.

Fațada  principală,  vestică,  pe  exterior  este  alcătuită  din  motivul
central flancat de turnuri, fiind reprezentată prin alternanța motivelor curbe
și unghiulare pe cele două părți verticale, registrul inferior și cel superior. În

55 Ibidem, p. 71.
56 Ibidem, p. 76.
57 Ibidem, p. 77.
58 I. Stratan, V. Munteanu, Monumente istorice bisericești din Lugoj, Timișoara, 1981, p.
118-119.  Potrivit  testamentului,  al  cărui  original  se  păstrează  în  colecția  muzeală  a
protopopiatului ortodox român Lugoj, averea obercnezului Gurean era evaluată la 15.979
florini (în numerar și imobile).
59 A. Buzilă, Biserica Adormirea..., p. 644.
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partea  inferioară  se  găsește  portalul,  deasupra  căruia  se  află  o  cornișă
pronunțată. În partea superioară regăsim turnurile, dotate cu un corp cubic
cu lunetă la bază separată de o cornișă decorată cu perechi de pilaștri ionici
la muchii60.

Cât privește decorația interioară, autentice sunt doar elementele de
rezistență,  și  anume  perechile  de  pilaștrii.  Biserica  a  fost  construită  din
cărămidă, precum toate bisericile din zona de câmpie, cu șarpantă de lemn,
acoperiș  de țiglă.  Impunătoarea  catedrală  se înscrie  cu totul  peisajului  și
mediului  artisc  bănățean,  prin  metamorfozarea  elementelor  specifice  ale
stilului  baroc de către meșterii  locali,  cât  și prin schimbările ordonate de
comanditarii comunităților sătești, cnezi și obercnezi. 

Astfel, biserica Adormirea Maicii Domnului din Lugoj aparține unei
creații originale, combinând într-un tot unitar tradiții diferite, precum cele
apusene  și  Central-Europene  prin  stilul  baroc  clasicizant,  cu  elementele
tradiționale  românești  de  factură  neobizantină.  De  dimensiuni
impresionante, lungă de 43,23m, lată de 20,92m, cu turnuri înalte de 57 de
metri, ctitoria comanditarilor cnezi și obercnezi este cea mai de seamă operă
arhitecturală românească a secolului al XVIII-lea din Banat61.

V. Concluzii
Peisajul artistic bănățean se constituie într-un „mozaic artistic”, în

care  caracterul  eterogen  al  comanditarilor,  cu  statut  social,  origine  și
confesiune  diferită,  se  transpune  în  întreaga  evoluție  a  artei  secolului  al
XVIII-lea  atât  în  plan  arhitectural,  sculptural  cât  și  în  cel  al  picturii.
Legăturile permanente la tradiție, dar și la influențele moderne al epocii, cu
abundența de formulări tematice, stilistice și iconografice pot fi plasate la
frontiera  dintre  moștenirea  ortodoxă  (a  spațiului  balcanico-bizantin)  și
gândirea  didactico-moralizatoare  a  secolului  al  XVIII-lea,  adică  a  epocii
iluministe.

În cazul edificilor religioase din mediul ortodox, o particularitate o
prezintă  lipsa meșterilor  calificați  și  familiarizați  cu morfolgia  noului stil
baroc,  cerându-se  ajutor  în  aproape  toate  cazurile  meșterilor  din  rândul
coloniștilor.  La  biserica  din  Lugoj,  cu  hramul  „Adormirea  Maicii
Domnului”, la a cărei ridicare a participat Johannes Breutter din Timișoara,
a  introdus  o  tipologie  specifică  mediului  ortodox  încă  din  evul  mediu,
biserica sală cu absidă trilobată. Fațada este inspirată de planurile Domului

60 Ibidem, p. 445-446.
61 Eadem, Evoluția Europeană a artei bănățene - secolele XVIII-XX, în „Studii de istorie a
Banatului”, XXI-XXII, 1997-1998, Timișoara, 2000.
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Catolic, dotată cu două turnuri, fiind cea mai importantă ctitorie ortodoxă a
secolului  al  XVIII-lea,  operă  a  comanditarului  și  obercnezului  Gavrilă
Guran.  Acesta  este  un  caz  unic,  majoritatea  activităților  comanditare  a
cnezilor  și  obercnezilor  desfășurându-se  în  mediul  rural,  iar  forma
consacrată  a  bisericilor  ortodoxe va fi  conferită  de amplasarea  unui  turn
clopotniță pe fațadă. În domeniul artei religioase ortodoxe din Banat a avut
loc o consolidare a poziției acesteia în raport cu arta catolică. Înnoirea artei
începe în prima jumătate de secol, odată cu inițiativele ctitorești de refacere
a lăcașurilor de cult de lemn sătești și din a doua jumătate de secol, cu cele
din zid, acestea fiind supuse jurisdicției aulice, care trebuia să aprobe planul,
condiționat la construirea unor „biserici  tip”.  Acest lucru corespundea cu
dorința autorităților imperiale de a transforma localitățile din mediul rural,
după  modelul  celor  din  spațiul  Central-European.  Se  respecta  astfel
conceptul  de  urbanism  baroc,  conform  acestuia,  satele  nou  colonizate
corespundeau modelului cartezian și cel liniar62.

Iosif al II-lea a emis un edict în anul 1781, care impunea anumite
norme  ce  țin  de  practica  arhitecturii  din  mediul  ortodox  și  anume,
construirea fațadelor spre altă orientare decât strada principală, să nu abunde
decorația  și  să  nu  depășească  înălțimea  clădirilor  din  vecinătate,  plan
longitudinal,  cu structură  echilibrată,  acoperită  cu șarpantă  și  un turn pe
fațadă.  Deși  comunitatea  ortodoxă  „era  mai  îngrădită”  politic  decât  cea
catolică,  aceasta  se  va  impune prin  ctitoria  de  noi  lăcașuri  de  cult,  care
adaugă  pe  lângă  arta  specifică  tradiției  de  factură  bizantină  și  influența
barocă occidentală.

Comanditarii  au  contribuit  la  răspândirea  stilului  baroc,  deoarece
circulația artiștilor a fost favorizată de numărul mare de comenzi existente
în Banat,  din partea clericilor, nobililor sau comunităților sătești, în toate
domeniile, arhitectural, sculptural sau al picturii. Activitatea comanditară a
fost un factor prin care comunitățile ortodoxe au fost „contaminate” de noul
stil baroc, acest lucru este mai evident în pictură, în care barocul a introdus
valori plastice noi, care împreună cu influența răsăriteană, vor constitui cele
două repere ale evoluției expresiei artistice religioase din mediul ortodox.
Noile  valențe  europene  ale  stitlului  pot  fi  identificate  în  dispunerea
tematicii,  abandonându-se  stilul  narativ  și  respectându-se  iconografia
bizantină adaptată la noile expresii iconografice din apus. Tematica picturii
se  îmbogățește  cu  aspecte  morale  și  raționale  specifice  epocii  luminilor,

62M. Vlăsceanu, Particularități regionale ale artei baroc, în vol. coord. de V. Neumann în
Istoria  Banatului.  Studii  privind  particularitățile  unei  regiuni  transfrontaliere,  Editura
Academiei Române, Ed. II, București, 2016, p. 255.
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astfel  meșterii  zugravi locali  sau din celelalte  provincii  românești  au fost
păstrătorii  moștenirii  tradiționale  din  spațiul  sud-estic  al  Europei,
influențând opera artistică.

             Fig. 1)                                                Fig. 2)

Fig. 3) Fig. 4) 

                   

Lista Ilustrațiilor:

Fig. 1) Biserica Adormirea Maicii Domnului din Lugoj, înfățișare după anul

1935;

Fig.  2)  Biserica  Adormirea  Maicii  Domnului  din  Lugoj,  renovare  după

2014;
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Fig. 3) Biserica Adormirea Maicii Domnului din Lugoj, înfățișare după anul

1935;

Fig. 4) Biserica Adormirea Maicii Domnului din Lugoj, anul 1914.
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Sofronie de la Cioara a colonizat Rusia
cu „sârbii valahi” din Arad

Costea Nelu Ioan,
Colectivul Monografic Judeţean Arad

Ungurii și românii nu se vor reconcilia niciodată, 
chiar dacă ar vedea în Germania un dușman comun.

Adolf Hitler – Însemnări intime, pg. 499

De ce nu cunoaștem marile fapte ale lui Sofronie?   

Mi-am propus  să  scriu  despre
trecut  fără  instrumentarul
istoricilor.  Cum?  Cerând  faptelor
să  se  supună  determinărilor
cauzale.  De  ce?  Pentru  că  m-am
convins  cât  de  mult  au  greșit
istoricii  români  că  au  acceptat
indicaţia occidentalilor de a opera
aproape  numai  cu  informații
documentate. 

Dacă  documentele  au  dispărut,  faptele  pot  fi  reconstituite  și  fără
documente. 

Cum  tocmai  inventariasem  mai  multe  documente  întocmite  de
oficialitățile occidentale, special pentru istorici,  dar și pentru a-și ascunde
faptele  odioase,  m-am  convins  de  necesitatea  unei  altfel  de  abordări  în
cunoașterea trecutului decât cea istorică. 
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Pentru că eu scriu despre trecut fără a îndeplini exigențele istoricilor,
interzic ca validarea descoperirilor mele să se facă cu instrumentele celor
care  ar  fi  trebuit  să  fi  descoperit  ei,  cu  instrumentele  lor,  ceea  ce  am
descoperit eu cu instrumentele mele. Eu cer descoperirilor mele să fie atât
de evidente încât să-mi pot permite să pretind: fiindcă eu am găsit suta de
lei, n-o s-o dau și n-o să cer nimănui să-mi confirme că-i o sută de lei.    

Cine a fost Sofronie de la Cioara?
- Un călugăr denigrat cu o evidentă nedreptate de Nicolae Iorga, de

Augustin Bunea și de David Prodan. 
-  Preotul  și  istoricul  greco-catolic  Augustin  Bunea1 scrie  că  au

existat  doi  călugări  cu  numele  Sofronie,  un  Sofronie  -  originar  din
Trapezunt, Anatolia - a acționat până în 1751 prin Satu Mare, iar celălalt a
fost Sofronie de la Cioara. Nu cred că a existat persoană mai bine informată
decât Augustin Bunea?! 

Călugărului Sofronie de la Cioara și-a făcut dușmani în timpul vieții
să-l țină șapte vieți; dușmanii rămași susțin că la Mănăstirea Vieroși (de pe
lângă Pitești)  nu a  fost  egumen Sofronie  de la  Cioara,  ci  un alt  călugăr
Sofronie. Care? Nicolae Iorga și Augustin Bunea, inspirați de documentele
de la Blaj spun că la Vieroși a fost egumen Sofronie de la Cioara. Eu sper că
chestiunea este lămurită: Sofronie de la Cioara a fost unul și același cu cel

1 Episcopii Petru Pavel Aron și Dionisie Novacovici, Blaj, 1902, pg. 171-173.
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care  s-a  ridicat  împotriva  unirii  în  1759-1761  și  care  s-a  refugiat  în
Muntenia, pe Olt, la Cozia, Râmnic, Argeș și Vieroși!   

 Nicolae  Iorga  a  spus,  la  moartea  lui Augustin  Bunea,  în
ședința Camerei  Deputaților:  „Augustin  Bunea  a  fost  o  glorie  a  culturii
românești de dincolo.  Istoric desăvârșit, care a pus bazele studiilor critice
privitoare la istoria Românilor din Ardeal, orator fără păreche, scriitor din
aceia  cu care  Românii  de dincolo  își  fac  cinste,  Augustin  Bunea a  ținut
strânse, în toată activitatea sa literară, legăturile culturale ale Românilor din
Ardeal cu Românii de aici”. 

Nicolae Iorga a crezut  aproape fără rezerve în tot  ceea ce a scris
Augustin Bunea. Pe numai 37 de pagini dintr-un capitol al cărții Românii
din Ardeal, Nicolae Iorga face trimitere la greco-catolicul Bunea prin 58 de
note de subsol;  cam prea mult  pentru cineva care a pretins că în cele 37
pagini ne informează ... obiectiv și, deci, științific ... despre Sofronie. Iorga a
luat  informațiile  de la  cineva despre care se știa  că era  antisofronian pe
motive confesionale! 

Sofronie de la Cioara este unul și același cu „Vieroșanul” 
și cu eroul eliberării principatelor de sub turci în 1769 

Eu mă folosesc aici de păcatul marelui Iorga tocmai pentru a înlătura
din acest stadiu îndoiala - mediatizată suspect,  pătimaș și insistent - care
susține  că  Sofronie  de  la  Cioara,  antiuniatul,  n-ar  fi  unul  și  același  cu
arhimandritul Sofronie ajuns egumen la Mănăstirea Vieroși și, totodată, cu
acel  Sofronie  care  a  condus  -  în  perioada  1769-1774  -  împreună  cu
Cantacuzinii eliberarea Munteniei și a Moldovei de turci. 

Este evident că dușmanilor lui Sofronie le-ar fi servit un mic hiatus
pentru a dilua prin dispersie incredibila  capacitate  a acestui călugăr  de a
gândi  și  de  a  face,  căci  este  incredibilă  anvergura  naționalismului2 din
perspectiva căruia a acționat acest călugăr.    

Nicolae  Iorga  s-a  folosit  de  informațiile  din  documentele
oficialităților habsburgice, la carea avea acces prietenul său, greco-catolic,
Augustin Bunea, citându-l expres în ceea ce-l privește pe Sofronie ajuns la
Mănăstirea Vieroși (din apropiere de Pitești):

2 Menționez că revigorarea naționalismului de Președintele Trump m-a prins din păcate
ușor hipsterizat  de lecturarea  și  de procesul  de asimilare  a progresiștilor;  nu sunt chiar
aculturalizat,  dar  n-am  nici  cale  de  întoarcere  la  naționalismul  sănătos  după  asaltul
progresist care m-a păcălit prea mult timp.
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...  încă  din  1769 rușii  erau  în  Principate,  unde  stătură
până la pacea din 1774, făcând legăturile ardelenilor cu
dânșii mult mai ușoare ... 
Războiul dintre ruși și turci trezise în Țara Românească
un  puternic  partid  al  rușilor,  care,  sprijinit  de  frații
Cantacuzino,  Pârvu  și  Mihai,  aduse  și  prinderea  în
București a lui Grigore Alexandru-Vodă Ghica; se dădu
de  lucru  lui  Sofronie3,  care  ajunsese,  când  agitatorul
Damaschin era egumen la Argeș, și el egumen la Vieroș4.

Iorga continuă, vizibil agasat de „lucrul” lui Sofronie - pe care l-a
redus,  așa  cum  l-au  redus  anterior  și  habsburgii,  la  „țâdule  sofroniene
hiclene”  -,  dușmanul  habsburgilor,  al  greco-catolicilor  și,  deci,  al  lui
Augustin Bunea, prietenul lui: 

Zvonurile că uneltitorul (Sofronie, n. mea) ar fi pierit în
cursul  acestui  război,  ba chiar  în Moldova, din ordinul
rușilor, nu este întemeiat: la 1774 se știa de administrația
ardeleană (adică de habsburgi, n. mea) că „acel cunoscut
înșelător Sofronie începe din nou a răspândi otrava legii
schismatice în această țară”. 

Marele  istoric  Nicolae  Iorga  -  informat  din  documentele
oficialităților habsburge - încheie cu un aer de resemnat-ofensat: „Cu greu
se va ști vreodată cu adevărat sfârșitul lui”! 

Sofronie și sârbii care au plecat în Noua Serbie 
Dacă Sofronie a fost în viață și în 1783, (așa cum sper că voi putea

dovedi), înseamnă că, după ce - împreună cu Banul Mihai Cantacuzino - le-
au făcut turcilor ceea ce le-au făcut în perioada 1769-1774 -, trebuie să fi
părăsit  Muntenia  și  Moldova,  retrocedate  turcilor,  și  să  se  fi  refugiat  în
Rusia,  urmând  sfatul  dat  de  Potemchin  lui  Mihai  Cantacuzino,  așa  cum
făcuse Banul Mihai  Cantacuzino,  care s-a refugiat  în  Moghilev,  în  nord-
estul Basarabiei. 

3 Vă rog să sesizați năduful ironiei lui Iorga: el ne spune că situația din Țara Românească a
ajuns tulbure, adică tocmai pe placul unuia ca Sofronie. 
4 Nicolae  Iorga,  Istoria românilor  din Ardeal  și  Ungaria,  Până la mișcarea  lui  Horea
(1784), Vol I, Ed. Saeculum, Buc. 2009, pg. 446. Aici Iorga face trimitere la „Bunea, op.
cit., pg 451.
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- Unde s-o fi refugiat Sofronie, după 1774, din fața urgiei turcilor?
Este o întrebare provocatoare, menită a-mi ușura oarecum demersul de mai
jos,  prin care pretind că demonstrez,  atât  de evident  (fără posibilitate  de
contestare  și  fără  necesitate  de  validare),  că  Sofronie  a  coordonat  în
perioada 1751-1756 colonizarea cu sârbi a ținutului situat între cazacii
zaporojeni  și  tătari,  deasupra  M.  Negre,  numit    Noua  Serbie    și,  în  
continuare, colonizarea cu valahi a   Crimeii,   în perioada 1774-1784  .     

Sofronie a fost cel care i-a condus în 1751 în Noua Serbie din Rusia
pe sârbii din regimentele constituite de habsburgi pe Mureș. Am mai scris că
aproape concomitent cu zădărnicirea de către habsburgi a rămânerii sârbilor
în Confiniu Mureș (1747-1752) - prin mutarea regimentelor grănicerești și a
privilegiilor  ilirice  de  pe  Mureș  pe  Tisa  și  pe  Dunăre  -  a  avut  loc  și
emigrarea/colonizarea  sârbilor  în  Noua  Serbie  din  Rusia,  anticipată  de
habsburgi. 

Maria  Teresa  a  emis,  în  19  iulie  1752  Pönal-Patent,  pentru
sancționarea cu moartea și deci, pentru oprirea emigrării masive în Rusia;
deci,  sancțiunea a  fost  patentată  -  ca un făcut  -  numai după plecarea  lui
Horvath! Regret că nu am ajuns cu intelectualii sârbi la o înțelegere prin
care evitam să-i pun pe „sârbii” care au plecat într-o postură de ... cam ne-
eroică  din  cauza  indiferenței  împărătesei. Acum  este  evident  că  patenta
emisă de Maria Teresa, prin care sancționa cu moartea plecarea spre Rusia,
era  doar  de  ochii  lumii,  înscriindu-se  în  salba  documentelor  oficiale  ale
habsburgilor  care  una  scriu  și  alta  dispun  pe  lângă,  de  sus  și  până  jos.
Opreliștea teresiană a fost desigur o modalitate tare perversă de mobilizare a
celor  cărora  le-au  fost  zădărnicire  privilegiile  ilirice  (nu  retrase,  ci
zădărnicite!);  privilegiații  se  răzbunau  mobilizând  plecarea.  Cine  poate
pretinde  că  nu  puteau  fi  opriți  nu  știe  ce  spune.  Peste  capetele  bieților
oameni - din mâinile cărora luase spada și urma să le pună sapa - Maria
Teresa  se  înțelesese  cu  Elisabeta,  împărteasa  Rusiei:  ți-i  trimit,  că-s
ortodocși,  că  eu  vreau  să  aduc  aici  niște  șvabi  catolici,  cu  care
contrabalansez încet-încet ponderea ungurilor calvini. Să am nemți cât mai
mulți! 

Cum a ajuns Sofronie să îndrume ceata de sârbi a lui Horvat spre
Rusia? Rapoartele oficialităților habsburgice susțin că în 1757 Sofronie s-a
întors de la mitropolitul sârb de la Karlovitz cu mesajul (…) ca românii din
Banat și Transilvania să abandoneze ierarhia bisericească română unită și
să se pună sub jurisdicția mitropolitului ortodox sârb de la Carloviț. 
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În  perioada  1756-1759,  Sofronie  a  fost  constrâns  de  autoritățile
habsburgice să se retragă în Muntenia. 

Înainte să fie călugărit la Curtea de Argeș, Sofronie a fost hirotonit
ca preot în Arad, de episcopul sârbilor ortodocși; și aceasta este o dovadă a
relațiilor lui Sofronie cu sârbii din Arad, adică de pe Mureș, deși Augustin
Bunea (A.B.)  scrie  că  episcopul  Petru Pavel  Aron îl  numea pe  Sofronie
„preot  apostat”  sau „călugăr  apostat”,  ceea ce înseamnă,  susține  A.B.  că
dacă cumva n-a fost preot unit, sfințit de un episcop unit, atunci trebuie să fi
petrecut cel puțin câtva timp la unire, căci „alt-cum nu i se putea da atributul
de apostat”, din  Episcopii Paul Aron, Dionisie Novacovici ..., pg. 72. Tot
din informațiile  acestui  istoric  prelat  unit  aflăm că Sofronie a fost  și  s-a
întors  în  1759 de  la  Karlovitz  în  Hunedoara;  informațiile  lui  provin  din
actele  oficialităților  habsburgice.  Îl  cred  pe  Augustin  Bunea,  că  prea  l-a
crezut și Iorga. 

Gamaliil Vaida, arhimandritul Coziei în 1986, oferă dovezi certe că
Sofronie a fost egumen de Cozia şi că a stărețit în două rânduri astfel:  25
mai 1756-11 apr. 1757 (…) Revine în egumenia mînăstirii Cozia la 31 aug
1764-20  iul  1776  (…)  26  de  documente  emise  în  această  perioadă
ilustrează  cu  prisosință  bogata  activitate  gospodărească  a  egumenului
Sofronie. Gamaliil Vaida, Florian Dudaș și alții au identificat și/sau publicat
mai multe documente scrise de mâna lui Sofronie, în slavonă, în latină și în
greacă. Față de aceste documente, istoricul Florian Dudaș este fără echivoc:
scrisul  lui  Sofronie  este  de  savant!  De  ce  l-au  făcut  analfabet  Iorga,
Prodan, Bunea! Nu întreb, exclam.  

Foarte  mulți  militari  din  regimentele  grănicerești  din  Confiniu
Mureș, care ocupau ținutul investit cu privilegii ilirice, au plecat spre Noua
Serbie din Rusia sub conducerea colonelului sârb Iovan Horvath de Curtici
(Arad), înspăimântați de perspectiva transformării lor în iobagi cu sapa. În
cele  de  mai  jos  voi  dovedi  că  Sofronie  a  avut  același  aport  în
deportarea/colonizarea sârbilor ca Iovan Horvath (din Curtici - Arad), dacă
nu chiar mai mare ca influență și ca determinare mobilizatoare. 

Avându-l  pe  ofițerul  husar,  sârb,  Horvath  de  Arad,  în  echipa  lui
Sofronie, aproape că nu mai am nevoie să documentez relația lui Sofronie
cu Aradul și cu sârbii din Arad. Nicolae Iorga - în demersul lui permanent
de minimalizare a lui Sofronie - a ținut neapărat să ne ajute și aici, în această
poziție extrem vestică a periplului sârbilor din Arad spre Noua Serbie, din
dorința de a ne dovedi și de această dată că scrierile lui Sofronie au aparținut
altcuiva  odată  cu actele  emise  de cancelaria  lui  mobilă.  Așa  cum David
Prodan a atribuit tot ceea ce a scris Horea lui Alexandru Cândea -, Iorga a
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atribuit  tot  ce  a  scris  Sofronie  lui  Dimitrie  Eustatie(vici),  explicând  prin
acesta și faptul că Sofronie a știut din timp că Buccow se îndrepta din Arad
spre Ardeal:

E sigur că legăturile politice ale lui Sofronie erau știute și
ținute de acest tânăr (Dimitrie Eustatie, n a.), care-i redacta
și actele, călugărul  (Sofronie, n.a.) însuși fiind de o cultură
inferioară. 

Parcă pentru a ne folosi și nouă, Iorga continuă povestea din 1761
din  Ardeal  cu  ceea  ce  este  de-a  dreptul  important  ca  să  pot  demonstra
existența  lui  Sofronie  în  1751  la  conducerea  exodului  din  Aradul
privilegiilor illirice spre Noua Serbie:

Se spune că Dimitrie (Eustatevici, n. a.) adusese și o ediție
românească, tipărită la Râmnic, a „privilegiilor ilirice”     

Și continuă Iorga cu istorisirea faptelor lui Sofronie din 1761: 

Prin secretarul său (Dimitrie Eustatie, n.a.), informat și el de
sârbi, va fi știut căpetenia răscoalei ardelene (Sofronie, n.a.)
despre hotărârea ce se luase la Viena și despre trimiterea lui
Buccow.  Acesta  nu  atinsese  măcar  pământul  Ardealului,
când Sofronie dădu, la 10/21 mart, o adevărată proclamație
către toate ținuturile țării, pentru a le spune că Împărăteasa
îngăduie  acum „legea cea  pravoslavnică,  cea  din  moși  și
strămoși”  …  că,  în  sfârșit,  le-a  dăruit  „arhiereu
pravoslavnic”.

Din moment ce există dovezi că Sofronie avea relații  cu sârbii  și
înainte să-l cunoască pe Dimitrie Eustatie, tot la fel se poate presupune că
Sofronie  putea  să  scrie  și  fără  a  fi  mijlocit  de  „acest  tânăr”,  Dimitrie
Eustatie(vici), cum pretinde Iorga. 

Comunitățile  valahe  din  nordul  Pontic  identificate  de  sociologi  din
dispozițiile lui Ion Antonescu
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„Între 1941 și 1944,  o  echipă  de  cercetători  de
la Institutul Național de Statistică, în frunte cu Anton
Golopenția,  au  efectuat  cercetări  în
regiunile Harkov și Donețk ale Ucrainei de  astăzi,
așa-zisa IREB (Identificarea Românilor de la Est de
Bug).  Rezultatele  cercetărilor  întreprinse  între
râurile Nistru și Bug, dar și dincolo de Bug, precum
și rapoartele lui Golopenția au fost publicate abia în
2006, în lucrarea în două volume intitulată Românii
de la Est de Bug”, am citat din Wikipedia.

Numele  arhimandritului  Sofronie  se  afla
tocmai pe pagina la care mi s-a deschis volumul II al acestei lucrări a lui
Golopenția, în care speram, fără o prea mare … nădejde, să aflu mai multe
date despre sârbii colonizați în 1751 -1752 în Noua Serbie din Rusia.

Eu  recunosc  că,  cu  această  carte,  eu  am  furat  startul  cercetării
obiective a colonizării din 1751-1752. 

Problema este că până la apariția acestei minunate lucrări și sârbii și
românii s-au bazat pe presupuneri și pe câteva zvonuri estompate de timp și
mai  ales  de  dezinteres.  Oarecum  erau  împăcați  cu  situația  și  sârbii  și
românii; sârbii din Serbia erau mulțumiți că românii nu se căutau prin acele
regimente ajunse în Noua Serbie tocmai din Arad și din imediata vecinătate,
iar românilor nici că le trecea prin cap că românii s-au întins, în comunități
compacte, nu numai dincolo de Nistru ci și dincolo de Bug și de Nipru. Mai
mult, Golopenția vine cu primele informații referitoare la acele regimente
ajunse în Rusia în 1751-1752 și la componența lor etnică. Dezamăgirea este
în tabăra sârbească deoarece află că componența acelor regimente era mai
mult  valahă  (și  moldovenească,  ca  să  citesc  corect  incorectitudinile  din
rapoartele rusești) și că sârbii plecați din Arad au ajuns acolo români. De ce?
Pentru  că  mulți  români  s-au  sârbizat  pentru  a  fi  primiți  de  oficialitățile
sârbești în spațiul privilegiilor ilirice acordate de habsburgi (chiar nu se știe
dacă  au fost  condiționați  sau nu).  Și  aici  fac precizarea  că habsburgii  și
clericii greco-catolici au susținut și susțin pe orice cale că românii au fost
constrănși de Episcopii Sârbi din Arad din dorința expresă de a băga zâzanie
între  ortodocși  (preotul  ortodox  Gheorghe  Ciuhandu  nu  susține  aceste
teorii). Habsburgii și clericii greco-catolici nu pregetă în a căuta motive de
zâzanie, de acest gen, între români și sârbi, români și unguri, români și sași
și combinații de câte doi sau trei din fiecare … numai zâzanie să fie. Ce
puteau  face  sârbii,  care  erau  ortodocși,  ungurii  calvini  sau  unitarieni  și
saxonii  luterani  -  ca  să  reușească  să  ne  convertească  -  sub  atenta
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supraveghere  a  celebrei  poliții  politice  habsburgice  dublată  de  milițiile
iezuite!? 

 Mai  nimic.  Micilor  încercări  de  convertire  încercate  de
unguri sau de sași după 1683, pornite dintr-un idealism pueril, habsburgii le-
au dat și le dau amploarea unor preocupări permanente, naționale, energice
și nu prididesc să le identifice și să le dezbată în tratate groase, pe care ni le
traduc  și  ni  le  pun  sub  nas  cu  o  suspectă  solicitudine  emancipatoare.
Oarecum așa ne trebuie. Pentru că suntem țara cu cea mai mare pondere a
hipsterilor: prea multor români li se pare normal să aibă la conducerea celor
mai importante instituții persoane de etnii diferite. Nu cred că am comenta
chiar  dacă toate  instituțiile  ar fi  conduse de alții.  Dacă-i așa,  atunci  eu -
pentru a păstra șansa unei reconcilieri a noastră cu vecinii sârbi și unguri -
sunt împotriva celor care spun că  Ioanovicii provin din valahii cu numele
Ioan.  Fie! Din păcate,  pentru a  afla  aportul  călugărului  Sofronie în estul
Europei, în a doua jumătate a secolului XVIII, a trebuit să dezghioc și astfel
de aspecte, care din păcate ar putea să-i supere pe unii. Și nu vreau.

Echipa  lui  Golopența a  căutat  și  a aflat  că originile  valahilor  din
ținuturile  nord-pontice  se  pierd  în  negura  vremurilor,  cu  dimensiuni
spectaculoase,  surprinzătoare  și  îmbucurător  de  bine  documentate;
informații  referitoare la valahii  plecați  spre spațiul  nord-pontic  existau și
anterior celro furnizate de echipa lui Golopenția, dar nu cine știe ce (vezi N.
Iorga).  Deci, valahii  au plecat cu Sofronia spre comunități de valahi deja
existente în ținuturile nord-pontice; nu același lucru se poate spune despre
sârbi. 

Am  vrut  de  multe  ori  să  scriu  despre  rolul  mătușilor,  ca  motiv
esențial în exodul valahilor. „Am o mătușă” în USA, care are o fiică înfiată
…  este  o  ispită  care  a  existat  pentru  flăcăul  valah  din  momentul
conștientizării. Ispita a devenit o chemare irezistibilă din momentul în care
mătușa - fără alți copii decât fiiica aia blondă, cu zulufi și cu ochi timizi,
evident - face cu ochiul, își priveștește buzele vălăhește și cheamă nepotul la
punga doldora, la gârlă și la fată; nu-i spațiu de nestrăbătut, e ca-n vis!  

Identificarea  Arhimandritului   Sofronie  din  Cioara  ca  egumen  al
mănăstirii ridicate de coloniștii din Noua Serbie - Rusia
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Cea mai importantă informație referitoare la existența lui Sofronie în
Noua Serbie din Rusia ne-o oferă un articol, din cartea minunatului Anton
Golopenția, semnat de cercetătorul rus Apollon Skalkovskii (pg. 526-531):

În  1750,  colonelul  de  armată  Ivan  Horvath  von  Kurticz
(Curtici,  de Arad,n.a.)  originar din Ungaria (granița între
Ardeal  și  Ungaria era la  Zam-Deva, n.a.)  (…) a venit  cu
multe  rude  și  ofițeri  compatrioți  sârbi,  slavoni  etc  la
ministrul Rusiei  la Viena (…) Contele  Bestujev-Riumni,  cu
propunerea de a se muta pentru totdeauna în Rusia; că ei
promit să ia din Austria și, în general din Apus regimente
sârbe de confesiune ortodoxă, pe socoteala lor și că vor să
servească  tronului  rusesc  (…)  și  se  roagă  să  li  se  dea
pământuri  pentru  înființarea  de  așezări  (…)  Împărăteasa
Elisabeta (…) a poruncit prin ordonanța din 13 iulie 1751
ministrului său să declare colonelului Horvath „că nu numai
el  și  alți  ofițeri,  ci  și  oricâți  sârbi  ar  vrea  să  treacă  în
Imperiul Rus, vor fi primiți în slujbă și încetățeniți toți, ca
fiind de aceeași credință”
(…) Cu problemele religioase ale Noii Serbii s-a ocupat la
început  Mitropolitul  Kievului,  care  numea  arhimandriți  și
preoți și în armata zaporojană, iar mai apoi arhiepiscopul
din  Pereiaslav  și  Borispol.  În  Slavianoserbia  însă,  adică
peste Nipru, păstorul spiritual a fost arhiereul din Belgorod,
ca fiind cel mai aproape (de la 1756). Locotenentul-general
Horvath  s-a  împotrivit  puternic  acestei  numiri,  a  raportat
Sinodului că el a construit în Noua Serbie o mănăstire unde
era  arhimandrit  Sofronie,  că  el  ar  fi  chemat  chiar  din
Serbia  un  episcop  și  că  ar  fi  rugat  ca  mănăstirea  să  fie
sfințită de arhiereul ambelor regiuni noi, dar Sinodul nu a
admis organizarea unei noi eparhii (aproape străine) inutile
încă, din cauza numărului mic de biserici și locuitori,  și a
interzis formal lui Horvath (…). 

Deci, numele lui Sofronie apare ca arhimandit în episcopia din Noua
Serbie. Bine, veți zice, dar sub numele Sofronie au fost călugăriți mai mulți!
Așa este și, fiindcă simt că nu vă pot îndupleca nici cu faptul că vor fi fost
mulți călugări cu numele Sofronie dar foarte puțin vor fi fost concomitent
arhimandriți. Simt că nici acest argument nu vă satisface și că nu veți admite
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numai  pe  baza  acestor  argumente  să  răspundeți  chemării  mele  de-al
suprapune pe Sofronie din Ardeal peste acel Sofronie din Arad, care a plecat
și a ajuns în Noua Serbie și în Slavianoserbia, adică în acele provincii care,
așa cum ne spune autorul pasajelor de mai sus: se mărgineau cu teritoriile
zaporojenilor și turco-tătarilor.   

Ajutorul îmi vine tot din defăimările scrise de Nicolae Iorga:

Sofronie,  chemat înaintea generalului Buccow, care fusese
trimes  în  Ardeal  cu  trupe,  se  încurcă  și,  socotindu-se
amenințat, își făcu drum către Țara Româneacă, lăsând fără
sfat pe acei cari fuseseră tulburați de cuvântul său. Ei (adică
ardelenii,  n.a.)  însă credeau că nu va veni  numai vremea
când  și  popa  neunit  va  avea  drepturile  unitului,  ci,  când
Sofronie  va apărea cu tătarii,  a  căror pradă în Moldova
făcuse mare zvon, …

După 1761, autoritatea lui Sofronie creștea pentru ardeleni - cu el în
Noua Serbie sau la  Râmnic,  de unde -  de fapt  de-oriunde-ar fi  fost  -  el
amenința cu incursiunile cazacilor și a tătarilor la adresa habsburgilor, așa
cum desigur ardelenii știau că făcuse Sofronie și în perioada 1751-1756. De
unde-i recruta Sofronie pe acei tătari?!

Mărturia  lui  Iorga,  din  paragraful  de  mai  sus,  este  dublată  de
mărturiile lui David Prodan referitoare la faptele lui Sofronie de după 1761:

-  Călugărul Sofronie e iarăși la Argeș, acum în calitate de
arhimandrit,

- adept al mitropolitului din Karlowitz,
- a luat drumul Țării Românești. De acolo mai agită,

trimite  scrisori,  emisari  ...  circulă  „scrisori  sofroniene”
litterae sophronianae, care întrețin agitația, 
- Sofronie, după actele oficiale, apare ba ici, ba colo,
- e agent de emigrare (sbl. mea), face colecte, 
- În 1764 e oprit schimbul de scrisori cu Sofronie, sub grele
pedepse,
- Srisorile (sofroniene, n. mea) amenință acum și pe nobili,
pe  dregători,  pentru  abuzurile  lor,  pentru  asuprirea
iobagilor,
-  Prin  noiembrie  1762,  scriptele  oficiale  vorbesc  de
răspândirea  de  scrisori  care  îndeamnă  pe  neuniți  la
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tulburări,  la  izgonirea  unirii  din  țară  și  la  scuturarea
jugului iobăgiei (sbl. mea),
- Circulă zvonuri de război, se zvonește că Sofronie va veni
și el cu  tătarii (sbl.  mea),  David Prodan,  Supplex Libellus
Valachorum, Ed. Enciclopedică, Buc. 2013, pg. 249.

- Înainte de a răspunde la întrebarea: de unde urma să vină Sofronie
cu acei tătari?, trebuie să constatăm în textul de mai sus al lui David Prodan
că Sofronie era considerat AGENT DE EMIGRARE! David Prodan nu a
avut  nicio  nedumerire  când  a  preluat  această  informație,  care  duce  la
colonizarea sârbilor în Noua Serbie de către Sofronie, după care eu mă dau
de ceasul morții. 

Răspunsul  la  întrebarea  mea  de  mai  sus,  formulată  un  pic  cam
retoric, poate fi numai unul:

- Evident că Sofronie urma să vină cu tătarii  de acolo de unde se
aflau tătarii: din ținuturile nord-pontice, adică din Noua Serbie! 

Banul Mihai Cantacuzino ne oferă în  Genealogia Cantacuzinilor ,
pg. 171, 172, dovezi, care suplinesc eforturile de logică, ce ne duc și într-un
fel și în altul la concluzia că oamenii cu care a operat Sofronie au fost cazaci
și tătari - așa cum rețineau zvonurile din Transilvania, culese de oficialitățile
habsburgice - și atunci când Sofronie ataca Transilvania după 1761, dar și
atunci când Sofronie a atacat Bucureștiul, în tomna 1769, alungând turcii, la
înțelegere cu Ecaterina II, cu Banul Pîrvu Cantacuzino și se pare că și cu
Vodă Ghica:

Numiții Polcovnici (ai Rusiei, de la Focșani, n.mea) a doua
zi, gătind 700 de voluntiri rumâni și arnăuți, supt comanda
unui  Ilie  Moldoveanul,  li-au  dat  și  24  de  Cazaci  și,
împreună cu ei, au trimis și pe acel Pitar Varlaam, și cu
egumenul argeșeanul, ce nu de mult fusese la Focșani, -
poruncindu-li-se să meargă drept, să lovească Bucureștii,
zicându-li  că și  ei  pleacă după dânșii.  Pe de altă parte,
numiții Polcovnici au înștiințat și pe Pârvu Spătaru că s-a
trimis oaste ca să lovească Bucureștii …
…  Spătarul  Pârvu  a  alergat  în  ajutorul  lor  cu  200  de
Arnăuți  … Voluntirii  au  strigat:  „stupaiu,  stupaiu”,  (ce
numai aceste două cuvinte rusești învățaser) … 
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… Norodul Bucureștilor s-a ridicat, mic cu mare, până și
femeile,  cu  prăjini  și  cărămizi  strigând:  „Muscalii,
Muscalii au venit”!  

Împrejurarea  în  care  meritele  lui  Sofronie  i-au  fost  cunoscute
Ecaterinei  II,  reiese,  într-o  oarecare  măsură,  dintr-o  teribilă  scrisoare  a
Ecaterinei II, din 19 ianuarie 1769, către banul Pârvu Cantacuzino, fratele
lui  Mihai  Cantacuzino,  din  Genealogia  Cantacuzinilor,  scrisă  de  Mihai
Cantacuzino, pg. 160; cum puțini muritori se pot bucura din timpul vieții de
astfel de onoruri, merită să prezentăm informația:

Prin relațiile de excepție cu Ecaterina II a Rusiei, 
Sofronie a intrat în Genealogia Cantacuzinilor

SCRISOAREA M.S. ÎMPĂRĂTEASA
A TOATĂ ROSIA
Domnule Bane
…  …  … iată  trimitem  dumitale,  spre  semn  de  al  Nostru
împărătesc  favor,  al  nostrum  împărătesc  chip,  și  la  doi
Archimandriți ai mănăstirilor muntenești, lui Sofronie și lui
Damaschin, pentru care asemenea ne-am înștiințat cum că și
ei sunt  părtași scopului dumitale, li sunt dumitale de ajutor,
fie-căruia  trimitem  câte  o  cruce  de  aur,  și  le  înmânăm
dumitale, ca să le dai lor și să-i încredințezi de a noastră
monarhicească milă …

Ecaterina,
Către Pîrvu Cantacuzino, Banul muntenesc

Trebuie  să  știm  că  Împărăteasa  se  adresa  Banului  Pârvu
Cantacuzino, fratele lui Mihai Cantacuzino, pe baza recomandărilor făcut de
arhimandriții  Sofronie  și  Damaschin,  și  nu  invers;  cei  doi  l-au  văzut  pe
Pârvu  apt  să  alieze  Muntenia  cu  Rusia  contra  turcilor.  Vedem  aici
demersurile din spatele alianțelor premergătoare unui război. Înțelegem de
aici devoțiunea totală a lui Sofronie pentru ortodoxismul rus, reprezentat de
Ecaterina II. Răsplătirea celor doi în acest fel este o garanție că Ecaterina nu
uita  să  prețuiască  niciodată  faptele  celor  doi  din  trecut,  presupus  a  fi
cunoscute de Pârvu Cantacuzino.  Colonizarea ar fi fost un astfel de fapt.
Premierea  celor  trei  este  concomitent  și  o  garanție  și  o  promisiune  a
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răsplătirii și în viitor. Ademenitor. Așa se face că Pârvu s-a întovărășit cu
Sofronie, dăruindu-se total, fără preget. Pârvu Cantacuzino și-a dăruit viața
în lupta împotriva turcilor în același an, 1769. A murit ca un Cantacuzin.
Sofronie a avut zile. 
Pentru că scrisoarea Ecaterinei are o semnificație deosebită, trebuie să vă las
convinși de Iorga că acel Sofronie a fost unul și același cu Sofronie de la
Cioara, antiuniatul; constrâns de evidențe și de împrejurare, Iorga scrie - tot
în  Genealogia  Cantacuzinilor -  în  nota  de  la  subsolul  paginii  despre
Sofronie din scrisoarea Ecaterinei II:

Foarte probabil vestitul agitator contra Unirii, care se știe
că se adăpostise la Argeș. V. Iorga Studii și Doc., pp 93-4,
no. LXXXVII.   

Această  precizare,  făcută  de  Iorga  -  în  completarea  atâtor  alte
precizări  la  faptul  că Sofronie și  Damaschin  au constituit  celebrul  cuplu
Argeșanul&Vieroșanul și că Argeșul i-a revenit mereu lui Damschin, ca
îngrijitor al editării și comentării  Genealogiei Cantacuzinilor -, ne lasă să
înțelegem că Mănăstirea Vieroși era subordonată Mănăstirii Argeș. Așa am
înțelege faptul că Sofronie a fost arondat când Vieroșilor când Argeșului.
Oricum ar fi, Iorga ar fi trebuit să rețină și că un Arhimandrit nu putea fi
analfabet, chiar dacă este Sofronie de la Cioara. 

De-a  lungul  cărții  Genealogia  Cantacuzinilor există  pasaje  care,
dacă-s citite  separate  și  pe sărite,  riscă să ne facă să înțelegem că poate
Damschin și nu Sofronie a fost cel care ar fi condus operațiunea de eliberare
a Bucureștiului de turci. Nu trebuie să ne îngrijoreze din moment ce cei doi
au  acționat  la  unison  și  ca  o  entitate,  atât  la  eliberarea  Munteniei  și  a
Moldovei de sub turci, cât și la controlul stingheritor și neplăcut, de care
boierii s-au plâns Rusiei:

În  corespondențele  noastre  cu  Împărăteasa,  spre  a-i  face
cunoscut  dorința  și  aplecarea  țerii,  ne-au  slujit  doi
Archimandriți, Argeșanul și Vieroșanul, cari au dobândit și
decorații  împărătești;  fiind însă că numiții  nu-și păstrează
demnitatea de clerici, ci se coboară cu desăvârșire în fapte
cu  totul  encuviincioase,  strângând  voluntiri,  întinzând
steaguri ale lor și slujindu-se cu ele pentru ale lor interese
particulare,  răzbunându-și  cu  învierșunare,  săvârșind
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nedreptăți tâlhărești și jăfuind, spre marea hulă și rușine a
chemării lor călugărești, - pentru aceasta să iea gheneralul
din mâinile lor veri-ce putere politicească, spre a putea ei
îngriji  de  mănăstirile  lor.  Iar,  la  întâmplarea  de-a  nu  se
supune, să-i ridice Episcopul de Buzău la Mitropolie, ca pe
unii a căror purtare nu corespunde chemării preoțești.  
 
Interesantă atitudinea lui Sofronie: îi abrictuia pe boierii munteni și

moldoveni cum îi abrictuise în 1759-1761 și pe clericii  greco-catolici din
Transilvania. Din moment ce Sofronie apare și în scrisorile următoare (pg.
511,  512 din  Genealogia  Cantacuzinilor),  înseamnă  că  boierii  au  primit
semnalul că Ecaterina II nu înțelegea să renunțe la Sofronie.

Avem aici, prin această pâră a boierilor, descrierea celebrului cuplu
Argeșanul  &  Vieroșanul,  care,  dincolo  de  amuzamentul  creat  de
ghiorțăneala  smiorcăită  a  boierilor,  ne ajută,  chiar  mai  mult  decât  am fi
pretins, să realizăm și temperamentul și identitatea și demersurile marelui
Sofronie. Nu-i plăceau boierii cu osânză. Un proto-marxist! 

Să revenim: după 1761, Sofronie a recrutat din Noua Serbie (Rusia)
echipe de cazaci și tătari cu care-i ataca pe habsburgi! Cu aceiași tătari și
cazaci va fi făcut Sofronie și incursiunile de la sfârșitul toamnei 1769, când
a eliberat  Bucureștiul,  din aceștia  vor fi  fost  în  1769 și  o parte  din acei
teribili VOLUNTIRI! Deci, avem și pe acest circuit în timp argumentul că
Sofronie din 1769 era unul și același cu Arhimandritul Sofronie din Noua
Rusie  din  1751.  Și  probabil  că  pentru  aceste  incursiuni  a  fost  decorat
Sofronie de Ecaterina II cu acea cruce de aur în 1769, așa cum scrie Banul
Mihai  Cantacuzino,  al  cărui  frate,  Pârvu  Cantacuzino,  fusese  decorat  la
rându-i cu crucea de aur. Altfel cum? Adică: cu ce au fost plătiți acei ruși
care  au  atacat  Bucureștiul  și  l-au  eliberat  de  turci?  Bine,  veți  zice,  dar
voluntirii nu erau nici ruși (pentru că știau numai una-două cuvinte rusești)
și,  evident,  nici  turci,  că  doar  nu  era  să  se  lupte  împotriva  turcilor  din
București! Așa este, acei VOLUNTIRI au fost valahii - ardeleni, moldoveni,
munteni, aromâni sau istroromâni - din Noua Serbie, conduși de Sofronie.
Doar straiele erau diferite: erau când tătari/cazaci, când ruși, în funcție de
destinația incursiunii.

Sofronie din Cioara a făcut parte din planul lui Potemchin 
de extindere a ortodoxismului în lume 
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V-am pregătit mai sus pentru a putea primi și cu sufletul, nu numai
cu  mintea,  o  informație  de  excepție  despre  Sofronie,  pe  care  ne-o  dă
istoricul Ștefan Meteș, din care înțelegem că colonistul Sofronie trebuie să fi
fost unul și același cu cel despre care a scris Ștefan Meteș:

Un cleric învăţat din Ardeal, trecând în Ţara Românească,
joacă un rol important, fără să-i cunoaştem numele. 
O  scrisoare  latină,  cu  traducere  rusească,  trimisă  prin
contele Rumianţev, Kneazului Potenkin în 2 Maiu 1783, ne
vorbeşte de un călugăr ungurean, care fusese primit în clerul
din Ţara Românească, ridicat apoi, pentru învăţătura lui la
demnitatea de Exarh al Mitropoliei din Bucureşti şi dascăl
de teologie.  1 Biserica ort. rom., XXII, p. 1009. * Bibi. Ac.
Rom., secţia mss. Nr. 655 f. 18. » Biserica ort. rom., XXVII
(1903-4)  p.  1125.  Acesta  se  pusese  întâiu  în  relaţii  cu
episcopul  Filaret  de  Râmnic,  care  i-a  încredinţat  diferite
misiuni  politice  in  Rusia,  Austria  şi  Constantinopol,
pierzându-si apoi graţia lui Filaret, părăseşte ţara şt trece in
Rusia, unde-şi caută protecţie şi existenţă, propuindu-se ca
aducător  de  colonişti  din  diferite  teri  limitrofe  pentru
gubernia  Chersonului.  1  Acest  cleric  ardelean  ne  spune
despre sine: călugărul acesta deci, ducea Românii ardeleni,
ca colonişti, până la Chersonul Rusiei cum ni se spune. Dar
mai  avem  si  o  altă  ştire  în  aceasta  chestiune.  O  carte
grecească scrisă în versuri, «Istoria bisericească», tipărită
în 1806 şi dedicată Mitropolitului  Veniamin Costache,  are
un capitol special despre Unirea Românilor din Ardeal, din
care  citez  atât:  «Deci  mulţi  au  fugit  atunci  din  Ungaria,
împreună cu copii şi femei afara în Valahia şi din Banatul
Transilvaniei  părţi  megeşite  cu  această  Dacie  şi  mulţime
nenumărată în  Serbia  şi  s'au strămutat  în  masă în  Rusia,
Acolo s'au aşezat aceştia şi au format colonia lor şi există ca
colonişti în Malorosia»5.

5 Ștefan Meteș,  Emigrări românești din Transilvania în secolele XIII - XX, Ed Științifică
Buc. 1971, pg. 77 dar și în lucrarea lui Ștefan Meteș: Relaţiile bisericii româneşti ortodoxe
din Ardeal cu Principatele române în veacul al XVIII-lea. Viaţa bisericească în Mitropolia
Ardealului,  din  REVISTA  TEOLOGICA  ORGAN  PENTRU  ŞTIINŢA  ŞI  VIAŢA
BISERICEASCA SUB PATRONAGIUL L P . S. SALE ARHIEPISCOP ŞI MITROPOLIT
NICOLAE, Anul XVII. Decemvrie 1927 Nr. 12, pe Internet. 
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Numai  Sofronie  putea  fi  acel  călugăr  ungurean care  l-a  ajutat  pe
feldamreșalul rus Rumianțev în colonizări. 

Aromânul  Filaret  și  Sofronie  au  conceput  și  au  înaintat  Rusiei
vederile  și precizările  boierilor munteni.  Aromânul Filaret  (de Râmnic/de
Căldărușani) a participat cu Sofronie și cu Banul Mihai Cantacuzino în acele
delegații trimise, în perioada războiului ruso-turc, de Moldova și Muntenia
la  Ecaterina  a  II-a.  Genealogia  Cantacuzinilor este  plină  de  aceste
demersuri  și de trimiterile spre cei doi pe toată perioada războiului ruso-
turc. 

Se poate spune că avem o treime ortodoxă care s-a dăruit total pentru
a realize și a cimenta alianța celor două principate cu ortodoxia rusească:
Sofronie&Damaschin&Filaret! O să vedem că această triadă a stat la baza
mai  multor  revolte  create  de ruși  în  provinciile  turcești,  inclusiv  cea din
Moscopole, apărută în consecința diversiunilor create de generalul Orlov în
Balcani, în acel fatidic 1769, printre ciobanii aromâni.

Deci, despre Sofronie - ca „aducător de coloniști” în Rusia - a scris
în 1783 și marele general rus Rumianțev. 

Rumianțev amplificase zvonurile ce spuneau despre el însuși că era
fiul lui Petru cel Mare. Boierii români - dați de Rusia, la sugestia Prusiei, pe
mâna turcilor - i-au oferit feldmareșalului Rumianțev, în 1774 tronul Daciei
și  titulatura de Rege al  Daciei,  printr-o scrisoare din al  cărui colectiv  de
concepție nu putea lipsi Sofronie, ca principal agent al Rusiei în principate: 

Și oare care alt bun patriot al strălucitei Împărății a Rosiei a
ostenit mai mult și s-a pus mai mult în primejdie pentru ele
de cât Excelența Voastră? … apoi, unind cu Împărăția toată
Dachia faimoasă, cea în timpuri  strașnică și  biruitoare,  a
Romanilor,  Vizantinilor  și  Turcilor,  și  căutând  dragostea
tuturor  lăcuitorilor,  cu atât  mult  mai  drept  titlu  decât  ori
care  alt  Gheneral  vechiu,  puteți  fi  vrednic  de  porecla  de
Dachie. 
Și, într-adevăr, care altul ar putea să simță mai multă durere
pentru scăpătata Dachie? 
… nu puteți uita interesele Dachiei, a căreia mântuire este
fapta și rodul ostenelilor Escelenții Voastre …, Genealogia
Cantacuzinilor, pg. 520-521.   
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Ștefan Meteș a citat mai sus un text - pe care l-am subliniat - în care
se vorbește de emigrația mare a românilor transilvăneni în Serbia și de acolo
în  Rusia.  Deși  conținutul  nu  este  confuz,  totuși,  textul  este  ușor  obscur,
motiv  pentru care  conținutul  a  fost  trecut  cu vederea  mult  prea ușor.  În
primul  rând despre ce perioadă  este  vorba? Desigur  este  vorba despre o
acțiune  antinunire  desfășurată  înainte  de acțiunea lui  Sofronie,  din 1759-
1761, dar și de plecarea lui Horvath cu sârbii în Rusia (1751). Este vorba
evident  de  perioada  descinderii  Călugărului  Visarion  Sarai.  Deci,  Ștefan
Meteș confirmă, prin acest text, că, după perioada Visarion sarai, românii au
părăsit  în  masă Transilvania,  așa cum se spunea pe vremea lui  vicarului
Nichifor Balomir, ajuns și el în Muntenia: „Tot Ardealul se mută la noi”. 

Pentru că textul redat de Ștefan Meteș ne spune ce români au ajuns
în Serbia, revenim cu citarea lui:

«Deci mulţi au fugit atunci din Ungaria, împreună cu copii
şi femei afara în Valahia şi din Banatul Transilvaniei părţi
megeşite cu această Dacie şi mulţime nenumărată în Serbia
şi s'au strămutat în masă în Rusia, Acolo s'au aşezat aceştia
şi au format colonia lor şi există ca colonişti în Malorosia»

Începem de la sfârșitul textului? 
- Malorosia este de fapt locul colonizării „sârbilor” conduși de Horvath și
Sevici! 
Deci,  se pare că cei mai mulți  dintre sârbii lui  Horvath și Sevici  au fost
români  transilvăneni;  altfel  spus,  odată  cu plecarea  unor ofițeri  sârbi  din
Confiniu Mureș, au plecat spre Rusia mult mai mulți români, sosiți aici din
Serbia,  unde  se  refugiaseră  pe  vremea  ridicării  lui  Visarion  Sarai.  Este
posibil ca printre cei ajunși în Serbia să fi fost și Sofronie și, deci, este cu
atât mai plauzibil ca Sofronie să fi plecat spre Noua Rusie direct din Serbia
sau din Arad.  

Gândirea lui Sofronie de la Cioara se află în Ultimatumul de la Deva și
în scrieri atribuite de Nicolae Iorga lui Vartolomei Măzăreanu

Am  arătat  și  în  alte  materiale  că  adesea  cunoștințele  muntenilor
ortodocși referitoare la Dacia și la trecutul românilor au fost anterioare și cel
puțin la  același  nivel  cu cele  ale  celor  din  Școala Ardeleană.  Parcă mai
temperate și mai mature. Aceste informații istorice au explodat în perioada
„Capitulațiilor”, adică în perioada în care boierimea principatelor s-a văzut
nevoită să scoată din cufere dovezi ale independenței și ale faptelor mărețe
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ale înaintașilor, pentru a le opune Turciei, care urma să reintre în posesia
celor două principate, în disperarea lui Sofronie.  

Se știe cu certitudine că de la Sofronie a plecat în perioada 1759-
1761 și o revendicare fermă: „A trecut puterea domnilor, acum noi suntem
domni”! În afara Ultimatumului de la Deva, din noiembrie 1784 - prin care
se cerea ca  nobili să nu mai fie - semnat de Horea - eu nu știu să avem
revendicări mai ferme. 

Natura lui Sofronie este constituită din cea mai fermă revendicăre! 
Dacă Sofronie a trăit și în 1783 înseamnă că tot el a fost și autorul

Ultimatului  de la  Deva din  noiembrie  1784.  Deva,  cetatea  care a  primit
Ultimatumul,  se  afla  în  apropierea  localității  Cioara,  de  unde  plecare
Sofronie  în  ...  lume.  Curțile  nobilului  Petru  Barcsai  din  Cioara  au  fost
atacate de oamenii lui Sofronie și înainte de Răscoala Horii dar și în timpul
Răscoalei; toate atacurile au fost făcute de valahi din Muntenia, unde se afla
Sofronie. Sofronie nu s-a purtat cu gentilețe. Niciodată.

Deci, o dovadă a faptului că Sofronie a fost coautor al Răscoalei lui
Horea  din  1784  este  susținută  de  fermitatea  și  de  ineditul  formulării
revendicărilor sociale de atunci. Un stil inconfundabil. 

Pentru  a  sublinia  încă  o  nedreptate  făcută  de  Nicolae  Iorga  lui
Sofronie, menționez, totuși, un precedent la revendicările lui Sofronie și la
cele din Ultimatumul de la Deva: scrierile din două documente, găsite într-o
mapă în care se afla și scrierea „Panegiric pentru Ștefan cel Mare” - atribuită
de Iorga6 călugărului Arhimandrit Vartolomei Măzăreanu, egumen de Putna.
Este  vorba  de  două  perle  ale  literaturii  române,  ale  expresivității  limbii
române:

- două scrisori intitulate: „Cuvântul unui țăran către boieri”,
- un dialog între  învățător  și  doi nemți  veniți  în  Muntenia  și  în

Moldova să le cunoască.  
Excelente!
Incredibile!!
- Să scrii atât de cursiv, atât de eficient, cu atâta sensibilitate și atât

de curat, într-o limbă de-o suavitate și înălțare greu de conceput pentru a
doua jumătate a secolului XVIII!

Am  căutat  aceste  scrieri  -  rezumate  excelent  de  Iorga  în  Istoria
literaturii române - peste tot pe unde m-a dus mintea. Mi-aș fi dorit să le
găsesc în scrisul chirilic al lui Sofronie - ca să le pot compara cu multele

6  Nicolae Iorga,  Istoria literaturii române în secolul al XVIII-lea, vol I, Ed. Didactică și
Ped, Buc, 1969, pg. 440-453. 
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documente  lăsate  de  Sofronie,  le-am  căutat  în  publicațiile  pomenite  de
Iorga,  dar  surpriză,  după îndelungi  căutări  le-am găsit  ...  lângă  mine:  la
Biblioteca  Județeană  Arad,  în  arhiva  ziarului  ROMÂNUL,  din  1911,
publicate  în  2+1  numere,  sub  îngrijirea  lui  V.  Gila,  într-o  exprimare
incredibil de fluentă și într-o prezentare care satisface orice exigențe față de
scrierile timpului:

„Cuvântul unui țăran către boieri, scris în Moldova între 1770-1775.
Vartolomei Măzereanu.
În numerele 5 și 6 ale revistei Arhiva societ, științif și literare din

Iași, din anul IV (1893) Const. Erbiceanu comunică sub titlu „Cuvântul unui
țăran către boieri” un text românesc vechiu din secolul al XVIII ... ”

„Că credeți-mă boieri, că dacă nevoia aceea, care după ce vine te
silește ori să o suferi ori să găsești chipul a te mântui de dânsa, de nu m-
ar fi strâmtorit, niciodată din bordeiașul meu nu aș fi eșit: că acolo am
petrecut până la această vârstă, îngreunat de ani, de multe ori nemâncat,
nebăut, ne-având cu ce-mi învăli ticălosul meu trup, pe frigurile cele mari
ale  iernei.  Dar  toate  acestea  le-am  suferit,  una  că  cu  sărăcia  eram
deprins,  al  doilea că nu socotiam mai mare fericire  decât a petrece în
depărtare și cu odihnă. Însă au venit altele asupra noastră, care ne-au
făcut să uităm pe acelea și încă să le socotim ca niște mari fericiri și să ne
rugăm lui D-zeu ca să ni le lase pe acelea cari le blestemăm; atâta starea
noastră aceasta este de ticăită și încă decât toate aceste nevoi una este mai
mare,  că  nu  avem  la  cine  să  năzuim,  nu  avem  cui  spune  ticăloșiile
noastre, nu avem la cine tinde mâinile noastre și să se milostivească, să ne
primească și să ne ajute, am ajuns cu toții să ne prăpădim ori să venim la
o desnădejde amară. Că de câte ori unii de ai noștri, împinși de greutățile
ce  l-au  cuprins,  au  alergat  cătră  d-voastră  nimic  n-au  folosit,  ci  s-au
întors cu lacrimile pe obraze și cu jale nestâmpărată în inimă. Și mulți
cari au fost mai slabi, de ciudă au și murit, pentrucă nu numai că nimic
nu s-a mângăiat de către d-voastră, ci încă și cu cuvinte de ocară au fost
scoși  afară,  atâta  obiceiurile  pământului  acestuia  și  s-au  stricat!  Pe
semne că acesta nu este alt, fără numai un blăstăm dumnezeesc, care au
tulburat sfaturile cele bune și le-au cuprins întunericul păcatului, ca să se
prăpădească țara aceasta. Dar nu vă amăgiți, că veți rămâne d-voastră,
dacă ne vom prăpădi noi; că  dacă să strică temelia degrabă se strică și
casa. 
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... Și socotiți ce au rămas la d-voastră, fără numai un nume deșert,
o umbră și un fum pentrucă d-voastră nu sunteți dupăcum s-ar cădea ne
necăjim noi; aduceți-vă aminte de moșii d-voastră și vedeți fericiții acei
bătrâni cum se purtau. Oare ședeau să petreacă viața lor într-o  ocărâtă
lene? Oare se zăboveau după porturi muerești? și după întrecerea de a-și
face  case  mari?  Ba,  una  pregetia,  una făcea,  cătră  acela  întorceau și
gândurile și sfaturile lor, cătră folosul zic a pământului țării ..”.

„... La voi toate prisosesc și nu vă mulțumiți; ci și la lipsa noastră
vă lăcomiți ... 

Ce era mai ocărât decât  mâzda? că adevărat cine o primește este
lepădătura oamenilor”. 

Continuu mai jos cu extrase din Iorga (cf op. cit., pg. 449), pentru a
admira  fermitatea  revendicărilor,  luciditatea,  emanciparea  și  concizia
constatărilor:

”Voi nu sunteți din alt lut zidiți ... Fiind oameni și noi, trebuie să
avem  cele trebuincioase ... Unde să se auză vreodată milă în pământul
acesta?  ...  Acuma,  pentru  ca  să-și  afle  cineva  dreptatea,  trebuie  să
plătească. De ar străluci ca soarele adevărul, fără de dare să întunecă ... 

Vă  asămănați  cu  Dumnezeu:  puțin  au  rămas să  cereți  să  vă
tămâiem. Și de-ar fi vreo statornicie în starea voastră, nu mi-ar fi nici o
ciudă, dar sînteți și voi supuși unor întâmplări ... De osândă nu vă e frică,
căci pe semne nu credeți că este Dumnezeu ...

ORI NE FACEȚI DREPTATE ORI NE FACEM NOI 
... căci bătrânii noștri ne povestea că, nu știu, de mult oarecând, de

asemenea s-au buicit boierii ... Și ne zicea: 
PÂNĂ  N-AM  CRUNTAT  TOPOARELE  NOASTRE  ÎN

SÂNGELE LOR, NU NE-AM PUS LA CALE”.
 Românii  nu  au  produs  încă  o  revendicare  scrisă  mai  ferm,  mai

emancipată,  mai  directă,  mai  practică,  mai  modernă!  Marx  însuși  ar  fi
exclamat ... ardelenește: este un picuț cam prea de tot! 

Stilul și expresiile textelor de mai sus ne fac să-l vedem pe bietul
Sofronie călugăr la schitul lui din Cioara, și mai apoi prin cine știe ce colț de
Rusie,  sfâșiat  de  dorul  după  colinele  Ardealului.  Originea  ardeleană  a
autorului rezultă din context și mai ales din cuvintele și expresiile arhaice,
specific ardelenești, folosite cu îndemânare și cu iz ardelenesc, pe care mi-
am permis să le subliniez cu puțina mea pricepere în domeniu. 

Autorul  nu  poate  fi  un  moldovean,  deci  nu  poate  fi  Vartolomei
Măzăreanu, care a fost partener al lui Sofronie - un excelent cunoscător al
slavonei - în soliile principatelor la Ecaterina II, în compozițiile în slavonă a
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istoriei  și  a  lexicului  valah,  la  cererea  oficialităților  ruse,  în  suplicile
boierilor români către mai marii lumii. Putneanu Vartolomei Măzăreanu a
fost coleg la Kiev cu cei de care știm că au fost apropiați ai lui Sofronie: cu
Dimitrie Eustatevici, cu Paisie Velicicovschi și cu siguranță s-a întâlnit și cu
Filaret,  mitropolitul  Ungro-Vlahiei.  În  cunoscuta  scrisoare  adresată  lui
Sofronie, Velicicovschi îi oferea cazare la Putna. Deci, Sofronie nu poate fi
îndepărtat de Putna egumenului Vartolomei Măzăreanu, unde au fost găsite
aceste  scrieri!  Am văzut într-un text  anterior că Iorga indică și Moldova
printre presupusele locuri în care a murit Sofronie. Moldova-i mare! 

Lui Iorga nu-i puteau scăpa ardelenismele din textele pe care le-a
atribuit moldoveanului Măzăreanu, subliniate de subsemnatul. 

„Mâzda” = dobândă. 
Totuși, de ce l-ar fi ascuns Iorga pe Sofronie și aici!? Ca să se pună

bine  cu  Augustin  Bunea  și  cu  clericii  greco-catolici!  Ascunzându-l  pe
Sofronie  și  aici,  Iorga  a  stabilit  și  a  impus  -  prin  autoritatea  lui  adesea
tiranică - atitudinea istoricilor din prezent și din viitor față de aceste texte
teribile;  niciun  istoric  nu  a  mai  avut  și  nu  mai  are  curajul  să  conteste
autoritatea  lui  Iorga,  decum să  aibă  curajul  să  atribuie  aceste  texte  unui
ardelean, așa cum s-ar impune într-o primă etapă. Iar, pe de altă parte, s-a
stabilit  că  Iorga  a  greșit  atribuindu-i  lui  Vartolomei  Măzăreanu  și  alte
scrieri; deci, atribuirea scrierilor lui Sofronie lui Măzăreanu nu ar fi prima
atribuire greșită pe care Iorga a făcut-o lui Măzăreanu.  

Sofronie  de  la  Cioara,  episcopul  unit  Grigore  Maior  și  Iosif  II  au
organizat Răscoala lui Horea, pentru exterminarea ungurilor

Pornite  de  la  Sofronie,  revendicările  ar  fi  alarmat:  ANARHIE!,
lăsate pe seama unui Bartolomei Măzăreanu ele devin literatură.

Dacă  textele  de  mai  sus,  atât  de  ferm  revendicative,  ar  fi  fost
atribuite cunoscutului revendicator Sofronie de la Cioara, textele ar fi prins
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materialitate, numele lui Sofronie ar fi făcut mobilizarea generală. Așa, fără
Sofronie,  ele  sunt  ca  fără  atitudine:  literatură.  Deci,  Anarhia  devine  fără
Sofronie o atribuire extrem de subiectivă, o conspirație deocheată: hipsterii
s-ar fi îngrijorat - îngrijora-i-ar Sofronie - numai și numai de Sofronie de la
Cioara.      

Susțin  că  Sofronie  a  fost
coautor  al  Răscoalei  lui  Horea
pentru că acum știm cu certitudine7

că  un  alt  coautor  a  fost  episcopul
unit  Grigore  Maior,  prigonitorul
anterior al lui Sofronie (Pavel contra
Isus și celebrul reproș: Pavele, de ce
mă prigonești!). 

Sofronie  s-a  asociat  cu
Grigore  Maior  printr-un compromis
realizat de cei doi între ortodoxism și
greco-catolicism  -  la  25  ani  de  la
revolta lui Sofronie și la 40 ani de la
revolta  lui  Visarion  Sarai  (!)  -
întemeiat  pe  excelenta  relație  a  lui
Iosif II cu Ecaterina II a Rusiei, unde
trebuie să se fi aflat Sofronie (Noua
Serbie).  Cam  straniu  acest
ecumenism,  dar  marile  acțiuni  au

7  Pentru a nu fi acuzat că folosesc expresii dure, alarmiste, nefondate, prezint o copie după
pagina din cartea  Revoluția populară de sub conducerea  lui  Horea,  Ed. Militară,  Buc.,
1984, scrisă de Academician  Ștefan Prodan. Dacă există unele dubii  întemeiate față  de
autoritatea acestui istoric, amintesc aici, pentru a elimina dubiile față de planul sinodului de
la Blaj de „stingere a ungurimii”, și raportul lui Nicolae Densușianu. Și David Prodan a
prezentat acest plan și de asemenea a prezentat - cu rezervele lui, specifice, de care s-a cam
sătura  orice  om  cu  capul  pe  umeri  -  amestecul  lui  Grigore  Maior,  sinuciderea  lui
comandată, permisă ... ca o grație împărătească. Nu mai pot fi dubii nici chiar pentru mine,
care – așa cum am scris – nu mai am încredere în documente după ce am văzut cum le-au
mistificat habsburgii în special și occidentalii în general. Niciuna!   

Implicarea preoților greco-catolici în răscoală a fost și este de notorietate: coloana
răsculaților care se îndrepta spre Galda a fost condusă din Mogoș de preotul unit Sulărea,
cu o cruce roșie, existentă și azi.

Încă o dovadă a implicării lui Grigore Maior: crucea, menționată în textul de mai
sus, cules de Ștefan Pascu din acel raport menționat de Nicolae Densușianu, este o cruce
specifică  episcopului  greco-catolic:  aurită  și  cu  chipul  împăratului  pe  ea,  așa  cum  a
înfățișat-o țăranilor Crișan la Mesteacăn.  
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fost  făcute  numai  și  numai  de  cei  în  stare  de  astfel  de  compromisuri.
Dușmanul comun al celor doi, Grigore Maior și Sofronie, a fost identificat și
indicat de Iosif II în ... nobilimea maghiară. Exterminarea ei! Așa ne putem
explica existența unui Horea ortodox tocmai la sinodul organizat în 1782 de
Grigore  Maior  în  fieful  greco-catolicilor  de  la  Blaj:  pe  filiera  Sofronie.
Grigore Maior și Iosif II vor fi realizat că exterminarea tuturor ungurilor -
înscrisă fără echivoc în programul sinodului din Blaj din 1782, păstorit de
Grigore Maior, dar și în programul răscoalei din 1784 - nu se poate face fără
...  un ecumenism, adică fără asocierea prietenească a greco-catolicilor  cu
ortodocșii. Cum? Prin inventarea unui dușman comun: UNGURII! 

Așa se explică și preocuparea excesivă a lui Salis (recunoscută chiar
și de David Prodan), de a racola dintre valahi viitorii  coloniști  în Rusia!
Relația lui Sofronie cu Salis - pe latura colonizării  - trebuie să fi fost ca
relația cu Horea pe latura răscoalei; dacă cumva colonizarea și răscoala n-ar
fi  fost  totuna.  Sofronie s-a cunoscut cu Salis, în persoana căruia eu l-am
identificat pe Karl von Sacsen sau Charles de Saxonia, fiul Regelui August
III al Poloniei. Salis a fost surprins de zeci de ori în documentele menționate
de  David  Prodan,  cel  mai  reticent  istoric  față  de  amestecul  strănilor  în
răscoală: 

- „neamțul”, 
- „îmbrăcat nemțește”, 
- „în straie nemțești cu o stea mare, galbenă, în piept”, 
așa  cum  îl  și  vedem  în  imagine,  alături  de  soție  (Francesca
CORVIN  8  -Krasinska) și de fiica lor, ce va deveni bunica ultimului
Rege al Italiei. 

Pentru a afla cât mai multe despre Salis aka Karl von Sacsen, Iorga a
apelat la o metodă ingenioasă: i-a incitat pe doi istorici, pentru care germana
era limbă maternă, să caute după Salis, publicându-le articolele în  Revista
Istorică (apr-iun 1936:  Revoluția  lui  Horea de Carol Göllner  și  ian-mart
1937 Participarea lui Salis la răscoala țăranilordin Ardeal de M. Auner).
Teribil șiretlic. Auner l-a contrat pe Göllner: nu se poate dovedi existența lui
Salis în moțime. Dar pe la Deva și în jos pe Valea Mureșului, spre Lipova-
Radna, întreb eu? Ceea ce este de reținut în relația Salis-Sofronie este faptul
că Salis le-a promis rușilor în 1784, înaintea răscoalei, că va duce în Rusia
300.000 de valahi din Transilvania. Nu se spune când, dar este evident că
după ce valahii i-ar fi exterminat pe unguri! 

8 Blazonul familiei este chiar CORVINESC; constă în clasicul corb cu inelu-n cioc; și-au
revendicat origini corvinești. 
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Lucrătură nemțească: valahii au fost atrași de Iosif II, prin Grigore
Maior și  Sofronie,  împăcați,  să extermine toți  ungurii,  după care urma o
deportare-colonizare a acelor valahi în Rusia (probabil în Crimeea, cum am
văzut că a scris în 1783 feldmareșalul Rumianțev). Și - cârnaț nemțesc cu
curechi, cu multă untură și bromhidroză nemțească - pe locurile ungurilor și
valahilor urma să fie aduși ... șvabi catolici din Germania lui Frederic II.
Sultanul nu s-a opus nici colonizării din 1751, condusă de Horvath și nici
celei din 1784, condusă de Salis9. Capetele încoronate ale lumii, formate din
trei nemți și-un turc, omogenizau populațiile! 

Planul lui Hitler de omogenizare etnică s-au inspirat din planul altor
trei nemți: Iosif II, Frederic II și Ecaterina II

Peste  mai  mult  de  150  ani,  putem  să  deducem  din  caracterul
continuu  al  planificărilor  nemțești,  că  Hitler  a  aflat  de  planul  celor  trei
capete încoronate și-un turban; în agenda personală, publicată recent, Hitler
vine cu mici ajustări la planul celor trei coroane + turbanul: 

„Dacă  ajungem  să  decidem  să  facem  din  Dunăre  un  fluviu  în
totalitate german, trebuie să facem cu totul altă politică. O soluție ar fi să
instalăm  de-a  lungul  Dunării  toți  germanii  din  sud-est  ...  Trebuie  să  ne
instalăm la Porțile de Fier pentru a nu lăsa pe nimeni să le blocheze”10. 

Planurile  lui Hitler  de a coloniza Banatul cu un milion jumate de
nemți aduși din Germania se bazau evident pe menținerea și pe adâncirea
disputei  dintre  unguri  și  români,  așa  cum este  exprimarea  lui  din  motto
acestei  lucrări.  Hitler  a realizat  cât  de mult  s-au muncit  habsburgii  ca să
creeze  o  permanentă  zâzanie  între  unguri  și  români.  Din  formularea  lui
Hitler, din jurnalul lui intim, din mottoul acestei lucrări, trebuie să înțelegem
mai  degrabă  o  speranță:  niciodată  românii  și  ungurii  nu  se  vor  putea
înțelege, chiar și dacă cineva le va deschide ochii și le va arăta că vrăjmășia
dintre ei a fost creată de nemți! 

Oare noi, ungurii și românii,  chiar nu ne putem reveni din prostia
asta însămânțată de habsburgi!?  

Bine, veți zice, dar ce legătură au toate astea cu Sofronie?! 

9 Aflăm din articolele celor doi istorici - puși de Iorga în căutarea lui Salis prin provocarea
harței - că ofițerii  austrieci, simțind cine era Salis, au întrebat autoritățle cele mai înalte
dacă patenta care le ordona prinderea și închiderea lui permitea și executarea lui imediată
sau era necesară trimiterea și încredințarea lui (Salis) la cele mai înalte autorități militare.
Da, așa să faceți, să-l trimiteți, sună răspunsul! Un pic comic!
10 Adolf Hitler, Însemnări intime și politice (1941-1942), Ed. Corint, 2017, pg. 498-499.
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-  Au,  pentru  că,  la  sfârșitul  războiului  ruso-turc  (1768-1774),
românii voiau să să emigreze în Crimeea, disperați că rușii îi părăseau și că
turcii reveneau. 

Evident  că  dintre  autorii  solicitării  de  emigrare  în  Crimeea  -
publicată  în  Genealogia  Cantacuzinilor -  nu  putea  să  lipsească  tocmai
Sofronie de la Cioara, arhimandritul, simpatizat de Ecaterina II și premiat de
ea! Sofronie era cel mai vizat de turci! Cert este că tătarii - abandonați de
turci  -  au suferit  atunci  una din deportările  masive ...  așa că colonizarea
românilor, amânată în 1774, va fi devenit cea activată de Salis, în 1784, cu
acoperământ  habsburgo-țarist  și  cu  know-how  din  partea  lui  Sofronie,
despre care mai c-am putea spune că încă nu murise și numai după această
informație referitoare la preluarea de către Salis a inițiativei de colonizare a
Crimeii. 

În  Crimeea  locuiau  câțiva  cantacuzini  islamizați,  dar  bine  plasați
social  printre  tătarii  de  acolo,  rude  de-ale  lui  Mihai  Cantacuzino,  care  a
devenit Ban după moartea fratelui său Părvu Cantacuzino și candidat pentru
exil în Moghilău, Rusia, la nord-est de Basarabia ... de azi. 

Ce putea face Salis în Crimeea islamică fără ajutorul competent al
bătrânului Sofronie! Nimic!

Salis a fost frate cu cumnatul lui Iosif II: Albert Casimir, duce de
Teschen, guvernator al Ungariei până în 1782 și partener al lui Iosif II în
1768, când au vizitat Banatul și Ardealul. Salis se afla în relația de cumnat
cu  sora  înpăratului!  Germana  are  și  cuvinte,  aflate  în  uz,  pentru
cumnat/cumnată,  care  nu  diferențiază  de  frate/soră.  Deci,  dacă  Salis  era
„frate” cu sora lui Iosif II, atunci trebuie ca Salis să fi fost „frate” cu Iosif II.
Asta știau și valahii de sub comanda lui Petru Muntean, ajunși din Muntenia
la Vurpăr și Vințul-de-Jos, pe Mureș, în redarea lui Nicolae Densușianu11:

... se duc mai departe, căci au să se întrunească la Galda,
unde vor primi noi ordine de la fratele  împăratului,  care
acum se află la Alba Iulia, și la Galda li se va spune ce au
să facă mai departe.  

      

11  Nicolae Densușianu, Revoluțiunea lui Horea în Transilvania și Ungaria 1784-1785, Ed.
Vestala, Buc., 2017, pg. 165. Neștiind relațiile de rudenie dintre Salis și sora lui Iosif II,
Nicolae Densușianu greșește în considerații: „Căpitanii revoluțiunii din 1784 răspândise cu
anume intențiune faimele aceste, ca să inspire mai multă încredere țăranilor despre voința și
ferma deciziune a împăratului să extermine nobilimea”, op. Cit., pg. 165. 
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Fratele împăratului era bineînțeles Salis! Documentele nu ne ajută
deloc să explicăm această situație, dar zvonuri da! 

De ce  ajung zvonurile  la  cei  de jos  și  îi  ocolesc  pe cei  învățați?
Pentru  că  cei  învățați  sunt  educați  să  creadă  numai  în  documente,  celor
simpli,  fiindu-le  indiferente  documentele,  gândesc  cu capul  pe  umeri,  ca
oamenii ...

Sofronie a operat sub identitate falsă, protejat de ruși
Arhimandritul  Gamail  Vaida  de  la  Cozia  scrie  în  1986  ceva  ce

trebuie să ne convingă că Sofronie a trăit sub identitate falsă: Sofronie de
la  Cioara  era  egumen  la  Cozia  și  în  20  iulie  1776.  Asta  înseamnă  că
Sofronie  a  rămas  la  Cozia  încă  doi  ani  după  venirea  turcilor  (1774),
dușmanii lui, dar și că a plecat în Rusia numai în 1776. Aflat, evident, sub o
altă identitate și urmărit de komisarii greco-catolici ai austriecilor și de turci,
Sofronie  trebuie  să  se  fi  simțit  foarte  stingher  la  Cozia,  la  Vieroși  sau
oriunde altunde în Muntenia, unde se va fi aflat. Totuși, relațiile lui Sofronie
cu Rusia trebuie să fi obligat domnitorii Munteniei să-i asigure viața, traiul. 

Acum,  după ce  l-am identificat  pe  Sofronie  de  la  Cioara  în  acel
călugăr ardelean din scrisoarea feldmareșalului Rumianțov către Potemkin
din 1783, înțelegem că ocrotirea lui Sofronie de oficialitățile ruse reise și din
scrisoarea feldmareșalului Rumianțov, pentru că nu este pomenit numele lui
Sofronie,  ci  doar  ...  un călugăr  ardelean.  Deși  erau sub turci,  domnitorii
principatelor au preluat de la ruși obligația de a-l ocroti pe Sofronie. Deci,
Sofronie a fost ocrotit atât de ruși cât și de domnitorii principatelor.

Mănăstirea  Vieroși  a  fost  înconjurată  cu  zidurile  cele  mai  înalte,
dotată cu tuneluri de refugii. Deci, Mănăstirea de la Vieroși, apropiată de
București  și  de  Mănăstirea  Căldărușani  unde  în  1783  se  afla  Filaret,
Mitropolitul  Ungro-Vlahiei,  îndeplinea  condițiile  de  siguranță  pentru
protejarea călugărului Sofronie de la Cioara. Sofronie putea fi protejat atât
de agenții Habsburgilor cât și de cei ai Sultanului. Fiți siguri că rapoartele la
care a avut acces greco-catolicul Augustin Bunea spun adevărul: Sofronie a
locuit formal la Mănăstirea Cozia, Râmnic sau la Argeș, dar în fapt a locuit
la Mănăstirea Vieroși, de unde putea și opera în siguranță. 

Toate cele de mai sus ar explica nesincronizările de care profită cei
care vor să-l minimalizeze pe Sofronie și să-l scoată din Vieroși. Un agent
de calibrul lui Sofronie putea fi mascat numai cu concursul autorităților, cu
sarcini precise,  primite de la oficilii  ruși,  pe care Sofronie îi deservea ca
nimeni altul. 
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Cu siguranță  că uneori,  în  anumite  perioade,  lui  Sofronie i-a  fost
atribuit un alt nume. Iată un capăt de dovadă, care se înscrie în siajul celor
menționate mai sus: 

- Din anul 1783 se păstrează o însemnare făcută cu penița cu
tuș pe pictura din pridvorul Coziei,  între Iacob și Avraam,
din  Paradis,  care  spune:  <<Acest  Sofronie  Arhimandrit  au
fost eg(umen) acestei mănăstirii Cozia, let. 7256 (1757)>>. 
-  În  documentul  din  1784,  ianuarie  22,  voievodul  Mihail
Constantin Șuțu se adresează egumenului  Coziei,  dar când
să-i indice numele, locul în acest act este gol: <<cuviosul Kir
....., egumenul acestei mănăstiri>>12.

Cine altcineva decât Sofronie ar fi putut face acea însemnare atât de
discretă, referitoare la Sofronie ca fost egumen la Cozia în 1757! Sigur că
Sofronie trăia 1783 și în 1784, cu identitatea ascunsă, sub alt nume, așa
cum trebuie să fi trăit și la Cozia sau Vieroși între 1774-1776, în 1783 și
1784. Deci,  mai  că  putem fi  siguri  că  Sofronie  era  în  viață  în  perioada
Răscoalei lui Horea.   

Din  analizele  mele  reiese  că  Mihai  Popescu,  cealaltă  enigmă  a
Răscoalei lui Horea, a fost tocmai Mihai Cantacuzino, cu care Sofronie a
operat în Muntenia în războiul ruso-turc (1768-1774). David Prodan a redus
și activitatea lui Mihai Popescu la racolarea de coloniști printre valahi. Dacă
nu acceptăm că a fost nici șa și nici altfel înseamnă că așa o fi fost!  

Regimentele „valahilor sârbizați” au primit în Rusia 
numele celor din Arad

Ștefan  Meteș  și  Silviu  Dragomir  au  făcut  eforturi  admirabile  și
emoționante pentru reabilitarea lui Sofronie, deci, au încercat să repare ceea
ce au stricat Nicolae Iorga și Augustin Bunea. 
Despre Sofronie a scris o lucrare echilibrată, foarte documentată și foarte
amănunțită  și  tânărul  profesor-preot  din  Deva,  Florin  Dobrei „Cuviosul
Sofronie  de  la  Cioara.  250  de  ani  de  la  începutul  miscãrii  sale  de
redesteptare bisericeascã”.Este o lucrare care luminează  discret  căile  lui
Sofronie, mie mi s-a părut chiar un pic inițiatică, cu o abordare ortodoxă dar
nu exagerată, istorică dar nu indiferentă la ortodoxie. Florin Dobrei conduce
scrisul  cu  o  simplitate  dată  de  har,  întocmind  o  sinteză  a  activității
călugărului Sofronie; îl citesc cu foarte mare interes: mă informează.

12 Gamaliil Vaida,  Cozia, vestita ctitorie a lui Mircea Voievod cel Mare, Ed. Episcopiei
Rîmnicului și Argeşului, RV – 1986, pg. 133 şi 137. 
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Revenim la Ștefan Meteș13: 

Astfel  în  1751-1752,  anexându-se  teritoriul  regimentului
sârbesc - în care erau și românii de pe Mureș - la județul
Arad  și  desființându-se  privilegiile,  cea  mai  mare  parte
dintre ei se hotărăsc să plece în Rusia … li  se fixează un
lung și bogat teritoriu, numit „Serbia nouă”, între Kiev și
Odșaț, pe care înființează vreo 40 de sate, dîndu-le numele
celor  de  unde plecaseră,  între  care  aflăm din  jud.  Arad
zece:  Pecica,  Nadlac,  Semlac,  Vilagoș  (Șiria),  Cuvin,
Glagovăț,  Ienova  (Inău),  Șoimoș,  Pauliș  și  Mîndruloc.
Țarevna le dă scutiri de dări și alte privilegii,  în schimbul
cărora conducătorii lor: Sevici și Horvath se obligă să facă
dintre ei 4 regimente de călăreți și 4 de panduri cu câte 400
de  soldați  de  fiecare  regiment.  Au  înființat  însă  numai  3
regimente care au participat  la războiul de 7 ani (1756 –
1763),  luptând  vitejește  sub  conducătorii  amintiți,  numiți
apoi  generali  în  armata  rusească.  Aceștia  sunt  cei  dintâi
români amestecați în mulțimea de sârbi, despre care avem
date precise că au emigrat în Rusia din sate numite arădane.
Moise  Nicoară  ne  dă  informații  prețioase  despre  acești
emigranți siliți: sîrbi și români în Rusia, cunoscând personal
nepoți ofițeri de ai acestor români din părțile arădane: 

„„Când au stricat  Habsburgii militarii
de lângă Mureș, care erau și sârbi dară
și români, acei militari mergând în țara
muscălească au fost bine primiți acolo
și au căpătat pământuri, așa încât acum
(1819)  sînt  sute  de  sate  românești  și
sîrbești. Afară de aceea, știe și aceea,
că rumânii aceia care s-au dus în țara
muscălească  în  așa  bună  stare  sunt
acolo, cît sunt regimente întregi numai
tot  de  rumâni  (precum într-o  bătălie,
dintre 4 frați anume Nico au picat trei,
unul era general, altul obșter (colonel),
al treilea maior și cel mai mic căpitan,

13 Emigrări  românești  din  Transilvania  în  secolele  XII-XX (Cercetări  de  demografie
istorică), Ed. Științifică, Buc. 1971, pg. 82.
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toți la un regiment românesc de husari.
Eu  însumi  am  cunoscut  mai  mulți
ofițeri  de  la  regimental  acela,  toți
rumâni,  precum  Protarescu,
Ghigorașcu și pe generalul Karșeanu””

Câți români au fost printre acei sârbi din Noua Serbie? 
- Peste 75%!

Ce  s-a  întâmplat,  cum  ar  putea  fi  explicată  creșterea  numărului
valahilor?! 

- Deoarece este cert că valahii și ... moldovenii noștri din regimentul
lui slavului Horvath nu au avut nici o șansă în Rusia (slavilor) să devină mai
mulți decât sârbii (slavi), înseamnă că valahii și ... moldovenii noștri au fost
mai mulți decât sârbii slavi chiar de la plecarea din Serbia spre Noua Rusie.
Să-mi spună cineva cum ar putea fi  interpretată  altfel  această  informație
preluată din Wikipedia! Am copiat din Wikipedia: Noua Serbie; conținutul
poate fi citit și de pe pagina în engleză, care, asigurându-ne că culegerea și
prelucrarea datelor aparțin altcuiva decât unui valah, ne asigură concomitent
și de obiectivitatea informației.

Fiindcă  nu  putem pune înmulțirea  valahilor  pe  seama unui  aport
substanțial  de  moldoveni  în  efectivele  lui  Horvath,  înseamnă  singura
întrebare rezonabilă și în rezonanță cu starea de fapt ar fi: 
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- De ce ar fi vorbit valahii la plecarea din Arad limba sârbilor, adică
o altă  limbă  decât  cea  pe care  au vorbit-o imediat  ce  au  ajuns  în  Noua
Serbie?! Sunt convins că știți răspunsul: pentru că „sârbii” erau valahi și la
plecarea din Arad și la sosirea în Noua Serbie, numai că, odată ajunși în
Noua Serbie, valahii nu au mai fost constrânși să vorbească în sârbă.   

S-a crezut și încă se crede că coloniștii din Noua Serbie au fost sârbi
și nu valahi, așa cum vedem acum; de ce?

Ivan Horvath (od Kurticz - de Curtici) a fost fiul lui Samuel Horvath,
locotenent-colonel în armata austriacă. 

Componența valahă a masei de coloniști ortodocși explică poziția de
lider a valahului Sofronie dar și originea valahă a colonelului Horvath, din
Curtici de Arad. 
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Primii husari ai tuturor împărățiilor au fost valahi, 
nici sârbi, nici unguri, așa cum s-a crezut  

Găsim  un  general  husar  cu  numele  Franz  Horvath  de  Bela  în
regimentul iliric de husari preluat, sub habsburgi, de valahul-peceneg Ferenț
Nadasdy de Fagaras - de la valahul Rudolf Cantacuzino, fiul lui Ștefan Vodă
Cantacuzino. În acest regiment de husari, creat de Contele Nicola de Havor,
a  activat  și  nepotul  episcopului  unit  Petru  Pavel  Aron  de  Bistra,  moț,
reclamantul ilegalitățile de la Câmpeni, din 1782, care a dus la „spargerea
buților”. Regimentul Kalnoky s-a numit prin 1758. 

În acest regiment de husari, Kalnoky, au activat Nicola Vasile Horea
(Ursu), Franz Bornemiza, nepotul episcopului Petru Pavel Aron. Puteți găsi
toate astea pe internet la „Dessewffy Hussars”; unul din frații generalului
Dessewffy  (fiul  lui  Dejeu?)  de  la  1848  a  avut  numele  Aurel  (cam
românesc)! 

Când mi se  întâmplă  să suspectez  originile  românești  ale  vreunui
magnat,  îi  caut  numele  în  regimentul  Nadasdi  de  Fagaras  –  Nicola  –
Dessenwffy  în  special  și  în  regimentele  de  husari  ale  puterilor  lumii  în
general. Dacă nu-i găsesc numele pe acolo, încep să cred că m-am înșelat,
iar dacă-l găsesc caut angajamentele aceluia cu capetele încoronate că va
crea regimente cu ... valahi, de care acei magnați s-au folosit ca de carne de
tun, invocând înrudirea de sânge. La asta a dus și duce hipsteria:  te faci
domn, dar la o adică te folosești conștient de numele consângerilor tăi, știind
că  ei  te  vor  urma cu devoțiunea  ce  oamenii  o  acordă  celor  din propriul
neam! 

Dacă veți adânci căutarea în trecutul husarilor, veți constata - după
studii îndelungate și colaționări migăloase - că primele regimente de husari
au fost constituite din valahi, nu din sârbi, nu din unguri, cum se zice. Cei
mai mulți husari au ajuns în centrul și în nordul Europei dintre valahii din
Slavonia și din Banat; acesta este și motivul pentru care originea husarilor a
fost  atribuită  sârbilor  și  croaților,  atât  de  unguri  cât  și  de polonezi.  Mai
târziu,  husarii  valahi  din  Ungaria  s-au  maghiarizat  un  pic  în  peroioada
curuților;  asta a făcut ca prusacii  și vestul Europei  să creadă că originea
husarilor este printre unguri. Citiți și o să vedeți că față de pretenția unei
singuri  origini  etnice,  așa  cum  ar  cere  orice  studiu  al  originii  etnice  a
husarilor, avem două origini ale husarilor. Este desigur vorba de o scăpare
dintr-o lipsă de exigenți și de consecvență, căci originea primilor husari nu
poate  fi  concomitent  sârbească  și  ungară.  Căutând,  eu  am găsit  că  atât
originea primilor husari sârbi cât și a primilor husari unguri a fost valahă,
adică românescă. De ce? Pentru că așa îi găsim pe valahi: equis. Călări, cu
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arc  și  cu  pană  de  fazan!  Arcașii  valahi  călări  erau  cei  mai  pricepuți  în
folosirea  arcului  cu  săgeți  otrăvite  și  cei  mai  pricepuți  în  ridicarea  de
întărituri.

Expresia
românească  a
bate  bărbuncul
sau  a  bate
bărbunca este
de fapt acel Joc
al Călușarilor -
pe  care feciorii
valahi  îl
practicau  într-
un  dans  de

autopromovare/vindere  -  care înseamnă atât  Recrutare,  adică  Verbunc în
germană, cât și Reclamă, adică Werbung, tot în germană.    

Pădurarul Popovici Siminic, 65 ani - din Bulza-Margina, Jud Timiș -
încă mai știe „versul”, adică jocul, din Călușarul:

- La rugămintea mea, Siminic a făcut pașii, salturile, bătăile cu un
firesc și cu o naturalețe uluitoare,

- „niciodată nu am fost mai fericit ca atunci când începea jocul”,
„parcă-l prindeam pe Dumnezeu de picior”, ... s-a aplecat în față
cu  vorbele  sub el,  să  nu-i  deslușim toată  emoția  care  l-a  dus
pentru un moment în cercul Călușarilor,

- trebuia să avem la pălărie o „peană” de fazan.  
Spre deosebire de Occident, în Rusia se știe că primii husari au fost

formați  din românii lui Apostol Chigheci și din regimentele călări ale lui
Toma Cantacuzino, care l-a părăsit  pe Constantin Brâncoveanu; știind că
mulți husari ruși au fost recrutați dintre cazaci, este de analizat câți cazaci au
fost ... valahi.

Mai  este  ceva  ce-i  distinge  pe  valahi  dintre  toate  neamurile:
NOMADISMUL.  Nomadismul  valah  a  creat  mercenearii  EQUIS (călări)
valahi și evident colonizările și husarii. Eu susțin: valahii au fost nomazi.
Deși nici nu i-ar fi trecut prin cap să scrie că valahii sunt nomazi, totuși,
Iosif II are cea mai clară descriere a nomadismului valah:

Slavo-Serbia sau a doua colonizare: a fost făcută de Ioan Sevici și
Raiko Preradovici  (1752-1753),  „în partea stângă a  stepei  Niprului,  între
râurile  Lugan și  Bahmut”.  „Sevici  și  Preradovici  au format,  din oamenii
veniți cu ei, două regimente de husari cu numele lor și două de pichineri”
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(Anton Golopenția,  Românii de la est de Bug, Ed. Enciclopedică, pg. 528.
Faptul că Savici&Preradovici au pleacat spre Rusia chiar în perioada în care
patenta de pedepsire emisă de Maria Teresa era în vigoare, confirmă o dată
în plus că Teresa era înțeleasă cu Elisabeta: să plece ortodocșii din Arad în
Rusia. 

Posibilitatea valahilor de a-și sârbiza numele 
a îngreunat catolicizarea sufletului 

Diferența între suflet  și spirit  este simțită  până în cea mai adâncă
fibră a valahului. Faptul că valahul a refuzat pe oricine ar fi încercat să-i
explice această diferență, a dus atât la neconștientizarea diferenței cât și la
necunoașterea faptului că valahul respinge catolicismul pentru că vede într-o
astfel de convertire înlocuirea sufletului cu spiritul. Aiasta Ba!

Am căutat pe cât am putut să nu reînviu ceea ce Augustin Bunea și
rapoartele  habsburgice  au  intenționat  permanent:  să  creeze  dihonii  între
valahi și sârbi, pe motivul că, vezi doamne, Episcopul sârb ar fi fost cel care
i-a împuternicit pe cei doi călugări - Visarion Sarai și Sofronie de la Cioara -
să  distrugă  unirea.  Anchetele  și  mai  ales,  apoi,  rapoartele  oficialităților
habsburgice  acuză  continuu  „intențiile  Episcopului  sârb”  de  a-și  extinde
episcopatul - din zona privilegiilor illirice - și în zona valahilor (vezi cazul
Hălmagiu),  constrângându-i,  printre  altele,  pe  valahi  să  își  sârbizeze  ...
numele  și  să  își  adapteze  limba  și  comportamentul  la  specificul  sârbesc.
Episcopul sârb ar fi făcut acest lucru sub dominație habsburgică, pe care ar
fi o mare greșeală să o vedem dispusă la astfel de toleranțe, și împotriva
unor catolici care au obligat valahii la ceva mult mai mult decât ar fi obligat
Episcopul  Sârb  (dacă  chiar  ar  fi  făcut-o,  ceea  ce  eu  unul  nu  cred):  la
schimbarea credinței! Căci nărod este tot cel care crede că Unirea cu Roma
ar fi fost și numai un singur moment lăsată de episcopii uniți fără intenția
perversă  de  a  schimba  credința,  „legea”,  adică  infrastructura  serviciului
religios, a obiceiurilor vechi ale valahilor, a superstițiilor lor! 

Căci  credință  fără  supersiții  „nu  să  există”,  golește  imensele
catedrale gotice și pune papii pe drumuri pentru a se uni cu enoriașii
între care au băgat și bagă zâzanie! 

Numai  clerul  și  istoricii,  de atunci  și  de  azi,  nu  sesizează  cât  de
motivată a fost teama permanentă a enoriașilor, valahi,  țărani simpli  - de
schimbări „în lege”, de orientările piezișe, papistășești, deși avem mărturii:

Ioan Giurgiu Patachi, episcop unit între 1723-1728, nobil
român,  de  copil  crescut  de  iezuiți  ...  Legal  n-ar  fi  ajuns
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niciodată episcop al uniților români – trecuse de tânăr la
catolicism  -,  disprețuitor  al  tradițiilor  bisericii  orientale,
mândru, despotic și intolerant ...
În 3 iunie 1728, o ultimă măsură (luată de Ioan Giurgiu, n.
mea)  contra  ortodoxiei:  invită  preoții  să  elimine  din
Liturghier eplicleza euharistică, formula de invocare a Sf.
Duh la sfințirea darurilor. 
... muri - zice-se - otrăvit.14     

Conscripția  comitatensă  (din  1733,  n.  mea)  menționează
cazuri când sătenii, văzând că preotul lor, trecut la uniație,
introduce inovații, își aduc preot ortodox din alte părți. E
cazul  comunei  Poiana-Bistra,  unde  preotul  Ioan  din
localitate, trecând cu Atanasie la catolicism, sătenii își aduc
preot  ortodox  din  Cib,  comitatul  Hunedoara,  pe  popa
Macarie  (Macavei  în  conscripția  episcopului  Inochentie)
hirotonit la București. Sau în Neagra, unde preotul local se
lasă  convins  de Adam Fitter  (iezuit,  „neamț  după nume,
ungur după sânge”, cum susține Iorga) să treacă la uniație,
sătenii  își  aduc  preot  pe  popa  Gheorghe  de  pe  Arieșul
Mare, hirotonit la Silistra. Uneori sătenii își aduc preoți din
Muntenia  sau  Moldova,  cum  fac  cei  din  Găbud  ...  în
comuna Lupu ...15   

Avertismentul  țăranilor  din  Călata,  Cluj,  ar  fi  numai  celebru  și
amuzant dacă n-ar fi alarmant: 

„Noi tot satul nu lăsăm legea și credința noastră în care ne-am
născut, e treaba popilor cu care credință vreau să ne unească, noi de
aceea nu vrem să știm, dar dacă vedem că vor să aducă  înnoiri între
noi, popă al nostru nu va fi”, David Prodan, Supplex Libellus Valachorum,
Ed. Enciclopedică, Buc., 2013, pg. 170. Ce ne facem fără țărani!

Deci, diversiunile habsburgilor pentru a crea zâzanie între români și
unguri, între români și sârbi și între români și sași - pe motive inventate, de
privilegii, de confesiune, pe diminuarea studiată a capacității noastre de a
14 Biserica Ortodoxă Română în Secolul XVIII,  Conscripții.  Statistici,  Ed. Urbana/Sibiu,
1991,  pg.  I  83,  publicată  de  N.  Beju  și  Keith  Hitchins,  apud.  Vasile  Lechințan  în
introducerea la cartea „Horia – munte al vrerilor noastre”, de Ion Mărgineanu, Alba Iulia,
2000, pg. 11.
15 Biserica Ortodoxă Română în Secolul XVIII,  Conscripții.  Statistici,  Ed. Urbana/Sibiu,
1991, pg. I 89, publicată de N. Beju și Keith Hitchins.
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reacționa  și  de  a  ignora  nemernicii  și  komisariate  umilitoare  -  a  fost
preluată,  exersată  și  transformată  de  mulți  clerici  greco-catolici  într-o
activitate permanentă (uneori preluată cu totul de la iezuiți), care le-a creat
acelor  clerici  deprinderi  și  reflexe:  de-a  băga  zâzanie.  Nicolae  Iorga  a
preluat  de  la  Augustin  Bunea  sarcina  de  a  băga  zâzanie  între  români  și
celelalte neamuri din Ardeal; asta ne-a făcut să nu vedem că ortodoxia a fost
dezavantajată și disprețuită sistematic odată cu valahii și tot de aceea nu-l
vedem nici pe Sofronie și nici faptele lui. 

A cere românilor să devină greco-catolici ca să devină capitaliști este ca
și cum i s-ar cere lui Max Weber să-și redefinească criteriile 

Komisarii-activiști  ai  occidentalizării  și  deci  ai  capitalizării  invită
românii ortodocși la revigorarea greco-catolicismului, numit „bizantinismul
latin” de unul din acești komisari invitat în aprilie a.c. la Arad. Nu mă miră
că acești komisari-activiști - care n-au atins nici măcar stadiul de ideolog
capitalist - nu știu că Max Weber a poziționat protestantismul capitalist în
opoziție  tocmai  cu  catolicismul  feudal,  în  celebra  sa  lucrare  „Etica
protestantă  și  spiritul  capitalismului”.  Că  asta  li  se  poate  reproșa
komisarilor-activiști care promovează capitalismul în România, în preajma
vizitei  papale,  pe  model  greco-catolic:  se  pricep  de  minune  să  creeze
conceptuțuri  cu  care  construiesc  ticăloșii  și  se  contrazic  cu  dezinvoltura
hipsterului proteguit! Teoriile lui Max Weber au rezistat timpului destul de
binișor,  deci,  un  pic  de  pricepere  și  un pic  de  atenție  la  relaționarea  cu
teoriile consacrate și la contradicțiile interne ar trebui să existe chiar și în ...
„dilematica” activitate de komisar-activist mijlocit și proteguit.  

În timp ce Max Weber (1864-1920) se raporta la catolicism ca la un
model  feudal,  anticapitalist,  antiprogresist,  în  chiar  același  timp - 1904 -
Nicolae Iorga (1871-1940) încuviința reproșurile habsburgilor care spuneau
că din născare n-avem capacitate de a cunoaște și de a ne civiliza, că suntem
rău intenționați, că refuzăm progresul când tocmai ei, habsburgii, erau cei
care făceau tot ceea ce puteau ca valahii să nu fie recunoscuți ca nație, să nu
aibă acces la informație, să rămână în feudalism, să fie exploatați la sânge,
să fie ținuți la gard prin MCV-urile de atunci de la a doua leopoldină (1701)
până  în  1918.  Există  intelectuali  valahi,  care  și  acum -  când  UE aduce
pakistanezi  și  sud-africani  fără  să-și  facă  griji  că  nu  i-ar  putea  educa  și
integra - încuviințează această dovadă indubitabilă de escrocare a valahilor.  

Să nu-i înjur?!
Habsburgii  i-au  menținut  pe  valahi  într-o  permanentă  stare  de

feudalism, pentru că habsburgii  au realizat că nu pot menține privilegiile
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magnaților concomitent cu emanciparea valahilor. Cine să le fi fost ostași,
cine să le fi lucrat câmpurile, cine să le fi substituit progresul care avansa și
emancipa în Occident?! 

- Mâinile valahilor! 

Sofronie a lăsat românilor îndemnul de a se asocia cu polonezii, 
pentru  că  singuri  rămân  niște  bieți  coloniști  în  dușmănie  cu  alți
coloniști 

Prin  atitudinile  acestea  răbdurii  și  tolerante,  noi,  valahii  am ținut
magnații  habsburgilor  într-un  feudalism  care  ...  i-a  dus  la  dispariție.
Amintirile  descendenților  privilegiaților  habsburgilor  sunt  întreținute  de
trecutul luxos, feudal; ei nu pot uita nici privilegiile, dar nici plăcerea cu
care ne umileau. Din când în când și tot mai des ei ar redeveni NOBILI. 

Popa valah Ioan - cu numele sârbizat în Ioan Abramovici - a ridicat
în 1759 un steag, un glas și-o revendicare de neuitat,  cerând Împărătesei
Elisabeta - pe urmele „sârbilor” lui Sofronie -  deschiderea porților Rusiei:

Dacă-i trebuie cătane înălțatei Crăiese, valahii merg și, unde
trebuie oameni, tot valahii merg, și sașii nu merg, și celelalte
neamuri iară nu merg și, tot numai valahii merg ... 
Și porție dăm noi, valahii, mai mare decât celelalte neamuri
care sânt în Ardeal, și ei spun că al lor e pământul. Cvartire și
forșpan (cai, vite de jug pentru transporturi) dăm mai mult
noi, valahii, decât orice alte neamuri laolaltă”. 

Sofronie  i-ar  face  să  își  amintească  și  să  le  fie  teamă  să  mai
feudalizeze  atât  de  cumplit  și  de  mizerabil  pe  cum au făcut  și  pe  cum,
mințind și eludând trecutul, intenționează să facă în prezent16!      

După experimentul ratat cu Rusia, Sofronie a realizat ca nimeni altul
până a Ion Câmpineanu și prințul polonez Adam Csartorisky, în 1838-1839,
că reconstituirea unei Dacii independente este prea iluzorie și că o Dacie
independentă va fi o colonie permanentă,  pentru unii sau pentru alții.  De
aceea Sofronie a organizat tot timpul o asociere,  un parteneriat,  adică un
„târșag”,  al  celor trei  principate  cu Polonia,  cu Serbia,  cu Bulgaria  și cu
Grecia:  de  la  Marea  Baltică  la  Marea  Adriatică  și  Marea  Neagră.
IMPERIUL INTERMARIUM. O viziune genială.  De fapt eu pot chiar și
dovedi existenței acestui proiect, prin excelență sofronian, încă din perioada

16 Nicolae Iorga, Istoria românilor din Ardeal și Ungaria, Până la mișcarea lui Horea, Ed.
Saeculum I.O., vol. I, pg. 433. 
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războiului ruso-turc din 1768-1774, fără cunoștința Rusiei și evident peste
vrerea celor trei capete nemțești încoronate. 

Am scris despre relația lui Sofronie cu Salis aka Karl von Sacsen,
asociatul lui Horea. Acest Salis, fiu al Regelui Poloniei, a fost până în 1765
Duce de Curlanda, un ținut învecinat cu Marea Baltică. Ecaterina II i-a luat
ducatul în 1765, an în care moare și Augustus III, tatăl său, Regele Poloniei.
Ecaterina II s-a îmbârligat cu Potemchin și l-a expediat pe Poniatowschi,
fostul amant polonez ținut în Rusia, pe tronul Poloniei. 

Neamurile  soției  lui  Karl  von  Sacsen  din  Polonia  au  constituit
Confederația  de  la  Bar,  au  strâns  bijuteriile  tuturor  doamnelor  poloneze
„patrioate” și au convins turcii să pornească război contra rușilor; unul din
scopurile Confederației de la Bar - condusă de doi frați, unchi ai Franciscăi-
Corvin,  soția  lui  Salis  și  de  Casimir  Pulaski,  amantul  ei  discret  -  era  și
instalarea lui Salis aka Karl von Sacsen ca rege al Poloniei. 

Eu pot emite prea multe presupuneri temeinice referitor la începutul
relației lui Salis cu Sofronie, ca să nu am astfel dreptul să pretind că este
esclus ca această relație să nu fi existat așa cum presupun. În câteva scrisori
ale boierilor munteni - care au fost create de Sofronie-Vereșanul, așa cum
am văzut că se destăinuiau și se căinau boierii înșiși - se cerea puternicilor
lumii,  raportat  la  teama  de  reinstalarea  turcilor,  să  creeze  Munteniei  o
situație  aidoma  Curlandei  în  raport  cu  Polonia.  Dar  aceste  scrisori  ale
boierilor,  referitoare  la  Curlanda,  către  Frederic  II  și  către  Ecaterina  II,
solicitau  o absurditate,  deoarece Curlanda fusese preluată  de Rusia  de la
Regatul Poloniei! 

Ce cereau „boierii” de fapt și mai ales ce să înțelegem noi de aici?! 
Este evident că nici Nicolae Iorga nu a înțeles nimic din menționarea

Curlandei, deși ne prezintă conținutul acelor scrisori17 și la fel de evident

17 Nicolae Iorga, Istoria românilor, Reformatorii, Ed Enciclopedică, 2015:
- pg. 226: „„Nimic nu se schimbă în 1771, când diplomația prusiană, reluând ideea unei
despăgubiri a polonilor cu cele două principate, se gândea să le lege numai de regat prin
„doi prinți naționali sau străini”, în situația ducelui de Curlanda””. Ce puteți înțelege de
aici? Mai nimic! Este clar că textul conține un cifru, cunoscut numai de expeditor și de
primitor.
- pg. 231: „se ridică, supt inspirația prusiană, ideea lui Frederic al II-lea de a se face din
cele două țări, unite, o a doua Curlană supt ce a mai rămas din regatul polon”. Și aici se
cere un pic de atenție; memoriul este înaintat Ecaterinei II, care-i luase Curlanda lui Salis în
1765 ...  ar  fi  o lipsă de diplomație prea mare ca să pomenești  de Curlanda într-un text
adresat Ecaterinei II. Deci, și aici este mai degrabă un mesaj.
-  pg.  233:  înțelegem că după pacea  de la  Kuciuc-Cainarghi  „se relua  planul  Curlandei
românești” ... nepricepând nimic din pomenirea repetată a Curlandei în aceste texte, Iorga
face acel joc al temătorului de ridicol: se preface că știe despre ce-i vorba, deși nici gând ... 
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este  că  nu  a  înțeles  nimic  nici  Banul  Mihai  Cantacuzino,  autorul
Genealogiei Cantacuzinilor, care reprezenta Muntenia oficial și din cartea
căruia  Iorga  a  preluat  acele  scrisori  referitoare  la  Curlanda.  Deci,  ce  să
înțelegem din menționarea Curlandei în acele scrisori?

- Că acele scrisori - concepute de Sofronie-Vieroșanul - cereau lui
Frederic  II  și  Ecaterinei  II  -  în  numele boierimii  muntenești  -
instalarea  lui  Salis  -  fost  Duce  al  Curlandei  -  ca  principe  al
Munteniei și Moldovei. 

- Sofronie miza pe faptul că nobilimea constituită în Confederația
de la Bar va reuși să îl înlăture pe Poniatovschi și că împreună cu
românii vor reuși să constituie un Comonwelth, la fel ca și cel
Polono-Lituanian,  în  care  intrau  și  principatele,  cu  sau  fără
Curlanda, având ca rege pe Salis.         

Proiectul Intermarium a lui Sofronie a fost preluat suspect de precis,
în 1838-1839, de prințul polonez Adam Csartorisky, fost ministru de externe
al Rusiei și fost ambasador al Rusiei la Paris, care s-a deportat la Paris, de
unde  a  luptat  împotriva  Rusiei  de  această  dată,  pentru  constituirea
Imperiului  Intermarium. Motivele erau aceleași:  Polonia,  Dacia,  Serbia și
Ungaria erau prea slabe ca să poată face față singure imperiilor învecinate.
Trebuia să se alieze ca într-o alianță, ca într-un Commenwelth.

Nu trebuie  să uite nimeni,  niciodată că,  vorba lui  Frederic  II:  nu
există nici un loc pe harta lumii în care să se poată spune că habsburgii au
făcut bine. Catolicii au învățat să facă la fel de la ei și ei de la catolici. Deci: 

- Ajutarea  habsburgilor  de  către  polonezi  în  1683,  prin
depresurarea Vienei, a dus la desființarea Poloniei în trei rânduri,

- Ajutarea habsburgilor de Rusia în 1849 a adus Rusia după numai
opt ani în poziția de asediată de toate puterile lumii în Războiul
Crimeii (1856).

Deci, este contraindicată ajutarea occidentalilor și a catolicilor, este
contraindicat să fie ascultați cu obediență, este contraindicat să fie crezuți.

Trebuie să îmi dați dreptate ... 
- Dovezile și argumentele mele sunt atât de tari încât mă pot lipsi de

încuviințarea  voastră.  Pentru  că  nici  nu  putea  fi  altfel,  puteți  numai  să
constatați, fără să puteți revendica nici cea mai mică contribuție. 

Doare! Întotdeauna doare când lăsăm odată cu capul și sufletul pe
mâna colonizatorilor  și când nu mai avem țărani să vegheze la „legea și

389



credința  noastră”; că de pierdeați  numai religia,  oricare ar fi  fost,  nu era
mare pierdere, dar prea mulți v-ați pierdut credința.

Un ultimo argument:  au plecat  mai  mulți  valahi  decât  sârbi  spre Noua
Serbie, în Rusia, și pentru că valahii erau singurii nomazi ai Europei, … sau
la porțile Europei. Asta se vede și din dimensiunea „ciobăniei”. 

Valahi  nu  au  fost  legați  de  pământ,  ca  sârbii,  ci  de  turmele  lor,
chemate de „sitiile” (pământ cu sărături, cum se află în Șicula-Grăniceri), pe
care creșteau ierburile pustelor nord-pontice, ca în pusta Otlăcii. 
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Un cadou pentru Împărăteasa Maria Tereza

Eugen Marius Fernolendt,
 Timișoara

Abstract:
Noble  Reinholdt,  Trihont's  owner  of  the  land,  asks  the  Imperial

Chancellery for permission to move the village closer to his mansion.
In  order  to  receive  approval,  he  sends  a  gift  to  the  Imperial

Chancellery and especially to Emperor Maria Theresa.
The gift  consists  of the best  and most beautiful  food on its  field,

which was delivered in a very large cart.
The well-received gift solves the noble request on the spot.

Keywords:  Trihont, nobil, strămutare, castel

Au trecut câteva sute de ani, de când o ceată de oameni fără busolă
s-au  oprit  din  peregrinarea  lor  continuă,  pe  drumul  croit  prin  negura
vremurilor spre propria existenţă de sine stătătoare, a unei comunităţi umane
gurahonţene.

Orice comunitate de oameni constituită de-a lungul unei perioade de
timp, prin trăirile sale interne îşi scrie singură istoria.

Instaurarea domnaţiei habsburgice în toată zona, a dus la schimbarea
stăpânilor  de  pământ,  s-au  format  imense  domenii  erariale  care  erau  ale
statului şi care au început să fie vândute.

Noii proprietari de provenienţă burgheză au trecut la implementarea
modelului prusac de activitate.

Comunitatea  creştea  numeric  pentru  că  în  cazul  acesta,  familiile
bune făceau copii mulţi.

Trihonţul  ajunsese  să fie  reprezentativ  prin  felul  de organizare  şi
rezultatele muncii acestor oameni.

Relaţiile dintre oameni se extind, ajungând până la urmă la înrudiri
şi formarea de noi familii.

Faptele amintite până aici, ca şi cele ce vor urma par să fie numai
poveşti,  par  să  fie  numai  literatură  curată.  Aceasta  ţine  de  lipsa  acută  a
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documentelor istorice care să le ateste, Gurahonţul fiind foarte rar trecut în
hărţile  din aceea vreme.

Se  povesteşte  că  odinioară,  acolo  la  Trihonţ  trăia  o  seminţie  de
oameni puternici, dârji şi nesupuşi.

Ei  şi-au  apărat  moşia  şi  drepturile  faţă  de  “domnii  străini”  care
doreau să îi alunge de pe pământurile lor.  Luptele grele duse cu cotropitorii
şi victoriile obţinute au făcut ca ei să rămână pe veci în aceste locuri.

Identificând  vatra-matrice  a  Gurahonţului,  senatorul  Petre  Ugliş
Delapecica, în Monografia Sa ne atrage atenţia că: “  nu ştie nimeni să spună
când a luat fiinţă Tri-Honţul, pentru că toţi care s-au născut şi au crescut
aici, aşa l-au aflat din moşi-strămoşi şi aşa l-au lăsat...”.

Toponimul  Tri-Honţ  există  şi  azi  pe  hărţile  silvice  denumind  un
perimetru aflat în inima condrilor, pe Valea Honţişorului, spre nord-est la o
depărtare de 10 kilometri faţă de sat. 

În  zona  aceea  s-au  constituit  satele  tradiţionale  româneşti,  în
interiorul sau în jurul crângurilor, unde se aşezau oamenii pe baza relaţiilor
de înrudire care se extindeau până la întemeierea  de noi familii.

Noul stăpân de pământ care a venit să se instaleze aici era un nobil
vienez, mare şi un foarte bogat moşier ce se numea Reinholdt.

După ce a vizitat satul, cu firea lui domoală şi constructivă, a ajuns
la concluzia că acest sat nu se va mai putea dezvolta din lipsă de teren, de
spaţiu pe care să se întindă şi aglomeraţia umană, sătească este prea mare.

Nobilul Reinholdt fiind un executant perfect al ordinelor primite de
la  Viena,  a  început  prin  a  cocheta  cu  ideea  restrângerii  şi  regrupări
perimetrelor satelor de pe domeniul să, în contextul creşterii suprafeţei pe
care  aceştia  să  se  desfăşoare  şi  unde  să  fie  spaţiu  mai  mult  pentru
reproducerea şi creşterea numerică a populaţiei.
             Nobilul Reinholdt de la Viena a parcelat din moşia sa, în contul
pământului de pe Copăcel,  144 de parcele pentru strămutarea pe actualul
loc, deşi vechiul sat avea numai 36 de case, teren pentru biserică şi şcoală.

A acordat facilităţi oamenilor, cum ar fi: lemn de construcţie, piatră,
var şi a contribuit la construcţia bisericii şi a şcolii.

Astfel, noul stăpîn al acestor locuri, venit să se instaleze aici, era un
nobil vienez, un mare moşier, foarte bogat care se numea Reinholdt.

O fire domoală dar constructivă, după ce a vizitat satul, a ajuns la
concluzia ca acesta nu se mai poate dezvolta din lipsă de teren, de spaţiu, pe
care să se întindă şi că aglomeraţia umană este prea mare.

De îndată s-a apucat să îndrepte  situaţia.
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Pentru  aceasta,  singura  soluţie  la  îndemână  ar  fi  fost  mutarea
oamenilor de aici pe altă locaţie, unde să fie spaţiu mai mult, ţinând cont de
creşterea numărului de populaţie.

Astfel,  nobilul  Reinholdt  se  înscrie  printre  cei  care  puneau  în
aplicare dispoziţiile date de Cancelaria Imperială.

Curtea  Imperială  de  la  Viena  a  început  să  ducă  o  politică  de
restrângere şi regrupare a perimetrului satelor, care aveau gospodării răzleţe
ce comunicau între ele prin poteci şi cărări, pentru că nu exista nici uliţă şi
nici drum de acces.

În Transilvania, Banat şi Oltenia s-a început acţiunea de modernizare
a  satelor  pentru  ca  în  felul  acesta  să  se  facă  impozitarea  tuturor
gospodăriilor,  gospodarii  să-şi  plătească  în  totalitate  obligaţiile  faţă  de
stăpânul de pământ, iar Imperiul să poată controla mai bine pe săteni pentru
ca aceştia să nu mai poată fugii de pe moşii.

Reprezentanţii Curţii Imperiale şi cu nobilul deţinător de pământuri,
parcelau noua suprafaţă unde avea să fie satul şi repartiza fiecăruia câte o
bucată de pământ.

Acţiunea de strămutare nu trebuia să depăşească o perioadă de doi
ani.  Casele nou construite trebuiau să aibă cameră, bucătărie şi cămară, să
fie făcute din lemn pentru a se construi repede şi să aibă ferestre la stradă.

Unde  nu  exista  lemn  trebuia  să  se  utilizeze  cărămidă  nearsă  şi
lemnul recuperat de la casele demolate de pe vechea aşezare.

Curtea  Imperială  supraveghea  din  umbră  desfăşurartea  acestor
transmutări şi lua măsuri împotriva celor care nu se supuneau.

De multe  ori,  prin această  transmutare de la depărtări  mai mari a
unor aşa zişi colonişti, luau fiinţă şi alte sate cu denumiri noi.

Cu  aprobarea  directă  a  Împărătesei  Maria  Tereza,  Cancelaria
Imperială a emis un decret care cuprindea toate condiţiile de strămutare a
satelor aflate pe teritoriul ce aparţinea imperiului austro-ungar.

Decretul  stabilea  că  nobilii  care  dispun  de  terenuri  agricole
cumpărate  sau  sunt  împroprietăriţi  cu  astfel  de  suprafeţe,  li  se  permite
strămutarea satelor, atunci când acestea nu au o vatră corespunzătoare.

Decretul  stipula,  de  asemenea,   că  prin   această  strămutare  să  se
urmărească , în primul rând, apropierea satelor de conacul boieresc pentru
ca mâna de lucru a iobagilor să fie cât mai aproape şi în al doilea rând, cu
ocazia  strămutării  să  se  facă  şi  o  sistematizare  a  localităţilor,  pentru  ca
acestea să arate ca cele existente în zona Bayern de la noi.
             Venit de la Viena, Nobilul Reinholdt cunoștea foarte bine cum se
desfășoară lucrurile pe la Cancelaria Imperială.  Dacă ești atent cu cei ce
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lucrează acolo și mai ales cu Împărăteasa Maria Tereza, trebuințele tale se
rezolvă repede și bine.

Nu a stat să se gândească prea mult și a trecut la acțiune, începând
să pregătească tot ce era necesar pentru ca alături de planurile de strămutare
a Trihonțului, să trimită la Viena și un cadou substanțial pentru Cancelaria
Imperială și în special pentru Împărăteasă.

A  dispus scriitorilor lui să facă un plan  în care să se prezinte locul
unde va fi mutat TriHonţul şi sistematizarea acestuia

De asemenea, a cerut meșterilor rotari să construiască un atelaj,  o
căruță cu mult mai mare decât cele obișnuite, cu roți zdravene , care să țină
la drum lung și greu.

Când  a  fost  gata  materialul,  a  căutat  un  om  mai  tânăr  şi  mai
dezgheţat pe care să-l trimită la Viena, la Cancelaria Imperială.

A găsit cel mai potrivit om din comunitate şi anume, pe stră-, stră-,
nepotul  celui  care  a  descoperit  locul  unde  s-a  aşezat,  pentru  prima  dată
localitatea Tri-Honţ.

Sub  supravegherea  nobilului  Reinholdt,  într-o  căruţă  nouă  şi  mai
lungă decât cele normale, a început să se încarce din bunurile ce se găseau
pe proprietatea lui: putini de brânză telemea, miere de albine,  lăzi cu fructe
din grădină, toate culese cu mâna şi încă cu bruma pe ele, saci cu cartofi tot
unu şi unu, un  butoi cu ţuică de prună, un butoi cu vin, şi,  în fine,  trei
curcani de toată frumuseţea, care au fost spălaţi pe picioare.  Cu ajutorul
unei pânze mari de in, ţesută în război, s-a pus pe căruţă un  coviltir.

După ce a istrăvit  încărcarea atelajului,  nobilul  îl  chemă pe Iova,
curierul său, ca să îi dea ultimele dispoziţii.  Cu ajutorul tălmaciului îi spuse
acestuia:

-    Te duci la Viena, la Cancelaria Imperială şi intri pe poarta din
spatele palatului.  La poartă arăţi scrisoarea din plicul acesta alb şi ei te vor
îndrepta spre magaziile palatului.  Acolo arăţi scrisoarea galbenă şi va veni
o persoană la care  să dai plicul cel mare.  Apoi te uiţi cum se descarcă ceea
ce am trimis eu, ca să nu se strice nimic.  Vă vor da un loc unde să dormiţi şi
unde să legaţi caii.  Cînd aţi primit răspunsul puteţi veni acasă.  Cred că în 5
zile ajungeţi la Viena. Să vă opriţi noaptea pentru odihnă şi să hrăniţi caii.
Ai aici în punga asta bani pentru drum. Ai grijă de ei că sunt mulţi.  Am
toată  nădejdea  în  tine  că  ve-i  face  treabă  bună.  Pregătiţi-vă  şi  porniţi  la
drum. Vreau să văd dacă eşti tot aşa de descurcăreţ ca şi străbunicul tău,
care a găsit locul acesta pentru satul vostru.

-    Am să încerc, Înălţimea Voastră!  Am să încerc.
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Şi au pornit la drum lung şi plin de pericole.  Iova înainte, călare, pe
un cal frumos primit de la grajdul domnesc şi după el Vasi vizitiul cu căruţa
plină ochi cu bunătăţi de la TriHonţ.

Drumul a fost lung, dar au ajuns cu bine la Viena,  ba chiar şi la
Cancelaria Imperială.

Scoase scrisoarea albă şi o arătă portarului, care trimise imediat pe
cineva să cheme persoana care îi conduse la magaziile Castelului.

La magazii, scoase scrisoarea galbenă şi o altă persoană a apărut şi i-
a luat plicul cel mare.

Imediat a început descărcarea căruţei.   Magazionerul şi-a notat cu
conştiinciozitate ce au adus băieţii şi a trimis lista la cel ce a luat plicul cel
mare.

Împreună cu lista de produse, plicul cel mare a ajuns la Cancelarul
Imperial,  care  tocmai  îşi  pregătea  mapele  cu  corespondenţă  pentru  a  fi
văzute de Înălţimea Sa Împărăteasa Maria Tereza.

Când a dat cu privirea de lista de bucate sosite, luă actele şi le puse
mai în faţă, în mapa reginei.

În momentul acela regina trase de clopoţel, semn că îl va primi cu
corespondenţa.

Cancelarul  deschise  mapa,  prezentă  vreo  două-trei  acte  pe  care
regina le semnă, apoi veni rândul scrisorii cu pricina.

-   Înălţimea Voastră, am primit o scrisoare prin care se solicită să
aprobaţi strămutarea unui sat pe nume Grohonch din comitatul Arad, ca să
fie mai aproape de castelul nobilului Reinholdt, stăpânul locului. Scrisoarea
prezintă şi un plan de sistematizare după modelul Bayern de la noi. Drept
mulţumire  pentru  efortul  Dumneavoastră  de  a  gândi  pentru  iobagii  din
ţinutul  său,  a  trimis  o  căruţă  mare,  plină  de  produse  unul  şi  unul  din
grădinile de pe  moşia sa.  Iată şi lista acestor produse, care au intrat  în
pivniţele castelului nostru.

Împărăteasa  luă din  mâna Cancelarului  lista  şi  o  cercetă  cu luare
aminte. La sfârşit, râse cu poftă atunci când dădu peste  ultima poziţie: ”Drei
schohne  grosse  Putten  mit  gewaschene  Beine”,  adică,  în  traducere,  trei
curcani mari şi frumoşi, spălaţi pe picioare.

-    Planul de sistematizare este bun ? întrebă Împărăteasa.
-    Este foarte bun, Înălţimea Voastră! răspunse Cancelarul.
-    Se aprobă, Domnule Cancelar, cu condiţia ca în doi ani să fie

gata mutat în altă parte.
Cancelarul a dat actele la cineva ca să se redacteze răspunsul, apoi l-

a prezentat Reginei pentru semnare. 
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După ce  Înălţimea  Sa,  a  semnat  cu  pana  de gâscă  aurită  la  vârf,
aprobarea  solicitării  nobilului  din  comitatul  Arad,  Cancelarul  a  dat-o
imediat spre rezolvare

-    Dar, spune-mi, domnule cancelar, cine este îndrăzneţul nobil care
face aşa ceva?

-   Înălţimea  Voastră,  este  nobilul  Reinholdt  din  Viena,  care  a
cumpărat o jumătate de ţară în comitatul Arad.  El solicită această aprobare
ca să poată transmuta iobagii mai aproape de castelul său.

Când  totul  a  fost  gata,  un  aprod  i-a  căutat  pe  băieţi  şi  le-a  dat
scrisoarea cu răspunsul. Aceştia s-au pregătit în grabă şi au plecat spre casă.
Drumul de întoarcere a fost mai uşor, căruţa fiind goală şi caii odihniţi.

Ajunşi acasă, nobilul i-a primit şi l-a ascultat pe Iova povestind cum
s-au descurcat ei la Cancelaria Imperiului.

Iova  a  făcut  socoteala  din  cap  cam  cât  a  cheltuit  pe  drum  şi  a
înapoiat restul de bani.

Nobilul Reinholdt s-a mai uitat odată la ei, a desfăcut punga cu bani
şi i-a dat fiecăruia câte un florin de aur drept răsplată pentru o treabă bine
făcută.

Apoi desfăcu scrisoarea de la Cancelaria Imperiului şi citi, plin de
satisfacţie, condiţiile în care se va face strămutarea satului.

Începând din anul 1720 şi până în anul 1730, a trecut la mutarea
satului Tri-Honţ, într-o altă locaţie, pe un pămînt care îi aparţinea.

Ca să repare greşeala făcută pe la începutul veacului al XVIII-lea,
localitatea a fost mutată de pe Glemeie şi Prunişte, ceva mai sus pe un deal,
unde există şi în momentul de faţă.

Dar de data  aceasta  mutarea a fost  pe o poziţie  mai  ordonată,  cu
străzi şi case foarte asemănătoare cu satele din zona Bayern din Germania.
Tot nobilul Reinholdt a făcut planul de strămutare şi a verificat executarea
lui.

Cam la vreo 150–160 de ani de la despărţirea de satul Tri-Honţi,
noul Gurahonţ era împrăştiat pe mai multe văi şi coaste de deal şi nu putea
să se extindă sau să se adune în mod corespunzător.

Strămutarea s-a făcut la o distanţă de circa 1,5 km, mai în sus, pe un
deal aproape plat unde nu putea ajunge apa nici unui râu.

Tot din întinsa lui moşie, nobilul vienez împreună cu reprezentanţii
Cancelariei Imperiale, a parcelat un pătrat foarte mare de teren pe care să
mute satul.

Pe acest  loc  nou s-au  trasat  cele  8 străzi,  care  se  încrucişează  în
unghi drept. Pe aceste străzi, fiecare număr de casă a primit un lot de 400 de
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stânjeni pătraţi pentru construcţia casei, curţii, grădinii de legume şi pomi
fructiferi.

Şi de data aceasta, stăpânul Reinholdt a pus la dispoziţie suprafeţe de
pământ,  de  pe  moşia  sa,  rămânându-i  în  schimb,  terenul  din  jurul
Copăcelului pe care a fost satul.

După părerea oamenilor bătrâni, Reinholdt a fost un mare filantrop
sacrificând din moşia sa pentru a parcela intravilane în centrul satului, apoi a
participat la construcţia şcolii confesionale, alături de iobagii lui, aducând
lemne, piatră de var, piatră de clădit, var şi bani.

În timpul dominaţiei  regimului austro-ungar, moşierul Reinholdt a
fost obligat să îşi maghiarizeze numele care s-a transformat în Remekházi,
cu atât mai mult cu cât fiul lui Reinholdt era căpitan în armata ungurească
cu numele maghiarizat de Remekházi.

Stăpânul de pământ Reinholdt, după ce a făcut atâtea lucruri bune şi
mai ales aceea de a aşeza Gurahonţul pe un loc ferit de inundaţii şi cu o
sistematizare foarte reuşită pentru vremea aceea, a îndrăgit această localitate
şi a hotărât ca la moartea lui să fie îngropat în cimitirul din Gurahonţ. Aşa s-
a şi întâmplat!

Astfel,  visul  nobilului  vienez  s-a  împlinit  întru-totul,  sfârșind
împreună  cu  cel  care  l-a  zămislit.  Poate  că  și  acum,  sufletul  vienezului
circulă nestingherit pe străzile perpendiculare una pe alta, aranjate în așa fel
încât să nu se rătăcească.

După decesul vienezului Reinholdt, al cărui fiu urmaş era angajat în
slujbă la Împărăţie şi nu se putea ocupa de treburile moşiei,aceasta trebuia
să treacă în stăpânirea altcuiva.

Stingerea familiei  vienezului  Reinholdt  a lăsat  acest  capăt  de ţară
fără stăpân de pământ.

Aşa se face că zona de pământ a Gurahonţului a trecut în stăpânirea
familiei maghiare Borosbenny.
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Dimitrie Țichindeal, nemoritorul fiu al Națiunii Române

Ioan Traia,
Muzeul Satului Bănăţean, Timişoara 

Abstract
The pedagogical school from Arad was an important national school,

its  importance wasn’t  regional or even local  but spread nationwide.  This
school reunited all intellectuals of the epoch and was a truly and authentic
Romanian culture manifesto. 

Along the teachers here was the priest Dimitrie Țichindeal - senior
catehet  and  the  first  principal  of  the  schooland  who  among  his  peers,
gathered in Preparandia,  formed one of the first Romanian schools, focal
point for Romanian culture onwards and a fountain of Romanian teachers
for the future well  along and also a mean of spreading enlightenment  to
Arad parishes.

Existența unui neam este marcată de personalități și instituții fără de
care nu și-ar contura identitatea. Una din aceste instituții este și Preparandia
din Arad, care a împlinit  pe 15 noiembrie  2012 200 ani de la înființare.
Istoria Preparandiei este istoria jertfei dascălilor și elevilor ei care au luptat
în primul rând pentru realizarea idealului Marii Uniri, apoi pentru păstrarea
limbii și credinței strămoșești1.

Preparandia  Română  a  fost  prima  școală  pedagogică  românească,
înființată la Arad, în anul 1812. Ideea înființării școlilor normale a venit din
Franța la începutul secolului al XIX-lea, unde printr-un decret din 1808 se
prevedea înființarea de școli normale și se stabilea organizarea lor pe lângă
institutele academice sau în cadrul lor. Prima școală normală a fost înființată
în 1810 la Strasbourg, unde prefectul de Strasbourg l-a autorizat pe rectorul
Academiei  din acest  centru să înființeze  o școală  normală în  care să  fie
pregătiți 60 de tineri. 

În acest context, împăratul Francisc I l-a numit la 12 februarie 1810
pe agentul  de curte  Uroș  Ștefan  Nestorovici  inspector  al  tuturor  școlilor
confesionale ortodoxe și l-a îndrumat să analizeze situația existentă. Acesta,
în  urma  vizitelor  sale  în  teritoriu  efectuate  în  1810-1811,  a  propus
înființarea  a  trei  școli  normale  (preparandii)  pentru  formarea  viitorilor
1 https://basilica.ro/preparandia-din-arad-la-201-ani-de-existenta, accesat 3 martie 2019.
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învățători: la Sân Andrei pentru sârbi, la Buda pentru greci și la Arad pentru
români.  Împăratul  a  fost  convins  de nevoia  înființării  lor  după exemplul
francezilor,  iar  la  17  septembrie 1812 a  aprobat  proiectele  elaborate  de
Nestorovici. 

Deschiderea cursurilor preparandiale a fost stabilită prin ordin la 20
octombrie 1812 de către Consiliul locotenențial de la Buda: neamurile cari
se  țin  de  ritul  gr.  neunit,  să  fie  spriginite  prin  îndurarea părintească a
împăratului și că toate institutele de cultură și de educație publică să se
înmulțească și s-a stabilit data de începere a cursurilor la 3/15 noiembrie
1812.  Episcopul  Aradului,  Pavel  Avacumovici,  a  anunțat  deschiderea
cursurilor  printr-o  circulară  consistorială.  Inaugurarea  școlii  este
consemnată  de  Dimitrie  Țichindeal în  broșura  ”Arătare  despre  starea
acestor noao introduse sholasticești instituturi ale nației românești, sârbești
și  grecești”,  publicată  la  Buda în  1813:  ”La 3 noiembrie 1812 cu mare
solemnitate înaintea multor feațe Noble și cinstite, Țichindeal relevă starea
vrednică de jale a creșterei pruncilor din lipsa învățătorilor nespornici și ...
cea mai mare parte a norodului acestuia, în necinste, în întuneric și în mare
mișelătate zace, mai mult din lipsa educației cei cuviincioase și bune, decât
din  alte  oricare  pricini”.  Școala  s-a  deschis  purtând  numele  „Școală
regească preparandială gr. neunită a națiunei române”. 

În primul an au fost înscriși 67 de tineri din județele Arad, Timiș,
Torontal și Caraș-Severin, iar cursurile erau ținute de către patru profesori:
Dimitrie  Țichindeal, care a fost  și primul senior (director)  al școlii,  Iosif
Iorgovici, profesor de aritmetică și geografie, Constantin Diaconovici Loga,
profesor de gramatică și stilistică românească,  și Ioan Mihuț, profesor de
pedagogie și istorie. Pe lângă dascăli, aici au fost pregătiți și preoți până în
anul 1822 când a fost înființat Institutul Teologic din Arad. 

Casa unde se țineau cursurile se afla în proprietatea lui Sava Arsici,
căpitanul  orașului.  După  câțiva  ani  și  după  rezultatele  bune  obținute  de
studenți la examene, Sava Arsici decide să doneze clădirea unde se țineau
cursurile lui Dimitrie Tichindeal. 

În primii ani durata cursurilor a fost fixată la 15 luni, iar din anul
1815 durata a fost mărită la doi ani, până în anul 1876, când durata studiilor
a fost mărită la trei ani. 

În 1815, seniorul Țichindeal a fost destituit din funcție, deoarece a
fost  acuzat  de  către  inspectorul  Uroș  Ștefan  Nestorovici  că  propagă,  în
diecezele  din  Arad,  Vârșeț  și  Timișoara,  naționalismul  românesc,  de
asemenea  Țichindeal  susținea  ideea  de  organizare  a  procesului  de
învățământ pe baza principiului progresului națiunii române, iar Nestorovici
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considera  că  principiul  fundamental  al  formării  învățătorilor  e  atmosfera
bazată  pe  unitatea  credinței  ortodoxe  și  a  sistemului  școlar-bisericesc
organizat de Mitropolia din Carloviț. Apoi, relația apropiată a lui Țichindeal
cu  clerul  greco-catolic  ar  fi  putut,  potrivit  ierarhiei  sârbe,  să  creeze
nedumeriri  în rândul românilor ortodocși.  A fost acuzat  că la un examen
„lunar din doctrina religiunii”,  pe vremea când activa  la  Preparandie,  a
susținut că papa Romei este și trebuie să fie capul văzut al întregii biserici
creștine. Avocatul  Moise Nicoară a fost numit senior după Țichindeal, dar
nici acesta nu rezistat mult, deoarece susținea numirea unui episcop român
la Arad, limba română în biserică și înlocuirea grafiei slavono-chirilică cu
cea latină. 

În  anul  1869 preparandia  își  schimbă  caracterul  regesc  într-unul
confesional,  iar  prin  intrarea  în  cadrele  constituției  bisericești  și  sub
jurisdicțiunea consistorială a intrat în grija episcopiei și a fost finanțată de
către  aceasta.  În anul  1876, Institutul  Pedagogic și  Institutul  Teologic se
unesc sub numele de Institutul Pedagogic-Teologic Român din Arad. 

Din  anul  1877 au  fost  acceptate  și  fete  pentru  a  fi  calificate  ca
învățătoare, iar până în anul 1904, când înscrierea fetelor a fost sistată prin
ordin ministerial, au fost pregătite în jur de două sute de învățătoare. 

În anul 1882, Episcopia Aradului, sub conducerea lui Ioan Mețianu,
a  intervenit  pe  lângă  baroneasa  Ifigenia  Sina  din  Viena  pentru  a  dona
diecezei o parte din intravilanul său din Arad pentru construirea unei clădiri
noi pentru Institutul teologic-pedagogic. Noua clădire a fost construită până
în  anul  1885,  iar  din anul  școlar  1885-1886 institutul  s-a  mutat  în  noua
clădire. Începând cu 1894 cursurile se măresc la patru ani2.

Primul director al  Preparandiei,  preotul învățător cărturar Dimitrie
Țichindeal  este figura cea mai luminoasă, omul care a avut curajul să ridice
steagul  idealurilor  naționale  în aceste  ținuturi  românești.  În jurul lui  s-au
adunat  și  ceilalți  trei  corifei,  animați  de  aceleași  crezuri.  Este  vorba  de
primii profesori ai Preparandiei: dr. Iosif Iorgovici, Constantin Diaconovici-
Loga  și  Ioan  Mihuț.  Acești  „părinți”  ai  școlii  au  imprimat  un  duh  al
conștiinței naționale și al apartenenței limbii românești și credinței ortodoxe,
duh care s-a transmis generațiilor următoare de dascăli și elevi care la rândul
lor  au devenit  mari  educatori  și  luminători  ai  neamului.  Preparandia  din
Arad și-a legat numele indubitabil de cea mai monumentală și demnă faptă
istorică: Unirea cea Mare, ideal în care Țichindeal și generația lui au crezut
cu  multă  putere:  „Mărită  națiune  daco-românească  din  Ardeal,  Banat,

2https://ro.wikipedia.org/wiki/Preparandia_Română, accesat 5 martie 2019.
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Crișana și Țara Românească… când te vei lumina TE VEI UNI și altă nație
pre pământ ca tine alta nu va fi!”3.

Dimitrie Țichindeal (n. 1775, Becicherecu Mic - d. 20 ianuarie 1818,
Timișoara) a fost un  preot,  cărturar, fabulist,  traducător și militant român
pentru emanciparea românilor din Banat.

S-a născut în familia preotului Zaharia și a urmat studiile la școlile
sârbești din satul natal și din Timișoara, acolo unde s-a familiriazat cu limba
sârbă și germană4.

Fără  îndoială  Ţichindeal  s-a  născut  în  Becicherecul-mic,  căci
aproape toată viaţa lui se manifestă în jurul acestui loc. Totuşi date pozitive,
pe care să ne bazăm cu certitudine în afirmaţia noastră, nu sunt. Aceeaşi
nesiguranţă o găsim şi în ceea ce priveşte data naşterii lui, lucru ce ni se pare
mai  interesant  de  ştiut  pentru  a  putea  verifica  spusele  unui  biograf  mai
vechi, care zice că la 1779: D. Ţichindeal, împreună cu Mihail Roşu, pro-
punea  la  un  improvizorat  curs  de teologie  şi  preparandie  din  Timişoara.
( Iuliu Vuia în a sa lucrare:  „Şcoalele româneşti  bănăţene în sec. XVIII“
Orăştie 1896, pg. 86—87. Se pare că Vuia a luat fără control, acest amănunt
din lucrarea lui At. Marienescu asupra lui P. Maior). Faptul acesta nu poate
fi adevărat, mai ales că nimic nu ne îndritueşte să fixăm anul naşterii lui
Ţichindeal înainte de anii 1760—1765) sau chiar o dată mai târzie.

Despre familia lui Ţichindeal nu ştim aproape nimic. In discursul său
de recepţie la Academia Română, losif Vulcan aminteşte de un Gheorghe
Ţichindeal preot în Bulza între anii 1813—1816. N. Iorga spune că tatăl-său
se numea Zaharia şi era preot, iar pe mama sa o chema Elena. (N. Iorga Ist.
lit. rom. sec., XVIII voi. II p. 421).

3 https://basilica.ro/preparandia-din-arad-la-201-ani-de-existenta, accesat 3 martie 2019.
4 https://ro.wikipedia.org/wiki/Dimitrie Țichindeal, accesat 5 martie 2019.

402

https://ro.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2rb%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/German%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/1775
https://ro.wikipedia.org/wiki/Banat
https://ro.wikipedia.org/wiki/Traduc%C4%83tor
https://ro.wikipedia.org/wiki/C%C4%83rturar
https://ro.wikipedia.org/wiki/Preot
https://ro.wikipedia.org/wiki/Timi%C8%99oara
https://ro.wikipedia.org/wiki/1818
https://ro.wikipedia.org/wiki/20_ianuarie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Becicherecu_Mic,_Timi%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dimitrie_%C8%9Aichindeal
https://basilica.ro/preparandia-din-arad-la-201-ani-de-existenta


Şcoala pe care a făcut-o Ţichindeal, începând dela cea dintâi buchie,
a  fost  şcoala  sârbească,  unde va fi  primit  şi  câteva  învăţături  de cultură
germană,  impuse  în  aceste  părţi,  în  special,  prin  ordinele  împărăteşti  ale
Măriei Tereza şi Iosif al II-lea. In urmă trece la gimnaziul din Timişoara.

În anul 1794 îl găsim învăţător în comuna Belinţ, după cum o măr-
turiseşte chiar el în cartea lui „Sfaturile înţelegerii cei sănătoase“ p. 38. Aici
nu a stat mult, căci, tot în amintita lucrare a lui la capitolul „Patronii“ p. 2,
ne spune că a fost învăţător şi in comuna Beregseu, de unde, la 1801, s-a dus
la cursul teologic din Timişoara. Aceasta o spune el în „Epitomul“ tradus de
el şi tipărit la Buda în 1808. Aici a avut ca profesori pe Pavel Ghenghelaţ şi
pe Mihail Roşu Martinovici. Acest curs de teologie cred că va fi fost un curs
improvizat care n-a durat decât câteva luni — 6 luni era obiceiul — căci în
1802 Ţichindeal se găseşte în slujba de învăţător şi se pare şi capelan al
socrului său în Becicherecul-Mic5.

Pe cei doi dascăli Țichindeal i-a descris laudativ astfel:
„Dumnezeirea a bine voit a trimite nouă mai vârtos însă preoțimei

noastre luminarea cea trebuincioasă și isbăvirea de nebunii și de credinți
deșarte,  prin preacinstitul,  înalt  învățatul  Pavel  Kengelați,  arhimandritul
mănăstirei S. George și doctor în sfânta teologie, în reședința episcopească
a Timișorii.  Acesta din destul vrednic de laudă bărbat din dumnezeiască
grădină a cules florile acele, pe care prorocii și apostolii și cei mai slăviți
ai tuturor popoarelor învățători cu înțelepciunea lor le-au sădit; iar nouă
spre buna mirosire a faptelor  bune și  spre luminarea minții  prin noi  le
sădește  și  ni  le  împărtășește.  Iară  a  doua  prin  mult  făcătoriul  de  bine
Mihail  Martinovici,  tâlcuitorul  teologiei  în  reședința  episcopească  a
Timișorii”6.

După  ce  termină,  în  1802,  seminarul  teologic  din  Timișoara  se
întoarce în satul natal și devine învățător, apoi preot7.

A fost căsătorit  cu fata preotului  sârb Nadaşchi  din Becicherecul-
Mic, dar copii n-au avut. In urmă a divorţat8.

În 1805 participă la campania împotriva lui  Napoleon în calitate de
confesor  militar.  La  29  iunie 1807,  din  calitatea  de  preot  paroh  al
Becicherecului-Mic,  împreună  cu  protopopul  Ștefan  Atanasievici  al
Lugojului,  protopopul  Gheorghe  Petrovici  din  Belinț și  preotul  Petru
Popovici din  Bocșa îi prezintă o petiție împăratului  Francisc I, în numele
tuturor  românilor  din  Banatul-Timișan  prin  care  susțineau  drepturile
5 Traian Topliceanu, Dimitrie Țichindeal, Timișoara, fa, p. 6-7.
6 http://biserica.org/WhosWho/DTR/T/Dimitrie Tichindeal.html, accesat 6 martie 2019.
7 https://ro.wikipedia.org/wiki/Dimitrie Țichindeal, accesat 5 martie 2019. 
8 Traian Topliceanu, Dimitrie Țichindeal, Timișoara, fa, p. 7.
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românilor  și  stăruie  pentru  cultura  națională  românească,  izgonită  prin
stăpânirea excluzivă a clerului sârb patronat de Mitropolia de la Carloviț,
argumentând  vechimea  elementului  românesc  prin  vechimea  elementului
romanic și susținea numirea unui director român peste școlile românești din
Banat  în  locul  răposatului  director  Dimitrie  Ștefanovici.  Ei  cer  să  se
numească:  „...un  bărbat  învățat,  cu  caracter  moral,  care  să  cunoască
temeinic limba românească [...] care să delăture piedicile creșterii tinerimii
române, ca această tinerime la timpul său, luminată fiind prin școală, să
șteargă opinia greșită ce s-a format despre poporul român; un bărbat, care
să trezească virtuțile strămoșești în neamul nostru, care virtuți nu s.au stins,
ci stau numai înăbușite din pricina educațiunii neglijate, ca astfel urmașii
spre cel mai mare folos al binelui public, să fie adevărați Români”.

Petiția  a  fost  probabil  înmânată  personal  împăratului  cu  ocazia
vizitei acestuia la Timișoara în anul 18079. 

Dorinţa lui Țichindeal de a deveni directorul școlilor românești n-a
fost o absurdă veleitate de a parveni în locuri şi poziţii sociale pe care nu le-
ar fi meritat; nu, dorinţa lui se rezima pe un imbold al conştiinţei lui de om,
care se credea capabil de a îndrepta o parte din relele ce erau cauza tuturor
neajunsurilor noastre româneşti în acea vreme. Iată ce zice el despre starea
şcoalelor de atunci: „De voeşti să şti în sat unde e şcoala? nu întreba pe ni-
meni,  ci  du-te,  apoi  vei  afla  o casă nu departe  de  biserică,  desgrădita,
descoperită, cu fereştrile sparte şi cu hârtie lipite; să şti că aceea e şcoala“.

Iar  aceia  cari  aveau  să  activeze  în  astfel  de  şandramale,  cu  tot
sufletul  lor — în folosul neamului  lor — erau consideraţi  aşa cum arată
Ţichindeal:  „şi  pentru aceea tinerimea noastră întru învăţăturile  cele  de
lipsă  spre  buna  educaţie  nu  prea  mult  spor  face  şi  starea  cea  bună  a
poporului prin aceasta pătimeşte, — de unde şi învăţătorii sau crescătorii
pruncilor până întratâta urâciune pe la noi au ajuns, cât pe multe locuri nu
mai  mult,  fără  numai  ca  pe  crâsnicul  sau  sfetul  bisericii  îi  socotesc“.
Cuvintele acestea trebue să fi avut un ecou adânc în sufletul poporului şi
sunt numai puţine din multe altele la fel, care l-au consacrat ca un îndărătnic
luptător pentru promovarea intereselor naţiunii româneşti din Banat.

Prin activitatea lui de preot-învăţător a fost îndrituit să facă aceste
triste constatări, întrucât şi-a dat seama că regulamentul „naţiunii ilirice“ din
1770 şi îndeosebi legea şcolară: „Ratio educationis“ din 1777 — impuse de
împărăteasa Maria Terezia, în senzul ca fiecare neam din imperiul său să se
poată lumina prin şcoalele sale naţionale — nu au fost respectate de chi-

9 https://ro.wikipedia.org/wiki/Dimitrie Țichindeal, accesat 5 martie 2019.
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riarchii  bisercii  ortodoxe  din  Banat,  cu  toţii  sârbi  şi  cari  urmăreau
satisfacerea intereselor politice şi naţionale ale naţiunei sârbeşti.

Românii însă, în frunte cu oameni ca Ţichindeal şi alţii de seama lui,
au continuat să lupte pentru obţinerea dreptului de înfiinţare a unor şcoli
normale care aveau să pregătească pe învăţătorii neamului nostru în limba
naţională românească10.

Înființându-se în noiembrie 1812, la Arad, o shoala preparandă sau
pedagoghicească  a nație  românești,  Tichindeal  a  fost  numit  profesor  de
învățătura legii sau catihetă. 

În toamna anului 1813 episcopul greco-catolic Samuil Vulcan de la
Oradea a trimis profesorilor Preparandiei arădene un concept de petiție prin
care românii ortodocși din Eparhia Aradului să solicite împăratului numirea
unui episcop român după moartea episcopului Pavel Avramovici. Țichindeal
a făcut greșeala de a arăta această petiție unui asesor comitatens de la Arad,
astfel  mitropolitul  a  aflat  de  existența  ei  și  a  făcut  tot  posibilul  să  o
împiedice. În primăvara anului  1814, Țichindeal a înmânat personal petiția
Supplex  Libellus  Valachorum  diocesis  Aradiensis  Francesco  I-o  collata
mense iulii 1814 împăratului. 

În  1814  îi  apare  la  Buda  Filosoficești  și  politicești  prin  fabule
moralnice învățături.  Acum întâia oară culese și într-acest chip pe limbă
românească întocmite... — o traducere după același luminat sârb,  Dositei
Obradovici. În luna iunie a aceluiași an, este revocat din funcția de profesor,
deoarece se afla,  împreună cu  Moise Nicoară și  C. Diaconovici-Loga, în
fruntea unei acțiuni pentru numirea unui episcop român la  Arad, care ar fi
putut sprijini revendicările naționale ale românilor și organiza viața culturală
în Banat. Autoritățile îi confiscă fabulele, sub acuzația că s-ar ridica ”contra
constituției împărăției”. Totuși, reușește să mai funcționeze la Arad până în
iunie  1815.  Plângerea  înaintată  la  împărat,  la  Viena,  nu  a  avut  nici  o
urmare11. 

Țichindeal a fost acuzat că alături de C. D. Loga agită preoții din
diacezele  Vârșeț,  Arad  și  Timișoara  prin  propagarea  naționalismului
românesc.

Ţichindeal,  a  ajuns  profesor  „de  învăţătura  legei“,  dar  în  această
situaţie nu rămâne decât 2 ani, când, după ce tipărise „Fabulele“, intrigile şi
tot felul de persecuţiuni îl siliră să se retragă. Motivele care l-au forţat să-şi
părăsească  postul,  ni  le  arată  chiar  el  în  scrisoarea  adresată  episcopului
Samoil  Vulcan la 18 Iunie-  1814:  „Că eu — zice Ţichindeal —  aicea la

10 Traian Topliceanu, Dimitrie Țichindeal, Timișoara, fa, p. 8-9.
11 http://biserica.org/WhosWho/DTR/T/DimitrieTichindeal.html, accesat 6 martie 2019.
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Aradu nu amu  îngăduitu ca preparanzii  în biserică totl  slujba Sloverno-
muscalu-  sârbesce  să o cânte,  precum a poftitu  Vlădica“  (sârbesc).  „Ca
clerul celu mai mare sârbescu socoteşte că de voîu fi eu de aicea ridicatu
încă la bonă vreme, voîu putea lesne aduce preoţimea diecesei Aradului să
se retragă delà cererea loru în rândulu Vladiciei româneşti“. „Că nu voru
Sârbii să se lumineze Românii, şi ei socotescu că de nu voiu fi eu aicea în
şcoale, mai lesne au o vor sârbi, au strica“.

Şi  mai  departe,  după  ce  motivează  oarecumva  episcopului  toată
atitudinea  sa,  zice:  „Scurt,  binele  neamului  mieu  mă  interesîruesce  cu
plecăciune prea Preosfinţia Ta!“12.

Astăzi, când putem judeca împrejurările vremii de atunci. în afară de
sfera intereselor, fie naţionale, fie personale, — putem afirma, că într-adevăr
acestea au fost adevăratele motive care impuneau alungarea lui Ţichindeal
de  la  catedra  sa,  de  unde  lumina  culturii  româneşti  începuse  să  radieze
germenii adevărului, acoperit — pân-aci — de despotismul cel mai sălbatec,
ascuns  sub haina  bisericească  a  Mitropoliţilor  şi  Vlădicilor  sârbir   ce  ne
blagosloveau cu părinteasca lor binecuvântare.

Promotorul  mişcărilor  de  desrobire  naţional-bisericească  a  fost
catihetul Dimitrie Ţichindeal. Lucrul acesta îl ştiau sârbii foarte bine şi de
aceea se folosesc de toate mijloacele pentru a-1 îndepărta  de la  şcoală. In
repetate  reclamaţii  către autorităţile superioare spun Sârbii,  că Ţichindeal
absentează  de la  prelegeri, că e neastâmpărat („inquietus“), ba ca e imoral
(„immoralis“)  şi  în  fine  —  ca  să  înmulţească  capetele  de  acuză  —  că
Arădanii n-ar fi prea mulţumiţi cu metoda lui de învăţământ.

Acuzele sunt precise. Consiliul loc. regesc, luându-le în desbatere,
dă un „rescript“ cu nr. 14623 din 22 Iunie 1813 prin care încunoştinţează pe
Episcopul  Pavel  Avacumovici  de  la  Arad,  că  împăratul  a  dispus
întreprinderea,  unei  serioase  cercetări.  Avea  să  se  cerceteze  anume daca
acuzele sunt motivate, pentru ca vinovatul să tragă şi să sufere consecinţele.
Cu ancheta este încredinţat Comitatul Aradului.

Îndată după aceasta Antoniu Banhidi, „processualis iudex nobilium“
al  Comitatului  Arad,  transpune  acuza  contra  lui  D.  Ţichindeal  şi
magistratului oraşului Arad, cu poruncă expresă de a cerceta şi a stabili cari
sunt plângerile şi nemulţumirile cetăţenilor oraşului faţă de acuzatul catihet.

Magistratul s-a executat prompt şi raportează apoi judelui instructor
Banhidi: „că s-a citit în public acuza contra numitului catihet, dar cetăţenii,
adunaţi în număr mare, au declarat că nu au nimic contra lui Ţichindeal,
care fiind un om de inimă şi înţelept, e vrednic de toată lauda — „omni

12 Traian Topliceanu, Dimitrie Țichindeal, Timișoara, fa, p. 10.
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laude dignitum esse“ — şi că în toate privinţele sunt mulţumiţi, precum cu
modul lui de predare, aşa şi cu caracterul lui moral“. Despre metoda de
predare  a  lui  Ţichindeal  a  făcut  un  raport  favorabil  şi  direcţiunea
Preparandiei.

Fără îndoială raportul magistratului oraşului Arad n-a fost pe placul
acelora  de là  care  plecau acuzele.  Pentru acest  motiv  ei  au continuat  cu
perseverenţă  să  pună  pe  Ţichindeal  într-o  lumina  dezagreabilă  înaintea
forurilor oficiale înalte. Aceasta au făcut-o nu pe calea rapoartelor oficiale,
ci  cu  ajutorul  scrisorilor  confidenţiale.  Cel  care  era  meşter  în  această
privinţă a fost Episcopul de la Timişoara, fratele celui de la Arad, frate mai
tânăr şi care ştia să apere şi scaunul aceluia, bătrân şi aproape neputincios.
Scrie Episcopul  de la  Timişoara o scrisoare după care se şi întocmeşte un
raport de către Cancelaria ungurească cu data de 11 Martie 1814, în care —
după  scrisoarea  Episcopului,  —subt  raportul  moral,  Ţichindeal  e  taxat:
mincinos, înşelător şi vagabond. (Czikingyai wurde vermöge der Briefe des
Temesvarer Bischofs als ein Lügner, Betrüger und Wagabund gehalten“).

În  Iunie  1814  Ţichindeal  este  depus  din  postul  de  catihet  al
Preparandiei  din  Arad,  menţinut  în  serviciu  provizoriu,  pană  la  numirea
altuia13.

 De asemenea, relația apropiată a lui Țichindeal cu episcopul greco-
catolic Samuil Vulcan i-a facilitat  ierarhiei  sârbe să creeze nedumeriri  în
rândul  românilor  ortodocși.  A  fost  acuzat  că  la  un  examen  „lunar  din
doctrina religiunii”,  pe vremea când activa  la  Preparandie,  a  susținut  că
papa Romei este și trebuie să fie capul văzut al întregii biserici creștine14. 

Părintele  protopop Ciuhandu,  într-o  cuvântare:  „Despre episcopul
Nestor Ivanovici cu spicuiri din istoria episcopiei Aradului în veacul XVIII“,
ajunge la următoarea concluzie: „Ţichindeal era un râvnitor aprins pentru
ideea naţională  românească în aşa măsura că,  pentru a ajunge sa aibă
episcop românesc la Arad, nu s-a dat înapoi nici dela legături suspectate cu
catolicii şi cu catolicizanţii — în special cu episcopul unit S. Vulcan  dela
Oradea — cari se arătau binevoitori acestei politici naţionaliste”.

Aceste  legături  au  şi  fost  unul  din  motivele,  pentru  cari  ierarhia
sârbească a exoperat dela împăratul înlăturarea lui Dimitrie Ţichindeal dela
catedră şi trimiterei din nou la parohie, — deoarece împăratul, nu într-atâta
doria eliberarea naţională a Românilor de sub Sârbi, pe cât de mult doria
catolicizarea sau unirea lor, la care-I angajase, în mod secret  pe episcopul
S.  Vulcan încă  din  Decembrie  1815.  Angajarea  aceasta  s-a  făcut  prin

13 Ibidem.
14 https://ro.wikipedia.org/wiki/Dimitrie Țichindeal, accesat 5 martie 2019.
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scrisoarea împăratului către Vulcan scrisă din Veneţia şi având data de 5
Decembrie 1815. Are următorul cuprins:

„Iubite Episcoape Vulcan!
„Având  deosebit  interes  a  promova  cu  toate  mijloacele  posibile

unirea  la  români  şi  aflând  fiu  ocaziune  potrivită  spre  acest  scop
îndeplinirea  episcopiei  din  Arad,  să-mi  propui,  cu  observarea celei  mai
desăvârşite discreţiuni, şi după ce vei lua informaţiuni, câţiva indivizi din
fruntaşii  clerului  aceleia  sau  altor  eparhii  neunite,  dela  cari  sar  putea
aştepta  ca  după obţinerea  episcopiei  să  treacă la  unire  şi  cari  ar  avea
destulă vază şi ar fi în stare să promoveze aceasta şi la clerul şi poporul din
Dieceza lor. Tot odată, în curând să-mi înaintezi o opiniune bine cumpenită
asupra  tuturor  mijloacelor,  prin  cari  s-ar  putea  promova  unirea  în
Ungaria“. 

Din  această  scrisoare  se  poate  uşor  deduce  motivul  pentru  care
episcopul unit S. Vulcan dela Oradea întreţinea cele mai stânse legături de
prietenie cu Ţichindeal, pe care l-a crezut, până la un moment, ca pe cel mai
influent preot şi profesor în dieceza Aradului.

Nu este exclus — după cum crede prof. Dr. Şt. Pop dela Academia
teologică din Caransebeş — ca, episcopul unit, — în vre-o convorbire — să-
i fi promis lui Ţichindeal chiar sprijinul pentru a i se încredinţa lui scaunul
episcopesc.  Lucrul  nu ar  fi  fost  cu  neputinţă,  căci  Ţichindeal,  după câte
ştim, se despărţise de soţia sa, ba, ce-i mai mult, odată scrie episcopului că-i
„în bun credit la protopopi“, aşa că ar fi eşit cu bine la cale.

Episcopul sârb din Arad, Pavel Avacumovici, a murit în 13 August
1815. Acuma era momentul ca Românii să activeze cât mai repede pentru a
convinge pe împărat ca, încă înainte de a se ţine sinodul arhiepiscopesc din
Carloveţ,  să numească în scaunul vacant al Vlădicei Aradului, un român.
Îndată după moartea lui Avacumovici — la 17 August 1815 — Vulcan îi
scrie lui Ţichindeal — purtătorul doleanţelor româneşti — ca: „de n’aţi avut
grije până, acuma să deputăluiţi trei preoţi şi trei mireni, cari, în numele
clerului şi neamului din Eparhia Aradului, să meargă Ia Viena şi să ceară
dela  împărăţie ca Arhiepiscopul  dela  Carloveţ sa nu numească episcop la
Arad şi să poruncească ca Clerul să se strângă şi să  candidălueasca îm-
părăţiei preoţi vrednici, de Episcopie; — acuma alergaţi la Protopopi să
deputălueasca.

Şi  mai  departe  episcopul  unit  Samuil  Vulcan  propune  chiar  şi
persoanele cari să formeze delegaţia: Gheorghe Chirilovici, protopopul din
Galşa (aspirant şi el la scaunul Vlădiciei Arad, Dimitrie Ţichindeal şi încă
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unul al cărui nume Vulcan nu-1 fixează, urmând ca sa fie cine vor crede ei
de cuviinţă.

Dintre mireni Vulcan propune pe: Ioan Puspoky, directorul şcolar
din districtul Oradiei şi pe Moise Nicoară  dela  Giula, iar al treilea să-l
aleagă ei”.

Delegaţia,  care  de  fapt  a  plecat  la  împărăţie  şi  pentru  care  se
liberează  o  procură  la  13  Sept.  1815,  se  compunea  din  următoarele
persoane:  Preoţi:  Grigorie  Chituţa,  protopopul  Boroşineului;  Ioan  Sârbu
Popovici, paroh şi nameznicul Zarandului şi Dimitrie Ţichindeal „parohul
Becicherecului-mic şi al şcoalelor preparande romaneşti din Aradul-Vechiu
„slugărit catihet^; iar dintre mireni: Ioan  Püspôky,  Moise Nicoară „înaltul
învăţatul Domn, emerit cancelist al Slăvituluî comitat al Bichişului“ şi Iosif
Santon, asesor al comitatului Timiş şi. advocat.

La  Viena  însă  n-au  ajuns  dintre  toţi  delegaţii  decât  Ioan  Sârbu
Popovici  şi  Moise  Nicoară.  In  27  Nov.  1815  au  prezentat  o  petiţie  la
cancelaria  imperială  în  numele  clerului  şi  poporului  iomân  neunit  din
dieceza  Aradului.  Petiţia  e  scrisă  în  latineşte  și  foarte  vehementă.  In  ea
delegaţii români destăinuesc „osteneala episcopilor sârbi de a încurca clerul
şi poporul român în întunerecul tot mai adânc al neştiinţei, pentru ca numai
naţiu  nea  sârbească  să  poată  ajunge  la  oficii  şi  demnităţi  bisericeşti!“
„Minţesc Sârbii când spun, ca între ai noştri nu s-ar afla bărbaţi potriviţi
pentru episcopat. Aşa au susţinut ei şi privitor la Sibiu, şi totuşi s-a aflat om
vrednic acolo, în  persoana lui Vasile Moga“.

Pentru îndrăzneala de a fi reprezentat într-un mod atât de demn şi
românesc  interesele  noastre  cu  privire  la  ocuparea  scaunului  vacant  din
Arad, Moise Nicoară e aruncat în temniţă, iar Sârbu Popovici destituit din
preoţie.  Ţichindeal,  amărît  de  necazurile  lui  personale  şi  poate  şi  pentru
motivul  că  episcopul  Vulcan  facea  curte  acum  lui  Moise  Nicoară  care,
candidat fiind la, scaunul Vlădiciei, îi promisese părtinirea „unaţiei” — nu
s-a mai dus la Viena şi a luat drumul Becicherecului-Mic. Aci a continuat
„să propovăduiască cuvânt luminat şi înălţător, din altarul bisericii pe care
o doria eliberată“.  Aceasta până în anul 1817 când, îmbolnăvindu-se, se
duce la  un spital  din Timişoara,  unde „neînfricatul“ luptător   „cremene“
cum zicea el — moare în ziua de 19 Ianuarie 181815. 

Opera. 
Traduce mai ales lucrările marelui iluminist sârb Dositei Obradovici.

Traduce și adaptează inclusiv unele fabule de mare circulație, pe care le-a
publicat mai târziu, modificate ușor, ca fiind creații proprii. De aceea au o

15 Traian Topliceanu, op. cit., p. 18-21.
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valoare nu atât literară, cât simbolică, fiind adaptate de la viața și obiceiurile
sârbilor la realitatea românească. 
1-Sfaturile  înțelegerii  celei  sănătoase  prin  bine  înțeleptul  Dositei
0bradovici întocmite iară acum întăia dată întoarse despre limba sârbească
și întru acest chip în limba daco-românească așezate, Buda, 1802, 168 p.
2-Adunare  de  lucruri  moralicești  de  folos  și  spre  veselie,  prin  Dositei
Obradovici întocmită, iară acum în limba daco-românească traduse, Buda,
1808, XXIV + 104 p.
3-Epitomul sau scurte arătări pentru sfânta biserică, pentru veșmintele ei și
pentru  dumnezeiasca  Liturghie  care se  săvârșește  într-însa,  așișderea și
pentru preotul și slujitorul lui Dumnezeu.
4-Prin scurte întrebări și răspunsuri .... Buda, 1808, XIV + 80 p. (traducere
după o lucrare a lui Dionisie Novacovici)
5-Filosoficești și politicești  prin fabule moralnice învățături.  Acum întâia
oară culese și într-acest chip pe limbă românească întocmite..., Buda, 1814,
cu 160 fabule (ed. a II-a,a librarului Iosif Romanov si prefatata de I. Heliade
Rădulescu, București 1838; ed. a III-a, de pr. I. Rusu, Arad, 1885; O ediție
îngrijită și prefațată de Virgil Vintilescu, Timișoara, 1975).
6-Arătare despre starea acestor noao întroduse sholasticești instituturi ale
nației românești, sârbești și grecești, Buda, 1813, 62 p.
7-Îndreptări  moralicești  tinerilor  foarte  folositoare,  Buda,  1813,  74  p.
(lucrări originale)
8-În manuscris, câteva lucrări teologice:  Despre sărbători,  Dogmaticeasca
teologie  sau  cuvântare  de  Dumnezeu  a  pravoslavnicei  mărturisiri  a
Răsăritului,  Păstoreasca teologie sau învățăturii despre datoriile preoțești,
Catehismul, litoria bisericească, 
9-Fabule și moralnice învățături16.

16 https://ro.wikipedia.org/wiki/Dimitrie Țichindeal, accesat 5 martie 2019.
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Bustul lui Dimitrie Țichindeal în curtea Liceului Pedagogic din Arad

Liceul  pedagogic din Arad îi  poartă  numele,  având un bust al  lui
Țichindeal ridicat în curte. În municipiile București, Arad și Timișoara sunt
străzi  care îi  poartă  numele.  În Becicherecu Mic există  un monument  în
cinstea lui.

Țichindeal a rămas celebru prin cuvintele: 
„Mintea! Mărită nație daco-romanească din Banat, Ardeal și Țara

Ungurească,  din  Moldova  și  Țara  Românească.  Mintea!  și  când  te  vei
lumina cu faptele  cele  bune ale  strămoșilor  tăi…te  vei  uni  și  altă  nație
înaintea ta, pe pământ, nu va fi !”.

„Doar va veni și acea fericită vreme când și românii vor dobândi
odată învățătură și cărți folositoare în limba lor”, va spune Țichindeal în
nota-i optimistă, prea bine cunoscută. sau „…Când te vei lumina, mărită
nație daco-românească…cu faptele cele bune ale strămoșilor tăi, TE VEI
UNI …!”.

Nota  aceasta,  de  optimism  consolator  al  Preparandiei  din  Arad,
atinge o cotă înaltă, dublat fiind de vizionarismul, profetismul propriu celui
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pe care poetul Eminescu în poemul său Epigonii l-a definit ca fiind „Gură de
aur” și făuritor de „scripturi române” – Țichindeal17.

In  întâia  decadă  a  secolului  al  XlX-lea  apare  în  arena  publică
Dimitrie Ţichindeal, cărturarul a cărui activitate pe terenul culturii naţionale
trebuie să ne deştepte curiozitatea, mai ales că în istoria literaturii române şi-
a asigurat un loc pe care, azi, nu i-1 mai contestă nimeni.  A fost o vreme
când entuziasmul pentru Ţichindeal era aşa de general, încât a fost socotit ca
una din  cele  mai  alese  expresii  ale  geniului  creator  al  poporului  român.
Entuziasmul acesta însă a scăzut simţitor şi abia dacă o mâna de cărturari îşi
mai aduc aminte de acela care a fost D. Tichindeal. De multe ori ele este
amintit ca un iscusit plagiator, iar generaţiile mai noi sunt silite să primească
fără  posibilitate  de  control  această  caracterizare.  Destinul  însă,  care  nu
pierde din vedere nimic,  a făcut ca cel mai desăvârşit  geniu al  sufletului
românesc,  marele Eminescu, într-o jumătate de vers: „Ţichindeal gură de
aur“, să eternizeze munca acestui mare iubitor şi adânc zbuciumat de soarta
neamului său.

Dacă fraţii de sânge şi contemporani: Micu, Şincai, Maior, Iorgovici,
avuseseră  fericita  ocazie  ca  să-şi  scoată  izvorul  scrierilor  lor  de  prin
bibliotecile  luminatului  Apus,  el  a  fost  fericit,  căci  venit-a  vremea  ca  şi
„obidita  naţie  românească“  sa-şi  ridice  capul  în  împărăţia  luminii,  în
schimb  pentru  scrierile  sale,  Ţichindeal  nu  s-a  folosit  de  biblioteci,  ci
judecând după sufletul  necăjit  al  Românului şi înapoiata  stare culturală a
neamului său, a scris îndrumări şi sfaturi mai apropiate de popor. A contri-
buit cu cuvântul şi cu fapta la crearea unei vieţi culturale şi naţionale mai
intense şi în acelaşi timp demnă de măreaţa origine romană, atât de discutată
— în vremea aceea — de către o parte dintre învăţaţii străini.

De la amvonul bisericii şi de la catedră a vorbit Românilor despre
această origine şi i-a îndemnat sa se lumineze; patimile şi obiceiurile rele să
le  alunge  şi  să-şi  aleagă  ca  arme  de  luptă  iubirea  de fraţi,  dar  mai  ales
iubirea de neam. Aici în Banat, alături de alţi cărturari ca Mihail Roşu, Paul
Iorgovici, Const. Diaconovici-Loga, a fost purtătorul flamurei redeşteptării
naţionale, pe o cale mai puţin savantă ca aceea a învăţaţilor ardeleni,dar cu
mai multă eficacitate şi cu mai adânci repercusiuni în sufletul poporului de
jos.

Încercând  să  schiţăm  activitatea  lui  D.  Ţichindeal  în  lumina
vremurilor  de  astăzi,  n-o  facem  decât  pentru  a  reîmprospăta  această
activitate, care pe vremuri a avut o mare valoare pentru neamul românesc şi
pentru că în  ea se întrevede zbuciumul acestui neam, în  Banat  — supus

17 http://biserica.org/WhosWho/DTR/T/Dimitrie Tichindeal.html, accesat 5 martie 2019.
412

http://biserica.org/WhosWho/DTR/T/DimitrieTichindeal.html


multă  vreme  nu  numai  politiceşte  altui  stat,  dar  şi  din  punct  de  vedere
bisericesc, îndeosebi a arhiereilor sârbi. Şi cum biserica era aproape singura
instituţie,  pc  lângă  care,  în  împrejurările  politice  de-atunci,  s-ar  fi  putut
dezvolta  naţionalismul  românesc,  de  la  sine  se  înţelege  că  zbuciumul  şi
frământările cărturarilor români trebuiau să fie din cale afară de grele. Cu
supremă jertfă însă, aceşti cărturari, şi-au purtat, plini de demnitate, crucea
martirajului pentru izbânda finala a neamului românesc.

De aceea avem speranţe că,  încă şi  în zilele  noastre,  dramatica şi
sublima încapăţînare de a fi lucrat pentru binele neamului, va găsi admiraţie
şi cinstire între Români18.

Pe lângă faptul că școala gimnazială din localitatea Becicherecu Mic
îi poartă numele, există în cimitirul comunei o cruce funerară în memoria
intelectualului bănățean - sfințită la 8 noiembrie 1938, în prezența a peste
10.000 de oameni, printre care s-au numărat Tiberiu Brediceanu și Filaret
Barbu  -  pe  suprafața  căreia  este  dăltuit,  pentru  posteritate,  următorul
fragment: „În acest cimitir odihnește nemuritorul fiu al acestei Comune și
al Națiunii Române, Dimitrie Țichindeal, înmormântat la 19 ianuarie 1818.

18 Traian Topliceanu, op. cit., p.5-6
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Crucea aceasta a fost ridicată prin urmașii plini de mândrie și recunoștință
față de marele străbun Țichindeal. În veci pomenirea lui!”19.

19ziarul  lumina.  ro/banateanul  Dimitrie  Tichindeal-un-pilon-al-constiintei-de-neam-
11508 .html, Bănățeanul Dimitrie Țichindeal, un pilon al conștiinței de neam.
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Destinul unui Dascăl

Delia Chevereșan, 
Colectivul Monografic Judeţean Arad

„A fost odată …
Așa încep frumoasele povești din gura bătrânilor și așa începe și

povestea minunată a satului meu drag, pe vatra căruia am văzut lumina
zilei.

În lungul fir al vieții mele mi-a fost dat să cutreier multe țări și să
plutesc peste multe mări, dar sat ca satul meu de frumos și de bogat n-am
aflat în nicio țară, dar nici țară îmbelșugată și frumoasă ca-n povești ca
țara mea n-am găsit”.

Emoționanta  confesiune  deschide  lucrarea  monumentală
„Monografia comunei Pecica” scrisă în anul 1969 de Petre Ugliș și aflată în
custodia Institutului de Etnografie și Folclor al Academiei Române. Cinci
ani mai târziu,  în 1974, într-un momente de cumpănă a vieții  sale,  Petre
Ugliș o dăruiește „scumpilor mei peșcani”.

Petre  Ugliș  ne  zâmbește  dintr-o  stea  unde a  ales  sau  a  fost  ales
pentru Marea Trecere. 

Sunt norocoasă,  poate chiar privilegiată,  că m-a ales să-l  scot din
uitare. Îi port o veșnică recunoștință pentru că i-a învățat carte pe bunicii
mei și pe copiii bodroganilor în cei șapte ani cât a fost învățător în Bodrogu-
Vechi (1904-1911), de îndată ce a absolvit Preparandia din Arad. Mai mult,
a găsit aici, în sătulețul care dăinuie de două mii de ani, o adevărată mină de
aur,  folclorul  local:  doine,  cântece,  balade,  legende,  povești  strigături  și
glume, adunate în trei volumașe. S-au tipărit la Lugoj în 1909-1910 și s-au
vândut „ca pâinea caldă”. Astfel Petru Ugliș a deschis bodroganilor poarta
spre lume.

A fost o întâmplare fericită pe care am trăit-o cu câțiva ani înainte de
pensionare. Biblioteca Liceului „Gheorghe Lazăr” din orașul Pecica, printre
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mii  de  volume,  adăpostește  și  cărți  rare,  manuscrise,  uitate  în  rafturi
prăfuite.

Acolo  am  descoperit  „Scurtă  monografie  a  sătulețului  milenar
Bodrogul  Vechi”  de  Petre  Ugliș  Delapecica  și  „Monografia  comunei
Pecica”  ambele  scrise  la  mașina  de scris  de  către  autor.  Am fost  plăcut
surprinsă,  entuziasmată  chiar.  În  copilărie  citisem „Povești  nemuritoare”,
volume care includ și poveștile scrise de Petre Ugliș. Atât și nimic mai mult.
Acum aflu  că  cineva,  un învățător,  scrie  monografia  satului  în  care  și-a
început cariera didactică. Am citit-o pe nerăsuflate, am recitit-o și am regăsit
în ea crâmpeie din poveștile lui Tata-moșu, care i-a fost elev prin 1905.

Fiind invitată în anul 2008 la un simpozion în localitatea Șopotu-
Vechi,  județul  Caraș-Severin  de  către  domnul  Gheorghe  Rancu-Bodrog,
consăteanul meu, am prezentat această monografie a satului Bodrogu-Vechi,
satul meu natal, scrisă de Petre Ugliș. Din acest moment a început aventura
conștiinței mele.

Am recitit poveștile din volumele „Povești nemuritoare” prefața lui
Ovidiu Bârlea. Am cercetat și „Dicționarul folcloriștilor” și am început să-
mi  schițez  un  portret  spiritual  al  folcloristului  Petre  Ugliș.  Am petrecut
multe zile, cercetând Arhiva Liceului „Gheorghe Lazăr” și l-am descoperit
pe  învățătorul  Petre  Ugliș.  Personalitatea  complexă  prinde  contur  prin
informațiile  pe  care  mi  le-a  oferit(e  drept,  cu  destulă  zgârcenie)  domnul
Vasile Popeangă, pe atunci (2008), director al Bibliotecii „Tudor Arghezi” a
Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad.

Doamna profesor Gabriela Ioja aflase de preocupările mele și mi-a
încredințat toate amintirile pe care le-a păstrat într-un colț al inimii, încă din
tinerețe. Îl cunoscuse personal pe Petre Ugliș în perioada când își redacta
lucrarea de licență. L-a vizitat la București și au rămas prieteni de familie.
Dovada elocventă este corespondența care dezvăluie momente sensibile din
viața lui Petre Ugliș.

Interesul  pentru  Petre  Ugliș  s-a  transformat  într-o  obsesie  și  s-a
concretizat  într-o  carte  „Petre  Ugliș-Delapecica.  Destinul  unui  dascăl”,
apărută în anul 2018, An Centenar, tipărită la Poudique SRL.

Cartea are 123 de pagini, un Argument, patru capitole,  o postfață,
„Pro  memoria”,  un  tabel  cronologic,  bibliografia  și  un  album  foto  sub
genericul „O viață în imagini”.

Coperta întâi are portretul și semnătura lui Petre Ugliş-Delapecica,
iar coperta a patra reproduce o scrisoare adresată familiei Ioja din Arad, în
anul 1972.

„Argumentul” propune un itinerariu spiritual al celui care a înțeles
foarte de timpuriu că misiunea lui este să scrie „tot ce vede și tot ce aude” să
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lupte cu arma și cu „peana” pentru a cinsti noblețea latină a poporului său.
În numele dragostei de țară și de meleagurile natale a scris mii de pagini,
multe rămase în manuscris, majoritatea nepublicate, lăsându-le moștenire de
mare preț urmașilor.

Fiecare dintre cele patru capitole are un titlu semnificativ.
Capitolul întâi – „Peșca leagănul unei civilizații milenare” începe cu

o  emoționantă  confesiune  pe  care  Petre  Ugliș  a  așezat-o  în  deschiderea
lucrării  monumentale  „Monografia  comunei  Pecica”  scrisă  în  anul  1969.
Numele localității este vechi, la fel de vechi ca așezarea, poate mai bine de
700 de ani și se asociază altor toponime: Movila lui Traian, Șanțu Mare,
Ziridava. Pe aici și-a purtat armatele vestitul împărat roman, din moment ce
Movila care îi poartă numele este mărturie peste timp a unei istorii milenare.

De  undeva,  din  Asia,  vine  „Drumul  Mătăsii”;  de  aici,  din  acest
„Bărăgan al Vestului” pornește „Drumul Pâinii”, pentru că Pita de Pecica,
mare cât roata carului, rumenă și dulce ca un obraz de copil, a dus faima
acestor locuri și priceperea oamenilor, care o plămădesc, în zarea largă.

Aici a văzut lumina zilei Petre Ugliș care, din prea multă dragoste și
respect  pentru  comuna  natală,  și-a  adăugat  numelui  și  supranumele
„Delapecica”.

Firul vieţii lui numără 93 de ani. S-a născut la 1 septembrie 1885 „în
milenara  şi  bogata  comună  Peşca  a  judeţului  Arad”,  după  cum  însuşi
mărturiseşte în „Chestionar pentru mărturisiri”. „Sunt născut în milenara și
bogata comună Peșca, județul Arad odinioară sat locuit numai de români.
Părinții mei au fost: Constantin Ugliș și mama Marta Lazăr, ambii țărani
săraci,  fără o palmă de pământ.  Religia ortodoxă română. Bunicul  meu
după  tată  era  Lazăr  Ugliș,  iar  după  mamă era  Ioța  (Iosif)  Lazăr,  fost
„Gazdă-biriș” (mai mare peste slugile marelui moșier Spizer din hotarul
Aradului, aproape de Pecica). Tatăl meu, fiind cel mai mic băiat între cei
patru  frați:  Gheorghe,  Lazăr  și  Dimitrie,  după  moartea  bunicului,  el  a
moștenit casa părintească. Casa era cu pereții făcuți din pământ bătut așa
cu  se  construiau  toate  casele  până  acum  o  jumătate  de  veac.  Casa
părintească există și azi, sub numărul 78 și este una din cele mai vechi din
comună. Și familia mea după ambii părinți este pe cale de dispariție, având
urmași numai de parte femeiască”.

Petre Ugliș a decedat la 29 iulie 1978 la Gurahonţ şi i s-a părut şi
atunci că timpul e prea strâmt pentru toate poveştile nepovestite încă.

Capitolul  „Școala  din  Peșca  și  învățătorii  mei  buni  creionează
atmosfera școlară în care și-a început studiile Petre Ugliș, care a avut parte
de dascăli devotați formării și educării copiilor, modele pentru învățătorul
de mai târziu.
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„Au trecut mai bine de 80 de ani de când eu, împlinind vârsta de 6
ani la 1 septembrie 1891, am fost dus de bunul meu tată la Şcoala Mică,
unde la clasele mici era învăţător Ioan Eftici, sârb de origine şi căsătorit cu
o sârboaică”.

„Tu taichii, trebuie să iubești cartea, că ea e pentru tine” este titlul
celui de-al treilea capitol, identificându-se cu vorbele lui Constantin Ugliș,
tatăl scriitorului. Aceste cuvinte l-au însoțit toată viața, au devenit un imbold
pentru  toate  încercările  prin  care  a  trecut  în  lunga  sa  existență:  școala
primară, clasele IV-VI, Școala Maghiară de Stat, examenul de admitere în
1898 la Preparandia din Arad, interesul pentru folclor, colaborarea încă de
pe  băncile  Preparandiei  la  ziare  apărute  la  Arad,  Timișoara,  Cluj,  Brad,
Sibiu, București.

La Preparandia din Arad avut parte de profesori de excepție: Teodor
Ceontea Dr. Petre Pipoș, Dr. Ioan Petran, Ioan Petrovici și Sever Secula.

Fiu al Aradului,  Sever Secula le-a recomandat elevilor să culeagă
folclorul  local.  Petre  Ugliș  a  umplut  un caiet  întreg  pentru  că  dragostea
pentru tradiția populară își avea rădăcinile în clăcile din sat, la furcă sau la
scărmănat pene de gâscă, unde se adunau fete și feciori care petreceau în râs
și voie bună, ascultând povești, snoave sau pățaniile lui Păcală.

„Intrând profesorul în sală, se așază la catedră și zice: Cel mai mic
dintre voi e cel mai voinic! Și luând caietul meu, începu să citească și să
arate părțile frumoase ale lucrării mele. La urmă îmi zise: Măi, Ugliș, tu ai
talent la scris. Tu toată viața ta să te ocupi cu adunarea folclorului”.

De data aceasta drumul ce se cere urmat este bine definit-culegerea
folclorului-lucru pe care Petre Ugliș l-a făcut toată viața, ca și când ar fi fost
nevoie de o dovadă palpabilă că remarca profesorului n-a fost gratuită.

Capitolul  al  patrulea,  „Anii  de  dăscălie”,  consemnează  traseul
dascălului Petre Ugliș întrerupt de Primul Război Mondial de evenimentele
social-politice care i-au urmat.

Profesia  de  dascăl  l-a  înnobilat  după  cum  el  însuși  mărturisește:
„Dacă m-aș mai naște o dată în viață, tot dascăl m-aș face”.

Timp de  șase  ani  a  petrecut  Petre  Ugliș  pe  băncile  Preparandiei,
„această adevărată Academie de unde marii apostoli ai neamului-Dimitrie
Tichindeal,  Moise  Nicoară,  Dr.  Petru  Pipoș  și  alți  titani  au  răspândit
veacuri de lumină”.

Terminând  Preparandia,  a  ajuns  învățător  în  sătulețul  milenar
Bodrogu-Vechi, unde a trăit experiențe unice: a iubit oamenii curați la suflet
ai satului, le-a educat copiii în spiritul dragostei de muncă și de învățătură și
le-a sădit în inimi încrederea că odată vor trăi bucuria de a vedea România
Mare, din care și ei vor face parte.
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Satul era subordonat Mănăstirii Hodoș-Bodrog, iar primul director al
tânărului  învățător  a  fost  arhimandritul  Augustin  Hamsea,  starețul
mănăstirii.

Aici  a  avut  ocazia  să-l  vadă  și  să-l  cunoască  pe  Nicolae  Iorga,
profesorul și istoricul a cărui revistă „Sămănătorul”,  o citeau regulat  atât
starețul mănăstirii, cât și Petre Ugliș. Starețul i-a recomandat să-l conducă
peste tot, să-i arate odoarele și Arhiva mănăstirii, să-l invite apoi la masă și
să-l ospăteze bine. Nicolae Iorga și-a făcut o mulțime de notițe, a stat mult
de  vorbă  cu  cei  patru  călugări  octogenari  care  l-au  impresionat  în  mod
plăcut prin poveștile lor de viață, prin cunoașterea limbilor italiană, franceză
și engleză. La plecare, Nicolae Iorga i-a lăsat lui Petre Ugliș și cartea lui de
vizită invitându-l să îl viziteze, dacă va ajunge la București. S-au reîntâlnit
în 1911, când Petre Ugliș a fost delegat din partea Lojei Antialcoolice să
participe la o conferință la București. În timpul guvernării liberale (1933-
1937), în calitate de senator de Hălmagiu în Comisia pentru Învățământ, era
mereu alături de Nicolae Iorga.

Din  Prefața  „Scurtei  monografii  a  sătulețului  milenar  Bodrogu-
Vechi”  aflăm  că  pe  la  sfârșitul  deceniului  întâi  al  secolului  al  XX-lea,
Asociațiunea Transilvăneană de la Sibiu a lansat un apel către învățătorii și
preoții  dintre  Tisa  și  Carpați,  să  scrie  monografia  satelor  lor.  Așa  s-a
înfiripat  ideea  de  a  începe  munca  pentru  a  realiza  monografiile  satului
Bodrogu-Vechi și a comunei natale, Pecica. 

Păstrând legătura cu profesorii Preparandiei, a adunat folclorul local.
De la octogenarul călugăr, Nifon Cuzman, a aflat legenda Mănăstirii Hodoș-
Bodrog,  iar  de  la  bătrânii  satului,  octogenari  și  ei,  a  cunoscut  legenda
haiducilor  Suciu  și  Iancu  Bitangu,  balade,  doine,  bocete,  chiuituri  și
strigături pe care le-a trimis ziarelor la care colabora încă din primii ani de
dăscălie. 

S-a integrat în asociaţia Reuniunea învăţătorilor arădeni constituită
din  cele  patru  protopopiate  din  stânga  Mureşului:  Timişoara,  Belinţ,
Comloşul Mare şi Lipova. Reuniunea era condusă de învăţătorul Iuliu Vuia,
nepotul lui Constantin Diaconovici-Loga. Petre Ugliş s-a făcut remarcat prin
conferinţele susţinute şi prin intervenţiile sale.

În  Evocări,  Petre  Ugliş  mărturiseşte:  „După  primii  şapte  ani  la
catedra  petrecuţi  în  sătuleţul  milenar  Bodrogul-Vechi  (……),  unde  am
reuşit, în munca mea extraşcolară, să adun un bogat material folcloristic, a
trebuit să părăsesc acest cuib patriarhal, în împrejurări neatârnătoare de
voinţa mea şi am fost ales învăţător în fruntaşa comună Bara, ridicată prin
contribuţia sătenilor „şi-au vândut boii din jug ca să aibă şi copiii lor o
şcoală ca aceea din Lugoj”.
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La Bara, încă din primii ani ai şederii lui, şi-a fixat două obiective:
primul era activitatea didactică,desfăşurată cu profesionalism. Învăţătorul a
constatat cu amărăciune că fetele din sat nu ştiau carte, iar printre femei prea
puţine  descifrau  tainele  cititului,  deşi  erau  harnice  şi  omenoase.  S-a
preocupat  de acest  aspect al  comunităţii  săteşti  şi a început o acţiune de
aducere a fetelor la şcoală.  Glasul lui  s-a făcut auzit  dincolo de hotarele
satului Bara. În 1912 publică în ziarul „Românul” din Arad, în numărul 69,
un  articol  intitulat  „Educaţia  femeii”  subliniind  cât  de  însemnată  şi  de
benefică este învăţătura în viaţa femeii, care va şti să-şi gospodărească mai
bine casa, să-şi crească şi copiii, îmbinând tradiţia cu elementul de noutate,
în ceea ce priveşte educaţia, să se ferească de hoţi şi să trăiască în armonie
cu semenii şi cu lumea.

Al doilea obiectiv era activitatea de a pune în valoare folclorul local,
preocupare veche,  încă din anii  copilăriei  petrecute în comună Pecica.  A
găsit şi aici, la Bara, oameni sfătoşi, bătrâni cu suflet curat, care i-au întărit,
pentru  a  câta  oară,  credinţa  că  românul  poartă  cu  sine  comorile  şi
frumuseţile cântecului.

Contactul cu Lugojul i-a sporit puterea de muncă, pentru că aici, în
inima  Banatului,  a  găsit  „frăţietatea  sinceră  care  stăpânea  inimile
românilor”. Aici l-a întâlnit pe Ion Vidu „Taica Vidu” cum îi spuneau cei
tineri,colegul  lui  de şcoală  la  Preparandia  din Arad.  La a  două întâlnire,
Petre Ugliş, i-a dat cele trei volumaşe de folclor tipărite la Lugoj în anii
1909-1910.

Izbucnirea  Primului  Război  Mondial  a  împiedicat  rămânerea  lui
Petre Ugliş ca învăţător la Bara.

Deşi fusese scutit de efectuarea stagiului militar încă din anul 1906,
autorităţile  militare  au  cerut  Ministrului  de  Război  anularea  dispensei
învăţătorului Ugliş. Astfel la 1 ianuarie 1916 Petre Ugliş a fost chemat la
Arad la Regimentul 33 Infanterie. Termină şcoala de ofiţeri şi este trimis la
garnizoana Alba Iulia.  Aici l-a întâlnit  pe Aron Cotruş, chemat şi  el  sub
arme. În noaptea de Sfânta Marie a anului 1916 este mobilizat  cu întreg
Regimentul 50 Infanterie  şi pleacă pe frontul din Italia.  Timp de doi ani
străbate  oraşele  şi  satele  Italiei,  obsedat  mereu  de  ideea  dezertării.  „În
noaptea  de  26/27  Decembrie  1917,  am  trecut  cu  întreaga  mea  unitate
formată  din  82  de  ostași,  toți  români  din  regimentul  50  din  Alba-Iulia,
ducând cu mine două mitraliere, câteva lăzi cu grenade de mână și șase lăzi
cu muniție pentru cele două mitraliere și cele 82 de puști. Frații italieni ne-
au primit ca pe frați”.

Când Consiliul Dirigent a început reorganizarea învăţământului din
Transilvania,  Petre  Ugliş  a  fost  numit  învăţător  la  şcoala  primară  din
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Gurahonţ şi a rămas aici, în această „mică Golgotă” a Neamului românesc
până în 1941, când s-a pensionat.

În  13  octombrie  1923  se  organizează  la  Gurahonţ  Conferinţa
generală  de  toamnă  a  învăţătorilor,  prezidată  de  inspectorul  şcolar  al
Hălmagiului, Mihai Vidu – fratele compozitorului Ion Vidu. Petre Ugliş a
participat cu întreaga lui experienţă la reuniunea acestor manifestări.

Pe  data  de  1  iunie  1923  cu  prilejul  Conferinţei  învățătorilor
organizată la Şcoala primară din Cil, Petre Ugliş a vorbit despre activitatea
culturală a învăţătorului. La sfârşitul serbării i s-a oferit „Ordinul Coroana
României în Grad de Cavaler”,  distincţie acordată de regele Ferdinand al
României  pentru  participarea  la  înfăptuirea  Unirii  şi  la  progresul  şcolii
romaneşti.

Timp  de  13  ani,  Petre  Ugliş  a  condus  şcoala  de  ucenici  din
Gurahonţ.

Aici l-a găsit şi pe unul dintre „voluntarii” de pe frontul italian, acum
elogiat de săteni pentru curajul său. Se numea Nestor Lupei.

      
Dascălul Soldatul Folcloristul

Petre  Ugliş  a  sprijinit  ţărănimea  din  Hălmagiu  şi  din  satele
învecinate,  s-a  bucurat  de  respectul  şi  de  încrederea  lor.  Acestea  s-au
materializat  în  alegerea  lui  ca  senator  în  anul  1933 în  timpul  guvernării
liberale. În senatul României a făcut parte din Comisia pentru Învăţământ.
Alături de Nicolae Iorga a lucrat la îmbunătăţirea legislaţiei şcolare. 

În  1937,  după  guvernarea  liberală,  Petre  Ugliş  se  retrage  la
Gurahonţ, unde şi-a continuat activitatea de dascăl şi de animator al vieţii
culturale.  În  anul  1941 s-a  pensionat,  dar  n-a încetat  să  adune materiale
pentru monografiile pe care intenţiona să le elaboreze.
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În  „Alte  mărturisiri  duioase”  Petre  Ugliş  realizează  o  scurtă
prezentare a lucrărilor care au rămas în manuscris. Iată câteva dintre ele:

„Am mai scris şi o epopee în versuri „Horia, Cloşca şi Crişan” în
53 de pagini”.

„O iarnă întreagă am lucrat la un roman, nu că să vadă lumină
tiparului, ci că să pot eterniza viaţa şi obiceiurile satului meu natal şi să-l
pot reda mai autentic aşa cum l-am văzut eu cu ochii mei sufleteşti”. Este
vorbă despre romanul „Moş Pătruţ – Milionarul” care are 230 de pagini.

„Monografia Comunei Pecica” l-a solicitat timp de două decenii.
„De la Bara până la Roma”- o scurtă descriere a zbuciumatei vieți a

unui dascăl de la țară.
„Scurta  monografie  a  sătuleţului  bimilenar  Bodrogu-Vechi”  este

lucrarea de suflet a lui Petre Ugliş deoarece „în acest sătuleţ bimilenar mi-
am început carieră didactică, mi-am adunat şi publicat cele dintâi poezii
populare, basme, poveşti şi glume care întregesc această monografie”.

„Ultima Monografie la care muncesc de ani de zile și pe care sper
să o termin în cursul acestei veri, este a comunei fruntașe Gura-Honțului, o
mică Golgotă a neamului nostru în Țara Zărandului”.

      

Din lucrările rămase în manuscris mai amintim: „Memoriu complet
cu privire la Marea Unire a Neamului nostru românesc”, Gurahonţ, 1971,
„Pagini  de  suferinţă  şi  glorie.  Jurnal  de  război  din  1914  –  1919”,
„Monografia  comunei  Gurahonţ  –  manuscris,  1970”,  „Suflet  rătăcitor  –
traducere  după  o  legendă  rusească”,  „Alte  poezii  populare”,  „Alte
mărturisiri duioase”, „Evocări”, „Chestionar pentru mărturisiri”, „Imn Alba-
Iuliei”, „Balada Soarelui”.
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A scris mii de pagini până la vârsta de 88 de ani când vederea i-a
slăbit atât de mult încât lentilele ochelarilor nu-l mai serveau, iar altele nu-şi
mai putea procura. În anii din urmă, după 1970, cu mare greutate mai putea
găsi câte un povestitor prin satele în care a dăscălit. Era chiar indignat că
folclorul nostru e pe cale de dispariţie, la fel ca şi portul nostru naţional ori
industria casnică.

A păstrat în suflet, până la sfârşit, credinţa că „specificul românesc,
atât în folclorul nostru cât şi în tot ce este românesc” a fost preocuparea
majoră care l-a călăuzit toată viaţa.

Capitolul „Pro memoria” propune o sinteză asupra personalității lui
Petre Ugliș, proeminentă şi impresionantă totodată, pentru prima jumătate a
secolului al XX-lea. Are puritatea şi strălucirea unui cristal ale cărui feţe se
luminează reciproc şi dau armonie întregului.
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Dascălul a avut vocaţie şi a contribuit la progresul şcolii româneşti
prin abnegaţie şi dăruire profesională, într-o vreme în care se căutau forme
care să definească specificul nostru naţional.

Folcloristul  s-a  arătat  fascinat  de  farmecul  poveştilor,  baladelor,
doinelor, cântecelor, legendelor dintr-o zonă întinsă de la Crişul Alb până în
inima Banatului. Zestrea pe care o purta cu sine, moştenire de la moşii şi
părinţii lui, a îmbogăţit-o neîncetat, cercetând satele dintr-o arie geografică
largă.

Publicistul  îşi leagă numele de gazetele apărute pe întreg teritoriu
românesc.  Reviste  precum:  Poporul  român din  Budapesta,  Românul şi
Tribuna din  Arad,  Plugarul  român şi  Baba  Dochia din  Timişoara,
Zărandul din Brad i-au publicat basmele culese de prin satele românești în
zeci de ani, articolele pe teme culturale sau de educaţie.

Luptătorul  pentru  înfăptuirea  Unităţii  naţionale  a  simţit  fiorul
războiului  vitreg,  suferinţa,  dar  şi  gloria,  a  crezut  cu  putere  în  visul
românilor de a trăi în România Mare, ca frații.

Petre Ugliş se identifică şi cu eroii scrierilor sale. Este un Pipăruş
Pătru modern, ori un Moş Pătruţ Milionarul, devine el însuşi erou în lupta
pentru  unitate  naţională,  recunoscut  de  mai  marii  ţării,  decorat  pentru
curajul, spiritul de sacrificiu şi înaltul său patriotism.

Primele  sale  volume de  basme populare  publicate  încă  din 1909-
1910 au apărut în câteva mii de exemplare şi s-au vândut „ca pâinea caldă”.

Prin grija lui Ovidiu Bârlea şi a altor folclorişti, basmele şi poveştile
au  fost  botezate  „Poveşti  nemuritoare” tipărite  în  peste  un  milion  de
exemplare, epuizate toate în numai două săptămâni.

Editura Minerva şi apoi Editura Ion Creangă i-au publicat volumul al
II-lea de „Basme şi poveşti din Crişana şi Banat” și „Traista cu poveşti”.

Editura  Facla  din  Timişoara  i-a  publicat  volumul  „Isprăvile  lui
Pipăruş” în anul 1975, iar Editura Tineretului publică în 1968 un volumaş
de poveşti populare culese din Banat, intitulat „Pipăruş-Pătru”.

În anul 1972 devine membru al  Uniunii  Scriitorilor  din România,
membru  al  Fondului  Literar  al  Scriitorilor  și  primește  pensia  din  partea
Uniunii Scriitorilor.

Editura  ştiinţifică  şi  enciclopedică  din  Bucureşti  publică  în  1979
„Dicţionarul folcloriştilor. Folclorul literar românesc”, autori Iordan Dancu
şi S. C. Stroescu, cu o prefaţa de Ovidiu Bârlea. La pagina 436, litera „U’’
apare numele lui Ugliş-Delapecica, Petre; informaţii sumare privind viaţa şi
opera.  Aprecierea  lui  Ovidiu  Bârlea  evidenţiază  valoarea  volumului
respectiv  pentru  activitatea  folcloristică,  „Poezii  şi  basme  populare  din
Crişana şi Banat”, Bucureşti, Editura pentru literatură, 1968.
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„Spre  lauda  lui,  el  s-a  ţinut  destul  de  aproape  de  oralitatea
folclorică. Se vede la tot pasul cum ţâşneşte formularea populară, anumite
exprimări  caracteristice.  Fraza  este,  în  genere,  simplă,  neîncărcată  de
ornamente  şi  perioade  lungi,  încât  se  citeşte  cu  vădită  plăcere.  Uneori
culegătorul ţine să respecte şi anumite forme dialectale ale pronunţiei, fără
a abuza de un lexic  prea local. P.Ugliş s-a străduit să ne dea o sinteză
artistică a stilului oral din partea vestică a ţării,  şi acesta este unul din
meritele principale ale colecţiei sale”.

Contemporanii i-au înregistrat prezenţa în vâltoarea evenimentelor.
Posteritatea i-a cinstit memoria pentru că personalitatea puternică şi opera
acestui om – culegerile de folclor, monografiile, jurnalul de front – depăşesc
actualitatea  vremii  sale,  proiectându-se  într-un  timp  mai  larg,  care  ne
cuprinde şi pe noi şi, în mod cert, pe cei ce vor veni după noi.

O viață în imagini este o „biografie vie” a celui care a fost Omul,
Dascălul, Soldatul, Folcloristul și Scriitorul – Petre Ugliș-Delapecica.
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Gheorghe Ciuhandu (1875-1947) – un devotat prieten al
bibliotecii și al cărții

Ioana Nistor,
Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, 

Biblioteca Universitară „Tudor Arghezi”.

Dincolo de caritatea actului,  donația de carte desăvârșește destinul
unei cărți, de a schimba cât mai multe vieți, fiind un act benevol, generând
bucurie, evidențiind valoarea sa informațională. 

Conform definiției,  donație  reprezintă  1.  un  contract  prin  care  o
persoană fizică/juridică transferă gratuit  dreptul său de proprietate  asupra
bibliotecii  sau arhivei  personale,  unei  instituții  specializate,  precum și  2.
carte sau orice alt document dintr-o bibliotecă, arhivă sau instituție muzeală
care provine dintr-o colecție  particulară prin contract  cu titlu  gratuit1,  iar
expresia latină „ex-dono” reprezintă o formulă scrisă ce indică faptul că un
obiect, adesea o carte, a fost donată, fiind un semn de origine, similar cu
„ex-libris”,  tipărit  sau  inscripționat  de  mână2.  Elementul  principal  care
decide acceptarea unei donații îl constituie valoarea, respectiv se ține cont
de importanța informației conținute, noutate, unicitate, calitatea deosebită a
hârtiei, prestigiul editurii, autografe etc. Oricare ar fi mijlocul de creștere a
colecțiilor  unei biblioteci,  documentele respective (cărți  tipărite,  hrisoave,
piese  numismatice,  muzicale  etc.)  constituie  patrimoniul  cultural  al
poporului român, fiind mărturia continuității spirituale a culturii naționale. 

Biblioteca, prin promovarea unei politici de încurajare a donațiilor
de carte, împărtășește destinul cărții, făcându-le accesibile tuturor cititorilor,
donatorul  primind  o  scrisoare  de  mulțumire  din  partea  bibliotecii,  fiind
menționat și în Registrul Inventar3.

Donațiile reprezintă o sursă de completare curentă și retrospectivă a
colecțiilor. Acestea pot fi făcute de persoane fizice (autori, colecționari etc.)
sau juridice (edituri, tipografii, societăți comerciale etc.) și diferă ca tip de

1 Virgil  Olteanu,  Din istoria  și  arta cărții.  Lexicon,  București,  Editura  Enciclopedică,
1992, p. 121.
2 Ibidem, p. 142.
3 Donatorul poate fi menționat și în descrierea bibliografică online.
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document (cărți, periodice, albume, manuscrise, hrisoave, materiale audio-
video, fotografii sau orice alt tip de document conform  Legii Bibliotecilor)4.

***
Personalitate  cultural  teologică  arădeană,  militant  activ  al  luptei

pentru unitate  națională,  erudit  preot  și  istoric,  protopopul  dr.  Gheorghe
Ciuhandu (1875-1947)  și-a  adus  din  plin  contribuția  la  istoriografia  și
cultura  românească  și  la  dezvoltarea  vieții  bisericești  pe  plan  local  și
național. 

„Cărturar  cu  calități  de  o  înaltă  erudiție”5,  Gheorghe  Ciuhandu  a
activat în domeniul științelor istorice, teologice și culturale, prețuind cartea
ca o „bijuterie de preț care trebuie căutată, îngrijită și respectată”6, deținând
o bibliotecă impresionantă, de mare valoare, dovedind interes și sârguință în
activitatea bibliofilă, pentru ca spre sfârșitul vieții, colecția sa particulară să
includă peste „10.000 de volume, cu foarte multe incunabule, manuscrise și
cărți vechi românești de mare valoare pentru cultura românească”7, colecție
ce,  din  nefericire,  după  moartea  cărturarului,  s-a  dispersat  în  colecții
particulare sau instituții. 

Născut  la  23  aprilie  1875,  în  Roșia,  județul  Bihor,  în  familie  de
preot,  trecut  la  cele  veșnice  în  29  aprilie  1947,  la  Vața  de  Jos,  județul
Hunedoara, fiind înhumat în Arad. Studii secundare la Beiuș, cele teologice
la  Institutul  din  Arad  (1893-1896),  apoi  la  Facultatea  de  Teologie  din
Cernăuți  (1900-1902  și  1903-1905),  cu  doctorat  în  1905.  Învățător
confesional în Căbești – Bihor (1897-1899), funcționar la Consistoriul din
Arad (1900), prefect de studii și profesor suplinitor la Institutul teologic-
pedagogic din Arad (1902-1903), consilier la secția școlară a Consistoriului
din Arad (1905-1938), diacon (1908), preot și protopop (1910), apărător al
școlilor confesionale românești din Eparhia Aradului împotriva încercărilor
de maghiarizare, participant activ la evenimentele anului 1918, președinte al
Asociației clerului ortodox române „Andrei Șaguna” din Transilvania (din
1922),  membru  în  Adunarea  Eparhială  Arad  și  Congresul  Național
Bisericesc. 

Autor de lucrări teologice și mai ales istorice, în care se ocupă cu
istoria  bisericească a românilor  din părțile  Aradului  și  Bihorului,  vechile

4 Legea Bibliotecilor, 334 / 31 mai 2002, republicată / Secțiunea F, cap. 3, art. 39.
5 Pavel Vesa, Protopop dr. Gheorghe Ciuhandu (1875-1947), Arad, Editura Arhiepiscopiei
Aradului, 2011, p. 90. 
6 Ibidem, p. 153.
7 Ibidem, p. 159, A.N.D.J. Arad, Fond Prefectura Municipiului Arad, dosar 821/1945.
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manuscrise  în  Bihor.  Membru de  onoare  al  Academiei  Române (30 mai
1946)8.

Lucrări: Școala noastră poporală și darea culturală, Arad, 1918, 51
p.,  Dr.  Giorgiu Popa – un om de școală  și  cultură,  Arad,  1934,  135 p.,
Împreunarea  Bisericilor  ortodoxe  române  din  România  Mare  şi  raportul
Bisericii cu Statul, Arad, 1919, 32. p., Reorganizarea Mitropoliei Ardelene,
Arad, 1920, 54 p., Puncte de orientare în chestiunea unificării administrative
bisericeşti  în  “Analele  Asociației  Clerului",  Sibiu,  1922,  Reorganizarea
centrelor  ierarhice  şi  unificarea  bisericească,  Bucureşti,  1923,  70  p.,
Patronatul eclesiastic ungar în raport cu drepturile statului român.  Studiu
istoric-statistic  şi  politic-bisericesc,  Arad,  1928,  211  p.,  Schisma
românească sau „unirea cu Roma", Sibiu, 1921, 54 p., Români ortodocşi şi
uniți  români sau două organizații  bisericeşti  româneşti  din Ardeal,  Sibiu,
1922, 78 p., Papism şi ortodoxism în Ardeal sau porfiră şi cunună de spini,
Arad, 1922, 95 p., Dezbinarea religioasă a românilor ardeleni.  Falsificarea
credinței şi a istoriei,  Arad, 1927, 64 p., Călugării Visarion şi Sofronie şi
mucenicii  Ortodoxiei  din Ardeal,  Sibiu,  1932, 36 p.,  Urgia unionistă  din
judetul  Aradului  şi  reacțiunea  ortodoxă,  Arad,  1924,  55  p.,  Unirea  şi
întoarcerea  Galşei  la  Ortodoxie,  Sibiu,  1924,  35  p.,  Propaganda  catolică
maghiară de la Macău în coasta diecezei ortodoxe a Aradului (1815-1864),
Arad, 1926, 63 p., Cum s-a făcut unirea cu Roma în Ohaba Forgaci (Banat),
Descrierea unor siluiri şi fraude, Sibiu, 1929, 43 p., Cărțile de afurisanie sau
de blestem din Ardeal,  Sibiu,  1930, IV+38 p.,  Bogomilismul  şi  românii,
Sibiu, 1933, 14 p., Rânduiala sfintei mărturisiri la români, însemnări rituale.
Cu două anexe: ritualul sârbesc (1524), şi românesc (1681), Cernăuți, 1933,
44p.  (extras  din  „Candela”,  XLIII,  1932),  Câteva  momente  din  trecutul
Episcopiei Aradului, 1767-1830, Arad, 1929, 38 p., Doi Ioanovici pe tronul
episcopesc  ortodox de  la  Arad,  Arad,  1929,  38 p.,  Din Viața  Iui  Nestor
Iovanovici  episcopul  Aradului,  1767-1830, Arad, 1929, 57 p.,  Schițe  din
trecutul românilor arădeni din veacul al XVIII-lea,  Arad, 1934, Episcopii
Samuil  Vulcan  şi  Gherasim  Raț.   Pagini  mai  ales  din  istoria  românilor
crişeni  (1830  -  1840),  Arad,  1935,  XXX+702  p.,  Comercianții  greci  în
părțile ungurene şi înspecial în ținutul Aradului, în vol. „Fraților Alexandru
şi  Ion  Lapedatu”,  Bucureşti,  1936,  p.  228-248,  Românii  din  Câmpia
Aradului  de  acum  două  veacuri.  Cu  un  excurs  istoric  până  la  1752  şi
însemnări  istorice-politice  ulterioare,  Arad,  1940,  256+320  p.+3h  (operă
premiată  de  Academia  Română).  A  colaborat  la  „Tribuna”,  „Tribuna

8 Lucian Predescu, Enciclopedia Română Cugetarea, București, Editura Saeculum, Editura
Vestala, 1999, p. 199.
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Poporului”, „Românul”, „Biserica şi Şcoala” (redactor în 1937-1938), toate
la Arad,  ,,Telegraful Român” şi „Revista Teologică" de la Sibiu, „Legea
Românească” şi ,,Cele Trei Crișuri" de la Oradea, „Candela”- Cernăuți ş.a.9.

Încă din anul 1907, Gheorghe Ciuhandu se afirmă ca și donator de
carte către Internatul român „Ștefan cel Mare” din Cernăuți, respectiv a unui
număr  de  150  de  exemplare  din  lucrarea  „Ritul  răsăritean  pe  teritoriul
ungar”.  În  anul  1912,  Școala  Civilă  de  Fete  din  Arad,  prin  directoarea
Octavia Ciuhandu, mulțumește în mod public tuturor celor care au răspuns
în mod pozitiv la apelul din toamna anului 1911, pentru „sporirea bibliotecii
şcoalei  diecezane  civ.  de  fete”,  prin  donație  de  carte  și  printr-o  colectă
inițiată  de  Emanoil  Ungurean  din  Timișoara,  colectantul  din  Arad  fiind
învățătorul Iosif Moldovan10. 

În  anul  1928,  Despărțământul  Ugocea-Halmeu  din  județul  Satu-
Mare,  al  Asociației  ASTRA,  îi  trimite  o  scrisoare  de  mulțumire  pentru
donația de carte, cuprinzând 15 „broșuri de propagandă”, subliniindu-se că
au fost inventariate sub „No 703-718 inclusiv”11. În același  an, Gheorghe
Ciuhandu donează un exemplar din lucrarea „Patronatul eclesiastic ungar în
raport  cu  drepturile  Statului  român.  Studiu  istoric-statistic  și  politic
9 Mircea Păcurariu, Dicționarul teologilor români, București, Editura Enciclopedică, 2002,
pp. 106-107.
10 Octavia Ciuhandu, Mulţumită publică. (Şcoala diec civ. de fete din Arad), în Biserica și
Școala, anul XXXVI, nr. 24, 10/23 1912, p. 7.
11 Pavel Vesa, op. cit., p. 161.

4



bisericesc”12,  bibliotecii  Facultății  de  Teologie  din  Cernăuți,  unde fusese
student.

În Arad, Gheorghe Ciuhandu face prima donație de carte identificată
în anul 1929, către Biblioteca Palatului Cultural, constând în 74 de cărți și
broșuri, gestul fiind apreciat de directorul instituției, Lazăr Nichi, drept „o
frumoasă operă culturală iar instituția noastră are cinstea a Vă număra
printre binefăcătorii ei”.

Scrisoare de donație Gheorghe Ciuhandu (14.V.1929)

Arad, 14.V.1929
Domnule Director,

Mutându-mă cu locuința am mai scotocit  printre cărțile mele.  Și-
astfel  am ales 2 pachete,  de cari mă pot dispenza, și Vi-le trimit  pentru
Palatul Cultural. Rog să le păstrați pe toate, dacă credeți că se potrivesc;
iar dacă nu, alegeți din ele, și restul mi-l trimiteți, ca să le îndemnez în altă
parte.

Sunt între ele și tipărituri din Arad. Vă voiu face, cred, rost și de
niște protocoale ale adunării eparhiale (sinodul eparhial de odinioară) dela
Arad, - dacă Vă vor conveni.

Cu stimă:
12 Lucrarea apărută la Arad, în anul 1928.
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ss. Ciuhandu
Rog să-mi dați o listă despre cărțile ce veți reținea.

Scrisoarea de mulțumire a fost semnată de Lazăr Nichi13, director al
Palatului Cultural din Arad și I. Langa14, bibliotecar. Prin reprezentantul său,
directorul  Lazăr  Nichi,  Biblioteca  Palatului  Cultural  oferă  apreciere  și
recunoștință  față  de  gestul  consilierului  eparhial,  acceptând  donația  în
totalitate deoarece: „Reținem cu mare bucurie tot ce ne-ați trimis căci toate
ne sunt de lipsă”. 

De remarcat este afirmația „înaintașii noștri n-au prea pus preț pe
slova  românească”,  având  în  vedere  că  în  biblioteca  Palatului  Cultural,
când a fost luată în primire de către conducerea românească (1921), nu se
afla  nicio  „carte  românească  de  valoare  literară”,  iar  prin  trimiterea
bibliotecii  „A.D.  Xenopol”  la  Arad,  s-a  format  un  nucleu,  un  „prețios
sâmbure” din care „s-a dezvoltat frumoasa colecție de cărți românești, ce
azi hrănește mii de suflete dornice de slova românească”15.

13 Lazăr  Nichi s-a născut în anul 1884, Pâncota,  jud. Arad.  A urmat  școala primară în
comuna natală, apoi, între 1896-1903 – cursurile liceului de stat din Arad, unde, mai târziu,
va  ajunge profesor.  Studiile  universitare  le-a făcut  la  Budapesta  (1903-1907),  obținând
licența în limba latină, elină și maghiară. În anul 1909 își ia doctoratul. Între 1908-1919, a
funcționat ca profesor de liceu la Budapesta,  Șopron  și  Panciova. În 1919/1920 deține
funcția de director al liceului „Elena Ghiba Birta” din Arad, iar din 1920 se titularizează la
liceul „Moise Nicoară”, unde funcționează ca profesor de limba latină, până în anul 1944,
când trece la  cele  veșnice.  Din anul  1921 a deținut  și  funcția de director  al  Palatului
Cultural din Arad. Alexandru Roz, Monografia Colegiului Național „Moise Nicoară” din
Arad, Arad, Editura Fundației „Moise Nicoară”, 2008, pp. 106-107.
14 Langa Inocențiu, profesor de Limba și literatura română la Liceul „Moise Nicoară” din
Arad și bibliotecar al Bibliotecii Palatului Cultural. Alexandru Roz, op. cit., p. 142. 
15 Lazăr Nichi, Palatul Cultural din Arad, în Boabe de grâu, București, an II, nr. 12, 1931,
pp. 515-523.
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Front: Concept -  Scrisoare de mulțumire și acceptare donație de carte.
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Verso: Concept - Scrisoare de mulțumire și acceptare donație de carte (22 mai 1929).

Prea Onorate Domnule Consilier.
Am primit pachetul conținând 74 cărți și broșuri, trimise de Domnia

Voastră, ca dar, Bibliotecii Palatului Cultural și uitându-ne la titlurile lor
am văzut că sunt deosebit de prețioase pentru bibliotecă căci cel mai multe
din ele nu se mai găsesc azi în comerț. Ba unele din ele, 14 la număr, au o
îndoită importanță pentru noi și prin faptul că s-au tipărit la Arad și au fost
destul de dese cazurile când astfel de cărți mi s-au cerut fără a fi în situația
plăcută de a le oferi solicitatorilor, căci înaintașii noștri n-au prea pus preț
pe slova românească.

Vă rugăm să credeți, Domnule Consilier, că prin această danie ați
făcut  o frumoasă operă culturală iar instituția  noastră are cinstea a Vă
număra printre binefăcătorii ei.

Reținem cu mare bucurie tot ce ne-ați trimis căci toate ne sunt de
lipsă. În ce privește protocoalele sinoadelor eparhiale ne place să credem
că  cel  mai  potrivit  loc  pentru  păstrarea  lor  ar  fi  Biblioteca  Palatului
Cultural,  care  dacă  nu  poate  să  aibă  tot  ce  este  de  interes  românesc,
trebuie să aibă cel puțin tipăriturile de interes local și prin procurarea lor
pe seama Bibliotecii Vă suntem și mai mult deobligați.

Vă  rugăm  Domnule  Consilier  ca  pe  lângă  mulțumirile  noastre
sincere să primiți expresiunea celor mai distinse sentimente ce Vă păstrăm.

Arad, la 22 mai 1929.
Director Bibliotecar
Lipsă ss. Lipsă ss.
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Dsale Dlui Dr. Gh. Ciuhandu 
Consilier Eparhial Arad.

La 5 februarie 1937, Primăria Municipiului Arad, în baza referatului
Serviciului Culte, prin Decizia nr. 27931/1936, în urma cererii înaintate de
Dr.  Gheorghe Ciuhandu,  conform căreia  „oferă spre cumpărare” lucrarea
„Monografia Istorică. Episcopii Samuil Vulcan și Gherasim Raț”, la prețul
de 500 lei/exemplar, aprobă acordarea sumei de 3.000 lei, acordată „drept
ajutor”. De asemenea, „se invită direcțiunea Palatului Cultural și Comitetul
școlar comunal al municipiului Arad, să comande, pentru bibliotecile lor,
din lucrarea mai sus menționată”.

Decizie Primăria Municipiului Arad (5 februarie 1937)
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La 4 mai 1940, Serviciul  Cultural  al  Primăriei  Municipiului  Arad
primește o înștiințare prin care se anexează un exemplar din „lucrarea Dlui
Dr. Gh. Ciuhandu, intitulată „Românii din câmpia Aradului”, cu menirea de
„a o așeza în biblioteca Serviciului  de sub conducerea Serviciului  Dvs.”,
alături de mențiunea „Donată de către Primăria Municipiului Arad”. 

„Românii din câmpia Aradului”, autor: Ciuhandu, Gheorghe. 
Donată de către Primăria Municipiului Arad.

Donațiile de carte făcute de Gheorghe Ciuhandu sunt multiple, unele
rămânând pierdute în negura timpului,  altele revenind în prezentul istoric
prin  importanța  lor.  Cu  siguranță  însă,  fiecare  donație  de  carte  și-a  pus
amprenta pe destinului unui om, a unei comunități, a unui oraș, a unei țări.
Benevolența dăruirii unei cărți produce bucurie, iar orice donație de carte,
înseamnă o donație de cultură, un gest de valoare culturală incontestabilă,
care răspunde unor nevoii concrete de cunoaștere a omului. 

Un dar de carte este un dar de suflet pentru un alt suflet. 
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Personalități arădene. Cercetări muzicologice

Sabin Drăgoi, 
Timişoara

Născut  într-un  sat  de  pe  malurile  Mureşului  la  18  iunie  1894  în
comuna Selişte, raionul Lipova – Arad, într-o regiune de originală şi bogată
artă populară, fiu al lui Vasile Drăgoi, cântăreţ bisericesc şi vestit cimpoier,
şi al Floarei (născută Cojan), Sabin Drăgoi a fost încă din copilărie fascinat
de atmosfera muzicală  a satului natal,  şi-a asimilat  substanţa  melodică şi
ritmică  a  poporului  în  mijlocul  căruia  şi-a  trăit  copilăria  şi  adolescenţa,
învăţând să-i preţuiască cultura milenară. Aceasta a fost o etapă hotărâtoare
care  a  lăsat  o  amprentă  de  neşters  în  sufletul  viitorului  compozitor,
instituind între el şi folclor o legătură tainică şi indisolubilă. Înainte de a fi
trimis pe front în primul război mondial, vine în contact, prin muzica vocală
a unor compozitori înaintaşi (C. Porumbescu, G. Musicescu, G. Dima, C.
Dimitrescu ), cu începuturile de tradiţie artistică naţională. Studiază apoi ca
autodidact  creaţia  compozitorilor  din  şcolile  naţionale  rusă,  cehă,  şi
maghiară.  Mai târziu,  când graţie  unei  modeste  burse îşi  poate  desăvârşi
pregătirea de specialitate la Praga, continuă şi adânceşte studiul operei unor
compozitori  ca  Ceaikovski,  Smetana,  Dvorak,  Grieg,  căutând  să-şi
însuşească spiritul creaţiei acestora.

Formulând  crezul  artistic  ce  avea  să  stea  la  temelia  întregii  sale
activităţi ulterioare, Drăgoi scria la Praga în 1921, în articolul cu caracter
programatic  intitulat  Asupra  muzicii  româneşti1:  „Compozitorul  român
trebuie  să  redea  prin  muzică  ceea  ce  firea  neamului  său  reprezintă  mai
caracteristic,  mai  trainic  şi  definitiv.  Aici  este  izvorul  originalităţii  şi
personalităţii artistului creator”.

Ca  ardelean,  Sabin  Drăgoi  s-a  înrolat  în  armata  austriacă.  După
campania  din  Galiţia  din  1914,  rănit  pe  front,  a  căzut  prizonier  la  ruşi,
ajungând în captivitate într-un lagăr din Taşchent (Turkestan). Aici a găsit
timpul necesar pentru a parcurge întreg tratatul de armonie de Ceaikovski,
Arensky,  Sokolovsky,  contrapunctul  după  St.  Krehl,  forme  muzicale  şi
istorie. Datorită contactului cu prizonierii cehi din lagăr află de Smetana şi
Dvorak, pe care îi studiază alături de marii maieştrii ruşi: Glinka, Borodin,
Rahmaninov etc.
1 În  Muzica, an. III, nr. 12, Buc., dec. 1921, p. 219-222.
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În 1918, ajungând în ţară împreună cu voluntarii din armata română,
Drăgoi studiază la Conservatorul din Iaşi, iar din 1919 la Conservatorul din
Cluj,  aflat  sub  directoratul  lui  Gheorghe  Dima.  După  absolvirea
Conservatorului din Praga, în 1922, obţine tilul de  „magister compozitiae”
– ca elev al maieştrilor Viteslav Novak, Dr. Vaclav Stepan şi Otokar Ostrcil.
După înapoierea de la studii este numit profesor la scoala normală din Deva,
perioadă în care, în preocupările sale ştiinţifice se impun colindele, ca formă
de expresie muzicală populară de o valoare cu totul deosebită. Culegerii lor
îi consacră cele dintâi şi cele mai serioase eforturi de investigaţie ştiinţifică.
Între 1940 şi 1944, a fost director la Opera Română din Cluj-Timişoara, ca
apoi să ajungă profesor şi mai târziu rector la Conservatorul Cluj-Timişoara
(1949-1950). 

Din octombrie 1950, Sabin Drăgoi este conducătorul  „Institutului de
folclor”2.  Va  preda  un  curs  de  armonizare  a  cântecului  popular  la
Conservatorul „Ciprian Porumbescu”, ştiind să descopere armoniile latente
ale melodiilor, să le realizeze şi să le potenţeze cu o excepţională artă. În
calitate  de  profesor  publică  o serie  de  lucrări  didactice  în  colaborare  cu
George Breazul la Editura Scrisul românesc din Craiova: Carte de cântece
pentru clasa I secundară de băieţi şi fete în 1931; la fel pentru clasa a II-a, a
III-a,  a  IV-a  în  1932;  şi  pentru  clasa  a  V-a  a  liceelor  industriale  şi
comerciale, în 1938. 

Din anul 1950 se mută cu activitatea la Bucureşti, unde ectivează ca
profesor la Conservator între 1950-1952. Din 1962 şi până în anul morţii
sale (1968) este consilier ştiinţific la Institutul de Folclor din Bucureşti3.

Influenţa  instrucţiei  profesionale  dobândite  din  trecut  în
conservatoare, pe baza marilor tradiţii ale muzicii universale, îndepărta chiar
şi pe compozitorii de obârşie rurală de izvoarele muzicii populare. Astfel,
pentru a se putea exprima într-un limbaj apropiat de folclor, ei erau obligaţi
să adapteze cele învăţate în şcoală la specificul melodiilor populare şi să
înveţe noi procedee de armonizare şi de dezvoltare a acestora.

Justeţea  afirmaţiei  de  mai  sus  pare  a  fi  verificată  şi  de  evoluţia
componistică a lui Sabin Drăgoi, care, deşi a cunoscut muzica populară de
mic copil, cu ocazia continuării studiilor sale la Conservatorul din Cluj, în
1920 (începuse să studieze în timpul primului război, pe când era prizonier
la Kiev), scrie primele sale lucrări, 10 piese pentru pian, 10 cântece pentru

2 Un raport asupra activităţii instituţiei pe care o conducea a fost publicat în Muzica, nr. 6,
Bucureşti, 1954. El expune aici activitatea Institutului în primii cinci ani de existenţă, cu
problemele, realizările şi planurile de viitor ale acestei organizaţii ştiinţifice.
3 Cosma, Viorel, Muzicieni din România, vol. II, 1999, p. 237-238.
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voce şi pian, Cvartet de coarde,  într-un stil în care elementele de muzică
populară sunt cu totul absente.Lucrarea sa de examen compusă la Praga –
unde Drăgoi îşi termină studiile – prima parte a unei Sonate pentru vioară şi
pian, este scrisă încă tot  în limbajul muzicii romantice germane, dovedind
şi unele influenţe ale muzicii ruse.(Partea mediană şi Rondoul final au fost
compuse în 1949).

Abia  după  ce  Drăgoi  se  întoarce  de  la  Praga  (1922)  şi  începe  o
susţinută activitate de culegere a melodiilor populare din diferite ţinuturi ale
Transilvaniei, modul său de exprimare se schimbă esenţial. În cursul anilor
următori,  el publică culegerile: 303 colinde din  Banat si Ardeal4, 122 de
melodii din judeţul Caraş5, Monografia muzicală a comunei Belinţ6.

Fidel  convingerilor  sale  exprimate  în  articolul  publicat  în  revista
“Muzica”, în anul 1921, unde spunea că opera de făurire a unei muzici culte
naţionale trebuie să pornească de la prelucrări de folclor, Drăgoi dă la iveală
Suita  de  dansuri  petru  pian  (1923)7,  Miniaturi  pentru  pian  (1923)8,  21
cântece pentru voce şi pian (1924)9, în care suportul armonic al melodiilor
este derivat din structura lor modală.

Experienţa câştigată cu prelucrarea melodiilor populare în forme mai
mici  i-a  îngăduit  compozitorului  să  atace  şi  forme  mai  ample.  În  1926,
compune  astfel  Divertismentul  rustic  pentru  orchestră,  Diverstismentul
sacru, iar în anul 1927, opera Năpasta, una dintre lucrările de căpetenie ale
operei noastre dramatice, urmată de opera comică Kir Ianulea (1937), opera
istorică  Horea  (1945,  revizuită  în  1959)  şi  o  altă  operă  comică  Păcală
(1956).

Încă de la începutul activităţii componistice, lucrările sale au dovedit
în  mod  concludent  că  melodiile  populare  ţărăneşti  pot  servi  ca  material
tematic  al  unor  ample  lucrări  simfonice  şi  dramatice.  Semnificaţia  lui
Drăgoi în istoria muzicii româneşti constă astfel, înainte de toate, în faptul
că în acea perioadă de dezvoltare a muzicii profesionale româneşti,  când,
între 1920-1930, compozitorii erau preocupaţi de a făuri un limbaj muzical
autohton, el a reuşit să pună într-o lumină nouă valoarea artistică a muzicii
ţărăneşti. 

În  privinţa  structurii  melodice  a  citatelor  folosite  de  Drăgoi  în
lucrările  sale  mai  ample,  trebuie  remarcată  o  anumită  preferinţă  a
4 La Edit. Scrisul românesc, Craiova, 1925.
5 La Edit.  Cartea românească, 1937.
6 La Edit. Scrisul românesc, 1942.
7 Edit. Mentor, Timişoara
8 Ibidem
9 Ibidem.
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compozitorului – probabil sub influenţa cântecelor şi a dansurilor populare
bănăţene – pentru modurile  pur diatonice.  Astfel,  o caracteristică nu mai
puţin frecventă a muzicii ţărăneşti, anume aceea a treptelor mobile (atât de
amplu exploatată, de exemplu, de Bela Bartok, iar la noi, între alţii, şi de
Paul Constantinescu, mai ales în Triplul Concert), are rol limitat în lucrările
sale. Menţionăm acest aspect nu ca o scădere, ci doar ca o notă particulară a
stilului  său,  provenită  dintr-o  selecţiune  afectivă  a  compozitorului,
manifestată  faţă  de  anumite  elemente  ale  folclorului,  atât  de  divers  în
privinţa structurii sale melodico-ritmice10.

Caracterizând  în  prefaţă  culegerii  de  melodii  populare  din  Valea
Almajului  (1928),  structura  doinelor  bănăţene,  Drăgoi  spune:  “În
comparaţie cu cea din Ardeal, ea este mai clară şi mai senină, nu este atât de
tânguitoare  şi  jalnică”.  Aproape  toate  lucrarile  sale  dovedesc  această
preferinţă pentru melodii “clare şi senine”. 

Drăgoi a fost printre cei dintâi compozitori de la noi care au acordat
importanţa cuvenită laturii ritmice a folclorului ţărănesc, situată şi din acest
punct  de  vedere  deasupra  celui  orăşenesc-lăutăresc,  ca  structură  ritmico-
metrică.

În  studiul  introductiv  al  culegerii  de  303  colinde,  în  care  găsim
melodii  din  diferitele  regiuni  ale  transilvaniei,  referindu-se  la  marea
diversitate a formelor metrico-ritmice ale colindelor, Drăgoi spune: “Priviţi
şi vă minunaţi! Priviţi ritmurile măsurilor de 58 si 68! Sunt între ele ritmuri
neînchipuite şi neîntrebuinţate chiar de cei mai mari muzicanţi! Şi dacă mai
adaug că aceste ritmuri se află într-o colinda de 4-6 măsuri de lungă (deci o
frază  muzicală),  e  de  admirat  o  invenţie  ritmică  atât  de  bogată,  atât  de
genială a poporului nostru”11.

În muzica lui Drăgoi observăm filiaţiuni ale stilului evoluat al unor
compozitori înaintaşi ca: George Dima, Eduard Caudella, Dumitru Kiriac,
Gavriil Musicescu.

Limbajul său muzical cu rădăcini în cântecul popular, redă poporului
într-o forma recreată propriile lui giuvaere. Putem afirma că în muzica lui
Drăgoi respiră ceva din sufletul satului şi în al ţăranului nostru muncitor.
Activitatea sa artistică a cunoscut frământări şi ezitări care au făcut ca nu
toate lucrările sale să se bucure de succes, dar caracterul muzicii populare

10 Roxana-Maria Pepelea, Preliminarii la o metodă de analiză a sistemului modal diatonic,
în Sesiunea de comunicări ştiinţifice – 2004, vol. I, Editura Universităţii „Transilvania”,
Braşov, 2005.
11 Drăgoi, Sabin,  303 Colinde cu texte şi melodie (1924-1930). Culese şi notate de Sabin
Drăgoi, Edit. Scrisul românesc, Craiova, 1925.
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româneşti pentru a cărei dezvoltare în genurile coral, simfonic, cameră şi
operă, a militat cu consecvenţa, a contribuit la înflorirea creaţiei noastre.

Procesul  de  profundă  şi  permanentă  sinteză  a  limbajului  muzical
folcloric îmbogăţeşte creaţia noastră contemporană cu noi şi valoroase opere
care reflectă viaţa nouă a patriei.

Drăgoi ne apare ca unul din deschizătorii de drumuri ai muzicii, ca
un creator preocupat permanent de a desluşi posibilităţile şi resursele latente
ale  melosului  nostru.  Drăgoi  a  manifestat  din copilarie  un interes  ardent
pentru cântecele şi jocurile noastre populare, având posibilitatea nemijlocită
de a asimila tot ce este autentic şi original în folclor.

Prin munca sa complexă de culegător,  cercetător şi compozitor,  el
dezvăluie aspectele nevalorificate decât sporadic până atunci de către alţi
compozitori. În creaţia sa, elementele fundamentale ale cântecului nostru ca
ritm,  melodie,  mod,  prozodie,  construcţie  motivică,  dialect  folcloric  şi
caracter expresiv sunt disecate, amplificate, transformate şi adaptate pentru
a servi formei şi expresiei artistice12.

În creaţia lui Sabin Drăgoi muzica vocală şi, în special, cea corală
ocupă un loc preponderent. Credem că această ataşare pentru anumite genuri
rezultă  din  analiza  profundă  a  folclorului,  din  care  autorul  a  reţinut
caracterul cantabil  şi plin de expresie al melodiilor noastre. Iar preferinţa
pentru cor este o consecinţă directă a muncii sale de dirijor, în care a putut
observa forţa expresivă a corului. De altfel, spiritul, procedeele şi întrucâtva
sonorităţile  muzicii  corale  se remarcă şi  în numeroase pagini  ale  muzicii
sale instrumentale13.

Am mai  amintit  că  în  primii  ani  ai  activităţii  sale,  în  prelucrarea
melodiilor populare, Drăgoi găseşte soluţii armonice care, pe vremea aceea,
în muzica românească, erau de un surprinzător inedit. În acest sens, în afară
de  exemplele  extrase  din  Miniaturi  pentru  pian,  cităm  şi  modul  de
înveşmântare armonică şi  polifonă a melodiei  populare din partea a treia
(Bocet) a Divertismentului rustic decenii de la înfiinţarea societăţii, Mihail
Jora  va  evoca  în  mod  sugestiv  începuturile  activităţii  acesteia  scriind
următoarele:

“O mână de tineri necunoscuţi au purces la drum în anul 1920, având
drept capital doar dragostea de frumos, entuziasmul şi dorinţa neînfrânată de
a  zămisli,  după o  grea  cumpănă  a  Războiului  întregirii,  o  artă  muzicală
românească.Cu acest neînsemnat capital  şi cu pilda marelui nostru dascăl

12 George Derieţeanu, Însemnări asupra artei corale a lui Sabin Drăgoi, în “Muzica”, anul
X, nr.9, 1960, p. 25.
13 Ibidem,  p. 26.
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George  Enescu,  urcăm  de  atunci  încetul  cu  încetul  priponul  greu  al
năzuinţelor noastre. Iar când vom ajunge la popasul hotărâtor de la care nu
ne va mai fi îngăduit să râvnim la atingerea vârfului îndepărtat, vom avea
cel puţin mulţumirea, privind înapoi spre trecut, că o mică parte a drumului
a fost desfundată”14.

În acelaşi caiet-program, Constantin Brăiloiu, secretarul de atunci al
Societăţii Compozitorilor Români, scria: “Întemeiată într-o vreme când nici
nu se ştia că România posedă compozitori de muzică, Societatea a căutat să
pună temeliile unei adevărate şcoli româneşti...”15.

Influenţa lucrărilor lui Enescu din opera sa de maturitate – începând
cu Sonata a III-a pentru vioară şi pian (1926) – se exercită, în primul rând,
asupra compozitorilor mai tineri. Cei din generaţia mai vârstnică – Dimitrie
Cuclin,  Alexandru Zirra,  Mihail  Jora,  Constantin Brăiloiu,  Sabin Drăgoi,
Mihail  Andricu  şi  Martian  Negrea  –  au  manifestat  tendinţe  naţionale  în
creaţia lor şi mai înainte de apariţia acestor lucrări16.

Tot în strânsă legătura cu strădania de a se exprima într-un limbaj
naţional era şi orientarea spre sursele autohtone de inspiraţie şi în ceea ce
priveşte conţinutul.  În timp ce compozitorii  din şcoala lui  Castaldi scriau
poeme simfonice şi opere dramatice cu subiecte luate din mitologia greacă,
ceilalţi se inspiră acum din istoria patriei, din frumuseţile peisajului natal,
din viaţa de la ţară, de la periferia  oraşelor etc.  (Mihail  Jora –  Privelişti
moldoveneşti, baletul  La piaţa,  trei  coruri  mixte  –  Slutul,  moşul,  Toacă,
Alexandru  Zirra  –  Cetatea  Neamţului,  Plaiuri  moldovene,Hanul  Ancuţei;
Martin  Negrea  –  Poveşti  din  Grui;  Theodor  Rogalsky  –  Două  schiţe
simfonice; Paul Constantinescu – Suita “Din cătănie” etc.). Pentru lucrările
dramatice ei îşi aleg tot subiecte autohtone, unele cu un accentuat caracter
de  critică  socială  (Mihai  Jora  –  Demoazela  Măriuţa;  Marţian  Negrea  –
Marin Pescarul; Sabin Drăgoi – Năpasta; Ion Nonna Ottescu – De la Matei
citire; Paul Constantinescu – O noapte furtunoasă etc.).

Apropierea de sufletul poporului, despre care vorbea Jora de viaţa de
truda  a  celor  mulţi,  îi  face  pe compozitori  ca  în  creaţia  lor  să  adopte  o
atitudine  critica  faţă  de  nedreptăţile  orînduirii  sociale.  Referindu-se  la
începuturile  creaţiei  sale,  Paul  Constantinescu  spune  într-un  articol:  “Cu
mult înainte de Republică am compus lucrări, ca trei caricaturi Din cătănie,

14 M. Jora,Gânduri despre arta şi viaţa muzicală din trecut şi azi în ,,Muzica” , nr. 2, 1960, 
p. 100.
15Ibidem, p. 95.
16 Niculescu, St.,Aspecte ale folclorului in opera lui George Enescu,  Studii şi cercetări în
istoria artei, nr. 2/1961.
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Burleasca,  comedia  muzicală  O  noapte  furtunoasă,  în  care  am  voit  să
satirizez  cu  mijloace  muzicale  ipocrizia,  imoralitatea,  prostia,  ignoranţa,
snobismul,  ce  caracterizase  societatea  de  atunci.  Tot  în  acea  vreme  am
compus însă şi coruri pe melodii şi versuri populare, muzica pentru filmul
Ţara  moţilor,  în  care  am cântat  frumuseţea  sufletească  a  omului  simplu,
puritatea simţirii sale”17.

Inspiraţia din ambianţa şi viaţa autohtonă a contribuit, fără îndoială,
şi  ea  la  formarea  caracterului  naţional  a  limbajului  muzical.  La  această
influenţă a mediului s-a gândit probabil George Enescu în 1912 – deci, într-
o vreme când ideea unei şcoli naţionale nu prezenta interes decât pentru un
număr mic de compozitori – afirmând că “Noi nu putem spune că avem acel
parfum  al  decorului  natural  al  regiunilor  noastre  filtrat  prin  geniul
compozitorilor care să distingă muzica românească. El se va cunoaşte după
ce generaţii de artişti  se vor inspira din natura noastră – cu nopţile ei de
lună, cu ciobanii care hăulesc, cu câinii noştrii care latră, - numai după ce
multe, cât mai multe temperamente artistice vor vibra sincer în faţa acestui
mediu românesc, se va putea spune că muzica lor are un caracter ce ne este
propriu”18.

În  1928,  când  noua  şcoală  naţională  începuse  să  se  afirme
victorioasă, Enescu a lărgit conceptul de limbaj naţional; formulând ideea că
“folosirea  materialului  folcloric  nu  realizează  întotdeauna  autenticitatea
caracterului etnic”, el s-a referit la posibilitatea de a crea o artă naţională
prin anumite caracteristici ala conţinutului, sublinierea trăsăturilor specifice
ala modului de simţire a poporului nostru.

Pentru un compozitor  ca Enescu, care avea convingerea fermă că
muzica trebuie să fie, “expresia pură a unei stări de suflet”, iar la sfârşitul
vieţii afirma, în legătură cu conţinutul emoţional al lucrărilor sale, că “N-am
făcut altceva decât să traduc ceea ce auzeam cântând în inima”19, temele,
ideile de bază ale unei compoziţii ce reprezentau nucleul, sâmburele în care
se  află  condensată  o  anumită  “stare  de  suflet”.  El  considera  astfel  că
inventarea lor de către compozitor constituie momentul cel mai important de
creaţie.

Exemplul  altor compozitori  din trecut şi din timpul nostru – între
acestea din urmă şi acela al lui Stravinski – dovedeşte că există şi un alt tip
de  compozitor,  pentru  care  ideea  muzicală  de  bază,  proprie  sau

17 Revista “Muzica” , nr. 12,  1962.
18 Tudor Andrei, George Enescu,Viaţa în imagini, Editura muzicală, Bucureşti, 1961, p. 22.
19 Institutul de Istoria Artei al Academiei Republicii Socialiste România ,  George Enescu,
Editura muzicală, Bucureşti 1964, p. 46.
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împrumutată, reprezintă doar punctul de plecare al actului de creaţie, esenţa
sa constând în maiestria dezvoltării.

În 1931, caracterizând tendinţele manifestate până atunci în creaţia
muzicală românească, Enescu spunea următoarele, referindu-se la folclor ca
sursă de inspiraţie  pentru compozitorii  români:  “Unii  dintre  tineri  preiau
direct,  brodând  în  jurul  vreunei  melope  sau  hore,  savuroase  ţesături
armonice  şi  contrapunctice.  Alţii,  ceea  ce  ni  se  pare  mai  bine,  lăsând
melodia populară ca pe o frumoasă sălbatică ale cărei zdrenţe abia îi acoperă
liniile  pure,  fac  o  operă  mai  semnificativă,  inspirându-se  pur  şi  simplu,
creând compoziţii  puternice şi personale având acel caracter care face pe
occidental să spună «se simte că nu e de la noi»... un frumos omagiu adus
originalităţii”20.

Una din laturile cele mai reprezentative şi originale ale stilului lui
Drăgoi o formeză gândirea sa armonică. Ea se distinge prin caracterul său
riguros condiţionat de către factorii melodici.  De aici atenţia deosebită pe
care compozitorul o manifestă faţă de pătrunderea structurii melodice a ideii
muzicale, în scopul degajării armoniei latente a cântecului popular, a cărei
esenţă este melodică. Drăgoi a nutrit un mare interes faţă de aspectul modal
al cântecului popular, pe care l-a investigat şi întrebuinţat ca pe un element
fundamental menit să îmbogăţească expresivitatea muzicii. Soluţiile aplicate
de el  în acest  domeniu prezintă  un interes de prim ordin nu doar pentru
definirea  personalităţii  sale  creatoare,  ci  şi  petru  studiul  evoluţiei
conceptului  armonic  la  alţi  compozitori.  Cercetarea  sistemului  de
armonizare ne duce la concluzia că gândirea sa melodico-armonioasă este o
gândire esenţialmente funcţională. 

Subliniind bogăţia armonică la care se poate preta melosul popular
românesc,  Drăgoi  a  înţeles  că  acesta  nu  poate  fi  tratat  cu  procedeele
scolastice moştenite din teoria clasică a muzicii apusene. El a încercat să
găsească soluţii noi, originale, pentru o tratare cât mai adecvată specificului
modal  al  folclorului  nostru.  Armonia  rămâne  în  permanenţă  subordonată
liniei melodice. Compozitorul însuşi a spus: „Legăturile armonice trebuie să
fie  tot  atât  de  caracteristice  ca  şi  structura  melodică.  Armonia,  umbră  a
melodiei,  trebuie să facă să se cunoască o melodie după armoniile care o
însoţesc”21.

Căutând căile cele mai adecvate respectării şi evidenţierii atmosferei
modale  proprii  melodiei  româneşti,  Drăgoi  a  aplicat  sistematic  anumite

20 “La revue musicale”, nr. 78, 1931.

21 Muzica, an. III, nr. 12, Bucureşti, 1921,  p.219.
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procedee  specifice  de  armonizare.  Două  dintre  acestea  sunt  isonul  şi
acordurile de  cvarte22. Isonul armonic, procedeu folosit de muzica populară,
îl găsim aplicat frecvent atât în lucrările vocale, cât şi în cele instrumentale.
Aşa cum se exprimă însuşi compozitorul „melodia se armonizează prin ea
însăşi,  prin  propriile  sale  mijloace”23.  La  Drăgoi  folosirea  acordurilor  de
cvarte suprapuse se face în două moduri: acordurile de cvarte, privite drept
consonanţe având o funcţie de sine stătătoare, sunt tratate în serii paralele.
Cel  mai  adesea  aceste  acorduri  sunt  tratate  ca  momente  disonante
(anticipări, întârzieri) care urmează să se rezolve pe un alt acord. Ele apar
îndeosebi în sistemul cadenţial al compozitorului, unde au rolul de a lăsa să
iasă în evidenţă formulele de clauzură melodică.

„Sufletul unui artist creator este un ce necunoscut şi tainic. Estetica
nu ne învaţă cum procedează el din clipa începutului creaţiunii şi până la
amurgul vieţii sale, în ce priveşe modalitatea de alegere a subiectelor. Istoria
muzicii  a  avut  marii  săi,  care  au  intrat  în  serviciul  tuturor  genurilor  de
muzică, cu un instinct omnilateral şi de adevăraţi creatori”24. Un astfel de
vârf  muzical  a  fost  şi  Sabin V.  Drăgoi,  înaintemergătorul  muzicii  etnice
româneşti şi care a plecat dintre noi în lumea celor drepţi la 31 decembrie
1968, la Bucureşti, deces semnalat şi de presa vremii de atunci. Astfel, apare
în Tribuna de Cluj articolul lui Firoiu, intitulat A mai căzut o stea.

22 Armoniile de cvarte sunt un procedeu întâlnit în practica acompaniatoare a unor tarafuri
ţărăneşti, unde îmbracă aspectul unei eterofonii. 
23 Sabin  Drăgoi,  Cum am învăţat  şi  folosit  limba muzicală  românească,  în  Revista  de
folclor, nr. 3-4, Bucureşti, 1959.
24 Monsegnior  Desideriu  Iárossy,  Premiera  dramei  muzicale  Năpasta a  lui  Sabin  V.
Drăgoi, în Banatul, nr. 6-7, Timişoara, 1928,  p. 7.
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Portretul unui diplomat român la început de secol XX:
Mihail Burghele1

Emanuil Ineoan2

Abstract
Using  an  unpublished  historical  source,  the  diary  of  Mihail

Burghele,  we  analyse  the  professional  background  and  the  political
orientation of a Romanian diplomat during La Belle Époque and also the
Romanian foreign policy in Southern Europe at the beginning of the XXth
century. Mihail Burghele was the first Romanian Minister Plenipotentiary
sent in the spring of 1914 in Durres, the capital of Albania. His mission
there  took  place  in  a  time  when  this  new  Balkan  state  represented  a
problematic issue on the map of international relations on the eve of World
War I.

Key  words:  Albania,  Aromanians,  Romanian  diplomacy,  1914,  Epirus
Question.

În  arhondologia  vechilor  familii  boierești  moldovene  un  loc  de
seamă îl ocupă neamul Burghele care a numărat de-a lungul istoriei  sale
postelnici,  medelniceri,  spătari,  ofițeri  și  alte  asemenea  ranguri  ce  i-au
asigurat o prezență constantă în lumea ieșeană a secolelor XVIII-XIX3. 

Mihail  Burghele,  viitorul  diplomat,  este  fiul  lui  Nicolae  Burghele
(doctor  în  Drept  la  Universitatea  din  Leipzig  și  consilier  al  Curții  de
Conturi) și al lui Zoe Cerchez. Se naște la Iași în 1 noiembrie 1864 fiind al
cincilea fiu al familiei care a avut în total șase copii dintre care o fiică Zoe,
Constantin  și  Gheorghe,  amândoi  generali  de  armată,  Nicolae,  medic,
secretar al Consiliului de Miniștri, mort în prizonierat la Burgas în martie

1 Acest studiu a apărut prima dată în volumul Communication, Context, Interdisciplinarity.
Studies and Articles, III, Petru Maior University Press, Târgu-Mureș, 2014.
2 Doctor în Istorie al Facultății  de Istorie și Filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-
Napoca.
3 Mihail Dimitrie Sturdza,  Familiile Boierești din Moldova și Țara Românească, vol. II,
Editura Simetria, București, 2011, p. 616.
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1917, Teodor, inginer, tatăl viitorului Ministru al Sănătății și președinte al
Academiei Române, doctorul Theodor Burghele4.

Mediul familial în care acești copii cresc, atât cât poate fi intuit din
biografia tatălui, a fost unul impregnat de efervescența culturală a Iașiului
celei de-a doua jumătați a secolului XIX. Nicolae Burghele5 este membru
fondator  al  Societății  Junimea,  catalogat  de Alexandru Tzigara-Samurcaș
drept  „autoritatea  muzicală  a  acesteia”,  prieten  apropiat  a  lui  Titu
Maiorescu, Iacob Negruzzi, Theodor Burada, Petre P. Carp6. De altfel, între
ultimul  nominalizat  și  familia  Burghele  există  o  relație  de  rudenie,
junimistului Nicolae fiind văr secund cu viitorul prim-ministru conservator7.

Revenind  la  devenirea  profesională  a  fiului  Mihail,  acesta  se
orientează  spre  studiile  umaniste8,  înscriindu-se  la  cursurile  Facultății  de
Litere din cadrul Universității București. Încă din timpul studenției sale, în
19 aprilie 1888 este numit copist la Administrația Centrală a Ministerului
Afacerilor Străine, iar după numai trei zile este înaintat la gradul de sub-șef
de birou la serviciul arhivei prin decret regal la propunerea lui P.P. Carp și
detașat ulterior la divizia consulară. În 17 aprilie 1891 este înaintat în postul
de  șef  de  birou  clasa  a-II-a  în  Administrația  Centrală   a  Ministerului
Afacerilor   Străine  (A.C.M.A.S.),  în  timpul  guvernării  lui  Ioan  Emilian
Florescu.

La  13  octombrie  1893  este  numit  cancelar  al  Consulatului  din
Monastir  (Macedonia  otomană,  azi  Bitola),  practic  prima  sa  misiune
diplomatică externă, ocazie cu care va lua contact la fața locului cu cel mai
însemnat  centru  cultural  la  acea  vreme  al  comunităților  aromâne  din
Balcani.  La Monastir  funcționa deja de mai bine de un deceniu un liceu
românesc ce pregătea formarea unei elite pentru aromânii ce trăiau pe atunci
în Turcia Europeană. Consulatul Român din Monastir înființat în 1893 avea
ca obiectiv principal tocmai supravegherea, protejarea și încurajarea acțiunii
culturale  a  statului  român  în  zonă,  demers  ce  de  aproape  30  ani  se
concretizase  prin înființarea  de  școli  și  biserici  ce  urmăreau  conservarea
identității culturale și etnice a unei comunități aromâne tot mai vulnerabile
în fața procesului de asimilație de factură elenică. Deși rămâne pentru scurt

4 Ibidem, p. 616.
5 Născut în 1831 la Iaşi şi mort în 1908 la Bucureşti.  Cf. Predescu Lucian,  Enciclopedia
Cugetarea, Bucureşti, 1940, p. 145.
6 Alexandru Tzigara Samurcaș, „Atmosfera artistică la Junimea” în Convorbiri Literare, nr.
LIX, Socec, București, 1927, p. 107.
7 Mihail Dimitrie Sturdza, op.cit, p. 618.
8 Este singurul dintre frații săi care optează pentru un astfel de traseu profesional, ceilalți
îndreptându-se spre studii militare sau științe-reale.
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timp la consulatul român din Macedonia, chestiunea românilor sud-dunăreni
(macedo-români,  aromâni  după  denumirile  din  epocă)  va  deveni  o
preocupare majoră în activitatea diplomatică a lui Mihail Burghele.

La 1 aprilie 1894 acesta ajunge șef de birou la direcția Afacerilor
Politice și Contenciosului Administrativ în A.C.M.A.S., iar după ce susține
pe  10  martie  1897 examenul general  de  licență  în  secțiunea  istorico-
filosofice, în 7 iunie 1897 este înaintat în postul de subdirector al Afacerilor
Politice  și  Contenciosului  în  timpul  guvernării  liberale  a  lui  Dimitrie  A.
Sturdza.  După  câteva  zile,  pe  10  iulie  1897  prin  decret  regal  Mihail
Burghele este înaintat la rangul de secretar de legație clasa a II-a9. La 12
decembrie 1897 este detașat temporal pe lângă legația română din Berlin, iar
în aprilie 1898, este rechemat la București pentru a-și relua atribuția de sub-
director  al  Afacerilor  Politice  și  Contenciosului,  iar  ulterior  va  conduce
Direcțiunea  Afacerilor  Comerciale  și  Consulare din Ministerul  Afacerilor
Străine în absența titularului.

În 15 aprilie 1903 este înaintat la rangul de secretar de legație clasa I
cu titlu onorific, iar la 23 martie 1904 prin decret regal este numit în funcția
de Director al Afacerilor Comerciale și Consulare din Ministerul Afacerilor
Străine condus la aceea vreme de către liberalul Ion I.C. Brătianu. Deși la o
primă vedere, Mihail Burghele pare un apropiat al cercurilor conservatoare
care  îi  înlesnesc  intrarea  în  diplomație,  acesta  reușește  să  reprezinte  un
partener fidel de proiecte și pentru liderul liberal Ionel Brătianu, alături de
care  este  implicat  în  derularea  unor  negocieri  mai  mult  sau  mai  puțin
oficiale cu Germania referitoare la Convenția comercială. Diplomatul ieșean
a reprezentat o punte între vederile lui P.P.Carp și cele ale lui D.A.Sturdza
față de impunerea unor noi tarife vamale statului partener din Tripla Alianță
în primii ani ai secolului XX10. 

În  intervalul  14/27 ianuarie  1908-11 februarie  1908,  6  decembrie
1908-30 martie 1909 Mihail  Burghele funcționează ca secretar general al
Ministerului  Afacerilor  Externe  pe  timpul  concediului  lui  Duiliu
Zamfirescu11. În 1 aprilie 1909 prin Decret Regal este ridicat la rangul de
Consilier  de Legație,  ipostază din care călătorește  în vilaietele  Salonic și
Kossova,  cu  scop de  documentare  față  de  impactul  creat  de  schimbările

9 Anuar diplomatic al Ministerul Afacerilor Străine, Bucureşti, 1897, p. 128.
10 Biblioteca Academiei Române, Mihail Burghele către D.A. Sturdza,mai, iunie, august
1904 S/4(2-3-11)/DCCCLXV.
11 Va mai ocupa această funcție  și din 26 aprilie 1910 pe timpul concediului  lui  N. B.
Cantacuzino.
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constituționale  generate  de  noul  regim  al  Junilor  Turci  asupra  situației
școlare și bisericești ce interesa în mod special guvernul român liberal.

Prin Decretul Regal din 9 august 1911 Mihail Burghele este înaintat
de la 1 septembrie 1911 în gradul de Ministru Plenipotențiar clasa a –II-a,
inițial onorific, apoi bugetat. Pe 12 august 1913 este din nou numit secretar
general al Ministerului Afacerlor Străine și din această demnitate ajunge la
15 decembrie a aceluiași  an reprezentantul României în Albania,  una din
ultimele  decizii  de numire  ale  lui  Titu Maiorescu înainte  de a-și  depune
mandatul de premier și ministru de externe. În 25 februarie/10 martie 1914
sosește  la  Durazzo,  capitală  a  noului  stat  și  își  ia  postul  în  primire  în
calitatea de cel dintâi ministru român în Albania12. Aceasta este ipostaza cea
mai  importantă  a  diplomatului  Burghele,  perioada  sa  de  mandat  într-un
teritoriu  disputat  de  statele  balcanice,  dar  și  de  puterile  europene
reprezentând  un  test  de  maturitate  și  de  viziune  în  materie  de  politică
externă. 

După  proclamarea  independenței  Albaniei,  România  a  fost  prima
țară care a recunoscut oficial noul stat și a acreditat în capitala albaneză pe
cel dintâi ministru plenipotențiar dintre toate statele străine. La acea dată,
Mihail  Burghele  urcase  toate  treptele  ierarhiei  diplomatice  devenind,  în
opinia  reputatului  istoric  Gheorghe Zbuchea  „specialistul  ministerului  de
externe român în probleme sud-est europene”13. După încheierea războaielor
balcanice,  diplomatul  ieșean  participa  alături  de  Titu  Maiorescu  la
reglementarea  viitoarelor  stipulații  ale  tratatului  de  pace  pentru  puterile
beligerante14. Alături de Mihail Burghele sunt numiți atașați pentru Legația
română din Albania: Alexandru Ranetti și Mihail Sturdza15. 
       După Pacea de la Bucureşti din vara anului 1913 asistăm la majore
schimbări  în  sânul  comunitățiilor  aromâne  din  arealul  sud-est  european,
graniţele  noilor  state  naţionale  fragmentând  puternic  regiunile  locuite  de
aceştia  și modul lor de viață. Dacă hotarele Greciei cu Serbia şi Bulgaria au
fost  fixate,  nu  acelaşi  lucru  s-a  întâmplat  în  ceea  ce  priveşte  stabilirea
graniței între Grecia şi tânărul stat albanez. Această problemă ce va suscita
aprinse dezbateri este cunoscută drept chestiunea Epirului de Nord, motiv de
dispută între cele două state pe parcursul mai multor zeci de ani. Delimitarea
12 A. M. A. E.  Fond 77, Dosar  Personal B 35, Mihail Burghele, nepaginat.
13 Gheorghe Zbuchea,  România și  lumea sud-est  europeană în ajunul  Primului  Război
Mondial, Teză de Doctorat, București, 1995, p. 102.
14 Titu Maiorescu,  România și Războaiele Balcanice și Cadrilaterul, Editura Machiavelli,
București, 1995, p.141. 
15 A. M. A. E.  Fond 77, Dosar  Personal S-34, Mihail Sturdza, numit oficial la 1 februarie
1914 în funcția de atașat al Legației Române de la Durazzo.
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teritorială eleno-albaneză se va răsfrânge şi asupra populaţiei  aromâne ce
avea o pondere însemnată în regiunea intens disputată. Dată fiind politica
statului grec faţă de minorități,  România a mizat pe un suport diplomatic
care să ducă la formarea unui stat albanez cât mai întins territorial, concepția
strategică  a  Bucureștiului  fiind  astfel  sintetizată  de  către  Ministrul
Plenipotențiar român de la Londra  Nicolae  Mișu:  „În crearea unui stat
albanez  viabil  în  care  să  intre  masele  compacte  române  de  la  Pind,
guvernul român vede o garanție pentru viitor pentru populația română, mai
cu seamă când Europa  va lua toate măsurile pentru asigurarea existenței
acelei populații. În acest scop fruntariile viitoarei Albanii vor  trebui făcute
în așa fel ca  acest stat să fie la adăpostul unor dificultăți  ulterioare cu
vecinii săi, deoarece și populația română care se află în mase compacte în
sudul  Albaniei  să fie  conservată  intactă  în  hotarele  noului  stat  albanez.
Regiunea  cuprinsă  între  Ianina  Mețzovo-Grebena  și  satele  din  munții
Gramos sunt locuite  de o populație  în  majoritate  română care se poate
evalua la peste 80.000 de locuitori grupați în vreo 36 de comune principale,
din  care  principalele  Samarina,  Avdela,  Perivole,  Turia,  Labanița,
Săracu  ,Perivole,  Laișta,  Breaza,  Leșnița,  Furca,  Megidie  etc.  Ambele
podgorii ale Pindului de la Muntele Gramos până la muntele Agrafa sunt
ocupate de români, o parte din această populație a fost după tratatul de
Berlin anexată Greciei. Ar fi nedrept ca astăzi masa compactă de români la
Pind să fie  ruptă în două”16. Maiorescu îi  comunică  ministrului  Mișu la
26/8 august 1913, să insiste pe lângă Conferința Ambasadorilor, ca având în
vedere  numărul  mare  de  aromâni  printre  locuitorii  Albaniei,  să  poată  fi
primit un delegat aromân în Comisia Internațională de Control17.

Miza  unei  reprezentări  diplomatice  adecvate  în  Albania era  astfel
mult sporită de contingentul important al comunităților aromâne din zonă.
Pe  agenda  de  lucru  a  lui  Mihail  Burghele  se  vor  mai  regăsi:  chestiunea
recunoașterii  episcopiei  ortodoxe  pentru  aromâni,  dezvoltarea  sistemului
școlar românesc în zonă și protejarea supușilor aromâni și bunurilor acestora
în fața pericolului anexionist grec. Așa după cum aflăm și din nota trimisă în
4/17  Iunie  1913  de  către  Maiorescu  lui  Nicolae  Mișu  la  Londra:
„Instrucțiunile pentru românii din Pind rămân neschimbate, între România
și Grecia nu e nimic de discutat pe acest subiect, încorporarea în Albania
de Est este cea mai bună garanție pentru macedo-români, dacă o constituție

16 A.M.A.E. Fond Londra , vol. 28, nepaginat.
17 Ibidem.
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pentru  o  Macedonie  autonomă  este  imposibilă.  România  nu  poate
abandona punctul său de vedere”18.

Soarta comunitǎților aromȃne din zona Albaniei, atȃt din punct de
vedere cultural cȃt și spiritual depindea de Patriarhia Ecumenicǎ și implicit
de  cultura  greacǎ.  Confesiunea  ortodoxǎ  constituia  singurul  millet
recunoscut  ȋn  toatǎ  zona  balcanicǎ  de  sub  ocupație  otomanǎ  până  spre
sfârșitul secolului al XIX-lea. Profitând de această ierarhizare confesională,
clerul  grec  va  pune  semnul  egal  între  confesiunea  ortodoxă  și  națiunea
greacă19, fapt folosit mai apoi de regatul grec spre a-și justifica concepția sa
geostrategică aceea a Megali Ideea. Documentele de arhivǎ de la Ministerul
Afacerilor Externe sugereazǎ cǎ după pacea de la București a existat un efort
susținut al statului romȃn de a grǎbi ȋnființarea unei episcopii ȋn Balcani,
printre persoanele cu cele mai mari șanse de a conduce o astfel de instituție
ecleziastică  numărându-se  chiar  preotul  din  Korcea,  sudul  Albaniei,
Haralambie Balamaci, asasinat însă în 23 martie 1914.

Pentru a-și susține cât mai eficient dezideratele în zonă și a câștiga
pârghii de influență în Balcani folosind chestiunea Albaniei,  statul român
încearcă  să  impună pe  tronul  acestei  țări  un  apropiat,  fidel  intereselor
Bucureștiului.  Tânărul  diplomat  albanez  Filip  Noga  este  stipendiat  cu
30.000 franci de guvernul român pentru a promova cauza prințului de Wied
în  Albania20.  Prințul  de  Wied,  era  nepotul  de  frate  al  reginei  Elisabeta,
înrudit  cu  cinci  case  domnitoare:  cu  cele  din  Prusia,  Olanda,  Suedia,
Wurtemberg,  România,  iar  prințesa  Sofia,  soția  lui  născută  prințesă  de
Schonburg-Waldenburg a avut o bunică prințesă din familia Cantacuzino și
cunoștea limba română. Căsătoria celor doi a fost intermediată de Regina
Elisabeta21. Casa Regală din România va încerca să sprijine aducerea la tron
a acestui candidat, atrăgându-și criticile șefului guvernului provizoriu de la
Valona, Ismail Kemal care o acuza pe regina Elisabeta că dorea să-și urce
prin  mită,  pe  tron  nepotul22. Acest  Ismail  Kemal  era  unul  din  cei  mai
cunoscuți politicieni din Epirul Otoman, la 1904 devine unul dintre liderii
proeminenți  ai  Comitetetului  Uniune și Progres;  de asemenea el  era unul

18 A.M.A.E. Fond Londra , vol. 28, nepaginat.
19 Max Demeter Peyfuss, „Les Aroumains a l’ere des nationalismes Balkaniques” în  Les
Aroumains, coord. Neagu Djuvara, Editura Inalco, Paris, 1989, p. 134.
20 Duncan Heaton Armstrong,  The Six Mounth Kingdom, Edit. I.B. Tauris, London, New
York, 2005, p. XIII.
21 Voința Națională, nr.8245 din 27 oct 1913, p.3. Stoica Lascu, Independența Albaniei în
percepția opiniei publice românești 1912-1914, p. 239.
22 Duncan Heaton Armstrong, op. cit, p. XIII.
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dintre avocații unirii regiunii Toscilor23 cu Grecia, ipostază trecută de cele
mai  multe  ori  cu  vederea  de  istoriografie  după  ce  Ismail  ajunge  primul
premier al Albaniei24.

În  luna  februarie  a  anului  1914 comisia  inter-aliată  ce administra
afacerile  Albaniei,  pentru a  bloca  eforturile  lobbyului  musulman în zonă
este  de  acord  cu  impunerea  prințului  de  Wied,  un  protestant,  considerat
moderat, pe tronul acestei țări sfâșiate între creștinii – catolici, ortodocși - și
musulmani.  În scrisoarea pe care prințul de Wied o trimite  regelui Carol
numirea  lui  Burghele  la  Durazzo  este  receptată  în  termeni  laudativi,
prezența  acestuia  efectivă  la  Durazzo  fiind  văzută  ca  încă  o  dovadă  a
sprjinului  constant  ce  îl  dădea  România  tânărului  stat  albanez25.  De
asemenea,  cei  doi atașați,  prințul  Sturdza și  Alexandru Raneti  au un rol
mult mai important decat s-ar părea după cum mărturisea secretarul personal
al  Principelui  de  Wied,  Duncan Armstrong26.  Activitatea  lui  Burghele  în
cele  mai  puțin de șase luni  de domnie ale  lui  Wilhelm a vizat  pe lângă
informarea de la fața locului aflată în fișa postului fiecărui diplomat și o
încercare  de  influențare  a  decidenților  politici  ai  guvernului  albanez  în
sensul  unei  întăriri  a  autorității  prințului  german.  Întreprinderea  era  una
extrem de dificilă având în vedere că Albania devenise o „pradă” tentantă
pentru mai  ales două dintre puterile  garante,  Italia  și  Austro-Ungaria.  Pe
lângă acestea, direct interesate de fragilizarea noului stat mai erau regatele
vecine:  grec,  sârb,  muntenegrean,  bulgar,  dar  și  Imperiul  Otoman ce  nu
accepta ideea piederii totale a unui număr relativ mare de musulmani, până
nu  demult  considerați  loiali  semilunei.  Toate  aceste  curente  externe  vor
acționa  nemijlocit  încercând  să  atragă  de  partea  lor  cât  mai  mulți  lideri
albanezi cu influență. Precum mărturisește și Burghele în însemnările sale27,
dar  și  istoriografia  chestiunii  putem  asemăna  tabloul  politic  albanez  al
anului  1914 drept  un amplu  proces  de  licitație  ce  se  așează  pe  un  fond
vulnerabil acela al proverbialei societăți corupte otomane. Dacă pentru Italia
și  Austro-Ungaria  obiectivele  sunt  unele  mai  ales  economice,  debușeu
comercial,  concesionarea  de  păduri,  mine,  practic  materie  primă  din
Albania, pentru vecini scopul urmărit era o restrângere teritorială cât mai
accentuată, desigur în folosul Atenei, Belgradului ce vizau de asemenea un
23  Regiune din sudul Albaniei  unde se vorbește dialectul tosc al limbii albaneze.
24 Isa  Blumi,  Reinstating  the  Ottomans.  Alternative  Balkan  Modernities,  1800-1912,
Editura Palgrave Macmillan, New York, 2011, p.119.
25 Arhivele Naționale Istorice Centrale, Fond Casa Regală, Dosar 34/1914,f. 1.
26 Duncan Heaton Armstrong, op. cit, p. 30.
27 Din jurnalul inedit al diplomatului Mihail Burghele oferit spre consultare cu generozitate
de domnul prof.univ.dr. Teodor Pavel şi aflat în prezent în curs de editare.
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stat albanez cât mai slabit care să nu revendice cu timpul, dreptul legitim de
se interesa de soarta însemnatelor regiuni locuite de albanezi în zone deja
intrate  sub  tutelă  sârbă,  cazul  Kosovo,  Macedonia  de  est  ori  greacă,
Ciameria (Epirul de Sud).

Burghele sintetizează într-o scrisoare trimisă în țară chiar în perioada
aflării sale la post în Albania situația deosebit de dificilă constatată direct de
el:  „Nenorocirea  Albaniei  este  sportul  de  influență  ce  se  petrece  între
Austro-Ungaria și Italia și lucrurile stau așa: Austro-Ungaria vrea să aibă
ea influență precumpănitoare în politică precum și  în  economia internă.
Italia  nu  aspiră la  o  asemenea mare influență  atât  timp cât  alt  stat  nu
aspiră nici el. Cum însă Austro-Ungaria aspiră și într-un mod brutal prin
actualul  ei  reprezentant  care  sunt  convins  a  depășit  instrucțiunile,  apoi
Italia nu se lasă....., iar dară lucrurile se petrec, din partea reprezentantului
Austro-Ungariei, așa de brutal, este că  se constată spre surprindere că nu
are teren precum credea că are și constată că fondul extern este italian. Că
este  italian,  este  natural,  iar  nu  ceva  artificial.  Deoarece  toată  coasta
Adriatico-Balcanică  a  fost  sub  influență  venețiană  și  că  deși  această
autoritate a Veneției a dispărut de mult totuși a rămas numele în așa fel că
limba marină și a negoțului în întregul bazin mediteranean, împreună cu
mările afluente, este încă italienească. Acest lucru Austro-Ungaria sau mai
bine vreau să spun reprezentantul ei, vrea în Albania să-l sfărâme adică să
sfărâme ce nu a sfărâmat timpul și atunci se întâmplă,ce s-a întâmplat cu
Essad Pașa,adică o dramă de conspirație; nu vreau să zic prin aceasta că
Essad Pașa 28 era idealul, dar numai stat străin nu se cuvine a conspira în
stat străin. Așadar se amestecă în politica internă, miniștrii trebuie să fie cu
consimțământ,  iar  după  aceea  vine  gheșeftul  tocmai  de  la  statul  care
pretinde  că  e  moral!  În  asemenea  împrejurări  cum  poate  fi  progres  ?
Trebuie cineva să fie în mijloc spre a împăca „influențele” sau a mai da cu
pumnul, la nevoie,  în dreapta sau în stânga. Acest mijlocitor poate fi  în
Albania numai Germania cu România la un loc; separat nu pot bine lucra,
România mai puțin iar Germania face pe rezervata sau ca să zic mai bine
pe  șireata,  pentru  că  toți  au  microbul  gheșefturilor  în  cap.  Aceasta  e
semnificația  timpului  în  care  trăim.....Poziția  Prințului  este  cred
compromisă prin aceea că olandezii, inspirați de ministrul Austro-Ungar își
fac  de cap,  catolicii  în  nord trag de-o parte  cu stăruințele  austriacului,

28 Wilhelm,  Fürst  von Albanien, Prinz zu Wied, Denkschrift über Albanien , (Glogau &
Berlin 1917), p. 18. Acesta era ministrul de război cumpărat de către agentul grec Voilas și
susținut de italieni, ulterior deconspirat și arestat de jandarmeria olandeză ca cel ce stă în
spatele rebeliunii musulmane din regiunea centrală a Albaniei.

453



musulmanii în mijloc sunt în revoluție   au luat și Elbasan cu doi ofițeri
olandezi  și  două  tunuri.  În  sud  greco-zografiani29 își  fac  de  cap  încât
nicăieri nu e autoritate albaneză. Durazzo este întărit, vapoarele străine au
primit ordin a colabora în caz de atac.[...]”30.

Izbucnirea Primului Război Mondial va precipita și mai mult situația
deja fragilă a noului stat, diversele trupe străine ale Marilor Puteri vor părăsi
Albania, securitatea prințului de Wied fiind asigurată de cei circa 300 de
„voluntari” trimiși de România care au depus armele după plecarea prințului
de Wied la  3 septembrie  191431.  Moartea  Regelui  Carol,  precum și noul
context internațional, declararea neutralității României etc. va determina o
schimbare  de  atitudine  politică  față  de  Albania  ce  se  va  concretiza  prin
rechemarea la sfârșitul lui octombrie de la post a ministrului plenipotențiar
român.  La  13/26  ianuarie  1915  Mihail  Burghele  se  afla  deja  la  Berlin
„pentru a studia chestiunile economice și financiare în legătură cu războiul
european atașat temporar pe lângă Legația noastră din Berlin”. În 4 /17
februarie  1915  acesta  adresează  o  scrisoare  către  Centrala  Ministerului:
„Când acum peste două luni am fost chemat la București și trimis apoi la
Berlin în misiune specială, era vorba că voi lipsi de la Durazzo vre-o două
luni în vederea acestui răstimp îmi regulasem și lucrurile acolo. Șederea
mea aici urmează să se mai prelungească. Cu toate tulburările întâmplate
în Albania, statul albanez există  încă și probabil că va mai exista și după
terminarea  războiului  European;  e  bine  că  România  care  în  urma
Războaielor  Balcanice  a  luat  o  nouă  poziție  între  statele  Peninsulei
Balcanice să nu fie lipsită de o reprezentanță diplomatică în Albania sau ca
legațiunea  existentă  să  rămână  prea  mult  timp  fără  personal.  Apoi  în
Albania locuiesc români sunt școli și biserici întreținute de guvernul român
încât  nu  putem  arăta  dezinteres  fașă  de  dânșii  prin  lipsa  personalului
diplomatic  român  la  Durazzo.  Drept  pentru  care  propun  trimiterea
temporară în locul meu a secretarului de legație Agnot Vichy aflat la Roma
urmând  ca  eu  să-i  trimit  scrisori  de  introducere  la  Essad  Pașa32 –

29 Este vorba despre instituirea în sudul Albaniei a unei mișcări rebele sub conducerea lui
Georgios Christakis-Zografos fost și viitor ministru de externe al Greciei ce se proclamă
șeful  unui așa numit guvern al Epirului de Nord cu sprijinul Atenei ce revendica aceea
regiune.
30 Biblioteca Academiei Române, Mihail Burghele  către Grigore Antipa, Durazzo, 9-22
mai 1914, S 6-1-2/CMXXXV.  
31 Teodor Câmpeanu, Din Albania domniei prințului de Wied, București, 1918, p. 24. 
32 Revenit la Durazzo în octombrie 1914 unde formează un nou guvern cu sprijinul Serbiei
de această dată care îi oferă subsidii bănești precum și echipament militar. Cf. Constantine
Chekrezi, Albania Past and Prezent, The MacMillan Company, New York, 1919, p. 156.
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Președintele  guvernului  albanez  și  către  colegii  mei  din  corpul
diplomatic”33. În ciuda recomandărilor sale, dar și a situației deosebite pe
care o traversa România, un viitor ministru plenipotențiar român în Albania
va fi numit doar în 192534 Intrarea României în război va duce la rechemarea
lui Burghele de la Berlin pentru ca la 8 decembrie 1916 acesta să fie trecut
în poziție de disponibilitate. Probabil datorită unei orientări filogermane pe
care  o  manifesta  cel  puțin  între  apropiați35.  Legăturile  sale  cu  lumea
germană,  dar  și  experiența  diplomatică  acumulată  vor  constitui  desigur
motivele  pentru care la  6 martie  191836.  Mihail  Burghelea este desemnat
alături de Constantin Argetoianu –ministrul justiției, ministrul plenipotențiar
Nicolae Papiniu și de colonelul Mircescu, fostul atașat militar la Berlin, a
face parte din delegația română ce va trata la Buftea preliminariile păcii cu
Puterile Centrale37. Pe baza acestor tratative preliminare se va semna tratatul
de pace de la Buftea din 7 mai  191838. La scurt timp, în 27 aprilie 1918 este
numit  delegat  al  României  în  Comisia  Europeană  a  Dunării  unde  a
funcționat până la data de 1 februarie 1919 când a fost trecut prin decret
regal în poziție de disponibilitate. Este trecut în pensie începând cu data de
13 iunie 192239, iar în anul 1945 se stinge din viață. În afara activității sale
diplomatice,  diplomatul  care face obiectul  studiului prezent s-a mai făcut
remarcat printr-o serie de lucrări: De l’application de l’art. VII du Traité de
paix,  1918,  Despot-Vodă Ereticul,  Domnul  Moldovei  (1561-1563),  1897,
Mémoire concernant l’arrangement provisoire conclu à Bucarest, le 9/22
Mars  1918  entre  la  commission  d’armistice  pour  le  Mer  Noire  et  le
commandement de la marine roumaine, 1918, Régime conventionnel de la
question sucriére en Europe, 1913,  Serviciul sanitar dela gurile Dunărei,
1918.
   Portretul ministrului  Mihail  Burghele este cel al  unui diplomat de
carieră  ce  trece  prin  toate  treptele  de  serviciu  de  la  copist  la  ministru
plenipotențiar clasa a-I-a pe parcursul a mai bine de treizeci și patru de ani

33 A. M. A. E.  Fond 77, Dosar  Personal B-35, Mihail Burghele, nepaginat.
34 Dinu  C.  Giurăscu,  Rudolf  Dinu,  Laurențiu  Constantiniu,  Romanian  Diplomacy  an
Illustrated History, 1862-1947, Monitorul Oficial, București, p. 318.
35 Biblioteca  Academiei  Române,  Fond  Manuscrise,  Mihail  Burghele  către  Alexandru
Tzigara Samurcaș, Berlin,30 noiembrie/13 decembrie 1915, S-16-3/DCXC. 
36 Alexandru Marghiloman, Note Politice 1897-1924, vol. III, București, 1927, p. 389.
37 Vasile Cancicov, Impresiuni și păreri personale din timpul războiului României, vol II,
București, Editura Universul, 1921, p. 322.
38 F.C.Nano,  Condica  Tratatelor  și  a  altor  legăminte  ale  României  1354-1937, vol.II,
Ministerul Afacerilor Externe, 1938, p. 424.
39 A. M. A. E.  Fond 77, Dosar  Personal B 35, Mihail Burghele, nepaginat.
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în  care  a  reprezentat  o  prezență  permanentă  în  cadrul  Administrației
Centrale  a  Ministerului  Afacerilor  Străine,  dovadă  a  unei  continuități
respectate indiferent de guvernele care s-au succedat de-a lungul anilor, fie
ele de coloratură conservatoare ori liberală. Politica externă avea nevoie de
oameni cu experiență, iar Mihail Burghele este unul dintre cei ce au asigurat
continuitate ministerului de externe român. Misiunea sa albaneză a respectat
obiectivele  urmărite  de București  în Balcani,  traduse prin susținerea unui
echilibru  de  pacificare  în  care  România  să-și  poată  păstra  libertatea  de
acțiune, iar amenințările vecine să fie cât mai bine contrabalansate și chiar
neutralizate. 
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Amintirile „Unchieșului” 
(partea a doua: august 1916-februarie 1917)1

Dan Demșa
Complexul Muzeal Arad,

/Capitolul/ „Răsboiul de întregire”.

„În  14/27  August  1916  sosește  /vicarul  ortodox  român  al  Oradiei,
Vasile/ Mangra de la Budapesta la Arad. /.../ A venit cu vestea că România
n-are să intre în răsboi contra monarhiei /austro-ungare/ și că, Consiliul de
Coroană, convocat chiar pe ziua de astăzi în București, probabil va hotărâ
alăturarea la Puterile Centrale. /.../ Eu aveam însă alte orientări; circulația
militară  de  pe  trenuri  încă  îmi  spunea  altceva  –  apropiata  declarare  de
răsboiu [din partea Regatului României]. 

În  ziua  de  Sfânta  Marie,  15/28  August  1916  oficiasem  Sfânta
Liturghie în catedrală. Până la amiazi nu s-a știut nimic. După amiazi ajunge
și la mine în Seminar/ul teologic/ știrea despre declararea răsboiului român2.
Cel dintâi lucru mi-a fost să-mi fac bagajul gata pentru toate eventualitățile.
După aceea mi-am adus o birjă închisă /ca/ să mă strecur până la Mangra3 în
hotel.  Strada  era  agitată.  În  hotel  /îl/  aflai  pe  /jurisconsultul  episcopesc/
Gheorghe Popa la Mangra. /Acesta din urmă/ m-a întâmpinat cu «vezi ce ați
făcut». «Nu e vremea de recriminări,  îi  răspunsei, ci de a face». Formula
jertfei euharistice [a mântuitorului Iisus Christos] l-a impresionat /pe Vasile
Mangra/. 

Am ținut  apoi  sfat,  că  ce  e/ste/  de  făcut.  Eu  am insistat  să  plece
imediat la Budapesta, să afle de intențiunile guvernului față de noi; și să
oprească eventualele măsuri de razbunare până ce dânsul va merge la Sibiu
ca să acopere preoțimea și populația față de furia ungurească, chiar luând
garanții pentru pașnica purtare a oamenilor noștri. Dânsul mai avea planul
de a emite /în calitatea sa de mitropolit nehirotonit4 al Ardealului/ împreună

1 Prima parte a transcrierii noastre a apărut în „Analele Aradului”, Anul III, 2017, Editura
și Tipografia Vasile Goldiș University Press Arad, p. 584-589.
2 Roman Ciorogariu, Zile trăite, Oradea /1926/, p. 76.
3 Vasile Mangra ocupa postul de vicar episcopesc ortodox român al Oradiei-Mari, fiind
unul dintre candidații la Scaunul Mitropolitan ortodox romîn din orașul Sibiu.
4 În data de 29 octombrie 1916, Vasile Mangra a fost hirotonit ca mitropolit peste cele trei
episcopii ortodoxe române (Caransebeș, Arad și Sibiu).
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cu  episcopii  /săi  sufragani/  de  la  Arad  și  Caransebeș  o  pastorală  de
îndemnare  la  pace  și  ordine a clerului  și  poporului,  ca  să  nu cadă  jertfe
inutile. Am încheiat sfatul /ținut în 15/27 august 1916, în camera hotelului
din Arad, unde se cazase Vasile Mangra/ cu cuvintele:  «Acum nu mai e
vorba de/spre/ ce va fi cu mitra arhipăstorească și, peste tot, cu persoanele
noastre,  ci  numai  de  a  mântui  vieți;  gândește-te  la  soartea5 celor  de  la
margini6». Încă în seara aceea de Sântă Mărie, /Vasile Mangra/ a plecat la
Budapesta; dar la Sibiu n-a cutezat să meargă7.

După ce l-am expediat pe Mangra la Budapesta, am luat contact cu
/Vasile/ Goldiș8. Cu un lucru eram încurcat, anume, că la o mișcare populară
nu ne putem gândi. Eram doar ca într-o temniță păziți,  iar pe sate numai
bătrâni,  femei  și  invalizi.  Rolul  nostru  a  rămas  tot  cel  de  mai  nainte:  a
mântui  /ceea/  ce  putem  mântui  dinaintea  furiei  Ungurilor,  ca  să  nu  se
împlinească amenințarea lui Tisza, că România va putea dobândi numai un
Ardeal fără Români. Realitatea era că noi contam ca cetățeni ungari, supuși
legilor marțiale ungare.

Am căzut de acord cu Goldiș să facem formele de declarații, vagi, că
nu noi purtăm vina răsboiului și /că/ rămânem între marginile legii, supuși
patriei și tronului. Înainte de stabilirea definitivă a programului de apărare
am mai chemat la sfat pe Ștefan C/icio/ Pop și Sava Raicu. Acesta din urmă
însă a fost împiedecat să vină. Ne-am înțeles: Episcopul /ortodox român al
Aradului, Ioan Ignatie Pap/ să dea /o/ pastorală vagă preoțimei, de a respecta
legile  și  ordinea  publică;  să  aducă  aceasta  la  cunoștința  prefectului
/comitatului  Arad/  și  să  ceară  ocrotirea  populației  de  prigoniri.  Și  /apoi,
episcopul/ să se ducă la ședința Casei magnaților convocată pe 2 Septemvrie
/1916/ în Budapesta; iar  Ștefan C. Pop9 – la ședința Dietei convocată pe 5
Septemvrie, ca să ia cuvânt/ul/ în sensul circumscris mai sus10. 

Mai era vorba și de o delegație la prefect /al comitatului Arad/ pentru
asigurare  de  fidelitatea  noastră  cătră  patrie  și  tron,  dar  am  convenit  să
renunțăm la acest hiperzel.

5 Soartea avea sensul de supraviețuire.
6 Supraviețuirea locuitorilor din proximitatea hotarelor cu regatul României.
7 Nefiind dorit de aderenții fostului contracandidat în funcția de mitropolit, anume cea a
sibianului Roșca.
8 Profesorul Vasile Goldiș ocupa de este un deceniu postul de secretar al Conzistoriului
ortodox român de pe lângă Centrul Eparhial ortodox român al Aradului.
9 Avocatul Ștefan Cicio-Pop, era de peste un deceniu deputat dietal al Cercului electoral al
Șiriei din partea Partidului național român. 
10 Este de remarcat faptul că partidele din regatul dualist al Ungarei erau tolerate doar ca și
Cluburi electorale.
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S-a convocat însă Consistorul plenar pe 6 Septemvrie /1916/ pentru
luarea dispozițiilor de asigurare a averilor bisericești și punerea la adăpost a
preoțimei prin/tr-o/ Declarare de fidelitate. Declarația aceasta, unica11, ce s-a
făcut în Arad, e ținută în termeni generali, fără o înfierare a României. Cu
aceste îngrădiri așteptam desvoltarea evenimentelor12.

Guvernul  /ungar/,  care  se  aștepta  la  o  /in/surecțiune  în  spatele
frontului unguresc, era mulțumit de această atitudine. Și a stat pe loc până la
întrezărirea sorții ce i se creia României prin încrestarea ei în spate dinspre
Bulgaria,  în  față  cu  formidabila  incursiune  a  armatei  germane  și  cu
defecțiunea ajutorului rus prevăzut în planul de răsboi românesc. În zece zile
de la declararea răsboiului,Turtucaia – pierdută; frontul românesc – clătinat. 

Aradul era locul de refacere al armatei aliatului german, de unde se
desfășuraseră înaintea ochilor noștri formidabilele eforturi duse pe front. «În
două  săptămâni  isprăvim  cu  perfida  Românie  –  răcneau  Germanii  –  și
soartea ei va fi mai grozavă decât a Sârbiei»13.

În  primele  zile  se  mai  gândeau  Ungurii,  că  vor  avea  nevoie  de
ocrotirea noastră dacă ajunge armata română până la noi; și își mai înfrânau
patimile; dar ziarele erau pară și foc contra noastră, stimulând instinctele la
răsbunare și /la/ extirparea a tot ce este românesc. 

«Aradi Hiradó» /ar/ vrea să lanseze apel la publicul maghiar, să nu
mai permită  vorbă românească pe stradă,  dar cenzura suprimă apelul.  Iar
când am scris eu în «Biserica și Școala» articolul În fața răsboiului, cenzura
suprimă /chiar/ și de la mine pasagiile în cari mă plângeam că pentru acest
răsboiu  suntem priviți  cu  ochi  răi  de  către  societatea  maghiară.  Domnul
procuror nu admitea dar/ă/ că suntem priviți cu dușmănie și părea că /astfel/
temperează agresiunea contra noastră.

Un ziar, «Arad és Vidéke» s-a oferit [în cea de-a doua jumătate a lunii
august 1916 în condițiile absenței fortuite a ziarului «Românul»] chiar, că
ne pune la dispoziție coloanele sale dacă îi plătim 300 /de/ abonamente, ce
făceau peste 8000 /de/ lei, însă n-am putut face /rost de/ această sumă; dar
nici nu ne convenea a ne obliga față de ei.

[Urmează descrierea atmosferei agitate din centrul urbei arădene].
E indescriptibilă îngrămădirea lumei streine în Arad. Parcă aici și-au

dat  întâlnirea  parcurile  /recte:  parcările/  de tunuri  germane,  cari  înaintau
11 Era de presupus faptul că doar Centrul Eparhial ortodox român din Arad a făcut-o, iar
celelalte  două  Centre  Eparhiale  (Sibiul  și  Caransebeșul,  mult  prea  aproape  de  granița
statală cu Regatul României) s-au abținut de la acest procedeu, fiind constrânse probabil să
„înfiereze” România.
12 R. Ciorogariu, op. cit., p. 77.
13 Idem, p. 78.
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spre România, cu parcurile infinite ale refugiaților din interiorul Ardealului,
Sași  și  Săcui,  /refugiați/  cari  sugerau intuiția14 cântecului  din 1848: «fug
domnii fără de papuci» dinaintea oastei lui Iancu.

N-a fost lipsită această babilonie nici de scene tragicomice.
În una din aceste zile pleca un batalion al regimentului /de tip teritorial

–n.n./ românesc din Arad15 la frontul italian, căci regimentele românești erau
dirigiate pe frontul italian /ca/ să nu ajungă în contact cu frontul românesc.
În fruntea batalionului cânta muzica militară cântece ungurești. Dar soldații
încă aveau instrumentele lor muzicale, clarinete și trâmbițe în cari cântau
din mijlocul batalionului marșul lui /Avram/ Iancu, iar un sergent ungur juca
pe marșul lui Iancu ciardașul lui. Eu priveam dintr-un balcon această ironie
a sorții16.

/Subcapitolul/ Internările.
Pe  intelectualii  români  de  la  margini,  Hunedoara,  Sibiu,  Brașov,

administrația  i-a adunat  și  i-a  trimis  la internare în părțile  ungurești17.  O
bună parte din/tre/ ei a fost adusă la Arad. Dar de aici /în/ curând /a fost/
dirijată mai departe.

Un ordin  ministerial  decretează  /municipiul/  Oradea-Mare  de  sediu
/al/ Mitropoliei ortodoxe din Sibiu și a/l/ celei unite din Blaj. Așa se mută,
ori mai bine zis este escortat Consistoriul și Seminarul din Sibiu, precum și
mitropolitul  Victor  Mihali  cu  Consistorul  și  Seminarul  lui  din  Blaj  la
Oradea-Mare.

Școala Normală ortodoxă din Sibiu /împreună/ cu corpul /ei/ didactic
neaflând loc în Oradea-Mare, s-a mutat la Arad unde a întrat sub direcțiunea
mea, /fiind/ contopită în Școala Normală din Arad18. /.../. [În consecință, la
Arad se aflau, începând din cea de-a doua jumătate a anului 1916, profesorii
Dr. Silviu Dragomir, Victor Păcală și Ascaniu Crișan19]20.

14 De fapt, conotația socială a momentului surprins de autor.
15 Referirea a fost făcută cu privire la regimentul chezaro-crăiesc cu limba de comandă
germană, fie cel cu nr. 33, fie cel suplimentar cezaro-crăiesc nr. 38, având aceeași limbă de
comandă, ambele cuprinzând în majoritate ostași recrutați din satele comitatului Arad.
16 R. Ciorogariu, op. cit., p. 78.
17 Începând de la sfârșitul lunii august 1916.
18 Institutul Pedagogic-Teologic ortodox român din Arad.
19 Director al Liceului de băieți  Moise Nicoară din Arad în perioada interbelică, Ascaniu
Crișan  a  fost  înmormântat  în  Cimitirul  Eternitatea  din  nordul  municipiului  Arad.
Informație primită prin bunăvoința inginerului Bujor Buda din Arad în 2017.
20 R. Ciorogariu, op. cit., p. 87.
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Cu toate declarațiile de fidelitate – în circularele episcopilor de ambele
confesiuni,  declarațiunile  din  Casa  magnaților  și  din  Cameră  /cât/  și
sgomotoasele declarații de fidelitate din Reprezentanțele municipale în care
duceau tonul tocmai conducătorii naționaliști, de pildă în Hunedoara. 

După  căderea  Turtucaiei21,  va  să  zică  în  primele  zece  zile  după
declararea  răsboiului,  încep  internările  /chiar/  și  din  județul  Arad  și  din
Banat.  Numai  Biharia  a  rămas  neatinsă  de internări,  Oradea-Mare  însăși
fiind decretată de loc de refugiu a celor două mitropolii române.

Internările se făceau mai ales dintre intelectualii din provincie ca să nu
fie  între  popor  elemente  /considerate/  dubioase  [de  către  administrația
austro-ungară]. Așa au ajuns internați: advocatul Dr. Ioan Suciu din Ineu și
Dr. Aurel Grozda din Buteni; apoi preoți, învățători și țărani cunoscuți de
agitatori de la alegerile dietale, cum e Nicolae Lăzărescu din Șiria, Leric din
Ilteu22 și alții23.

Aflasem  prin  informatorii  noștri,  că  la  început  eram  luați  pe
tabloul /recte: tabelul/ internaților două sute de intelectuali din județul Arad.
Numărul acest/or/a s-a redus apoi la 30, dar s-a renunțat și la această listă
când  /autoritățile  comitatului  Arad/  s-au  simțit  în  siguranță  față  de
invaziunea română.

În curând s-a/u/  selecționat  trei  categorii  de loviți  de soarte  /recte:
destin/:  1.  refugiații –  cu  liberă  mișcare  în  orașele  ungurene,  cum erau
sibienii  și blăjenii în Oradea-Mare și Arad etc;  2.  internații – legați  de o
localitate  cum  erau  cei  din  Sopron;  și  3.  Întemnițații  – pentru  pretinsa
trădare de patrie prin spionaj etc. 

Soartea celor dintâi [cea a refugiaților] era neplăcută dar suportabilă.
Internații din  Sopron  aveau  /o  monedă  de/  o  coroană  la  zi  pentru

întreținere,  din  care  trebuiau  să  trăiască,  căci  cea  mai  mare  parte  [de
posibilități,  de legături] era tăiată de casa și familia lor; care i-ar fi putut
ajuta.  Unicul lor noroc a fost  că populația  germană din Sopron îi  privea
drept refugiați  /chiar/  și pe /cei/  internați;  ceea ce le-a ușurat în/tru/câtva
condițiile  de  trai.  Dar  întemnițații din  Aiud,  Cluj,  Seghedin  etc  îndurau
groaza temnițelor grele și a judecății la moarte.

După căderea Turtucaiei,  înaintarea armatei române a devenit  lentă,
nesigură;  pe  la  20  septemvrie  /1916/  se  și  oprește.  Formidabila  armată
21 Turtucaia, situată pe malul Dunării, făcea parte din Cadrilaterul care aparținea pe atunci
de regatul României, constituind un cap de pod militar pe malul drept al fluviului Dunărea,
loc pentru rezistența militară între  zilele de1-6 septembrie stil nou 1916.
22 Comună situată la marginea sud-estică a fostului comitat al Aradului, învecinat cu cel al
Hunedoarei.
23 R. Ciorogariu, op. cit., p. 79.
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germană ia ofensiva și silește armata română să se retragă cu mari pierderi
de pe teritoriul Ardealului. Cu ei sunt nevoiți a pleca intelectualii, preoți și
învățători «compromitați» /.../, pe cari îi așteptau spânzurătorile ungurești. /
Profesorul/  Jancsó  Benedek  îi  taxează  pe  acești  preoți  și  învățători
«dezertați» la 50% din intelectualii județelor mărginașe Brașov, Făgăraș și
Sibiu.

În partea a  doua a  lunei  Octomvrie  /1916/  primul  act  al  răsboiului
român s-a sfârșit catastrofal prin evacuarea Ardealului.

Noi  iarăși  am ajuns unde eram mai nainte,  cu urgia  prigonirilor  în
spinare pentru atitudinea noastră, socotită de dubioasă, mai ales prin faptul
că, din/tre cei/ 13 profesori ai liceului din Brașov, 11 au trecut în România
împreună cu 80 /de/ învățători ortodoxi și 14 uniți, apoi circa 60 de preoți.
Se ivesc tendințe  de reparări  din partea  noastră  și,  /totodată/  tendințe  de
dezmoștenire  a noastră din partea ungurilor în granițele  ardelene printr-o
nouă zonă etnică ungurească dealungul granițelor românești. 

Eu nu mi-am pierdut încrederea nici în aceste zile critice.
Aceea ce nu credeam mai înainte,  că se va ajunge – întronarea lui

Mangra în scaunul mitropolitan – s-a întâmplat. În 29 Octomvrie /1916/ a
fost hirotonit și introdus în scaunul metropolitan la Oradea-Mare unde era
mitropolia în refugiu. 

Actul hirotonisirei și al introducerii l-au săvârșit episcopii Ioan Papp și
Miron Cristea în Catedrala Orăzii Mari. Mitropolitul V. Mihali și episcopii /
D./ Radu și /Miklos/ Széchenyi – catolici care nu întră în biserică ortodoxă –
n-au luat parte la ceremonia din biserică. Pentru autoritățile civile și militare
a fost /un/ canon ascultarea serviciului românesc.

Mangra  nu  acceptase  oferta  primăriei  de  a  primi  sala  festivă  a
primăriei  pentru recepții,  ci  le-a  ținut  în  umila  casă  consistorială.  Faptul
acesta și că toastele de la banchet – unde erau îngăduiți de canoane episcopii
gr/eco-/ și rom/ano/-catolici – au fost ținute pe de-a-ntregul românești – ori
începute românește și terminate ungurește – a indispus pe Unguri. Se auzea
«kölcsönös csalódás», «desamăgire reciprocă».

Seara mă plimbam cu părintele  arhimandrit  /Filaret/ Musta, atrăgând
atenția publicului cu fasonul nostru ortodox: «Itt a két vén tolvaj»( = «iată
doi tâlhari bătrâni»), ne aruncă în față doi pasanți /recte trecători/24. Nu-mi
era de mine căci eu eram obișnuit din Arad la aceste grațiozități;  dar mă
temeam că părintele Musta înțelege adresa/rea/. Și, pripit cum e de la fire, se
încaeră cu ei. Repede îl iau cu vorba până ce nu se mai văzură cavalerii
insultători. – Auzi-și de «doi tâlhari» îl întrebai pe Musta. –  Da. «Dar știi

24 Idem, p.80.
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cine sunt cei doi tâlhari ? – Cine? «Domnia mea și Domnia ta». Ca mușcat
de șarpe, întrebă unde-s etc. «Pară-ți bine că am scăpat atât de ieftin. Haide
acasă». Și l-am tras după mine. Așa s-a petrecut ospățul nostru la instalarea
lui Mangra. Dar nici matadorilor guvernamentali25 nu le-a mers mai bine.
Miskolczy, prefectul județului [recte al comitatului Bihor] nu l-a primit în
audiență  pe  deputatul  guvernamental,  consilierul  aulic  Burdea  cu  ai  săi.
/Miskolczy/  nu mai  făcea [cu aceștia  din urmă] adeziunea politică  /recte
electorală/;  se  cerea  lepădarea  totală  de neam.  Aceasta  era  legea  nouă a
învingătorilor.

Lumea strâmtorată alerga la scutul lui Mangra. Între ei /erau/ și de cei
ce-l  băteau  cu  pietri  mai  nainte.  Câtă  vreme  a  stat  Tisza  la  putere,
/mitropolitul Magra/ a făcut multora bine în zilele cele mai critice. Dar mai
târziu i se dete să înțeleagă că intervențiile lui nu sunt bine văzute. Iar după
căderea  lui  /Tisza/,  urmând  ministerul  Eszterházi-Apponyi,  /Mangra/  se
plângea că aceștia nu mai au încredere nici în el. Sic transit gloria mundi.

Eu promisesem părintelui /Ion/ Lupaș că de voi fi pe picior liber, voi
mișca toate pietrile pentru eliberarea lui dacă va fi internat.  Rebega mi-a
adus vestea din Sibiu că Lupaș a fost dus la Poșon /Bratislava/, de fapt el era
internat  într-un sat,  Rust, lângă Sopron, unde d-abia l-am aflat.  Știam că
pentru Lupaș e genantă intervenția lui Mangra. Dar cu fizicul debil cum îl
știam, nu-l puteam lăsa să piară cu zile prin temnițe. Și așa m-am adresat lui
Mangra pentru /o/ intervenție.  Sándor János,  ministrul de interne,  știa că
Lupaș,  după  alegerea  de  mitropolit,  a  scris  un  violent  articol  contra  lui
Mangra  în  «Telegraful  Român»  și  se  mira  de  această  intervenție.  «Vin
pentru omul de știință, nu pentru omul politic» replică Mangra. Altminteri,
pentru Lupaș au intervenit și alți oameni de științe, unguri din Budapesta,
dată  fiind reputația  lui  de istorician  /deasemenea/  și  la  Universitatea  din
Budapesta. Pentru această intervenție – neplăcută părintelui Lupaș – /îmi/
iau eu răspunderea. Poate fi liniștit părintele Lupaș, nu-l desonorează26.

E propriu sufletelor căzute în păcatul rătăcirei, că nu-și pierd vechile
afecțiuni de prietenie. Dr. Ion Suciu era odinioară cel mai strâns legat de
Mangra în luptele politice,  iar  după ruptura politică – cel mai înverșunat
adversar al lui27. «Când îi va merge lui Suciu de tot rău, să-mi scrii», /îi/
spune Mangra lui G. Popa, «ca să intervin pentru el». Firește că G. Popa a
25 Aluzie la aderenții „partidului guvernamental” din rândul unor intelectuali de expresie
românească.
26 Părintele Ioan Lupaș a reușit să supraviețuiască chiar  și închisorilor totalitare de după
cel de-al doilea Război Mondial. Episcopul Roman Ciorogariu era conștient de faptul că
părintele Lupaș îi va fi citit aceste rânduri apărute sub tipar în anul 1926.
27 R. Ciorogariu, op. cit., p. 81.
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grăbit să-i scrie că Suciu e în/tr/o stare insuportabilă la Rust. Așa i-a urmat
eliberarea – și aici fără vina clientului.

Acestea,  firește,  erau  numai  intervenții  particulare,  pentru foștii  săi
prieteni. Și mai ales, pentru cei mulți ce se lepădau de partidul național, ca
să  scape  de  front  și  internări.  Nu  l-am putut,  însă,  determina  să  /își/  ia
răspunderea în întregime pentru preoțime,  ca să o scutească de internări.
«Să-mi facă careva vreo trangre/s/iune; și atunci mi-am mâncat încrederea la
guvern,  perzând  totul».  N-avea  încredere  în  preoțime:  că-și  va  păstra
cumpătul; nici curajul să se expună pentru totalitate, oricât îl strâmtoream
eu. /Ceea/ ce nu mi-a succes mie, n-a succes nici sibienilor, cari îl asigurau
căi se vor ierta toate dacă va face acest gest. A rămas refractar față de toate
încercările făcute în direcția aceasta. Nu voia să se facă imposibil/ul/ pentru
lucruri mai mari – în gândirea lui /Mangra/, obsedată de mrejele lui Tisza, în
care credea orb/ește/ ca într-un idol.

Cei  ce  aveau  parale  să  se  provadă  cu  cele  trebuincioase  erau  mai
scutiți /de nevoi/ în  internare decât cei rămași acasă între șicanele zilnice,
văzând cu ochii uraganul ce se descarcă asupra României și lațurile ce se
pregătesc Ardealului. Doctorului Comșa din Seliște /recte Săliște/ îi mergea
foarte bine în Rust, unde își câștigase o bună clientelă. Dar cei avizați a trăi
dintr-o coroană la zi, cât li se dădea, o duceau greu și trebuiau să se bage
slugi. Mai bine erau /situați/ însă cei din generația obligată la armată, ajunși
prin protecții și mituiri în locurile sedentare dindărătul frontului, pe cari i-a
și apostrofat Tisza într-o replică din Cameră, că stau ascunși prin spitale și
alte servicii sedentare.

Îm  19  Noembrie  /1916/  străpung  Germanii  frontul  românesc  la
Târgul-Jiu,  /ceea/  ce  are  de  consecință  ajungerea  trupelor  germane  la
Călimănești,  pierderea luptei  de la Argeș, /ceea/ ce /le/  deschide calea la
București28. 

În 6 decemvrie 1916 armata germană intra orgolioasă în București și
după ea dulăii Austro-Ungari. Un ordin obliga să se tragă toate clopotele din
țară /recte, a Austro-Ungariei/ de bucuria evenimentului. Burgul din Wiena
–  de  Unguri  nu  mai  vorbim  –  era  cuprins  de  spasmuri,  singur  micul
Clironom29, Otto, se spune că era abătut când i s-a spus că regimentul lui n-a
putut  fi  /prezent/  la  intrarea  triumfală  în  București.  Peste  doi  ani,  regele
Carol  al  IV-lea  cu  soția  sa  Zitta,  poposeau în  București  ca  prisonieri  ai

28 Idem, p. 82.
29 Moștenitor; Cf. neogrecescul „Clironomos”.
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aliaților.  Nu  doresc  nici  dușmanului  meu  acele  clipe  petrecute  de  ei  în
București30.

/Subcapitolul/ Moartea împăratului Francisc Iosif I.
La două zile după înfrângerea de la Târgul-Jiu /21 noiembrie 1916/

moare împăratul Fracisc Iosif I, după o domnie de 68 de ani31. Împăratul
Wilhelm  și  Ferdinand  al  Bulgariei  au  venit  la  Wiena  să  se  închine  la
mormântul lui. Și, sigur, să ia înțelegere cu noul rege asupra celor ce au să
urmeze.
Corpul său neînsuflețit  a fost  așezat în cripta Capucinilor  de lângă Burg,
după ceremonialul tradițional32. Anume, mareșalul Curții bate la ușa criptei
și cere intrare:

X̶  Cine e acolo ? întreabă guardianul dinlăuntrul ușilor încuiate ale
criptei.

X̶  Maj/estatea Sa, milostivul împărat și rege Francisc Iosif I.
X̶  Ignosco, nu-l cunosc, răspunde guardianul.
X̶  Împăratul Austriei și regele apostolic al Ungariei.
X̶  Ignosco, nu-l cunosc, e noul răspuns.

După a treia ciocnire în ușa criptei, iar urmează întrebarea dinlăuntru.
X̶  Cine voiește să intre ?
X̶  Un om păcătos, fratele Francisc Iosif.

La acest răspuns se deschid apoi ușile pentru împăratul mort”.
Lumea nu mai vorbește despre el de atunci – își amintea povestitorul

către  nepoata  sa  –  parcă  i-a  înghițit  pământul  /chiar/  și  memoria  de  pe
pământ. A/r fi/ voit să moară în domnie pașnică [dar s-a întâmplat] chiar cu
sacrificarea popoarelor sale credincioase; și a murit în răsboiul în care a fost
împins de alții. Nici soarta domnitorilor nu e de invidiat33.

/Subcapitolul/ Prima ofertă de pace.

La  șase  zile  după  căderea  Bucureștilor,  /în  12  decembrie  1916/,
guvernele Puterilor Centrale anunță deodată parlamentelor lor despre Nota
ofertei de pace /subl.ns./ remisă Puterilor Antantei prin /intermediul/ statelor
neutrale  și  /cel  al/  Scaunului-papal  din  Roma.  Parlamentele  Puterior
30 Idem, p. 82.
31 Idem, p. 83. Succesorul lui Franz Iosif I la tronul împărăției a fost nepotul său Carol.
32 Cum  Roman  Ciorogariu  cunoștea  bine  limba  germană  de  pe  vremea  studiilor
universitare la Bonn, însemna că citise textul acestui ceremonial funerar, publicat presa de
expresie germană, în original.
33 R. Ciorogariu, op. cit., p. 83
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Centrale  au primit  într-un delir  de  însuflețire  primul  pas  spre pace,  căci
credeau  că  pacea  ce  se  va  încheia  va  fi  dictată  /chiar/  de  /către/  ei.
Propunerea – se zicea – ar fi venit de la Carol al IV-lea, care voia să se
încoroneze  în  acest  semn al  păcii.  S-a  încoronat  la  30  Decemvrie  1916.
/Contele/  Czernin în  Im Weltkriege  pg. 190, ne destăinuește  că oferta de
pace, a fost făcută de Burian34, ministrul de externe al monarhiei /dualiste/ și
Bethman -[Hollweg], cancelarul Germaniei.

De  /la/  sine  înțeles,  că  în  aceste  propuneri  Tisza  își  are  rolul  său
hotărâtor, am putea zice inițiator. Tisza și-a ales bine momentul păcii, cînd
era cu genunchele pe pieptul Romîniei. El a bătut fierul până e cald, să-l
înfingă în inima României muribunde. O pace pe ruinele României era /un/
interes specific maghiar.

În  26  Decemvrie  1916,  patru  zile  după  schimbarea  lui  Burian  cu
Czernin  în  scaunul  Ministerului  de  externe  austriac,  Tisza  /îi/  scrie  lui
Czernin asupra tacticei de urmat în chestia tratativelor noui de pace, după
eșuarea  propunerilor  Burian-Bethman,  neluate  în  serios  de  Antantă.  În
această  epistolă,  zice  Tisza,  «evenimentele  din  Grecia  și  România  etc
precum și  tirania  comercială  a  Angliei,  trebuie  să  sufle  vânt  în  pânzele
noastre.  Ideea conducătoare a tratativelor  de pace – zice tot  acolo – este
împiedecarea  dominanței  rusești  pe  continent  și  a  celeienglezepe  mare»
(Czernin, Im Weltkriege, pg. 189). Iar guvernele Antantei declară în Nota lor
colectivă, adresată în Ianuarie 1917, lui Wilson, președinteleStatelor Unite,
că  unul  din  scopurile  principale  ale  răsboiului  lor  este  eliberarea
deosebitelor  naționalități,  deci  și  a  Românilor  de  sub  stăpânire  streină.
Aceasta însemna desființarea monarhiei austro-ungare35.

/Subcapitolul/ Declarații de fidelitate.
Ajuns la această etapă a tratativelor de pace, Tisza s-a năpustit asupra

Românilor din Ardeal, să le stoarcă o declarație monstruoasă de protestare
contra adnexării Ardealului la România,pe care să o opună Notei Puterilor
Aliate.

Prima  declarație  o  face  episcopul  Dimitrie  Radu  în  ședința  Casei
Magnaților, ținută la 1 Februarie 1917, cu următorul cuprins: «Românii din
Ungaria (resp/ectiv/ Ardeal) care luptă cu credință în răsboiu, așteaptă pacea
mult dorită. În declarațiile lor,dușmanii noștri au accentuat, că ei consideră
ca  un  scop  al  răsboiului  mondial  liberarea  naționalităților  de  sub  jugul

34 Între 12  și 22 decembrie 1916, moment după care ministrul de externe Burian a fost
înlocuit cu Czernin.
35 R. Ciorogariu, op. cit., p. 84.
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străin.  Aceste  declarațiuni  cum  e  binecunoscut  fiecăruia,  se  îndreaptă
împotriva  integrității  monarhiei  austro-ungare,  mai  cu  seamă  însă  a
Ungariei.  În  fața  acestor  declarațiuni  urmez  numaiîndemnul  inimei  mele
când în numele Românilor de aici protestez cu revoltă împotriva lor.

Poporul  român din  Ungaria  e  legat  de veacuri  de  pământul  patriei
fiilor săi și de tronul maghiar; credința și iubirea către țară și tron e tradiția
veche și sfântă a acestui popor. Strămoșii noștri împreună au luptat în trecut
întru apărarea integrității teritoriale a Sfintei Coroane și nepoții lor același
lucru îl fac acum cu eroismul lor departe pe câmpurile de luptă ori acasă cu
simțul lor de jertfă sincer și însuflețit. Nouă nu ni-e streină stăpânirea sfintei
Coroane ungare, noi nu dorim liberarea trâmbițată ci susținem integritatea
patriei, pentru că și asupra noastră se revarsă lucirea coroanei; și căldura ei e
chemată să promveze împreună cu întărireaUngariei desvoltarea Românilor
de  aici.  Dorim pacea,  dar  acceptăm numai  o atare  pace  care  va  garanta
integritatea monarhiei, îndeosebi integritatea iubitei patrii maghiare»36.

Casa  Magnaților  a  primit  declarația  episcopului  Demetriu  Radu  cu
aplauze însuflețite și sincere – zice comunicatul telegrafic din Budapesta.
Dar  Tisza  n-a  fost  mulțumit  cu  atâta.  Lui  îi  trebuia  ceva  mai  mult:  o
împuternicire a națiunei române [din regatul Ungariei] cu care să dezarmeze
Puterile Aliate cari cereau dezrobirea naționalităților din Monarhia Austro-
Ungară37.  De  aceea  declarația  cerută  de  el  trebuie  să  fie  iscălită  de  toți
episcopii  și  dignitarii  ambelor  biserici,  de  /către/  Teodor  Mihali,
președintele comitetului național și de toți fruntașii vieții românești, ca să
aibă  valoarea  reprezemtativă  a  națiunei  române  din  Ardeal  și  Banat.
Declarația aceasta, prevăzută cu 180 iscălituri și înmanuată în 12 Februarie
1917  ministrului  Tisza  cu  rugămintea  de  a  o  înainta  împăratului  era
analoagă cu funia de matasă ce o trimeteau sultanii celor osândiți la moarte
ca să se stranguleze ei înșiși cu ea. /Cuprinsul ei fiind asemănător cu prima
declarație a episcopului D. Radu, nu o mai redăm38.

Declarația /a doua/ e acoperită de cei doi mitropoliți, toți episcopii cu
canonicii, asesorii și profesorii lor de ambele biserici, /de către/ Dr. Teodor
Mihali, președintele comitetului național și – afară de /fruntașii/ arădani – de
alți  membri  marcanți  ai  Comitetului  Național,  fatalmente  ajunși  într-o
căldare cu /guvernamentalii/ Constantin Burdea și Petru Mihali.

Declarația aceasta, unii n-au înțeles-o și au iscălit-o automatic ca /pe/
celelalte. Alții au înțeles-o dar  nu voiau să fie martiri și să ia pe sufletul lor

36 Idem, p. 84-85.
37 Idem, p. 85.
38 Idem, p. 85-86.
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victimele cu cari /îi/ amenințau /cei/ de sus. Alții, cum erau arhimandritul
Dr.  Ilarion  Pușcariu și  AndreiBârsan  din  Sibiu,  au  iscălit-o  cu  rezerva
omisiunei acelei părți din declarație care susținea, că nici când nu s-a făcut
deosebire între cetățenii români și unguri. Cei internați și /cei/ de sub arme
au scăpat teferi. Dintre cei pe picior liber au rezistat puțini, aproape numai
arădanii.

A fost un laț disperat aruncat de Tisza românilor, dar Antanta n-a luat
act de el pentru că știa de teroarea cu care a fost stors de la bieții români.

Era  o  formală  vânătoare  de  iscălituri  dirigiată  din  Budapesta  prin
zăvozii guvernului trimiși în orașele provinciale cu declarațiile multiplicate,
pe  provincii,  căci  era  mare  graba  să  nu  întârzie  cu  ele  de  la  ofensiva
diplomatică. Mai agil era deputatul /guvernamental/ Petru Mihali – un nepot
al mitropolitului Mihali din Blaj – carele se zice, /că/ ar fi terorizat și pe
unchiul  său,  cu  toată  Oradea-Mare  și  Blajul,  peste  tot,  pe  uniți.  /Iar/  în
Banat, deputatul Constantin Burdea, teroristul Bamatului.

De noi, Arădanii s-au apropiat mai timizi, pe pipăite și, adecă, precum
urmează:

Într-o zi din Februarie 1917 îmi comunică profesorii Școalei mele, că
m-a căutat consilierul Tribunalului, Dr. Gheorghe Popa, dar /profesorii mei/
nu să mulțumiră cu luarea la cunoștință a vizitei în care nu aflai nimic, ci
îmi atrag atențiunea că /G.Popa/ vine cu declarația39 despre care se scrie de
câteva zile la ziare, fără a-i preciza cuprinsul. Cel puțin eu, nu l-am aflat.
Erau  [de  față  cu  directorul  lor,  Roman  Ciorogariu  –  n.  n.]  și  profesorii
/strămutați/ din Sibiu, Dr. Silviu Dragomir, Victor Păcală și Ascaniu Crișan
în  corpul  meu  profesoral.  «Aceea  ce  voi  face  eu,  nu  obligă  pe  nimeni;
sunteți  liberi  de  a  vă urma glasul  conștinței»,  fu  răspunsul  meu.  Aveam
motive să vorbesc așa. 

Când  am  ieșit  din  școală  /îl/  întâlnesc  pe  G.  Popa  venind  de  la
episcopul Ioan /Ignatie/ Pap. Îmi spune că /mitropolitul/ Mangra i-a trimis
declarația să o circuleze în Arad; a fost  la episcopul /I.  I.  Pap/ carele a
iscălit-o fără vorbă și are însărcinare să mi-o prezinte și mie. Am cetit-o.
«Gheorghe, eu declarația  aceasta nu o iscălesc,  să știu că /ei/  mă trag în
țeapă; dar dacă poftești, aici sunt profesorii; nu te împedec a încerca la ei».
Știam că fără iscălitura mea nici ei nu /o/ iscălesc. «Daʼ ce să mai caut la
nenorociții  aceștia;  doar  fără  iscălitura  P/rea/  C/uvioșiei/  Tale  nu  are
importanță nici o iscălitură din Arad. Știu că nici Goldiș și nici Cicio Pop nu
o iscălește. Eu o trimit îndărăt lui Mangra cu iscălitura mea și a episcopului
ca să mă scap de beleaua aceasta». Așa a și făcut. Mangra, turburat de acest

39 Era vorba de Declarația a doua, „iscălită de către cei doi mitropoliți; Idem, p. 86.
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refuz, scrie expres lui Popa: «Spune nenorocitului aceluia – adecă mie – că
mai  are  vreme să-și  dea  adesiunea  telegrafic,  căci  altcum e  pierdut».  În
zăpăceala  lui  îmi  adresează  mie  plicul  cu  scrisoarea  adresată  lui  Popa.
«Pierdut să fiu, dacă-i pierdută România», și cu aceasta m-am /pre/dat sorții
ce mă așteaptă. Ce e drept, am plătit scump acest act de rezistență, dar tot nu
m-am prăvălit în consecințele acestui refuz precum îmi croncăneau corbii
răsboiului.

Eu îmi atrăsesem încă mai înainte odiul40 înaintea lui Tisza din pricina
refuzului de a întra în partidul guvernamental și a candida la mandatul de
deputat din Ceica. Anume, să făcuse tradiție ca cercul electoral Ceica să fie
rezervat  pentru  vicarii  episcopești  ortodocși  din  Oradea-Mare,  firește  cu
program  guvernamental.  Așa  a  urmat  după  vicarul  /Ioan  Iosif/  Goldiș
vicarul Mangra, care – devenind, ca mitropolit, membru de drept a/l/ Casei
magnaților – în locul său din Camera /deputaților/, urma să se aleagă viitorul
vicar al Orăzii-Mari; care era să fiu eu, după poziția ce o ocupam în biserică.
Mangra  îmi  comunică  după  instalarea  sa  de  mitropolit,  că  Tisza  mi-a
rezervat /.../ cercul Ceica, după ce voi fi ales de vicar în sinodul ordinar din
primăvara anului 1917 când dânsul își va depune mandatul de deputat. Eu
am  declinat  de  la  mine  această  onoare.  Căci  eu,  îi  spuneam,  nu  mă
guvernamentalizez, ci am să rămân numai în serviciul bisericesc de vicar.
Toate încercările lui de a mă îndupleca au rămas zadarnice41.

După ce a transpirat refuzul meu, fie-iertatul episcop /Dimitrie/ Radu
solicita sprjinirea fratelui său, canonic, Dr.Iacob Radu la Tisza. Mangra, să
evite o succesiune nedorită de el, și-a menținut mandatul de deputat. Așa s-a
întâmplat că un mitropolit cu dreptul /de a fi prezent/ în Casa magnaților să
fie  deputat.  S-au  petrecut  scene  violente  între  mine  și  Mangra  pentru
impasul în care l-am adus, dar capul tot nu l-am dat. Împace-se el cu Tisza
cum va ști dar nu pe capul meu42”.

40 Dizgrația.
41 Idem, p. 87.
42 Idem, p. 88.
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Decorație primită în 1918 de Vasile Goldiș, Alexandru Vaida-
Voevod, Miron Cristea și Iuliu Hossu

Laurențiu-Ștefan Szemkovics,
Serviciul Arhive Naţionale Istorie Centrală, Bucureşti

Résumé
Dans  lʼarticle  Décoration  reçue  en  1918  par  Vasile  Goldiş,

Alexandru  Vaida-Voevod,  Miron  Cristea  et  Iuliu  Hossu,  on  présente,
appelant à la phaleristique, à lʼhéraldique et à la sigillographie, lʼordre la
Couronne de la Roumanie en grade de Grande croix, ordre établi par la loi
du 10 mai 1881 et accordé, dans ce cas, à Vasile Goldiș, à Alexandru Vaida-
Voevod, à Miron Cristea et à Iuliu Hossu, par décret royal no. 3626 du 11
décembre  1918,  signé par  le  roi  Ferdinand Ier et  par  Ion I.  C.  Bratianu,
président  du  Conseil  des  ministres,  ministre  des  Affaires  étrangères,
chancelier des Ordres. À la fin sont présentées les reproductions graphiques
de la décoration.

Mots-clé:  ordre,  Couronne  de  la  Roumanie,  Grande  croix,
décoration,  Vasile Goldiș, Alexandru Vaida-Voevod, Miron Cristea,  Iuliu
Hossu.

La  Arhivele  Naționale  Istorice  Centrale  se  află,  printre  altele,
Decretul regal nr. 3626 din 11 decembrie 1918, semnat de regele Ferdinand
I și de Ion I. C. Brătianu, președintele Consiliului de Miniștri, ministru al
Afacerilor  Străine,  cancelar  al  Ordinelor1,  prin  care  s-a  conferit  Ordinul
„Coroana României”  în  gradul  de Mare Cruce2 numiților:  Vasile  Goldiș,
șeful  Secțiunii  cultelor  și  instrucțiunii  în  Consiliul  Dirigent  al  națiunii
române din Ardeal, Banat și părțile ungurene; dr. Alexandru Vaida-Voevod,
șeful  Secțiunii  externelor  în  Consiliul  Dirigent  al  națiunii  române  din
Ardeal,  Banat  și  părțile  ungurene;  P.S.S.  dr.  E.  Miron  Cristea,  episcop
ortodox român în Caransebeș; P.S.S. dr. Iuliu Hossu, episcop român greco-
catolic  în  Gherla.  Adeverințele  de  primire  a  însemnelor  și  brevetului

1 Fond Ministerul Afacerilor Externe – Cancelaria Ordinelor, dosar nr. 217/1918.
2 Îi  mulțumesc  domnului  dr.  Augustin  Mureșan  (Complexul  Muzeal  Arad)  pentru
colaborare și pentru informațiile puse la dispoziție despre această distincție.
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Ordinului confirmă, pentru trei dintre cei patru amintiți mai sus, că Vasile
Goldiș,  născut  în  1862,  la  Seleuș  (Ungaria),  cu  domiciliul  în  Arad,  le-a
primit în 11 decembrie 1918, Alexandru Vaida-Voevod, născut în 27 febr.
1872, la Olpret, lângă Dej, comitatul Solnoc-Dăbâca, cu domiciliul la Olpret
(Transilvania), le-a primit în 12-25 dec. 1918 și Elie Miron Cristea, născut
în 18 iulie 1868, la Toplița-Română, cu domiciliul în București, le-a primit
în 2 noiembrie 1921. Raportul nr. 9806 din 11 decembrie 1918, prin care
regele era rugat să semneze proiectul de decret și brevetele de Mare Cruce
aferente Ordinului, a fost înaintat sub semnătura lui Ion I. C. Brătianu.

Ordinul „Coroana României” a fost instituit prin legea din 10 mai
1881  cu  scopul  de  a  recompensa  serviciile  aduse  statului.  Conform
Regulamentului  pentru punerea în  aplicare a legii  relativă  la  instituirea
Ordinului Coroana României, decorația de față, model 1881, este o cruce de
Malta3, cu brațe egale, smălțuită roșu, cu marginea de smalț alb. În mijlocul
crucii, pe avers, este un medalion rotund, smălțuit roșu, încărcat cu coroana
regală, de oțel (făurită din metalul unuia dintre tunurile luate ca trofee de la
inamic,  în  bătălia  de la  Plevna de la  28 noiembrie  1877)4 ce  se termină
printr-un glob, în care este înfiptă crucea „Trecerea Dunării”5. Medalionul
este înconjurat de o bordură6 smălțuită alb, pe care este scris cu litere și cifre
aurii:  *  PRIN  NOI  ÎNȘINE *  14  MARTIE  1881 (data  proclamării

3 Cruce de Malta = cruce ale cărei brațe se constituie din triunghiuri isoscele unite la vârf și
cu bazele scobite în forma literei „V”, creând impresia unei cruci  cu opt vârfuri; Silviu
Andrieş-Tabac,  Tipologia crucii heraldice,  în „Analecta Catholica”,  IV, 2008, Chişinău,
2010, p. 112.
4 Coroana  regală  de  oțel datează  de  la  încoronarea  primului  rege  Carol  I  
(10/22 mai 1881);  Capodopere din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României,
redactor:  Cornel  Constantin Ilie,  texte:  Florentina Buzenschi,  Bogdan Coconoiu, Șerban
Constantinescu, Florin Georgescu, Romeo Gheorghiță, Cornel Constantin Ilie, Oana Ilie,
Ginel Lazăr, Alexandra Mărășoiu, Rodica Oanță-Marghitu, Ernest Oberländer-Târnoveanu,
Dragomir  Nicolae  Popovici,  Eugen  Silviu  Teodor,  foto:  Marius  Amarie,  George  Nica,
catalog editat de Muzeul Național de Istorie a României, MNIR, București, 2012, p. 68-71.
5 Crucea „Trecerea Dunării”, instituită în 1878, care este așezată în vârful coroanei regale
de oțel, a fost destinată militarilor și civililor care au luat parte la operațiunile din dreapta
Dunării, în timpul Războiului de Independență;  Dan Cernovodeanu,  Originea decoraţiei
„Trecerea Dunării”, în „Revista Muzeelor şi Monumentelor. Muzee”, XIV, 1977, nr. 3, p.
30-31; Maria Dogaru,  Date noi privind Coroana de Oţel a României, în „Herb”. Revista
română de heraldică,  I (VI),  1999, 1-2, p. 127-134; Dorel  Bahrin,  Sistemul decorațiilor
militare-2000. Sistemul național de decorații, Editura Economică, București, 2005, p. 21.
6 Bordura  = piesă care  înconjoară  scutul,  aşa  cum indică şi  numele său.  Este simbolul
protecţiei,  al  bunăvoinţei  şi  al  recompensei; Cte Alph. OʼKelly de Galway,  Dictionnaire
archéologique et explicatif de la science du blason, tome I, Bergerac, Imprimerie générale
du Sud-Ouest, 1901, p. 95.
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regatului). Pe revers, în medalionul rotund, smălțuit roșu, pe un singur rând:
10 MAIU (data încoronării). Împrejur, în bordura smălțuită alb: *  1866 *
1877 * 1881 (datele urcării pe tron, proclamării Independenței și proclamării
regatului). Cifra regală, între brațele crucii, ca și montura crucii, este de aur.7

Placa de Mare Cruce este de argint, sub formă de stea cu opt raze, în
mărime de 90 mm, având pe ea reprodusă, în relief, aversul crucii de mai
sus, inclusiv cu cifra regală dintre brațele ei. Fiecare rază se compune din
alte cinci raze, cea centrală mai înaltă, iar celelalte patru descrescătoare și

7 Status des Ordres royaux de Roumanie, Bucarest, Imprimerie de lʼÉtat, 1888, p. 23-26;
Anuarul Ordinelor române pe anul 1889 împreună cu statutele lor organice,  Bucuresci,
Imprimeria Statului, 1890, p. XI-XIII; P. V. Năsturel,  Medaliile și decorațiunile române.
Descrierea și portul lor de către civili, militari, clerici, magistrați și doamne , București,
Tipo-Litografia Societății „Tiparul”, 1901, p. 20-22; N. T. Ionescu, Decorațiunile române –
ordine, cruci și medalii, Editura și Institutul de Arte Grafice C. Speter, București, 1915, pl.
III;  Ordine,  cruci  și  medalii  române.  Istoric,  legi  și  regulamente,  întocmite  de  Vintilă
Ivănceanu, Petre Ionescu, Petre P. Sterescu și C. Tâmpeanu, Imprimeria Statului, București,
1927, p. 47-61; I. G. F. Cricoveanu, Codul decorațiunilor și al medaliilor conținând legile,
regulamentele și decretele relative la crearea decorațiunilor și a medaliilor de la 1860 și
până azi, tomul VI, ediție revăzută și completată, Giurgiu, Tipografia „Ulpiu Stanculescu”,
1928,  p.  48-65;  C.  Flondor,  Const.  Moisil,  Decorațiunile  românești,  în  Enciclopedia
României, vol. 1, 1938, p. 87; C. Hamangiu,  Codul general al României (coduri, legi și
regulamente),  întocmit  după  textele  oficiale,  volumul  IV,  Coduri,  legi,  decrete  și
regulamente cuprinzând a doua parte din legislațiunea anilor 1861-1906: (completare la
vol. II și III), ediția a III-a, Monitorul Oficial și Imprimeriile Statului, Imprimeria Centrală,
București,  1941,  p.  336-337;  Gr.  Constandache,  Medaliile  și  decorațiunile  militare
românești, în „Buletinul Societății Numismatice Române”, anii XXIX-XXXVI, nr. 83-90,
1935-1942, p. 197; Bernard Fitzsimons, Heraldry & Regalia of War, Beekman House, New
York, 1973, p. 87; Fl. Marinescu, Modificări survenite în sistemul de decorații românești în
deceniul  patru  al  secolului  XX  (II),  în  „Studii  și  materiale  de  muzeografie  și  istorie
militară”, tom 9, 1976, p. 148; Maria Dogaru,  Aspirația poporului român spre unitate și
independență  oglindită  în  simbol.  Album  heraldic,  Editura  Științifică  și  Enciclopedică,
București,  1981,  p.  148-149;  Ștefan  Catone,  Neculae  Șerbănescu,  Dumitrașcu  Bedivan,
România: decorații 1859-1991, Cover, București, 1992, p. 17-18; Elena Artimon, Ordine,
medalii și decorații din Primul Război Mondial aflate în colecțiile Muzeului de Istorie din
Bacău, în „Carpica”, XXIV, 1993, Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău, p. 168,
173;  Decorații  românești  de  război  1860-1947,  autori:  Ion  Safta,  Rotaru  Jipa,  Tiberiu
Velter, Floricel Marinescu, Editura Universitaria, București, 1993, p. 54-59; Ion Mamina,
Regalitatea  în  România:  1866-1947:  instituția  monarhică,  Familia  regală,  domniile,
contribuții  la  dezvoltarea instituțiilor culturale,  monumentele de for public:  cronologie,
București, Compania, 2004, p. 30; Eugen Calianu, Decorațiile românești de la Cuza-Vodă
la regele Mihai  I,  Editura  Eminescu,  București,  2006,  p.  25-26;  Cavaleri  ai  Ordinului
militar de război „Mihai Viteazul”, autori: Eugen Stănescu, Gavriil Preda, Mircea Cosma,
Iulia  Stănescu,  Sibiu,  Salgo,  2012,  p.  15-16;  Toma  Rădulescu,  Ordine  și  decorații
românești  și  străine  care  au aparținut  acad.  dr.  Constantin Angelescu  (1869-1948) ,  în
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egale două și două. Lenta ordinului,  de culoare albastru-închis, cu câte o
dungă pe fiecare margine de culoarea oțelului, lată de 20 mm, terminată în
partea inferioară printr-o fundă, are lățimea de 100 mm și are atârnată de
vârful ei o cruce ca cea descrisă mai sus, în mărime de 70 mm.8 Crucea,
împreună cu placa și cu lenta, formează gradul de Mare Cruce.

Decorația  recompensează  meritele  celor  patru  personalități  care  au
contribuit la înfăptuirea Marii Uniri de la 1918.

„Argesis”. Studii și comunicări, Seria Istorie, XXII, Editura Ordessos, Pitești, 2013, p. 352,
358-359; Tudor Alexandru Martin, Katiușa Pârvan, Cătălina Opaschi,  Onoarea națiunilor
(II).  Ordine  și  decorații  românești  din  patrimoniul  Muzeului  Național  de  Istorie  a
României, Muzeul Național de Istorie a României, București, 2016, p. 76-80; Laurențiu-
Ștefan Szemkovics, Distincții conferite clerului român în 1918, în „Analele Aradului”, anul
IV, nr. 4, 2018, Supliment:  100 de ani de la Marea Unire, Colecția „Astra Arădeană –
1863”, „Vasile Goldiș” University Press, Arad, p. 340-343, 352; idem, Distincții onorifice
acordate clerului român în 1918,  în „Crisia”, nr. XLVIII,  2018, Editura Muzeului Țării
Crișurilor,  Oradea,  p.  212-214,  219;  idem,  Distincții  onorifice  acordate  grănicerilor
români în 1916, în „Monitor cultural-educativ”, nr. II/2018, Editura Ministerului Afacerilor
Interne, București, 2018, p. 16-17 și p. 24, fig. 9-10; idem,  Distincții onorifice acordate
unor pompieri români în 1919, în „Pentru Patrie”, septembrie 2018, editată de Ministerul
Afacerilor  Interne,  p.  36-37;  idem,  Două  distincții  acordate  unor  polițiști  în  1919,  în
„Monitor cultural-educativ”, nr. I/2018, Editura Ministerului Afacerilor Interne, București,
2018,  p.  18-19;  Laurențiu-Ștefan  Szemkovics,  Augustin  Mureșan,  Distincții  onorifice
conferite grănicerilor români în perioada 1918-1919 = Honorific distinctions awarded to
Romanian frontier guards between 1918 and 1919, Editura Ministerului Afacerilor Interne /
Edit Moroșan, București, 2018, p. 23-24 și p. 87, fig. 17-20.
8 Arhivele Naționale Istorice  Centrale,  Acte comemorative  și  de fundație,  doc.  nr.  143;
Victor  Cațavei,  Din  colecția  de  ordine  și  medalii  a  Muzeului  Județean  Arad  (I),  în
„Ziridava”, VI, 1976, p. 493-495.
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Vasile Goldiș în viziunea lui Ion Jelecuteanu

Stelean – Ioan Boia,          
Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad                          

La sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, în
mișcarea  națională  din  Transilvania  se  afirmă  o  nouă  generație  ,  cea  a
naționaliștilor care susțineau că drepturile românilor din acest spațiu istorico
– geografic nu  pot fi susținute și apărate decât printr-o implicare a liderilor
inteligenției  românești  în  viața  politică.   Este  momentul  când  în  fruntea
Partidului  Național  Român  a  ajuns  o   nouă  generație,  cea  a  activiștilor
reprezentată de Aurel Vlad, Iuliu Maniu, Vasile Goldiș, Ștefan Cicio Pop,
Ioan  Suciu,  Aurel  Cosma,  Alexandru  Vaida  –  Voevod.  Din  rândul  noii
generații, Vasile Goldiș s-a remarcat ca fiind „cel mai atașat de preocupările
intelectuale  și  a  devenit  principalul  teoretician  în  chestiunea
naționalitățillor”1, remarcându-se ca un susținător al autonomiei românilor,
al activismului politic și prin activism al solidarității naționale.

Ion Jelucuteanu, publică în anul 1932, o lucrare în care abordează
aspecte legate de viața, activitatea și personalitatea cărturarului, jurnalistului
și omului politic Vasile Goldiș (1862-1934).  Lucrarea este structurată în
mai  multe  „capitole”:  Părinții,  Studiile,  La  Caransebeș,  La  Brașov,
Preocupări  literare,  Începutul  activității  politice,  Intrarea  în  activitatea
parlamentară,  Lupta  pentru  solidaritatea  politică,  Luptele  politice  în
consiliile  județene,  Ziarul  „Românul”,  Lupta  pentru  libertatea  bisericei,
Războiul, Revoluția din 1918 și Unirea cu România, Scrisoarea Regală.

Spre  deosebire  de  majoritatea  biografilor  lui  Vasile  Goldiș,  Ion
Jelucuteanu ia în considerație ca localitate în care s-a născut la 25 noiembrie
18622 Vasile  Goldiș,  comuna  Seleuș-  Cigărel3 din  comitatul  Arad.  În
condițiile  în  care  tatăl  său,  preotul  ortodox,  Isaia  Goldiș,  se  mută  de  la

1 K. Hitchins, Afirmarea națiunii mișcarea națională românească din Transilvania. 1860-
1914, București, Ed. Enciclopedică, 2000, p. 155.
2 Data corectă a nașterii este 12 noiembrei 1862, în Registrul de stare civilă pentru născuți/
botezați din satul Mocirla unde era preot  bunicul său, Teodor Goldiș,  apare ca dată a
botezului, 13 noiembrie 1862.
3 Spre deosebire de majoritatea biografilor săi, Ion Jelucutean,  O scurtă biografie. Vasile
Goldiș,  Arad, 1932, p. 3,  apreciază corect   locul nașterii  lui Vasile Goldiș,  localitatea
Seleuș. Menționăm că ulterior, în toate actele de studii, inclusiv universitare, apare ca loc
al nașterii comuna Seleuș.
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Seleuș la Ineu și apoi la Cermei, Vasile Goldiș își va petrece copilăria în
această din urmă localitate. La Cermei a fost înscris la 15 septembrie 1869
în clasa I la școala confesională românească, având ca învățător pe Nicolae
Albu. Clasa a II-a primară o urmează tot în comuna Cermei, dar la școala
romano – catolică maghiară,  unde învață și ungurește. În 1871-1872 este
elev în clasa a III-a la școala romană catolică germană din Panatul – Nou
(azi comuna Horea –n.n.), având ca dascăl pe Antoniu Kampiș, finalizând
cursurile  școlii  primare   -  clasa a  IV-a  la  școala  Școala  românească  din
Arad4. Studiile secundare au fost urmate la Liceul Maghiar din Arad (1873-
1881),  unde susține în  anul  1881 bacalaureatul  promovându-l  cu rezultat
excepțional „eximio – modo”. Între anii 1881-1886 a frecventat ca student
cursurile  Facultății  de  Litere  și  Filosofie  ale  Universității  din  Budapesta
(1881-1882)5, din 1882 își continuă studiile la facultatea similară din Viena,
ca să se reîntoarcă în 1884 în capitala Ungariei, unde își finalizează studiile
superioare în 18866.

Ion Jelecuteanu afirmă  în lucrarea sa  că în anul 1883, tânărul Vasile
Goldiș  a  susținut  examenul  în  fața  Comisiei  de examinare  a profesorilor
secundari,  iar  în anul  1885  examenul  de specialitate,  în  temeiul  acestor
examene primind bursă de la stat și este numit candidat de profesor la liceul
model de stat din Budapesta7, dar în această perioadă Goldiș avea statutul de
student.  Abia după terminarea  studiilor  universitare  în  anul  1886,  Vasile
Goldiș este atras, pentru moment, de ideea de a rămâne la Budapesta, ca
profesor la o școală de aplicație. Episodul este relatat de el însuși, în jurnalul
de tinerețe. Pus în situația de a-și manifesta „devoțiunea totală față de cauza
sfântă a Ungariei”, Goldiș renunță la toate avantajele pe care i le-ar fi oferit
acest post – posibilitatea de a promova doctoratul și de a deveni secretar
prezidențial – notând  în jurnal: „ nu-mi trădez scumpa mea nație  și nici
legea strămoșească (căci) nu s-a născut încă acela care să-mi poată cumpăra
cugetul . Voi pleca din Buda, dar voi reveni și voi face totul ca de aici să
rostesc răspicat dorința nației mele”8.

În anul 1886, Vasile Goldiș obține diploma de profesor secundar pe
catedra  de  istorie  și  limba  latină,  fiind   -  susține  Jelecuteanu  –  primul

4 Gheorghe Șora, op. cit., p. 21. După Ion Jelecutean, op. cit., p. 3,  Vasile Goldiș a urmat
clasa a IV-a la școala confesaională evanghelico-lutarană din Arad (1872-1873).
5 După Ion Jelecuteanu,  op. cit., p. 4, Goldiș a urmat mai întâi cursurile Universității din
Viena și apoi ale Universității din Budapesta.
6 Gheorghe Șora, op. cit., p. 22.
7 Ion Jelecuteanu, op. cit, p. 4.
8 Vasile Goldiș,  Jegyzetek, 1880, p. 139; Gheorghe  Șora,  Pagini inedite din jurnalul de
tinerețe al lui Vasile Goldiș......, p. 570.
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profesor român în statul ungar cu asemenea diplomă. Între anii 1886-1889
este profesor la Preparandia din Caransebeș unde predă literatura română,
istoria,  limba  maghiară  și   limba  latină  –  așa  cum rezultă  din  atestatul
eliberat la cerere de către Consistoriul diecezan local9. 

În anul 1889, Vasile Goldiș, dornic a se stabili  -așa cum reiese dinr-
o scisoare adresată la 5 martie 1888 lui Gheorghe Barițiu10 - într-un mediu
propice  activității  sale,  candidează  pentru un post  de profesor  de  istorie,
latină,  română  la  gimnaziul  (liceul)  ortodox  român  din  Brașov.  La  13
august, același an, Eforia școlilor centrale din Brașov îi comunică reușita la
concurs și numirea sa ca profesor definitiv11. Aici va profesa până în anul
1901. La Brașov, Vasile Goldiș va începe și va desfășura  timp de peste un
deceniu, cu o rară consecvență  și evidentă competență, munca sa de autor
de manale școlae. Publică mai multe manuale, cea mai importantă lucrare
fiind Istoria universală pentru școlile secundare în 3 volume (1892-1897),
apoi  Sintaxa  limbii  latine.  Vasile  Goldiș  este  de  asemenea  autorul  altor
manuale școlare12.

În pragul secolului al XX-lea, Vasile Goldiș își începe activitatea ca
secretar al Societății pentru crarea unui fond de teatru român, care își  mută
în  1895  sediul  de  la  Budapesta  la  Brașov13,  redactând  timp  de  șase  ani
consecutiv Anuarul Societății,  fiind autorul unor serii de studii și articole
privind societatea și viața teatrală la românii din Ardeal și Banat. Scrie, încă
de pe acum, articole  de fond și polemice în ziarele  Tribuna  din Sibiu și
Tribuna Poporului din Orăștie înființată în anul 189714.

9 SJAN Arad, Colecția manuscrise, dos. 279, f. 27.
10 Biblioteca Academiei Române.Corespondența lui Gheorghe Barițiu cu Vasile Goldiș.
Manuscrise române, dos. 1012, f. 94-97, Goldiș i-a cerut lui Barițiu o catedră la „școala de
fetițe  din Sibiu”,  insistând pentru  o  catedră  de  muzică  și  pentru  soția  sa.  Cererea  s-a
aprobat, dar nu pentru Sibiu, ci pentru gimnaziul ortodox român din Brașov
11 SJAN Arad, Colecția manuscrise, dos. 168, f. 23. Ion Jelucutean, op. cit., p. 4, apreciază
greșit că Vasile Goldișa fost invitat fără concurs ca profesor titular la Liceul confesional
ortodox român din Brașov.
12 Pentu  detalii  vezi  Gheorghe  Șora,  Vasile  Goldiș-  o  viață  de  om  așa  cum  a  fost,
timișoara, Ed.Facla, 1993, p. 32.
13 Gheorghe Șora,  Vasile Goldiș - o viață de om.....,  p. 37. Ion  Jelecutean,  op. cit., p. 5,
susține că mutarea a avut loc în 1896.
14 Ion Jelecuteanu,  op. cit.,  apreciază greșit anul apariției gazetei arădene la Orăștie  ca
fiind 1894, iar  anul mutării  la Arad ca fiind 1896. De altfel  și  Gheorghe  Șora,  Vasile
Goldiș -  o  viață de  om....,  p.  37,  consideră  greșit   acest  moment  în  anul  1889(!).  În
realitate,  primul  număr  al  periodicucului  arădean  e91/13  ianuarie  1897)  este  tipărit  la
Orăștie în Tipografia Minerva. Începând cu numărul 4 din 9/21 ianuarie 1897, ziarul va fi
tipărit la tipografia proprie din Arad.
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După  15  ani  de  activitate  ca  profesor,  Vasile  Goldiș  se
„pensionează”  la  cerere,  „din  cauză  de  morb”15 și  se  mută  la  Arad,
îndeplinind  aici,  cu intermitențe,  până  la  moartea  sa  în  1934,  funcția  de
secretar  consistorial,  dar  și  de  director  al  Canceleriei  consistoriale16.  În
calitate  de  secretar  al  Episcopiei,  Goldiș  își  va  continua  și  amplifica,  în
perioada lui arădeană, activitatea politică propriu-zisă, directă și pe alte căi.
Între anii 1906-1910, el este deputat în Parlamentul de la Budapesta17 unde
apără aspirațiile naționale ale românilor din statul ungar.

După ce editase un timp împreună cu Ioan Russu Șirianu,  Tribuna
poporului,  devenită  din  1904  Tribuna,  tot  la  Arad,  Vasile  Goldiș  își  va
înscrie   numele  în  istoria  presei  noastre  naționale  ca  director  al  ziarului
Românul,  organ  al  Partidului  Național  Român,  apărut  la  1/14  ianuarie
191118.  Pentru  o  mai  mare  independență  față  de  forurile  confesionale  și
pentru  editarea  în  condiții  optime  a  ziarului  Românul,  se  înființează,  la
Arad,  în  septembrie  1911,  Institutul  tipografic  „Concordia”19,  rod  al
eforturilor lui Vasile Goldiș și ale prietenului său, dr. Ioan Suciu. Cu acest
prilej – afirmă Ion Jelecutean – românii din Arad i-au oferit lui Goldiș „un
condei  de  aur  cu  inscripția  „Sentinelei  noastre.  Arad,  21  Februarie  (5
Martie) 1912”20.

Vasile  Goldiș  încă  de  la  Brașov  insista  ca  românii  să-și  aleagă
reprezentanții lor în congregațiile comitatense „cari să țină prin acestea în
pulsație coninuă agitașia românească”21 Venind la Arad, Goldiș a continuat
lupta,  insistând  pentru  intrarea  românilor  în  congregația  comitatensă,
urmând astfel lupta generației premergătoare „când pentru prima dată în era

15 Anuarul XXXVIII al Gimnaziului mare public omân (...) din Brașov (...) 1901-1902,
Tipografia Ciurcu et Comp., Brașov, 1902, p. 53.
16 SJAN Arad, Fond personal Vasile Goldiș, dos. 1, f. 77.
17 Gheorghe  Șora,  Vasile  Goldiș militant  pentru  desăvârșirea  idealului  național,
Timișoara, Ed. Facla, 1980, p. 31.
18 Pentru detalii, vezi Vasile Popeangă, Nicolae Roșuț, Românul din Arad în lupta pentru
desăvârșirea statului național român, în Ziridava, III-IV, Arad, 1974, pp. 162-175.
19 Vasile Goldiș, Istoricul Institutului Concordia din Arad, f.a., p.1; Octavian Lupaș, Din
activitatea culturală desfășurată la Arad de Vasile Goldiș, în Ziridava, III-IV, Arad, 1974,
p. 143.
20 Ion Jelecuteanu,  op. cit.,  p.  9.  Acesta specifică anbul  1912, deși  Institutul  tipografic
„Concordia” s-a înființat în septembrie 1911. Se pare că de fapt este vorba de o „atenție”
constând dintr-un „condei de aur în forma penei de gâscă” cu inscripția„Sentinelei noastre”
care  i-a  fost  oferit  lui  Goldiș în  martie  1912  de  către  comitetul  național  al  PNR,  la
„Sărbătoarea frăției” de la hotelul „Crucea Albă”, prilejuită de încetarea conflictului dintre
Tribuna și Românul, mediat de către  Constantin Stere.
21 Ibidem, p. 10.
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șovinistă,  protopopul Constantin Gurban dela  Buteni  îndrăznise să-și  țină
discursul său în limba românească”22. Mai mult,  Jelecutean făcea remarca
necesității strângerii discursurilor lui Goldiș în congregațiile comitatense, ca
și cele din așezările comitatului într-un volum, iar articolele sale publicate în
Românul „ar da un frumos volum de manifestări ale sufletului său”23.

În  iunie  1915,  Împăratul  Wilhelm  al  II-lea  trimite  la  Viena  pe
deputatul  catolic  Mathias  Erzberger  pentru  a  discuta  cu  reprezentanții
românilor ardeleni. La întâlnirea de la palatul prințului von Lichtenstein din
Viena  participă:  Iuliu  Maniu,  A.C.Popovici  și  Vasile  Goldiș,  respectiv
reprezentantul  Vienei.  baronul  Burian,  considerat  purtătorul  de  cuvânt  al
contelui  Ștefan  Tisza  respinge  orice  idee  de  conciliere  față  de  români24.
Erzberger relatează că Ștefan Tisza a refuzat orice negociere cu privire la
acordarea de drepturi noi românilor din Ungaria25. În urma tratativelor de la
Viena,  Goldiș  se  întoarce  la  Arad,  unde  începuse  „o  goană  sălbatică
împotriva intelectualilor români din Ardeal”26.

La 15 august 1916, România intră în război.  Vasile Goldiș era la
Arad, trăind din plin evenimentele. În același timp, a avut însă „durerea să
vadă rătăcirea multora cuprinși  de frică”27.  Cea mai mare decepție  a fost
pentru  Goldiș,  „declarația  semnată  de  foarte  mulți  fruntași  și  încercați
luptători, care declarau că poporul român din statul ungar este mulțumit de
soarta  sa,  că  nu  dorește  să  fie  eliberat  din  monarhia  Habsburgilor”28 și
„condamnă temerara  inversiune a României  pe teritoriul  scumpei  noastre
patrii ungare”29. Asemenea declarații erau cerute și de la nivelul instituțiilor
românești,  inclusiv  de  la  Episcopii,  dar  aceste  declarații  erau  impuse
oficial30.

22 Ibidem, p. 11.
23 Ibidem, p. 12.
24 Mathias Erzberger , Souvenirs de guerre, Paris, 1921, p. 130.
25 Ibidem, p. 131.
26 Ion Jelucuteanu, op. cit., p. 23.
27 Ibidem.
28 Ibidem, p. 24.
29 Ibidem.
30 Nu putem nega trece cu vederea  manifestările loialiste, este adevărat conjuncturale, ale
unor personalități  și instituții ardelene/arădene în 1916. Astfel, la 24 august/6 septembrie
1916, în ședința Consistoriului Episcopal Ortodox Arad, în prezența P.S.S. Episcop, Ioan
Papp,  la  propunerea  secretarului  consistoria,  Vasile  Goldiș,  s-a  admis  în   unanimitate
întocmirea unui „Manifest de loialitate”, trimis ministrului – președinte ungar Ștefan tisza,
Biserica și Școala, arad, Anul XI, nr.35 din 28 august/10 septembrie 1916, p. 279. Această
declarație umilitoare a fost adresată clerului și credincioșilor săi la 18/31 august 1916, Ion
Rusu Abrudeanu, Păcatele Ardealului față de sufletul Vechiului Regat – fapte, documente
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În  partea  finală  a  ultimului  capitol  al  lucrării  intitulat  Războiul.
Revoluția din 1918 și Unirea cu România, Ion Jelucutean ne expune succint,
fără a detalia, principalele momente care au marcat drumul spre realizarea
Marii  Uniri  de la  1918, în care cuvântul  hotărâtor  i-a re venit  lui  Vasile
Goldiș, desigur alături  de el mereu prezenți,  Ștefan Cicio-Pop și dr. Ioan
Suciu. La 29 septembrie/12 octombrie 1918 în ședința Comitetului Național
de la Oradea, convocată de către dr. Ioan Suciu,  s-au propus soluții variate,
între  care  înaintarea  unui  memorandum  împăratului  de  la  Viena.  „Când
nimeni  nu mai  avea  nimic  de spus,  Goldiș  citește  o  declarație  prin  care
națiunea română din statul român se declară stăpână pe soarta sa...”31. Se
constituie Consiliul Național Român care își mută sediul la Arad, devenind
Consiliul  Național  Român  Central.  La  9  noiembrie  1918,  Vasile  Goldiș
propune  textul  unui  ultimatul  către  guvernul  maghiar  condus  de  contele
Mihail  Karolyi,  cerând  trecerea  tuturor  teritoriilor  locuite  de  români  în
stăpânirea Consiliului Național Român Central32. La Arad au loc în 13-14
noiembrie  1918 tratativele  româno-maghiare  ,  Consiliul  Național  Român
Central  respinge  propunerea  ungurilor  (respectarea  integrității  teritoriului
statului ungar). „Câțiva arădeni entuziaști pretindeau cu insistență ca Unirea
cu  România  să  o  proclame  imediat  Consiliul  Național  de  la  Arad”33.
Propunerea ca Marea Adunare Națională să se desfășoarea la Alba – Iulia i-a
revenit lui Vasile Goldiș34, ca și propunerea Unirii prin Rezoluția pe care a
citit-o la Alba – Iulia „evocându-l pe Simion Bărnuțiu, legând astfel cele de
azi cu cele de ieri, 1918 cu 1848”35. La 13 decembrie1918, în fruntea unei
delegații, Vasile Goldiș a înmânat la București Regelui Ferdinand I, actul
Unirii de la Alba – Iulia.

și facsimile, București, Cartea Românească, f.a., pp. 361-363.
31 Ion Jelucuteanu, op. cit., p. 27.
32 Ibidem, p. 28. Este de fapt o notă diplomatică adresată Consiluilui Național Maghiar de
la Budapesta, prin care se solicita în mod ultimativ guverenului maghiar trecerea sub putere
politică  a  teritoriului  Transilvaniei,  Banatului,  Crișanei  și  Maramureșului,  precum  și  a
părților  românești  din  comitatele  Bichiș,  Cenad  și  Ugocea.  Ultimatumul  expira  la  12
noiembrie 1918, Telegraful Român, 
33 Ion Jelecutean, op. cit., p. 29. La 15 noiembrie 1918, un grup de tineri în frunte cu Iustin
Marșieu solicită imperios CNRC proclamarea Unirii. Vasile Goldiș dă un răspuns prompt,
afirmând că Unirea nu poate fi hotărâtă decât într-o Mare Adunare reprezentativă a tuturor
românilor, discutată la 13 noiembrie 1918, respectiv noaptea de 14 noiembrie 1918, fără a
se lua o hotărâre concretă. În 15 noiembrie 1918, la sediul Episcopiei în ședința plenară a
CNRC s-a luat  hotărârea istorică  ca Unirea  să fie expresia  Marii  Adunări  Naționale a
tuturor românilor.
34 Ion Jelecuteanu, op. cit., p. 30.
35 Ibidem.
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Ion Jelecuteanu își încheie demersul, trecând în revistă activitatea în
plan cultural și politic a lui Vasile Goldiș după 1918 până la deces în 1934,
aducând un adevărat omagiu unei personalități de excepție a istoriei noastre
moderne.
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Abstract
The last  years  in the life  of Vasile Goldiș,  marked by the period

between  1930 and 1934,  were  full  of  internal  struggles  for  Arad's  great
politician.

We discuss and analyze the last four years in the life of the person
who,  on  December  1,  1918,  read  the  Resolution  of  the  Great  National
Assembly in Alba Iulia: Vasile Goldiș. Having withdrawn in his house at
Românul  Palace,  frail,  ill  and under  the constant  supervision of his  wife
Elena,  the  great  Romanian  politician  had hoped to get  passed the  health
problems that posed a threat to his life. He tried treatments in France, in
Hungary,  inside  Romania,  but  without  any  clear  results.  He  would  die
slowly,  almost  forgotten,  in  his  home  on  the  narrow Românului  Street,
having his best friend Ioan Suciu at his side. 

Many of those who had important positions in the new Romanian
stat had begun to forget those who had dedicated their lives in the fight for
national unity.

Vasile Goldiș passed away on February 10, 1934, being buried with
national honors. He was content because his dream had become reality. He
departed this life at 71, not experiencing the establishment of the communist
regime that sent so many national heroes, like Sever Bocu or Iuliu Maniu, to
prison,  heroes  which  decisively  contributed  to  the  national  dream of  all
Romanians.  

Vasile Goldiș - repere biografice pentru perioada 1930-1934:

 1930, 24-27 aprilie, organizează la Sibiu primul congres naţional al
Astrei. Noul program, impus de guvern, nu este împărtăşit însă de Vasile
Goldiş,  care  va  continua  să  susţină  prin  Astra politica  de  emancipare
economică, socială şi culturală a maselor.
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 1930,  publică  eseul  Statul  universal,  în  Observatorul  politic  şi
social, nr. 9, anul I.

 1931,  publică  articolul  intitulat  Sufletul  şcolii  primare,  în  Gazeta
învăţătorilor, nr. 11 – 12, anul II.

 1932, publică articolul Naşterea adevărului, în Ştirea, nr. 246, anul
II.

 1932, 2 octombrie,  adunarea generală de la Deva îl eliberează din
funcţia de preşedinte al Astrei, nu înainte de a i se aduce un cald omagiu şi
de a fi fost proclamat prin aclamaţii membru de onoare al Asociaţiunii.

 1932, 1 decembrie, ia parte pentru ultima dată la sărbătorirea actului
de la  1  Decembrie  1918,  la  Arad, organizată  în Piaţa  „Avram Iancu” în
prezenţa a peste 25.000 de oameni.

 1933,  face  parte  din  Partidul  Naţional  Agrar  condus de  Octavian
Goga  şi  este  propus  deputat  pe  listele  electorale  din  oraşele  Arad  şi
Timişoara.  Starea  sănătăţii  sale  îl  împiedică  să  ia  parte  la  propaganda
electorală.

 1933, iunie, scrie articolul „Societatea Naţiunilor şi Marea Adunare
Naţională de la Alba-Iulia”, pe care-l publică în revista Hotarul din Arad.

 1934, 10 februarie,  se stinge din viaţă,  în locuinţa  sa din vechiul
palat al ziarului  Românul, în vârstă de 72 de ani. I s-au organizat funeralii
naţionale şi în ziua înmormântării s-a instituit doliu naţional.

 1934,  16  februarie,  Parlamentul  aduce  un  omagiu  memoriei  lui
Vasile Goldiş.

Fotografie  VASILE  GOLDIȘ,  aflată  în  colecția  Muzeului  Memorial
Universitar ”Vasile Goldiș”: SALA UNIRII ”VASILE GOLDIȘ.”
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„Înalt,  robust,  impunător,  plin  de  prestanță,  brunet,  meditativ,  sobru,  cu
chipul  niciodată  turmentat  de  dureri  sau
bucurii, veșnic egal și măsurat, taciturn d.
Vasile Goldiș pare un raționalist în stare să
se abstractizeze, să se ridice din pulberea
frământărilor  comune.  În  dosul  acestei

măști nemișcate și stăpânite eroic,
însă  bate  un  suflet  neodihnit,  un
dinamism  clocotitor.  E  prototipul
omului  de  la  șes:  potolit  la
suprafață  însă  capabil  de  mișcări
iuți,  de  hotărîri  fulgerătoare,  de
avânturi extraordinare…„1 

Am  în  vedere  o  sumară
descriere  a  celui  care  la  1
decembrie  1918  a  dat  glas
Rezoluției  Marii  Uniri,  punând
astfel  pe  harta  Lumii  o  Românie
întregită,  o  Românie  dornică  de
modernitate.  Este  vorba  despre  o
personalitate  care  a  trăit  pentru
comunitate,  punând mai presus de
toate – interesul tuturor românilor.
Astfel,  putem înțelege relativ ușor
destinul  tragic  în  fond  prin  care
trece Vasile Goldiș în ultimii ani ai
vieții:  spiritual  este  dominat  de
dorința  de  a  continua  să  lupte
pentru  binele  comun  au  tuturor
românilor,  prin  intermediul
ASTREI  –  copil  de  suflet  al
marelui patrio, dar pe de altă parte
puterile fizice erau din ce în ce mai

mici.  În  jurul  vârsei  de  70  de  ani,  la  numeroasele  sfaturi  primite  de  la

1 Descriere  făcută  de  unul  dintre  cei  mai  fideli  colaboratori  ai  lui  Vasile  Goldiș,  Ion
Clopoțel,  în  Ion  Clopoțel,  FIGURI  REPREZENTATIVE  DE  LA  NOI.  NOTĂ
INTRODUCTIVĂ: VASILE GOLDIȘ.  Sindicatul  presei  române din Ardeal  și  Banat.
Biblioteca ziaristică, 1, Cluj, 1934, pp. 44-45.
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prieteni și colaboratori, Vasile Goldiș decide să asculte sfaturile medicilot
… s-a dovedit a fi prea târziu.

Muzeul  Memorial  Universitar  VASILE  GOLDIȘ  păstrează  în
colecțiile sale o scrisoare datată în vara anului 1930, din care aflăm explicit
încercările pe care familia Vasile Goldiș le face pentru a remedia starea de
sănătate  a  marelui  om politic  și  de cultură,  desigur la  insistențele  soției,
Elena. 

Scrisoare adresată de Vasile Goldiș unor nepoți, la data de 17 iunie
1930

(face parte din colecția de documente a Muzeului Memorial Universitar
„VASILE GOLDIȘ” – este expusă în SALA UNIRII ”VASILE GOLDIȘ.”)

Tonul scrisorii este unul deosebit de cald, afectuos. 
Este o scrisoare personală, modestă în conținut, dar aflăm că Vasile Goldiș
este bolnav și trebuie să plece în Franța … Va petrece o perioadă – din
păcate scurtă – la una din stațiunile vizitate și de familia regală.

“Dragii Unchiului,
Mulțumesc pentru drăgălașa invitație ce ne-o faceți de a sta pe la voi vara
aceasta”
“Medicii mi-au recomandat însă o cură mai serioasă și astfel sunt silit să
plec  împreună  cu  tușa  voastră  în  Franța  … unde  vom  sta  până  la
începutul lui August. Cum apoi drumul duce prin Paris și cum încă noi
nu am văzut Parisul, vom sta cu ocazia asta și la Paris vreo 2 săptămani.”
…
“Când  vremea  și  împrejurările  ne-or  permite  să  vă  cercetăm,  fără
îndoială o să vă informăm de cu vreme.”

… “Cu drag al vostru unchi
V. Goldiș”

 Redăm în facsimil mai jos prețiosul document. 
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Băile termale franceze unde se tratau și membrii familiei regale. 
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Aici, Vasile Goldiș face un scurt tratament în 1930 fără rezultate
notabile.

De altfel anul 1930 este anul în care boala se declanșează cu putere

afectând serios capacitatea de muncă a neobositului Vasile Goldiș. In luna
mai a nului 1930 Goldiș organizează Congresul Cultural al Astrei, catalogat
de  foarte  mulți  drept  PRIMUL  PARLAMENT  CULTURAL  AL
ROMÂNIEI,  care af fi  fost  cu suguranță continuat  în anii  următori  dacă
boala nu ar fi pus stăpânire pe firavul trup al Președintelui Astrei. De altfel
în  anul următor,  1931, Vasile  Goldiș  renunță prin demisie  la  conducerea
Astrei, cu gândul de a lăsa asociația pe mâinile unei persoane mai tinere,
mai  energice  …  Adunarea  Generală  de  la  Sfântul  Gheorghe din  toamna
acelui  an, îi  respinge demisia.  S-au făcut numeroase speculații  la vremea
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respectivă cu privire la demisie, care i-ar fi fost cerută de Regele Carol II –
Președintele de onoare al Astrei.1 

Ion Jelecuteanu, în Biografia dedicată lui Vasile Goldiș reproduce
scrisoarea pe care M.Sa Carol II o adresează lui Vasile Goldiș, o scrisoare
care  atestă  relațiile  amicale  dintre  cei  doi,  aprecierea  de  care  se  bucura
Vasile Goldiș, dar și starea precară de sănătate a acestuia, stare cunoscută de
Regele României:

”Castelul Peleș

IUBITE DOMNULE GOLDIȘ,

Scrisoarea ce-ați trimis-o din Balaton-Fured m-a întristat mult
aflând prin ea de starea sănătății Domniei Voastre, stare care Vă face
să renunțați la președenția Astrei.

Vă văd cu regret plecând din fruntea Asociațiunii ce ați condus-
o de mai bine de șapte ani, cu pricepere și demnitate.

Mulțumindu-Vă pentru această scrisoare, iau acest prilej spre a
face cele mai calde urări pentru cât mai grabnică însănătoșire.

Cât  despre  Astra,  ea  va  putea  totdeauna  să  se  sprigine  pe
interesul  și  bunăvoința  mea  în  frumoasele  înfăptuiri  ce  le  va
intreprinde.

Încă odată mulțumesc pentru scrisoare și vă trimit urările mele
de sănătate.

Vă rog, iubite Domnule Goldiș, să credeți în sentimentele mele
de stimă.

(ss) CAROL”2

1 A  se  vedea  Ion  Jelecuteanu,  O SCURTĂ BIOGRAFIE,  VASILE GOLDIȘ,  Arad,
1932, ediție îngrijită de Marius-Ioan Grec, ”Vasile Goldiș” University Press, Arad, 2018,
pp. 55-56. 
2 Ibidem, p. 57.
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La două decenii distanță de marele act de la 1 decembrie 1918, apare
la Arad o monografie a Aradului, coordonată de Eugeniu Dublea1 volum în
care figura lui Vasile Goldiș este astfel creionată: 

”Unul dintre cei mai credincioși slujitori ai neamului și cel mai de
seamă om al Ardealului contemporan, a intrat în viața politică ca ministru al
Cultelor,  cu marea dorință  să realizeze  contopirea  sufletească  integrală  a
românilor  de  pretutindeni  …  El  poate  fi  socotit  ca  îndrumătorul  și
animatorul  întregei  pleiade  de  adevărați  cărturari  ai  Ardealului.  Întreaga
vieață  și-a  închinat-o  culturii  naționale,  rămânând  un  înțelept  slujitor  al
școalei și al bisericii. Activitatea lui a însemnat un adevărat apostolat…” 2 

Toate  aceste  probleme  de  sănătate  nu  l-au  împiedicat  pe  Vasile
Goldiș să militeze, până în ultima clipă a vieții pentru consolidarea unității
naționale. În 1932 se adresa tuturor românilor cu îndemnul de a nu uita acel
1 decembrie 1918, moment unic în istoria națională,  moment de sublimă
solidaritate românească. 

Dacă  astăzi  Ziua  de  1  decembrie  1918  a  devenit  ZIUA
NAȚIONALĂ  A  TUTUROR  ROMÂNILOR,  un  cuvânt  de  mulțumire
trebuie să-l adresăm lui Vasile Goldiș; nu numai pentru că a redactat și citit
Rezoluția Marii Uniri, dar și pentru că a menținut treaz spiritul național.

Cu puțin timp înainte de a trece la cele sfinte Vasile Goldiș se adresa
românilor astfel:
   

”Fraţi români! 
 
 În istoria poporului român ziua de 1 Decembrie va fi pentru toate
timpurile viitoare cea mai frumoasă sărbătoare. Fiindcă acum 14 ani, în 1
Decembrie 1918, Adunarea Naţională a tuturor românilor din Transilvania,
Banat şi Ţara Ungurească, adunaţi prin reprezentanţii lor îndreptăţiţi la Alba
Iulia,  a  decretat  unirea  lor  şi  a  tuturor  teritoriilor  locuite  de  dânşii  cu
România.  Pentru  toate  veacurile  rămâne  gloria  Aradului  că  Marea
Adunare Naţională de la Alba Iulia a fost concepută şi convocată de
aici,  de la  Arad, organizarea ei  s-a făcut de către arădanul şi  bunul
nostru prieten dl. Ioan Suciu, iar destinul a voit ca propunerea unirii s-
1 ORAȘE DIN ROMÂNIA ÎN IMAGINI. MUNICIPIUL ȘI JUDEȚUL ARAD, Arad,
1938.
2 Eugeniu  Dublea,  ORAȘE  DIN  ROMÂNIA  ÎN  IMAGINI:  MUNICIPIUL  ȘI
JUDEȚUL ARAD, Arad, 1938, Colecția CENTENAR-RESTITUIRI, ediție îngrijită de
Marius-Ioan Grec, ”Vasile Goldiș” University Press, Arad, 2018, p. 34.
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o  facă  arădanul  care  vă  vorbeşte  acum. Lumea  începuse  să  neglijeze
comemorarea acestei zile. Atunci ca preşedinte al Asociaţiei culturale Astra,
îndată după alegerea mea în 1923, am ordonat tuturor despărţămintelor ei ca
ziua de 1 Decembrie să fie sărbătorită  pe viitor ca cea mai mare sărbătoare
naţională.  Cuvântul  meu  a  fost  ascultat  şi  de  atunci,  an  de  an,  această
sărbătoare creşte în proporţii şi însemnătatea ei pătrunde tot mai adânc în
sufletele româneşti.  Sărbătoarea de 1 Decembrie este înnoirea an de an a
jurământului nostru de credinţă pentru unitatea politică neştirbită a naţiunii
române între hotarele ei fireşti mărginită de apele Nistru, Tisa şi Dunăre, a
jurământului nostru de credinţă în solidaritatea noastră naţională deasupra
vremelnicelor  deosebiri  de  religii,  de  clase  sociale  ori  de  concepţii
referitoare  la  organizările  împreunei  vieţuiri  a  oamenilor.  Ţara  noastră
românească vrem să trăiască în veci şi în această ţară vrem să trăim în veci
ca români împreună. Iată însemnătatea istorică a zilei de 1 Decembrie pentru
neamul  românesc.  Astăzi  însă  această  însemnătate  se  dubleză.  Duşmanii
noştri de o mie de ani, după ce prin dreptate istorică au pierdut ceea ce nu a
fost al lor decât  numai prin fărădelege, au obraznica cutezanţă să reclame
lumii restituirea nedreptăţii milenare, cer părţi din pământul Ţării Româneşti
recucerit în crâncenul război prin jertfa  de sânge a unui milion de voinici
români.  Poporul român este cel mai pacific popor din lume. Iubim pacea şi
o voim mai presus ca să putem munci pentru feicirea oamenilor pe pământ.
Folosim deci ziua de astăzi ca să protestăm în faţa lumii civilizate faţă de
toţi aceia care atentează la pacea şi bunăvoirea între popoarele Europei şi să
declarăm că o palmă de pământ românesc nu se poate înstrăina fără vărsare
de sânge şi  că naţiunea  română este  gata  a jertfi  viaţa  altor  milioane de
voinici apărându-şi patrimoniul moştenit de la strămoşi. Această declaraţie o
facem în ziua celei mai sfinte sărbători a sufletului românesc şi rugăm lumea
să  ia  act  de  această  hotărâre  a  neamului  nostru  aşezat  să  fie  paznicul
civilizaţiei la porţile orientale şi la gurile Dunării, pe unde au trecut de mii
de ani toţi barbarii nimicitori ai culturii, iar noi am rămas pururi credincioşi
menirii între oameni şi popoare.” 
 

Ştirea, nr. 232, anul II, 1932

Ion Jelecuteanu, un fidel colaborator al lui Vasile Goldiș, în scurta sa
Biografie  dedicată  marelui  om de  cultură  arădean,  personalitate  politică
remarcabilă a istoriei recnte, remarca:

”Fiindcă trecutul nu trebuie dat uitării …
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Aici  la  Arad  însă,  suntem  siguri,  se  lăfăiesc  mulți  români  în  slujbele
românești, cari nu știu că tot aici în orașul acesta mai trăiește încă Vasile
Goldiș, sărac, bolnav, retras, aproape ascuns în casa românească din strada
strâmtă a  Românului  pe care tot dânsul dimpreună cu nedespărțitul  său

prieten dr.  Ioan Suciu a  câștigat-o pentru cultura românilor  din orașul  și
județul Aradului.”1

La 10 februarie 1934 la nici 72 de ani, trece spre cele sfinte VASILE
GOLDIȘ în locuința sa din Palatul Românul, acolo unde a funcționat
redacția ziarului  Românul și Tipografia Concordia, vegheat de soția sa
Elena și bunul său prieten Ioan Suciu.

A avut parte de Funerarii  Naționale  și Doliu Național,  ca o recunoaștere
publică a unei vieți dedicate Binelui Comun. 2

1 Ion Jelecuteanu, op.cit., p.58.
2 Relatarea evenimentului a fost făcută pe larg în revista “Biserica     şi     Şcoala  ”, nr. din 12 
februarie 1934.
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Jale în luncă, de Liviu Albu – poezie scrisă la moartea lui Vasile Goldiș.
(Muzeul

Memorial Universitar “Vasile Goldiș”)

Moartea lui Vasile Goldiș reflectată în ziarul CUVÂNT
MOLDOVENESC.
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(face parte din Colecția Muzeului Memorial Universitar VASILE
GOLDIȘ)

Scrisori, acte, anunțul mortuar și telegrama semnată N. Titulescu,
adresată lui Vasile Goldiș cu câteva luni înainte de trecerea în

Eternitate a acestuia.

DOCUMENTE CARE FAC PARTE DIN COLECȚIA 
MUZEULUI MEMORIAL UNIVERSITAR ”VASILE GOLDIȘ”
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Activitatea lui Ioan Suciu în cadrul despărțământului Astrei
Arădene

Maria Alexandra Pantea,
Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad 

 În  1930  avocatul  Ioan  Suciu  revine  pe  meleagurile  arădene
stabilindu-se la Chișineu-Criș, unde s-a implicat în numeroase activități care
aveau ca scop „dinamizarea mișcării culturale arădene, respectiv a celei din
zona Chișineu-Criș în jurul Astrei și a despărțămintelor ei”1. Este perioada
când  în  activitățile  culturale  și  sociale  un  loc  important  revenea
despărțământului Astrei arădene. În 1933 Ioan Suciu este cel care semnează
o circulară prin care arată că la împlinirea a 40 de ani de la condamnarea
memorandiștilor se va organiza în 8 septembrie o festivitate și va fi prezentă
reuniunea de cântări Armonia. 

Activitatea începută în 1933 a continuat și în 1934, când avocatul era
implicat în demersurile necesare pentru ridicarea bustului lui Mihai Veliciu
la Chișineu-Criș. La manifestările dedicate dezvelirii bustului a invitat cele
mai importante personalități, dintre care amintim pe Roman Ciorogariu, care
însă  din  cauza  problemelor  de  sănătate  nu  a  putut  veni  și  l-a  trimis  pe
arhiereul  Cornel  Mager  „însoțit  de  încă  2  delegați”2.  A  fost  prezent
episcopul Aradului, Grigore Comșa, însoțit  de un grup de preoți,  care au
oficiat serviciul religios. Cu ocazia dezvelirii bustului, Ioan Suciu ține un
discurs prin care elogiază activitatea lui Mihai Veliciu, arătând că datorită
muncii sale neobosite de zeci de ani „a devenit autoritatea căreia i s-a supus
toată suflarea românească din județul Arad”3.

Din  1935  apare  tot  mai  implicat  în  activitățile  despărțământului
Astrei arădene care aveau ca scop sărbătorirea Marii Unirii, fiind cel care a
dorit și în cea mai mare parte a reușit să organizeze „veritabile manifestări
naționale impunătoare prin numărul participanților, prin ținuta demnă și, nu
în ultimul rând, prin participarea unor personalități  de prestigiu ale  vieții
politice și culturale”4.

1 Doru Bogdan, Dr. Ioan Suciu părintele patriei, Arad,  Ed. Viața arădeană, 1999, p. 106.
2 Arhivele Naționale - Serviciul Județean Arad, Fond Ioan Suciu, dos. 8,  f. 70. 
3 Ibidem, f. 69.
4 Doru Bogdan, op. cit., p. 108. 

497



Cu ocazia  sărbătoririi  Unirii  în  1935  rostea  un  discurs  prin  care
evoca  cele  întâmplate  în  toamna  anului  1918,  apreciind  că  unirea  este
„pecetea  pusă  pe  eliberarea  tuturor  românilor”5.  Arăta  mulțimii  și
semnificația zilei de 1 Decembrie 1918, afirmând că pentru români „întrece
în marime și splendoare orice altă sărbătoare națională”6.  

 În  18  martie  1936  comitetul  de  conducere  al  despărțământului
Astrei arădene a decis să colaboreze cu toate societățile culturale locale prin
„coordonarea  programelor  de activitate”7.  Conducerea  despărțământului  a
luat inițiativa de a se implica în organizarea unor conferințe în oraș și județ,
susținând în același timp și activitățile căminelor culturale. Pentru ca toate
cele decise să se poată concretiza s-a decis înființarea de „cercuri culturale
într-un  număr  cât  mai  mare  din  județ”8.  În  acest  sens  liderii
despărțământului  au  făcut  apel  la  „fruntașii  intelectualității  din  34  de
comune, primind în urma acestui demers răspuns de la 17 intelectuali”. În
14 mai Ioan Suciu primea o scrisoare prin care i se cerea să se implice în
organizarea cercului cultural local. În 16 mai a fost organizată o ședință cu
scopul „inițiativei pentru formarea cercului cultural al Astrei”. Evenimentul
a  avut  loc  în  casa  lui  Ioan  Suciu  și  au  fost  prezenți  intelectualii  din
localitate. În acest context avocatul Ioan Suciu se remarcă, fiind cel care a
„luat asupra D-sale sarcina organizării unui cerc cultural Astra în Chișineu
Criș”9. Este perioada când în județul Arad conducerea despărțământului a
organizat  22  de  cercuri  culturale.  Potrivit  documentelor  rolul  cercurilor
culturale  era  de  a  controla  și  organiza  activitățile  culturale  după
„indicațiunile despărțământului nostru”10. 

Încă din mai 1936 Ioan Suciu a început a face demersurile necesare
constituirii  cercului,  dar  s-a  confruntat  cu  numeroase  piedici,  din  cauza
atitudinii  deputatului  Ștefan  Popovici  și  a  directorului  adjunct  al  băncii
Victoria  din  localitate,  care  se  împotriveau  și  au  „aservit   majoritatea
membrilor societății corale Lira”11. 

5 Ibidem.
6 Ibidem, p. 109.
7 Arhivele Naționale - Serviciul Județean Arad, Fond Astra arădeană, dos. 292, f. 2.
8 Stelean Ioan Boia, „Asociația transilvană pentru literatura română și cultura poporului
român  (ASTRA)  despărțământul  Astra  Arad”,  în  vol.  Astra  și  arădenii  ctitori  de
modernitate românească, Arad,  Ed. „Vasile Goldiș” University Press, 2018 , p. 167. 
9 Ibidem.
10 Ibidem, p.169.
11 Arhivele Naționale - Serviciul Județean Arad, Fond Ioan Suciu, dos. 8, f. 34.
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Convocarea membrilor Astrei din localitate pentru ședința din 16 mai 1936

Sursă: Arhivele Naționale - Serviciul Județean Arad, Fond Ioan Suciu, dos. 8
Ca  urmare  a  diversificării  activităților  organizate  în  localitățile

arădene,  în  1936  avocatul  Ioan Suciu a fost  împuternicit  de conducerea
despărțământului cu înființarea unui cerc cultural al Astrei la Chișineu-Criș.
Încă din mai 1936 s-a format comitetul de constituire condus de avocatul
Ioan Suciu care a făcut demersurile necesare, dar s-a lovit și de numeroase
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piedici.  În 3 noiembrie a avut loc o ședință a comitetului de organizare a
cercului, președinte fiind Ioan Suciu. Au mai fost prezenți protopopul Petru
Marșieu,  Dimitrie  Boariu  și  Cordoș  Gheorghe.  S-a  fixat  data  pentru
constituirea cercului în 6 noiembrie 1936 și convocarea tuturor membrilor.
În 6 noiembrie 1936 s-a organizat ședința festivă de constituire a cercului. În
deschiderea lucrărilor a luat cuvântul Ioan Suciu, în calitate de delegat al
despărțământului Astrei arădene, și au participat 50 de membri. În discursul
său i-a îndemnat pe cei prezenți să strângă rândurile în jurul Astrei, care a
fost „izvorul nesecat la care în trecut se adăpa conștiința națională”12. S-a
format  un  birou  central,  președinte  fiind  ales  Ioan Suciu,  vicepreședinte
Petru  Marșieu,  secretar  Cordoș  Gheorghe,  casier  Țăran  Gheorghe,  iar
bibliotecar  Emil  Monția.  Ca  urmare  a  constituirii  cercului  a  urmat
organizarea corului, condus de Romul Tăucean.

În toamna anului 1936 Ioan Suciu era implicat în demersuri privind
organizarea  unor  manifestări  la  Chișineu-Criș  cu  ocazia  zilei  de  1
Decembrie. Ioan Suciu considera că aceste manifestări au un „țel dublu” și
se urmărește atât „prăznuirea unirii Ardealului cu Banatul și Țara-mumă”
cât  și  „respingerea  cea  mai  hotărâtă  a  tuturor  uneltirilor  revizioniste
îndreptate  împotriva hotarelor statului nostru”13. Ca urmare a demersurilor
lui Ioan Suciu, în 2 decembrie 1936 a fost organizată o adunare populară
unde, potrivit celor mărturisite chiar de organizator, au participat 10.000 de
cetățeni. Președinte al Adunării a fost Ioan Suciu, care a deschis lucrările și
a  ținut  o  cuvântare,  apoi  au  urmat  Petru  Marșieu,  protopop  ortodox  de
Chișineu-Criș și președinte al Ligii Antirevizioniste din plasa Chișineu-Criș,
și  cuvântarea lui  Dimitrie  Boaru,  fost  revizor  școlar.  Au fost  prezente  și
corurile din localitate, Corul Lyra, Sf. Gheorghe și cel al Cercului Cultural
al Astrei. La sfârșitul lucrărilor a fost adoptată o moțiune prin care se făcea
apel clasei politice a ține cont de situația românilor de la frontieră și au fost
trimise  telegrame  oficialităților  statului,  ca  regele  Carol  al  II-lea,  regina
Maria și primul-ministru, Gheorghe Tătărescu.

În  telegrama  trimisă  Reginei  Maria  se  arată  că  Marea  Adunare
Națională  ținută  la  Chișineu-Criș  „a  sărbătorit  Unirea  Ardealului  cu
România Patria Mamă cu nespusă dragoste”. În telegrama trimisă primului-
ministru,  Gheorghe Tătărescu,  se cere a  se lua măsuri  pentru întărirea și
îngrijirea elementului românesc în vestul țării. În telegrama trimisă de Suciu
regelui Carol al II-lea se mulțumește regelui și se arată că „Marea Adunare

12Ibidem, p. 107.
13 Arhivele Naționale - Serviciul Județean Arad, Fond Ioan Suciu, dos.  9, f. 61.
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cu  drag  ridică  ochii  săi  spre  iubitul  său  rege  mulțumindu-i  din  inimile
tuturor  celor  peste  10000  de  români  prezenți  pentru  îndemnul  regesc  la
unirea puterilor tuturor spre binele țerii în jurul Tronului”14. 

Ioan  Suciu  a  fost  o  importantă  personalitate  a  lumii  politice
interbelice,  care a  activat  și  în  cadrul  Astrei  arădene.  A fost  invitat  și  a
participat  la  diferite  activități  organizate  de  Astra  arădeană  în  diferite
localități. În 1936, cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la alegerile din 1906,
liderul arădean a fost invitat de despărțământul  Sebiș a ține o conferință la
Dezna. În documente se arată că sebișenii au decis să „comemoreze acest
eveniment prin o ședință festivă împreună cu un  program cultural”15.  Se
indică și motivul pentru care este invitat a participa Ioan Suciu. Acesta a
fost ales în 1906 ca deputat al celor din cercul Ineu și a luptat în parlamentul
maghiar pentru cauza națională. În invitația trimisă se declară că prezența sa
„în mijlocul puținilor români care mai sunt în viață dintre acei cu care ați
luptat pe această vale ar fi un eveniment. În numele Astrei, ca și în numele
bravilor luptători al căror comandant ați fost vă facem un călduros apel  și
vă rugăm să binevoiți a onora cu prezența dumneavoastră aceste serbări”16.  

În  august  1937  s-a  ținut  la  primăria  din  Chișineu-Criș  adunarea
anuală a cercului Criș unde urma să fie prezentat un raport general anual,
apoi  trebuia  ales  un  nou  președinte  al  cercului,  se  discuta  bugetul,  se
propunea înscrierea de noi membri.

S-a păstrat un tabel unde apar 54 de membri ordinari, dintre care îi
amintim pe  Alexandru Lazăr, Traian Lazăr,  Ioan Codreanu, Romulus și
Sidonia  Tăuceanu,  Emil  Monția,  Petru  Marșieu,  Dimitrie  Boariu,  Aurel
Oanea. Pe lângă aceștia mai apar 68 de membri ajutători.

La  adunarea  generală  din  august  1937  Suciu  prezintă  raportul  si
arată că a fost împuternicit de Astra din Arad a înființa un cerc cultural la
Chișineu-Criș. Declară că a dorit să-și îndeplinească însărcinarea și a trebuit
să primească și rolul de președinte al acestuia,  pentru că dacă nu accepta era
„pusă în cumpănă însăși reușita înființării cercului”17. Cu prilejul adunării
din 1937 Suciu demisionează,  mărturisind  că este  în perioada  „adâncilor
bătrâneți” și are nevoie de liniște.

14 Ibidem, dos 9, f. 93.
15 Ibidem 
16 Ibidem
17 Ibidem, f. 116
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Prin activitățile organizate în cadrul Astrei arădene avocatul arădean
a fost cel care a „zidit și rezidit conștiința apartenenței la românitate”18. În
1938 Suciu era președintele comitetului care s-a ocupat de ridicarea celor
trei  busturi  în  memoria  lui  Mircea  V.  Stănescu,  Ioan  Russu-Șirianu  și
Gheorghe  Popa  de  Teiuș.  Avocatul  arădean  apare  implicat  în  colectarea
sumelor necesare,  declarând că are obligația  morală  a aduce recunoștință
celor care „au condus rezistența noastră dârză împotriva asupritorilor noștri”
și  au  cultivat  în  sufletele  românilor  „conștiința  națională  și  simțul  de
demnitate”19.

Cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la realizarea Marii Uniri, în 1
Decembrie 1938 au fost dezvelite cele trei busturi. Ioan Suciu a participat la
acest  eveniment.  Impresionat  de  cele  trăite,  avea  să  afirme:  „A  fost
sărbătorită ziua în care s-a pus capăt robiei milenare a neamului românesc”,
dar era nemulțunit  că în ultimii ani la acest eveniment participau tot mai
puțini cetățeni. 

Sărbătorirea  a  două  decenii  de  la  Marea  Unire  a  fost  ultimul
eveniment important la care a participat Ioan Suciu, care în 12 martie 1939 a
trecut la cele veșnice la Chișineu-Criș. Dispărea cu puțin timp înainte de
declanșarea celui de al doilea Război Mondial cel care a fost organizatorul
Marii  Adunări  Naționale  de  la  Alba  Iulia  și  care  în  al  treilea  deceniu
interbelic avea să fie „ultimul bărbat din pleiada luptătorilor naționali care
au  încununat  cu  cinste  numele  Ardealului.  Un  premergător  al  libertății
noastre”20.    

 

18 Doru Bogdan, op. cit., p. 107.
19 Ibidem, p. 113.
20 Stelean Ioan Boia, Șiștarovăț monografie, Arad, Ed. „Vasile Goldiș” University Press,
2015, p. 268. 
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RECENZII

Laurențiu-Ștefan Szemkovics, Augustin Mureșan,
Bibliografia sigilografiei românești = Bibliographie de la

sigillographie roumaine, Editura Gutenberg Univers, Arad,
2019, 157 p.

Ioan Popovici,
Complexul Muzeal Arad

Autorii  cărții,  Laurențiu-Ștefan
Szemkovics și Augustin Mureșan sunt
membri în diferite organisme interne și
internaționale,  în  special  de  heraldică,
genealogie,  vexilologie  și  sigilografie.
Domniile  Lor  sunt  autorii  mai  multor
cărți, studii și articole și au participat la
conferințe,  congrese,  simpozioane,
reuniuni,  sesiuni  de  comunicări
naționale și internaționale.

Bibliografia  sigilografiei
românești,  bilingvă  (în  română  și
franceză), se recomandă ca o lucrare de
referință  în  istoriografia  românească,
fiind  întocmită  cu  dorința  de  a  fi
incluse în mod exhaustiv articole, studii
și  lucrări  care  tratează  teme  de
sigilografie elaborate atât în țară, cât și

peste hotare de către cei care s-au preocupat de acest interesant domeniu.
Cartea  cuprinde  materialul  bibliografic  structurat  pe  categorii  de  sigilii,
facilitând cercetarea celor interesați de sfragistică, cât și a publicului larg
dornic  de  a  cunoaște  informații.  Pe  lângă  notă  asupra lucrării (p.  5-8),
abrevieri (p. 9), note sur le travail (p. 145-148) și indice de autori (p. 149-
157), lucrarea cuprinde următoarele capitole: I. Lucrări bibliografice (p. 10-
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16); II. Lucrări generale (p. 17); II A. Sinteze. Monografii. Dicționare (p.
17-20);  II  B.  Abordări  teoretice  și  activități  practice (p.  20-27);  II  C.
Lucrări privind restaurarea și conservarea izvoarelor sigilare (p. 27-28); II
D.  Interferențe  sigilografice  externe (p.  28-32);  III.  Sigilii  de  voievozi,
domni, principi și regi (p. 33-47); IV. Sigilii de provincii, regiuni istorice
și unități administrativ-teritoriale (p. 48-53); V. Sigilii de târguri și orașe
(p. 54-61); VI. Sigilii sătești și comunale (p. 62-73); VII. Sigilii de bresle și
instituții  moderne (p.  74-100);  VIII.  Sigilii  ale  unor  clase  și  categorii
sociale.  Mentalități (p. 101-117); IX.  Informații  sigilare inserate în alte
lucrări (p. 118-144).

Bibliografia  sigilografiei  românești  include  volume  de  autori,
colaborări la volume colective, studii, articole, material de popularizare ș. a.
Lucrarea de față încearcă să răspundă unor cerințe tot mai resimțite, acelea
de  a  informa  și  de  a  orienta  publicul  larg  iubitor  de  istorie,  asupra
materialelor  publicate,  în  legătură  cu  diferitele  categorii  de  sigilii
întrebuințate la noi de-a lungul timpului.
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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-XIV, Doru

Sinaci, Emil Arbonie (coord), „Vasile Goldiş” University
Press, Arad, 2010-2019

Emil Arbonie, Doru Sinaci,

1. Ando, Andrei, 24 aprilie: 99 de ani de la executarea notarului erou din
Vârfurile, Gheorghe Ionescu, în: vol. XIII, pp. 563-568;
2. Arbonie,  Emil,  Reorganizarea administraţiei  municipale arădene –  30
aprilie 1920, în: „90 de ani...”, pp. 167-181;
3.  Idem,  Funcţionarii  Primăriei  Municipiului  Arad  (1919-1926),  în:
„Administraţie... ”, în: vol. I, pp. 121-229;
4.  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;
5. Idem, Colectivizarea autorităţii judecătoreşti arădene (1947), în: vol. III,
pp. 281-322;
6.  Idem  (coautor),  Separarea  puterii  judecătoreşti  de  administraţia
comitatensă arădeană (1871), în: vol. IV, pp. 207-239;
7.  Idem,  Activitatea  Consiliului  Dirigent  de  reorganizare  a  asociaţiilor
profesionale ale avocaţilor transilvăneni (1919), în: vol. V, pp. 233-255;
8.  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; 
9.  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;
10. Idem, Colectivizarea avocaturii arădene, în: vol. VIII, pp. 276-325;
11. Idem, Transformarea Justiţiei arădene într-un „însemnat instrument al
dictaturii proletariatului” (1947-1948), în: vol. IX, pp. 269-280;
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12. Idem, Unele aspecte referitoare la activitatea Parchetului Tribunalului
Arad în perioada democratizării şi popularizării instituţionale (1948-1952),
în: vol. X, pp. 544-561;
13. Idem, Poliţia urbană arădeană (1929-1949), în: vol. XI, pp. 253-272;
14. Idem, Şefii de secţii a gardienilor publici arădeni (1929-1949), în vol. XII, pp.
188-197; 
15. Idem, Jandarmeria rurală arădeană (1929-1949), în: vol. XIII, pp. 176-205;
16. Idem, Personalul Tribunalului Arad (1936-1948), în: vol. XIV, pp. 284-325;
17. Ardelean, Aurel,  Rolul lui Vasile Goldiş în realizarea învăţământului
românesc la Arad, în: „90 de ani...”, pp. 7-15;
18.  Axentii,  Ioana  Laura,  Educaţia  –  factor  al  progresului  cultural  în
Basarabia (1918-1940), în: vol. VIII, pp. 546-556;
19.  Baiski,  Duşan,  Lugojul  în  vârtejul  istoriei.  Funeraliile  lui  Traian
Grozăvescu, filmate, în: vol. VII, pp. 608-619;
20.  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;
21.  Barbu,  Vasile,  Redescoperindu-ne  valorile  trecutului.  Balerinul
uzdinean Aurel Miloş (1906-1988), în: vol. IX, pp. 679-683;
22.  Bădiţoiu,  Bogdan,  Măsuri  ale  arhivelor  statului  privind  extinderea
serviciului  arhivistic  în  Basarabia  şi  Bucovina  după  Primul  Război
Mondial, în: vol. VIII, pp. 170-178;
23. Băiţoiu, Ştefan, (coautor), Sporturi aeronautice la Arad, în: vol. X, pp.
487-499;
24. Bătrâna, Alexandru (coautor), Relaţia dintre istorie şi artă. Monumentul
„Crucea martirilor Unirii 1918-1919” din Arad, în: vol. I, pp. 295-304;
25.  Biriş,  Ioan,  Arhaicul  în  mijloc  de  secol  XX la  Nadăş,  judeţul  Arad.
Istorie trăită, în: vol. XI, pp. 572-597;
26. Boar, Liviu, Un arhivist ardelean – Ioan Eugen Puşcaş (1929-1989), în:
vol. VIII, pp. 689-696;
27. Bogdan, Doru, Preparandia din Arad şi Şcoala Ardeleană în conştiinţa
intelectualităţii româneşti, „90 de ani...”, pp. 26-77;
28. Idem,  Preparandia din Arad creatoare de intelectualitate românească,
în: vol. II, pp. 32-76;
29. Idem, Istoriografia Preparandiei din Arad (1818-1912), în: vol. IV, pp.
122-197;
30. Idem, Profesorul Eduard I. Găvănescu despre dr. Ştefan Cicio Pop, în:
vol. VI, pp. 314-322;
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31.  Idem,  Corespondenţa  dintre  Miron  Constantinescu  şi  Eduard  I.
Găvănescu, în: vol. XII, pp. 444-513;
32. Bogdan Pleş,  Cnezi şi Obercnezi comanditari în Banatul secolului al
XVIII-lea. Cazul Gavrilă Gurean, în: vol. XIV, pp. 333-350;
33. Boia, Stelean-Ioan,  Învăţământul românesc din Lipova între cele două
războaie mondiale, în: „90 de ani...”, pp. 237-248;
34. Idem,  Lipova – istorie şi administraţie (secolele XVIII-XIX), în vol. I,
pp. 7-20;
35. Idem, Lipova în perioada Principatului (sec. XVI-XVII), în: vol. II, pp.
7-21;
36. Idem, Biserica arădeană şi Marea Unire, în: vol. III, pp. 165-178;
37.  Idem,  Aradul  în  anii  regimului  monarhic  autoritar  (1938-1940).
Economie, societate, viaţă politică, vol. IV, pp. 379-393;
38. Idem,  Învăţătorii  arădeni pe Frontul de Răsărit  în al Doilea Război
Mondial (1941-1944), în: vol. V, pp. 324-336;
39. Idem,  Aradul între anii 1867-1900. Economie şi societate, în: vol. VI,
pp. 135-150;  
40. Idem, Aradul interbelic. Administraţie, societate, economie, în: vol. VII,
pp. 408-432;
41. Idem, Ioan Suciu (1862-1939), în: vol. VIII, pp. 98-129;
42. Idem,  Arbitrajul de la Viena în documente de arhivă arădene, în: vol.
IX, pp. 200-212;
43. Idem, Comunitatea Evreilor din spaţiul arădean în anii 1939-1945, în:
vol. X, pp. 192-209;
44. Idem,  Identitate şi alteritate etnică şi confesională în spaţiul arădean
(1919-1945), în: vol. XI, pp. 493-516;
45. Idem,  Eroi români căzuţi în luptele pentru eliberarea Slovaciei(1944-
1945), în: vol. XII, pp. 208-218; 
46. Idem, Ioan Slavici – jurnalist şi om politic în context european, în: vol.
XIII, pp. 500-513; 
47. Idem,  Vasile Goldiş în viziunea lui Ion Jelecuteanu,  în: vol. XIV, pp.
476-482;
48.  Boldea,  Ligia,  O  problematică  patrimonială  în  cadrul  Banatului
Montan medieval: donaţiile regale în secolul XIV-XVI, în: vol. V, pp. 30-45;
49. Bolovan, Ioan, ASTRA, societatea civilă românească din Transilvania şi
statul dualist, în: vol. IV, pp. 198-206;
50.  Botoş,  Raluca-Sorina,  Pagini  din  viaţa  şi  activitatea  lui  Emil  Aurel
Dandea, în: vol. X, pp. 610-617;
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51. Bradin, Virgiliu,  Iosif Moldovan – santinela învăţământului românesc
din ţinuturile Aradului, în: „90 de ani....”, pp. 229-236;
52.  Idem,  Iosif  Moldovan  –  reorganizator  al  învăţământului  din  ţinutul
Aradului în perioada de după Unire, în: vol. I, pp. 243-270;
53. Idem, Contribuţia întrunirilor social-politice şi culturale desfăşurate la
„Casa Naţională” din Pârneava la realizarea Marii Uniri, în: vol. II, pp.
133-153;
54. Idem, Sava Raicu şi politica financiar-bancară a Băncii „Victoria” din
Arad în perioada dualismului austro-ungar, în: vol. III, pp. 135-154;
55.  Idem,  Sava  Raicu  –  preşedinte  al  Comitetului  de  iniţiativă  pentru
colecta construirii aeroplanului „Vlaicu II”, vol. IV, pp. 304-315;
56. Idem,  Inginerul Iuliu  Moldovan – întemeietorul  silviculturii  moderne
din România, în: vol. V, pp. 158-168;
57. Idem, Tânărul Slavici – militant naţional şi publicist în presa arădeană,
în: vol. VI, pp. 159-181;  
58.  Bucur,  Adrian,  China  şi  civilizaţia  sa  în  paginile  revistei  ”Magazin
istoric”, în: vol. XIII, pp. 253-263;
59.  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;
60. Idem, Cartea în bibliotecile asociaţiilor culturale din Transilvania între
1850-1918, în: vol. II, pp. 82-102;
61. 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;
62. Bugariu, Valentin, Istorie şi viaţă bisericească la Gătaia, în: vol. V, pp.
56-82;
63. Idem,  Două reviste religioase rurale din Banatul timişan, în: vol. IX,
pp. 416-421;
64. Idem, Pictorul Filip Matei (1853-1940). Restituiri artistice, în: vol. XII,
pp. 296-317;
65. Idem,  Mitropolitul  Dr. Vasile Lazarescu. 50 de ani de la trecerea la
Domnul, în: vol. XIV, pp. 186-199;
66. Bulboacă, Sorin,  Comitatul Zarand în timpul Arpadienilor, în: vol. III,
pp. 19-26;
67. Idem, Comitatul Arad în timpul Arpadienilor, în: vol. IV, pp. 7-22;
68. Idem, Comitatul Arad în veacul al XIV-lea, în: vol. V, pp. 46-55;
69. Idem, Comitatul Zarand în secolul al XIV-lea, în: vol. VI, pp. 9-16;
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70. Idem, Cnezi, nobili şi districte româneşti în comitatul Zarand în secolul
al XV-lea, în: vol. VII, pp. 21-33;
71. Idem, Comitatul Arad în secolul al XV-lea, în: vol. VIII, pp. 38-47;
72. Idem, Cucerirea otomană a comitatului Arad (mijlocul sec. al XVI-lea),
în: vol. IX, pp. 58-65;
73. Idem, Contribuţii la istoria Lipovei în veacul al XIV-lea, în: vol. X, pp.
41-46;
74. Idem, Cucerirea şi administraţia otomană în comitatul Zarand (secolele
XVI-XVII), în: vol. XI, pp. 82-96; 
75. Idem,  Contribuţii la istoria Ineului în sec. XVI,  în vol. XII, pp. 9-15;
Evadarea din trecut-mărturii dintr-un secol zbuciumat, ibidem, p.  588;
76. Idem, Şiria în contextul Marii Uniri (1918-1919), în: vol. XIII, pp. 337-
341;
77. Idem, Contribuţii la istoria oraşului Pecica în veacul luminilor, în: vol.
XIV, pp. 21-25;
78. Burian, Dana-Emilia,  Violenţa domestică în Transilvania, în: vol. III,
pp. 336-349;
79. Idem,  Emanciparea femeii  înainte  şi în timpul regimului comunist  în
România, în: vol. VIII, pp. 623-634;
80. Caba, Ioan, Gheorghe Şeran – primarul socialist al Ineului, în: vol. XI,
pp. 719-723;
81. Idem,  Avram Borcuţia (Cercel) – ţăranul socialist din Şicula, militant
pentru MareaUnire, în vol. XII, pp. 561-565; 
82.  Cândea,  Florica  Ranta,  Activitatea  învăţătorilor  din  părţile  Aradului
printre românii din Iugoslavia,  în: vol. XI, pp. 706-709;
83. Idem, De la topas la sacru - însemnări, în: vol. XIII, pp. 304-313;
84. Idem,  Aşezăminte umane. Spaţii. Migraţii. Populaţii,  în: vol. XIV, pp.
239-248;
85. Cârja, Ioan, Şcolile confesionale din Transilvania secolului al XIX-lea,
între istoriografie şi politică, în: „90 de ani...”, pp. 78-88; 
86. Chevereşan, Delia, Destinul unui Dascăl, în: vol. XIV, pp. 415-425;
87.  Chiş,  Dina,  Documente  privind  istoria  oraşului  Ineu  (jud.  Arad)  în
secolele XI-XIV (Partea I), în: vol. IX, pp. 23-36;
88. Idem,  Documente privind istoria oraşului Ineu (jud. Arad) în secolele
XI-XIV (Partea a II-a), în: vol. X, pp. 13-22;
89. Idem, Documente privind istoria oraşului Ineu (jud. Arad) în secolele
XI-XIV (Partea a III-a), în: vol. XI, pp. 52-81;
90. Idem, Hora ineuană, în: vol. XII, pp. 432-439;
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91.  Cionca,  Iustin,  99  de  ani  de  la  instituirea  administraţiei  româneşti
arădene,în: vol. XIII, pp. 7-8;
92. Idem, 100 de ani de la instaurarea administraţiei româneşti arădene, în:
vol. XIV, pp. 9-10;
93. Cojocaru, Ionuţ,  Democraţia Turcă. Pe înţelesul tuturor,  în: vol. XIII,
pp. 264-269;
94.  Colta,  Elena  Rodica,  Preotul  Ioan  I.  Ardelean  (1883-1949),  o
personalitate prestigioasă a vieţii arădene după Marea Unire, în: vol. I, pp.
325-332;
95. Idem, Implicarea istoricului de artă arădean Coriolan Petreanu în viaţa
culturală din Transilvania, după instaurarea administraţiei  româneşti, în:
vol. II, pp. 170-178; 
96.  Idem,  Reţeaua de rudenie  a intelighenţiilor  româneşti  –  o formă de
întărire a identităţii naţionale din imperiu, în: vol. IV, pp. 57-70;
97.  Idem,  O  practică  funerară  încă  actuală  în  extremitatea  vestică  a
României: cântarea „Horei Mortului”, în: vol. V, pp. 482-493;
98. Idem,  Folclor românesc în presa arădeană de la sfârşitul secolului al
XIX-lea, în: vol. VII, pp. 571-603;
99. Idem, Manifestări iluministe în Arad la începutul veacului XIX, în: vol.
VIII, pp. 523-532;
100. Idem, Tradiţia oieritului în judeţul Arad, în: vol. XI, pp. 642-661;
101. Idem, Memorial de front în versuri şi în poză, în: vol. XII, pp. 374-381;
102. Costea, Ioan, Horea – „născut pentru a domni”, în: vol. XIII, pp. 442-
445;
103. Idem, Cantacuzinii şi Horea au animat Viena cu Orient, halva, şerbet,
şalvari şi manele, dar şi cu doine, în: vol. XIV, pp. 13-20;  Sofronie de la
Cioara a colonizat Rusia cu „sârbii valahi” din Arad, ibidem: pp. 351-391;
104. 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;
105. Idem, Legislaţia ecleziastică şi laică în perioada căsătoriilor mixte în
Transilvania la sfârşitul secolului al XIX-lea, în: vol. X, pp. 460-477;
106. Coţolan, Anca Roxana, Fenomenul migraţiei româneşti – o problemă
de menegement sau de prioritate?, în: vol. III, pp. 350-358;
107.  Criste,  Eugeniu  (coautor),  Etnomuzicologul  Ioan  T.  Florea  (1920-
2001). O schiţă biografică, în: vol. VI, pp. 354-369; 
108. Idem (coautor),  O medalie dedicată lui Uroş Pătean (1875-1924),  în:
vol. IX, pp. 281-285;
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109. Dăian, Diana-Maria,  Identitate şi alteritate în relatările misionarilor
catolici din Moldova secolului XVII, în: vol. VIII, pp. 347-371;  
110. Deanac, Duśan, Datina umblatului cu „koleda” la sârbii mureşeni, în:
vol. V, pp. 438- 443;
111. Deheleanu, Adrian (coautor), Situaţia Banatului în perioada noiembrie
1918-august 1919. Hotărârile Conferinţei de Pace de la Paris, în: vol. VIII,
pp.189-196; 
112. Idem,  Banatul în perioada noiembrie 1918-august 1919, în: vol. IX,
pp. 137-144;
113. Idem, Tragicul an 1940 în istoria românilor. După 75 de ani. Abordări
şi analize, în: vol. X, pp. 210-232;
114. Idem, Istoria presei culturale  în România comunistă, în: vol. XI, pp.
273-314;
115. Idem, Participarea României la Primul Război Mondial. Operaţia de
apărare militară de la Oituz (26 iulie/8 august-17/30 august 1917), în: vol.
XII, pp. 137-161;
116. Deheleanu, Adrian (coautor), Situaţia Banatului în perioada noiembrie
1918-august 1919. Hotărârile Conferinţei de Pace de la Paris, în: vol. VIII,
pp. 189-196;
117. Idem, Aviaţia română în Primul Război Mondial (1916-1918), în: vol.
XIII, pp. 117-135;
118.  Deheleanu,  Mihai,  Ioachim  Miloia  –  personalitate  marcantă  a
Banatului în perioada interbelică, în vol. VIII, pp. 217-223; 
119.  Demşea,  Dan,  Dascălul  şi  directorul  şcolar  Porfirie  Popescu  din
comuna de podgorie Covăsânţ (1842-1909), în: „90 de ani...”, pp. 89-96; 
120. Idem, Harta de carte funduară a oraşului Arad (1855-1858), în: vol. I,
pp. 38-41;
121. 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;
122.  Idem, Tradiţii  industriale  în  judeţul  Arad:  sec.  XIX-XX.  Menţiuni
documentare şi evoluţii, în: vol. III, pp. 61-81;
123. 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;
124.  Idem,  Strădaniile  protopopului  Vasile  Caracioni  pentru  adeverirea
titlului nobiliar în cuprinsul comitatelor vecine Arad şi Timiş, în: vol. V, pp.
83-109;

511



125. 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;
126. 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;
127.  Idem,  Pilda  unei  alianţe  de  familie  între  părţile  arădene  şi  cele
sibiene: dr. med. Lazăr Popovici (1867-1931), în: ibidem, pp. 264-276;
128. 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;
129. Idem,  Generalul Alexandru Vlad (1876-1941) şi Aradul – un punctaj
biografic, în: vol. IX, pp. 637-640;
130.  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;
131.  Idem,  O  scurtă  prezentare  contextuală  asupra  evoluției  spitalelor
pentru adulți din Arad – contribuții la organizarea  și amplificarea rețelei
sanitare urbane din Arad – partea I-a (1919-1955), în: vol. XI, pp. 526-540;
132. Idem,  O evocare a lui Moise Nicoară de către avocatul român din
oraşul Arad, Ioan Arcoşi de Comlăuş (secolul al XIX-lea),  în vol. XII, pp.
551-555;   
133. Idem, Lungul drum al devenirii –De la „Postata Cireşilor” la „Parcul
Industrial Arad-Gai”. Crearea spaţiului expoziţional propriu al Camerei de
Comerţ şi Industrie în „Zona Industrială  Vest a Aradului” (1991-2011),în:
vol. XIII, pp. 389-441; 
134. Idem, Amintirile „Uncheşului” (partea a doua: august 1916-februarie
1917), în: vol. XIV, pp. 457-470;  
135.  Diaconu,  Maria  Aurelia,  Aventura  călătoriei  în  Oltenia  în  epoca
premodernă, în: vol. VII, pp. 73-82;
136. Idem,  Romul Boilă şi viaţa politică şi juridică românească în prima
jumătate a secolului XX, în: vol. VIII, pp. 179-188;
137. Idem,  Din trecutul medical al Olteniei. Figuri medicale emblemetice
de secol XIX, în: vol. X, pp. 437-444;
138. Dragoş, Aurel, Oameni, destine, eroi, în: vol. V, pp. 294-306; 
139. Idem, Gheorghe Popa de Teiuş  precursor al Marii Uniri, în: vol. VII,
pp. 307-331;
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140. Idem,  Convieţuire socială, culturală, într-un spaţiu delimitat,  în: vol.
VIII, pp. 617-622.
141. Idem, Gheorghe Popa de Teiuş – precursor al Marii Uniri, în: vol. IX,
pp. 597-605;
142. Idem, Mit şi legendă pe valea Crişului Alb,în: vol. X, pp. 33-40;
143. Idem, În memoriam. Profesor dr. Ioan Godea, în: ibidem, pp. 646-651;
144. Idem, Prima abdicare a Prinţului Carol, relatată în presa maghiară,
în: vol. XI, pp. 236-252;
145.  Idem,  Mărturisitorul  Sava Brancovici  (1620-1683),  în  vol.  XII,  pp.
248-256;
146.  Idem,  Activitatea  Fabricii  de  Mobilă  „Mundus”  Ineu,  ilustrată  în
documente de arhivă, în: vol. XIII, pp. 289-303;
147. Idem, Unirea la Ineu de jure şi de facto, în: vol. XIV, pp. 231-238;
148.  Dragoteanu,  Mircea  (coautor),  Începuturile  turismului  montan  în
Transilvania. Activitatea de pionierat a Asociaţiei Carpatine Transilvănene
„S.K.V.”, în: vol. III, pp. 43-60;
149.  Idem  (coautor),  Propaganda  naţională  românească  prin  utilizarea
poştală a timbrelor dedicate retrocedării Ardealului de Nord, în: vol. III,
pp. 220-232;
150. Drăgoi Sabin,  Personalităţi arădene. Cercetări muzicologice, în: vol.
XIV, pp. 437-445;
151.  Dumbrăveanu,  Nicolae,  Aspecte  ale  Revoluţiei  de  la  1848-1849  în
localitatea Chirileu judeţul Mureş, în: vol. IX, pp. 703-719; 
152. Idem,  Iosif Tămaş un tribun uitat al Revoluţiei de la 1848-1849 din
Transilvania, în: vol. XII, pp. 96-99; 
153.  Dumbrăvescu,  Nicolae,  O  dispută  de  presă  privind  moartea
deputatului bihorean Ioan Dragoş în Timpul Revoluţiei de la 1848-1849 din
Transilvania, în: vol. XIII, pp. 454-483;
154. Idem, „Victor Loupan, O istorie secretă a Revoluţiei Ruse”, în: ibidem,
pp. 584-586;
155.  Durić-Milancović,  Aleksandra  (coautor),  Biserici  tradiţionale  şi
comunităţi neo-protestante în localităţile Banatului sârbesc (sec. XIX-XX),
în: vol. IX, pp. 369-380;
156. Emandi, Lucian (coautor),  Colaborarea lui Ioan Slavici la „Tribuna
poporului” şi „Tribuna”, în: vol. IV, pp. 240-254;
157. Falcă, Gheorghe, Administraţia locală în viaţa comunităţii: o problemă
de calibru, în: vol. VII, pp. 623-631; 
158. Idem,  Educaţia, o Cenuşăreasă deloc promiţătoare,  în: vol. VIII, pp.
689-700;
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159.  Idem,  Administraţia  locală  în  viaţa  comunităţii:  o  problemă  de
calibru, în: vol. IX, pp. 580-586;
160.  Idem,  Asistenţa  socială  şi  pensiile  în  România:  dezechilibrare,
descurajarea meritului, pedepsirea muncii, în: vol. X, pp. 587-596;
161. Idem, Populaţia României: o resursă irosită, în: vol. XI, pp. 636-841;
162. Idem, Zilele Administraţiei Arădene, în: vol. XIII, pp. 9-10;
163. Idem,  Centenarul instituirii administraţiei româneşti în Arad,  în: vol.
XIV, pp. 11-12;
164.  Faur,  Florica,  Obiceiuri  legate  de  viaţa  omului  –  comuna  Petriş,
Judeţul Arad, în: vol. VIII, p. 644-655;
165.  Faur,  Vasile,  Oameni  de  seamă  ai  Chisindiei:  avocat  dr.  Iustin
Ardelean, în: vol. IX, pp. 646-661;
166. Idem, Târgurile tradiţionale ale satului Chisindia, în: vol. X, pp. 319-
326;
167. Idem,  Originea numelui şi atestarea istorică a localităţii  Chisindia,
judeţul Arad, în: vol. XI, pp. 622-676;
168. Idem, Graiul comunei Chisindia, în: vol. XII, pp. 382-431;
169. Idem, Cetatea Zărand şi comitatul Zărand, în: vol. XIII, pp. 32-42;
170. Idem, Văsoaia, satul de pe creste, în: vol. XIV, pp. 200-214;
171.  Ferciug,  Silviu,  Lialism  dinastic  şi  identitate  naţională  la  românii
ardeleni în secolul al XIX-lea şi începutul secolului al XX_lea. Contribuţii
ale istoriografiei româneşti, în: vol. XII, pp. 100-116;  
172.  Fernolendt,  Eugen  Marius,  Drumul  prin  negura  vremurilor  spre
propria existenţa a comunităţii umane gurahonţene,  în: vol. XII, pp. 367-
373; 
173. Idem,  Un cadru pentru Împărăteasa Maria Tereza,  în: vol. XIV, pp.
392-398;
174. Furdea,  Narcisa,  Aspecte privind situaţia evreilor  arădeni în  timpul
dictaturii antonesciene (1940-1942), în: vol. VIII, pp. 262-268;
175.  Gelu,  Iavorca  Marcov  Iorgovan,  Pâinea  noastră  cea  de  toate
zilele(grâul şi pâinea ritual la sârbii mureşeni), în: vol. V, pp. 444-452;
176.  Ghemeş  (Manaea),  Patricia,  Nobilimea  bănăţeană  în  secolele  XVI-
XVIII. Familia conţilor de Soro, în vol. XII, pp. 16-57;
177. Ghender, Flavius,  Construcţia identităţii  româneşti a Aradului după
1918: afişajul stradal, în: vol. XIV, pp. 268-276;
178. Gherghe, Marian, File din istoria administraţiei  arădene (2000-2001).
Aradul şi oraşe de 5 Stele, în: vol. XI, pp. 350-352;
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179. Gheorghiu,  Teodor Octavian,  Elemente de urbanism istoric-evoluţia
relaţiei  dintre  Mănăstirea  Hodoş-Bodrog  şi  satul  Bodrog  (azi  Bodrog-
Vechi), jud. Arad, în: vol. XIII, pp. 276-288;
180. Idem,  Artă memorială şi semne memoriale în părţile Aradului, autor
Horia Truţă, în: vol. XIII, pp. 581-583;
181. Ghiţă, Eugen, Aspecte privind organizarea administrativ-teritorială şi
instituţională a comitatului Arad în secolul al XVIII-lea, în: vol. II, pp. 22-
31; 
182. Grec, Marius-Ioan,  Pagini din istoria arheologiei româneşti,  în: vol.
III, pp. 7-18;
183.  Idem,  Interesul  pentru  cultura  europeană  între  Reformă  şi
Contrareformă, în: vol. IV, pp. 23-28;
184. Idem, Cercetarea arheologică şi principalele orizonturi ale cercetării,
în: vol. V, pp. 11-17; 
185. Idem, Emigranţii români şi fenomenul de infracţionalitate în Italia, în:
vol. VI, pp. 471-487;
186. Idem,  Despre începuturile administraţiei romane în provincia Dacia,
în: vol. VII, pp. 11-14;
187.  Idem,  Consideraţii  despre  armata  Daciei  Porolissensis  Ex(ercitus)
D(aciae) P (orolissensis), în: vol. IX, pp. 13-22.
188.  Idem,  Vasile  Goldiş,  revista  „Biserica  şi  Şcoala”  şi  lupta  pentru
idealul unităţii naţionale, în: vol. XII, pp. 287-295;
189. Idem, Aradul Centenar (1918-2018) la Universitatea de Vest „Vasile
Goldiş” din Arad: Congresul Internaţional de Istorie a Presei: Presa Marii
Uniri,  în: vol. XIII, pp. 270-275;
190.  Idem,  Consideraţii  privind  ultimii  ani  din  viaţa  lui  Vasile  Goldiş
(1930-1934), în: vol. XIV, pp. 483-496;
191. Greffner, Otto (coautor),  286 de ani de învăţământ în limba germană
în Aradul Nou, în: vol. IV, pp. 92-121; 
182. Idem (coautor),  Personalităţi ale învăţământului german, în vol. VI,
pp. 494-522;
193. Idem (coautor), Aradul Nou – repere istorice, în: vol. VII, pp. 548-556;
194. Grosu, Ştefan, Violenţa în perioada statului naţional legionar, în: vol.
IX, pp. 213-229;
195. Idem, Aspecte ale filosofiei şi religiei în concepţia lui Nae Ionescu şi
Mircea Florian, în: vol. X, pp. 500-515;
196.  Groza  Delacodru,  Teodor,  Şoimul  Ardealului  pe  meleagurile
Vârşeţului, în: vol. X, pp. 154-156;
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197. Groza, Elena-Sorina, Trecut şi prezent în comuna Voiteg, în: vol. VIII,
pp. 578-580; 
198. Groza,  Mihai-Octavian,  Despre activitatea preoţilor  militari  români
transilvăneni  în  perioada Primului  Război Mondial  (1914-1919),  în:  vol.
VIII, pp. 532-543;
199. Idem, Consiliul Naţional Român din Blaj versus Consiliul Naţional din
Alba-Iulia. Rivalitate sau colaborare?, în: vol. IX, pp. 126-136;
200. 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; 
201. Idem,  Un corpus documentar cenzurat din monografia Douãzeci de
ani de la Unire, de Tiron Albani (1938), în: vol. XI, pp. 315-349;
202. Idem, Un document inedit despre implicarea Episcopului Vasile Moga
în „Procesul morilor”din Sebeş, în: vol. XII, pp. 263-277;
203.  Idem,  Experienţa  „Graniţei  Culturale”  (1916-1918)  reflectată  în
memorialistica preotului cărturar Sebastian Stanca,  în: vol. XIII, pp. 314-
327;
204. Idem, Pr. Maxim Morariu „Rolul tânărului cercetător în Asociaţiunea
ASTRA”, în: ibidem, pp. 587-589;
205.  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;
206.  Hadiji  Vasinca,  Maria,  Comunitatea  ucraineană  între  tradiţie  şi
modernitate. Cazul comunei Târnova (jud. Arad), în: vol. V, pp. 464-481;
207.  Haţegan,  Ioan  (coautor),  Sistemul  de  fortificaţii  mureşene  în  Evul
Mediu,în: vol. V, pp. 18-29; 
208. Idem (coautor), Recenzii, în: vol. XII, pp. 598-600; 
209.  Idem (coautor),  Banat  – Facing The Ottoman Conguest  1551.1552
Chronological References The year 1551, în: vol. XIII, pp. 43-55;
210. Idem, (coautor),  Din cronologia Banatului Imperial (Anul 1772),  în:
vol. XIII, pp. 56-75;
211. Idem (coautor),  Din cronologia Banatului  Imperial  (anul  1729),  în:
vol. XIV, pp. 26-42;
212. Idem (coautor) Din cronologia Banatului Imperial (anul 1730), în: vol.
XIV, pp. 43-54;
213. Hodrea, Gheorghe, Dăruiri de clopote parohiilor ortodoxe române din
Episcopia Aradului, în: vol. IX, pp. 381-405;
214. Idem, Dăruiri consemnate în Protocoalele eparhiei Aradului (sfârşitul
secolului XIX şi prima jumătate a secolului XX), în: vol. X, pp. 409-424;
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215. Idem, Dăruiri consemnate în Protocoalele eparhiei Aradului (sfârşitul
secolului XIX şi prima jumătate a secolului XX. Partea a II-a), în: vol. XI,
pp. 377-397;
216. Hord, Radu Alexandru, Aspecte din istoria Liceului Teoretic Evreiesc
din Arad, în: vol. XI, pp. 541-554;
217. Idem,  Destinul  unui  evreu orădean, Simkovits  Ignacz-Iozsef,  în vol.
XII, pp. 566-574;
218. Idem, Activitatea comitetului democrat evreiesc din Arad, în arhivele
arădene, în: vol. XIII, pp.221-252;
219. Idem,  Landmarks al ortodoxului în comuna  Sebiş,  în: vol. XIV, pp.
169-185;
220. Iankó, Andrei, Márki Sándor, în: vol. XI, pp. 677-679;
221.  Ienăşescu,  Lucian,  Aspecte  privind  activitatea  despărţământului
arădean al Institutului Social Banat-Crişana, în: „90 de ani....”, pp. 249-
264;
222. Idem, Aşezăminte culturale rurale din interbelicul arădean, în: vol. I,
pp. 271-286;
223. Idem, De la condiţia de aliat la armată de ocupaţie, în: vol. II, pp. 285-
298: 
224.  Idem,  Consideraţii  despre  activitatea  publicistică  desfăşurată  de
Tiberiu Vuia în anii interbelici, în: vol. III, pp. 190-198;
225.  Idem,  Probleme  sociale  abordate  de  Asociaţia  naţională  arădeană
pentru cultura poporului român în perioada 1900-1910, vol. IV, pp. 293-
303;
226.  Idem,  Cercuri  culturale  învăţătoreşti  din  lumea  rurală  arădeană
interbelică şi contribuţia lor la educaţia populaţiei adulte, în: vol. V, pp.
280-288; 
227.  Idem,  Acţiuni  de  culturalizare  desfăşurate  de  cercurile  „Sfântul
Gheorghe” din judeţul Arad în perioada interbelică, în: vol. VI, pp. 396-
313;
228.  Idem,  Probleme  ale  culturii  arădene  abordate  de  ziarul
„Solidaritatea”, condus de Aron Cotruş (noiembrie 1922-mai 1923), în: vol.
VIII, pp. 589-599;
229. Idem, Cercetările monografice de la Sâmbăteni, în: vol. XII, pp. 198-
207;
230. Ineoan, Emanuil,  Portretul unui diplomat român la început de secol
XX: Mihai Burghele, în: vol. XIV, pp. 446-456;
231. Jurcoi, Emanuel,  Ideea şi încercările lui Iacob Heraclide Despot de
preluare a puterii în Moldova, în: vol. XII, pp. 64-74; 
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232.  Jugovan,  Aurel,  Tradiţii,  datini  şi  obiceiuri  adunate  de  învăţătorul
Ştefan Bozian (1904-1989), în: vol. VIII, pp. 635-643;
233. Kósa, Alexandru (coautor),  Sistemul de fortificaţii mureşene în Evul
Mediu, în: vol. V, pp. 18-29;
234.  Idem,  Campanii  militare  conduse  de  comiţii  bănăţeni  în  prima
jumătate a secolului al XV-lea, în: vol. VI, pp. 24-35; 
235.  Idem,  Campanii  militare  conduse  de  comiţii  bănăţeni  în  a  doua
jumătate a secolului al XV-lea, în: vol. VII, pp. 34-41;
236. Idem, Câteva observaţii privind organizarea administraţiei în Banatul
Medieval, în: ibidem, pp. 15-20;
237. Idem, Banatul în a doua jumătate a secolului al XVI-lea, în: vol. VIII,
pp. 48-64;
238. Idem, 1551-1552: Ani de răscruce în istoria Aradului, în: vol. IX, pp.
37-57;
239. Idem,  Legi şi decrete militare în Banatul Medieval (finele sec. XIV –
sec. XV), în: vol. X, pp. 47-60;
240. Idem, Sistemul de credit românesc în Banat şi Transilvania la sfârşitul
secolului al XIX-lea, în: vol. XI, pp. 431-443; 
241.  Idem (coautor),  Banat  – Facing The Ottoman Conguest  1551-1552
Chronological References The year 1551, în: vol. XIII, pp. 43-55;
242. Idem, (coautor),  Din cronologia Banatului Imperial (Anul 1772),  în:
vol. XIII, pp. 56-75;
243.  Idem (coautor),  Din cronologia Banatului  imperial  (anul  1729), în:
vol. XIV, pp. 26-42;
244.  Idem (coautor),  Din cronologia Banatului  imperial  (anul  1730), în:
vol. XIV, pp. 43-54;
245. Krizner, Paul, Figuri de preoţi arădeni în temniţele comuniste, în: vol.
V, pp. 337-347;
246. Idem, Câţiva copişti de manuscrise din părţile Aradului,  în: vol. VI,
pp. 17-23;
247. Idem,  Rânduiala cununiei în diferitele ediţii ale euhologhionului sau
molitfenicului ortodox, în: vol. VII, pp. 563-570;
248. Idem, Liturghierul în serviciul divin. Istorie şi tematică,  în: vol. VIII,
pp. 372-389;  
249. Idem, Rolul cărţilor de cult în emanciparea naţională, în: vol. IX, pp.
289-321;
250. Idem,  Rânduiala botezului în diferite ediţii  ale Evhologhionului sau
Molitfelnicului ortodox. Studiu istorico-liturgic, în: vol. X, pp. 327-344;
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251. Idem,  Revoluţia română din perioada 1848-1849 în părţile arădene
reflectate de istoriografia românească, în: vol. XI, pp. 128-144;
252. Idem, Bisericii arădene până în anul  1948, în: vol. XII, pp. 349-366;
253. Idem,  Episcopia Aradului şi  rolul acesteia la Marea Unire de la 1
decembrie 1918, în: vol. XIII, pp. 328-336;
254.  Lăcătuşu,  Ioan  (coautor),  Aspecte  privind  proiectul  interbelic  de
romănizare a secuizaţilor din fostele scaune secuieşti, în: vol. IX, pp. 149-
189;
255. Leucuţia, Alexandru, Istoria şi chivernisirea Tipografiei Diecezane din
Arad, în: vol. V, pp. 146-157;
256. Lucaciuc,  Ioan Ştefan,  (coautor),  Separarea puterii  judecătoreşti  de
administraţia comitatensă arădeană (1871), în: vol. IV, pp. 207-239;
257. 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;
258. Macavei, Elena, Vasile Goldiş – preşedinte al Asociaţiunii ASTRA, în:
vol. VI, pp. 329-353;
259.  Macsut,  Adriana  Mihaela,  Piaţa  Universităţii  1990  şi  Piaţa
Universităţii  2012 –  mişcări  de  protest  pentru  democratizarea  societăţii
româneşti, în: vol. IX, pp. 556-563;
260. Idem, Criteriul ştiinţific în studiile umaniste, în: vol. X, pp. 360-371;
261. Marco, Gabriela Adina,  Şcoala confesională ortodoxă română de la
Nădlac (1918-1932), în: vol. I, pp. 230-242;
262. Idem, Despărţirea dintre comunităţile românească şi sârbească de la
Nădlac, în: vol. III, pp. 82-101;
263. Idem,  Uroş Pătean – un nădlăcan în Parlamentul ţării, vol. IV, pp.
316-325;
264. Idem, Familia Şerban – generaţii peste timp, în: vol. V, pp. 110-122;
265. Idem, Intelectuali arădeni – familia Lugojan, în: vol. VI. pp. 88-99;
266. Idem, Monumentele eroilor din Nădlac, , în: vol. VII, pp. 282-288;
267. Idem, Reuniunea învăţătorilor arădeni. Şedinţa de la Nădlac din 1910,
în: vol. VIII, pp. 567-577;
268. Idem, 70 de ani de la bătălia de la Păuliş (septembrie 1944), în: vol.
IX, pp. 241-247;
269.  Idem,  Obiecte  de  metal  (clopote)  rechiziţionate  de  armata  austro-
ungară în Primul Război Mondial, în: vol. X, pp. 157-162;
270.  Idem,  Preot  dr.  Pavel  Vesa.  Clerici  arădeni  şi  hunedoreni  deţinuşi
politici (1945-1989), în: ibidem, pp. 657-659;
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271.  Idem,  Personalităţi  arădene  implicate  în  salvarea  unui  monument
ecleziastic: Biserica „Cuvioasa Parascheva” din incinta Spitalului Clinic
Judeţean de Urgenţe Arad, în: vol. XI, pp. 710-718;
272. Idem, Iosif al II-lea- un despot luminat prezent pe meleaguri arădene,
în: vol. XII, pp. 88-95; 
273. Idem, Personalităţi slovace originare din localitatea Nădlac, jud. Arad
(secolul al XIX-lea), în: vol. XIII, pp. 446-453;
274.  Idem,  Realităţi  multietnice  şi  pluriconfesionale  pe  valea  Mureşului
Inferior (1850-1918), în: vol. XIV, pp. 74-93;
275.  Markert,  Virgilia,  Publicistul  Birăuţiu  Dimitrie  din  Budapesta,
Caragiale şi Badea Cârţan, în: vol. IX, pp. 606-615;
276. Martin, Emilia, Moartea, înmormântarea şi cultul morţilor la românii
din Ungaria, în: vol. V, pp. 110-122;
277. Măduţa, Cristian,  Vasile Goldiş şi ideea de evoluţie istorică, în: vol.
III, pp. 155-164;
278.  Idem,  Concepţia  lui  Vasile  Goldiş  privind  dreptul  şi  întemeierea
statului modern, în: vol. VI, pp. 240-246;
279. Idem, Ideea de dreptate şi starea românilor la început de secol XX, ,
în: vol. VII, pp. 258-263;
280. Idem, Politica imperiilor, ideea de libertate şi dreptate socială, în: vol.
IX, pp. 512-514;
281.  Măran,  Mircea,  Românii  din  Panciova între  păstrarea identităţii  şi
asimilare, în: vol. V, pp. 421-429; 
282.  Idem,  Aspecte  privind  despărţirea  bisericească  în  localităţile  din
Banatul sârbesc, în: vol. VIII, pp. 390-397;
283. Idem (coautor),  Biserici tradiţionale şi comunităţi neo-protestante în
localităţile Banatului sârbesc (sec. XIX-XX), în: vol. IX, pp. 369-380;
284. Idem (coautor),  Activitatea didactică şi culturală a învăţătorilor din
familia Roman din Şeitin, în: ibidem, pp. 627-637; 
285.  Meszar,  Marius-Răzvan,  Colonizarea  ţăranilor  în  plasa  Ineu  –
consecinţă a aplicării Reformei agrare din 1921, în: vol. IV, pp. 340-352;
286. Idem, Impactul politic al Reformei agrare din 1921 în judeţul Arad, în:
ibidem, pp. 353-361;
287.  Idem,  Doctrine  şi  viziuni  agrare  româneşti  în  perioada  legiferării
Reformei agrare din 1921, în: vol. V, pp. 256-260;
288.  Idem,  Aspecte  privind  istoriografia  Reformei  agrare  din  1921  din
perioada comunistă (1947-1989), în: vol. VI, pp. 323-328; 
289.  Idem,  Aspecte  privind  agricultura comitatului  Arad  la  începutul
secolului al XX-lea, în: vol. VII, pp. 292-297;
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290. 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;
291.  Mihuţ,  Gheorghe,  Aspecte ale  reformei  printre români în comitatul
Zarandului în secolele XVI-XVII, în: vol. IX, pp. 66-72;
292. Idem, Reforma printre românii din ţinutul Beiuşului şi al văii Crişului
Negru în sec. XVI-XVII, în: vol. X, pp. 61-66;
293. Idem, Ion Fluieraş şi martirajul lui la Gherla, în: vol. XI, pp. 680-682;
294.  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;
295. Morariu, Iulius-Marius, Imaginea Primului Război Mondial reflectată
în folclorul din zona Năsăudului, în: vol. IX, pp. 587-594;
296.  Idem,  Conflictul  dintre  Virgil  Gheorghiu  şi  Monica  Lovinescu,
reflectat în scrierile lui Mircea Eliade şi Neagu Djuvara,  în: vol. XII, pp.
575-585;
297.  Idem,  „ASTRA”  şi  cultivarea  sentimentului  românesc  în  timpul
Primului Război Mondial, în: vol. XIII, pp. 109-116;
298. Morariu, Radu,  Rolul presei româneşti în dezvoltarea şi promovarea
învăţământului în limba română, în: „90 de ani...”, pp. 97-103;
299. Idem, Contribuţii la istoricul ziarului „Românul” (1911-1918), în: vol.
I, pp. 99-120;
300. Idem, Presa ecleziastică ortodoxă, în: vol. IX, pp. 338-349;
301. Idem, Presa pedagogică, în: vol. X, pp. 425-436;
302. Idem, Reuniunea română de lectură din Năsăud (Casina) şi aportul ei
în emanciparea culturală a românilor năsăudeni în perioada 1860-1918, în:
vol. XI, pp. 362-369;
303. Moţica, Adina Maria, Turismul şi rolul său în economie, în: vol. XIII,
pp. 382-388;
304. Munteanu, Vilică, Bacău-Blaj, 23 noiembrie1918. Zborul Marii Uniri
în Medalistică, în: vol. XIII, pp. 143-147;
305. Murariu, Ion, Revista „Lumina satului” – mesager al culturii în Giroc,
în: vol. VI, pp. 488-493;
306. Idem, Dor şi elan în cântece de cătănie, în: vol. VII, pp. 604-607;
307.  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;
308.  Mureşan,  Augustin,  Cu privire  la  sigiliile  prefecturilor  române din
timpul Revoluţiei de la 1848-1849 din Transilvania, în: vol. II, pp. 77-81; 
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309. Idem, Rectificări la sigiliile din secolul al XVIII-lea ale satului Rogoz,
comitatul Bihor, în: vol. IV, pp. 86-91;
310. Idem,  Un tipar de sigiliu al unei biserici săteşti din comitatul Arad
(secolul al XIX-lea), în: vol. V, pp. 212-214;
311. Idem,  Biserica „Pogorârea Duhului  Sfânt” din satul Secaş,  judeţul
Arad – păstrătoare de simbol heraldic, în: vol. V, pp. 215-219;
312. Idem (coautor), O rectificare la tiparul sigilar din 20 noiembrie 1849
al comunei Agriş, comitatul Arad, în: vol. VI, pp. 100-105; 
313.  Idem,  (coautor),  Etnomuzicologul  Ioan  T.  Florea  (1920-2001).  O
schiţă biografică, în: ibidem, pp. 354-360; 
314. Idem,  Noua stemă a judeţului Arad şi semnificaţia ei,  în:  ibidem, pp.
523-526;
315. Idem, O stemă a petranilor, ramura din zona Aradului, în: vol. VII, pp.
60-65;
316. Idem, Steagul Formaţiei de Pompieri Voluntari din Şiria, judeţul Arad
(1886), în: ibidem, pp. 209-215;
317.  Idem,  Despre  sigiliile  comitatului  Zarand  (secolele  XVIII-XIX),  în:
ibidem, pp. 66-72; 
318. Idem (coautor),  Drapelul Gărzii Naţionale din Cuvin, în:  ibidem,  pp.
332-336; 
319. Idem (coautor),  Sigiliul  comunităţii  Nădlac din 1752 – izvor pentru
elaborarea stemei oraşului, în: vol. VIII, pp. 79-84;
320. Idem, Cu privire la stindardul lui Constantin Brâncoveanu (1698), în:
vol. IX, pp. 79-83;
321. Idem, Sfântul Proroc Ilie înfăţişat pe bula de aur sigilară a lui Mihnea
Turcitul, în: ibidem, pp. 73-78;
322. Idem, Despre steagul din 1928 al Formaţiei de Pompieri Voluntari din
localitatea Vinga, judeţul Timiş-Toraontal, în: ibidem, pp. 145-148;
323.  Idem (coautor),  O medalie dedicată lui Uroş Pătean (1875-1924),  în:
ibidem, pp. 281-285;
324. Idem (coautor),  Sigiliile  cu „armă vorbitoare” ale localităţii  rurale
Sânpetru German, comitatul Timiş, în: vol. X, pp. 74-79;
325. Idem, Vexilologie. Bibliografie (1999-2014), în: ibidem,, pp. 303-315;
326.  Idem,  Maria  Dogaru,  primul  preşedinte  al  Societăţii  Române  de
Vexilologie, în: ibidem, pp. 641-645;
327.  Idem,  Tiparul  sigilar  al  Breslei  Unite  a  croitorilor,  cizmarilor,
cojocarilor,  mănuşarilor,  pieptănarilor,  compactorilor,  ţesătorilor  şi
năsturarilor din Jimbolia (1824), în: vol. XI, pp. 123-127;
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328.  Idem,  „Laurențiu-Ștefan  Szemkovics, Documente  de  la  Constantin
Brâncoveanu  privitoare  la  unele  mănăstiri  și  persoane din  județul  Gorj
(1688-1712), Editura Măiastra, Târgu-Jiu, 2015, 162 p.”,  în: vol. XI, pp.
734-735;
329. Idem (coautor), Sigilii săteşti şi comunale cu moara de apă din Banat
şi Crişana (secolele XVIII-XIX), în: vol. XI, pp. 145-156;
330. Idem, Heraldică teritorială arădeană actuală; Steme de oraşe (1999-
2013), în vol. XII, pp. 230-247;
331.  Idem,  Legenda  numelui  satului  bihorean  Broaşte  (azi  Stânceşti)  şi
sigiliul său cu „armă vorbitoare”, în vol. XII, pp. 80-87;
332. Idem (coautor),  Despre un drapel din vremea lui Mihai Viteazul,  în
vol. XII, pp. 58-63; 
333.  Idem,  Drapelul  reconstituit  al  Gărzii  Naţionale  Române  din
Mândruloc (1918), în: vol. XIII, pp. 148-152;
334. Idem (coautor),  Elemente de urbanism istoric-evoluţia relaţiei dintre
Mănăstirea Hodoş-Bodrog şi satul Bodrog (azi Bodrog-Vechi), jud. Arad,
în: ibidem, pp. 289-303;
335. Idem (coautor),  Sfinţirea, la 24 noiembrie 1918, a drapelului Gărzii
Naţionale Române din comuna Chisindia (jud. Arad).în:  ibidem, pp. 349-
353;
336. Idem,  Despre Drapelul Naţional şi reglementarea arborării sale pe
teritoriul Municipiului Arad, din 6 februarie 1936, în: ibidem, pp. 206-212; 
337. Idem, Sigilii cu ambarcaţiuni reprezentând târguri şi localităţi rurale
din comunele Arad,  Caraş,  Hunedoara şi  Timiş  (secolele  XVIII.XIX), în:
vol. XIV, pp. 55-73;
338. Idem (coautor), Drapelul reconstituit al Gărzii Naţionale Române din
comuna Felnac, în: ibidem, pp. 139-143;
339. Mureşan, Lucian,  Mentalităţi.  Forme şi dezvoltare,  în:  vol.  XII,  pp.
522-540;
340. Mureşan, Marius,  Mişcările sociale din Marea Britanie în anii ´70 şi
campania „Rock Against Racism”, în: vol. IX, pp. 529-541;
341. Idem, Evoluţia relaţiilor isreliano-palestiniene în secolul al XX-lea şi
cea de-a Doua Intifadă, în: vol. X, pp. 115-127;
342.  Idem,  Implementarea  modelului  sovietic  de  organizare  a
învăţământului în statele aflate sub dominaţia Moscovei, în: vol. XI, pp.
343.  Nisipeanu,  Gabriela,  Relaţiile  Italiei  cu  Sfântul  Scaun  în  perioada
interbelică (1919-1939) – Partea I, în, vol. X, pp. 521-535;
344. Idem, Relaţiile Italiei cu Sfântul Scaun în perioada interbelică (1919-
1939) – Partea a II-a, în, vol. XI, pp. 475-492;
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345.  Nistor,  Ioana,  Episcopul-vicar  al  Aradului  Gherasim Hunedoreanul
(1975-1985) – „Ierarhul cu chip luminos” în slujba credinţei ortodoxe; în:
vol. VI, pp. 466-470;
346. Idem, Elie Miron Cristea – cuget şi simţire românească, în: vol. VIII,
pp. 398-404;
347. Idem, Măreţia unui om, teolog şi istoric, în: vol. X, pp. 655-656;
348. Idem, Iosif al II-lea- un despot luminat prezent pe meleaguri arădene,
în: vol. XII, pp. 88-95; 
349.  Niţu,  Ionela,  (coautor),  Istoricul  societăţii  petroliere  „Foraky
Românească” (1922-1942), în: vol. VIII, pp. 247-261;
350.  Idem,  Societatea  petrolieră  „Internaţionala  Română”  (Interum-
Amsterdam), în: ibidem, pp. 236-246;
351. Oarcea, Felicia Aneta,  Etnie şi confesionalitate în şcolile arădene (sf.
sec. XIX – înc. sec. XX), în: „90 de ani...”, pp. 110-122;
352.  Idem,  Implicarea  dascălilor  din  oraşul  şi  comitatul  Arad  în
combaterea unor vicii ale societăţii (1867-1918), în: vol. I, pp. 42-54;
353.  Idem,  Aspecte  din  implicarea  dascălilor  în  activităţile  economico-
financiare ale comitatului Arad (1867-1918), în: vol. II, pp. 103-111;
354. Idem, Povestea unui edificiu ecleziastic. Biserica Romano-catolică din
Moneasa (judeţul Arad), în: vol. VIII, pp. 424-431;
355. Idem, Dacălul Romul Drincu (1909-1958). Repere biografice, în: vol.
IX, pp. 672-678;
356.  Idem,  Preotul  Lazăr  Iaja  (21  aprilie  1899-3  iunie  1973).  Repere
biografice, în: vol. X, pp. 624-632;
357. Idem, Învăţătorul Ioan Dobre (1907-1996). Repere biografice, în: vol.
XI, pp. 683-690;
358.  Idem,  Laurenţiu  Oanea (1888-1970).Noi  consideraţii  biografice,  în:
vol. XIII, pp.  545-554;
359.  Oltean,  Dan,  Analiza  semnificaţiilor  arhitecturale,  matematice,
astronomice  şi  religioase  ale  Sanctuarului  Panteon  de  la  Sarmizegetusa
Regia, în: vol. VIII, pp. 11-37;
360.  Onea,  Veronica,  Analiza  comparată  a  conceptelor  de  securitate  a
Federaţiei Ruse, în:  vol. IX, pp. 564-579;
361.  Opruţ,  Petru,  Obiceiuri  legate  de  principalele  evenimente  din  viaţa
omului în satul Voislava, judeţul Caraş-Severin, în: vol. V, pp. 494-520;
362.  Idem,  Biserica  Ortodoxă Română între  anii  1918-1948.  Înfiinţarea
Patriarhiei, , în: vol. VII, pp. 346-349;
363. Idem,  Monumentul turismului de la Rusca Montană, judeţul  Caraş-
Severin, în: vol. IX, pp. 662-671;
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364. Idem, Nicolae Table şi convocarea la Marea Adunare Naţională de la
Alba Iulia, în: vol. XIII, pp. 555-561;
365. Ostroveanu, Tatiana,  Făget – Cadrul geografic şi istoricul zonei,  în:
vol. X, pp. 23-32;
366. Idem, Plasa Făget – populaţia, în: vol. XI, pp. 370-376;
342.  Idem,  (coautor),  Din cronologia Banatului  Imperial (Anul  1772),  în:
vol. XIII, pp. 56-75;
367.  Idem (coautor),  Din cronologia Banatului  imperial  (anul  1730), în:
vol. XIV, pp. 43-54;
368.  Ozarchevici,  Mihaela,  Internetul  şi  comunicarea  politică  în  timpul
campaniilor electorale. Studiu de caz: Alegerile prezidenţiale 2009, în: „90
de ani...”, pp. 288-305;
369. Idem, Comunicarea în administraţia publică. Purtătorul de cuvânt, în:
vol. I, pp. 340-357;
370. Idem,  Partidele politice şi comunicarea cu cetăţenii prin intermediul
siteurilor, în: vol. II, pp. 353-383;
371. Idem, Istoricul legislativului arădean în perioada 1900 – prezent 2011,
în: vol. III, pp. 359-394;
372. Idem,  Comunicarea politică şi electorală în era Internetului, vol. IV,
pp. 459-489;
373.  Idem,  Consiliul  Judeţean  Arad  –  trecut,  prezent  şi  perspective,  în
contextul european al regionalizării, în: vol. V, pp. 362-388; 
374.  Idem,  Transparenţa  decizională  şi  accesul  liber  la  informaţiile  de
interes public în administraţia publică, în: vol. XII, pp. 541-550;
375.  Pachiţa,  Mirela,  Aspecte  privind  evoluţia  bolilor  infecţioase  şi
epidemiilor din judeţul Arad în perioada interbelică,  în: vol. IX, pp. 542-
555;
376.  Idem,  Medicul  Şef  al  Municipiului  Arad – Dr.  Vasile  Cucu (1883-
1968), în: vol. X, pp. 618-623;
377.  Idem,  Fenomenul  Falsificărilor  în  Ţara  Românească  în  a  doua
jumătate a secolului al XVIII-lea şi prima jumătate a secolului al XIX-lea,
în: vol. XI, pp. 353-361;
378. Idem, Aspecte privind instituţia  Pompierilor voluntari din judeţul Arad
după Primul Război Mondial, în: vol. XII, pp. 177-187;
379. Idem,  Organizarea şi activitatea instituţiilor de ocrotire şi asistenţă
socială din judeţul Arad în anii 1941-1942, în: vol. XIII, pp. 213-220;
380.  Panduru,  Pavel,  Voluntari  almăjeni  în  Campania militară din 1919
contra comunismului unguresc, în: vol. VIII, pp. 212-216;

525



381. Pantea,  Maria Alexandra,  Contribuţia lui  Samuil Vulcan la apariţia
învăţământului pedagogic românesc, în: vol. III, pp. 27-42;
382. Idem,  Rolul  preotului  şi  dascălului  în satele  româneşti  din Câmpia
Aradului în sec. Al XIX-lea, în: vol. IV, pp. 281-292;
383.  Idem,  Centenarul  Preparandiei  arădene  –  expresia  solidarităţii
naţionale, în: vol. V, pp. 220-232; 
384.  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; 
385. Idem,  Aradul  între  Marea Unire şi  extinderea suveranităţii  statului
român asupra lui, în: vol. VII, pp. 337-345;
386. Idem,  Teodor Popoviciu – om al Bisericii şi Şcolii, în: vol. VIII, pp.
405-409;
387. Idem (coautor),  Activitatea didactică şi culturală a învăţătorilor din
familia Roman din Şeitin, în: vol. IX, pp. 627-636;
388. Idem,  Vasile Goldiş susţinător al învăţământului pedagogic arădean,
în: vol. X, pp. 478-486;
389.  Idem,  Contribuţia învăţătorului  pecican Ioan Ardelean la formarea
elitei româneşti şi dezvoltarea conştiinţei naţionale, în: vol. XI, pp.700-705;
390. Idem,  Activitatea  culturală a preoţilor  şi  învăţătorilor  în  satele  din
Câmpia  Aradului  în  secolul  al  XIX-lea,  în:  vol.  XII,  pp.  278-286;
Romanians defending Vienna, ibidem, pp. 601-602; 
391. Idem,  Episcopia arădeană în toamna anului 1918,  în: vol. XIII, pp.
342-348;
392.  Idem,  Activitatea  lui  Ioan  Suciu  în  cadrul  despărţământului  Astrei
Arădene, în: vol. XIV, pp. 497-502;
393. Panţuru, Cosmin, Asociaţii şi fundaţii culturale şi religioase organizate
în Parohia „Sfântului Ilie” din  Fabricul Timişoarei, în: vol. IX; pp. 350-
360;
394. Idem,  Bisericile istorice ortodoxe din cartierul Fabric al Timişoarei,
în: vol. X, pp. 351-359;
395. Pădurean D., Eugen,  Am fost şi eu la întâi Decembrie 1918 la Alba
Iulia, în: vol. XIV, pp. 144-149;
396. Idem,  Defileul de la Lipova – punct de interes strategic în decursul
mileniilor, în: ibidem, pp. 326-328;
397.  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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398. Pătrăuţă, Teodor, Şcoala primară arădeană în contextul statului român
întregit, în: „90 de ani...”, pp. 203-215;
399. Idem, Rolul constructiv al învăţătorilor arădeni în consolidarea vieţii
economice a asociaţiei acestora, în: vol. II, pp. 179-187;
400. Idem,  Ineul în perioada dualismului austro-ungar, în: vol. VIII, pp.
410-417;
401. Idem, Înfiinţarea zonei grănicereşti la Ineu, în: vol. X, pp. 67-73;
402. Idem,  O filă ruptă din istoria localităţii Bocsig, în: vol. XI, pp. 211-
220;
403.  Idem,  Mişcările  ţărăneşti  din  Transilvania  şi  loturi  din  Ţara
Zarandului, în: vol. XII, pp. 75-79;
404. Idem,  Şcoala din Bocsig, şcoală a vetrei părinţilor,  în: vol. XIII, pp.
354-361;
405. Idem, Portul popular din satul Bocsig, în: vol. XIV, pp. 329-332;
406. Păvălean,  Andrei,  Aspecte ale vieţii  politice în Franţa din perioada
celei  de a III-a republici (perspectivă imagologică), în: vol. IX, pp. 515-
528;
407.  Pârvulescu,  Mihai,  Medalioane  ale  preoţilor  şi  învăţătorilor  din
Protopopiatul Ortodox Român, Arad, 1812-1918, în: vol. XII, pp. 586-587;
408.  Petraş,  Irina-Maria,  Activitatea  deputaţilor  şi  senatorilor  arădeni  în
Parlamentul de la Bucureşti (1919-1928), în: vol. VII, pp. 460-504;
409. Petrovici, Ema,  Democraţia turcă. Pe înţelesul tuturor,  în: vol. XIII,
pp. 264-269;
410.  Pinitilie,  Ovidiu  (coautor),  Istoricul  societăţii  petroliere  „Foraky
Românească” (1922-1942), în: vol. VIII, pp. 247-261;
411.  Idem,  Societatea  petrolieră  „Internaţionala  Română”  (Interum-
Amsterdam), în: ibidem, pp. 236-246; 
412. Popeangă, Vasile, Aspecte ale politicii şcolare în spaţiul de acţiune al
Inspectoratului Şcolar Regional Timişoara, în: „90 de ani...”, pp. 148-166;
413.  Idem,  Activizarea  relaţiilor  Aradului  cu  Basarabia  în  anii
premergători Unirii şi consolidării ei, în: vol. III, pp. 117-134;
414.  Idem,  Permanenţe  pedagogice  în  procesul  formării  educatorilor
arădeni, în: ibidem, pp. 199-219;
415. Popovici,  Călina,  (coautor), Sigilii  săteşti  şi  comunale cu moara de
apă din Banat şi Crişana (secolele XVIII-XIX), în: vol. XI, pp. 145-156;
416.  Popovici,  Ioan,  (coautor),  O  rectificare  la  tiparul  sigilar  din  20
noiembrie 1849 al comunei Agriş, comitatul Arad, în: vol. VI, pp. 100-105;
417. Idem (coautor), Drapelul Gărzii Naţionale din Cuvin, în: vol. VII, pp.
332-336; 
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418. Idem (coautor),  Sigiliul  comunităţii  Nădlac din 1752 – izvor pentru
elaborarea stemei oraşului, în: vol. VIII, pp. 79-84;
419. Idem (coautor),  O medalie dedicată lui Uroş Pătean (1875-1924),  în:
vol. IX, pp. 281-285;
420. Idem (coautor),  Sigiliile  cu „armă vorbitoare” ale localităţii  rurale
Sânpetru German, comitatul Timiş, în: vol. X, pp. 74-79;
421. Idem (coautor), Sigilii săteşti şi comunale cu moara de apă din Banat
şi Crişana (secolele XVIII-XIX), în: vol. XI, pp. 145-156;
422. Idem (coautor),  Despre un drapel din vremea lui Mihai Viteazul,  în
vol. XII, pp. 56-63; 
423. Idem (coautor),  Sfinţirea, la 24 noiembrie 1918, a drapelului Gărzii
Naţionale Române din comuna Chisindia (jud. Arad).în: vol. XIII, pp. 349-
353;
424. Idem (coautor), Drapelul reconstituit al Gărzii Naţionale Române din
comuna  Felnac, în:  vol.  XIV,  pp.  139-143;  ibidem,  Laurenţiu-Ştefan
Szemkovics,  Augustin  Mureşan:Bibliografia  sigilografiei  româneşti  –
Bobliographie  de la  sigilographie  roumaine, Editura  Gutenberg  Univers,
Arad, 2019, 157 p.; pp. 503-504; 
425.  Porumb-Ghiurco,  Ciprian,  Politica  pronatalistă  a  regimului
Ceauşescu.  Consecinţele  şi  implicaţiile  sociale  ale  decretului  anti-avort
770/1968, în: vol. X, pp. 562-571;
426. Idem, Politica de austeritate dusă de  Nicolae Ceauşescu în anii  '80,
în: vol. XI, pp. 628-636; 
427. Puie, Iulia-Maria,  Atitudini şi comportamente cu privire la eutanasie.
Perspectiva psihologică şi perspectiva socială, în. vol. VIII, pp. 600-616;
428. Idem, Homosexualitatea în secolul al XIX-lea, în: vol. IX, pp. 485-491;
429. Rachieru, Adrian Dinu, Recenzii, în: vol. XII, pp. 598-600;
430. Rancov, Ioan, Comunitatea bulgară din Vinga – Judeţul Arad, în: vol.
VIII, pp. 557-566;
431. Idem, Vinga – contribuţii monografice, în: vol. IX. pp. 450-484;
432. Idem, Activitatea misionar-spirituală a fraţilor franciscani la Vinga –
epilog dramatic sub imperiul blestemelor, în: vol. X, pp. 345-350;
433. Rancu-Bodrog, Gheorghe, Eftimie Murgu şi Oraşul Lugoj la 1848, în:
vol. XIII, pp. 484-487;
434.  Răţoi,  Tudor,  Intelectualii  din  zona  Aradului  în  arhiva  revistei
„Izvoraşul” din Bistriţa-Mehedinţi, în: vol. VIII, pp. 224-235;  
435.  Roman,  Dan,  Ioan  Slavici  în  anii  tinereţii  (1872-1873).  Între
avocatură, dragoste şi literatură, în: vol. I, pp. 55-68:
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436. 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;
437. Roman, Viorel, Andra Aurelian – eroul de pe frontul invizibil, în: vol.
IX, pp. 684-688;
438.  Rus,  Raul  Ionuţ,  Aspecte  privind  procesul  de  colectivizare  a
agriculturii în Judeţul Timiş, în: vol. VIII, pp. 326-335;
439. Idem, Politehnica din Timişoara – începuturi, în: vol. IX, pp. 406-415;
440. Idem, Câteva rânduri despre Tiberiu Moţ (1929-1993), în: vol. X, pp.
633-640;
441. Idem, Mişcările studenţeşti din Timişoara în perioada interbelică, în:
vol. XI, pp. 555-571;
442. Ruşet, Răducu,  Activitatea politico-culturală a lui Septimiu Albani şi
consideraţii pe marginea legii electorale din anul 1874, în: vol. VII, pp. 83-
93;
443. Idem, Perspectivă istorică asupra memorialisticii lui Septimiu Albini,
în: vol. VIII, pp. 85-97;
444.  Idem,  Aspecte  cultural-biografice  din  activitatea  redactorilor  de  la
„Telegraful Român”  din Sibiu (secolele XIX-XX), în: vol. IX, pp. 616-626;
445.  Idem,  Amintiri  de  pe  front  despre  Bătălia  de  la  Păuliş  (11/14-20
septembrie 1944, în: vol. X, pp. 273-288;
446.  Ruşeţ,  Septimiu  Eugen  (cpt.  ®),  Dr.  Răducu  Ruţeţ,  Redactor  şi
Redacţii Româneşti din Transilvania şi Ungaria în secolul al XIX-lea,  în:
vol. XIII, pp. 575-580;
447. Sala, Gabriel,  Felnacul în perioada comunistă,  în: vol. XII, pp. 514-
521;
448. Sandu, Elena,  Destinul românilor din Ungaria. Abordări, dileme,  în:
vol. X, pp. 128-136;
449.  Idem,  Iuliu-Marius  Morariu,  “Restitutio  Grigore  Pletosu”,  Editura
Eikon, Cluj-Napoca, 2014, 186 p., în: vol. XI, pp. 362-369; 
450. Sava, Doru, Din istoria Aradului Nou, în: vol. V, pp. 289-293;
451.  Sava,  Victor,  O  privire  generală  asupra  neoliticului  din  Bazinul
Mureşului Inferior, în: vol. XI, pp. 9-51;
452.  Idem,  Reprezentări  antropomorfe  neolitice  din  Bazinul  Mureşului
Inferior, în: vol. XIII, pp. 13-31;
453.  Sîrban,  Cosmina,  Profesorul  Traian  mager,  reformistul  vizionar,în:
vol. XIII, pp. 488-493;
454. Sinaci, Doru, Dispute confesionale între ortodocşi şi greco-catolici în
perioada neoactivismului (1895-1914), în: „90 de ani...”, pp. 104-109;
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455.  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;
456.  Idem,  Impunerea  Aradului  în  fruntea  luptei  politice  a  românilor
transilvăneni şi radicalizarea discursului politic inter-românesc, în: vol. I,
pp. 69-98:
457. Idem, Victime colaterale în lupta pentru unitate naţională, în: vol. II,
pp. 163-169;
458. Idem, Tribunistul Ilarie Chendi, în: vol. III, pp. 102-116;
459. Idem, Şimandul în perioada medievală (secolele XII-XIV), în: vol. IV,
pp. 29-39;
460. Idem, Intelectualii români din Transilvania în slujba presei naţionale,
în: vol. V, pp. 183-205;
461.  Idem,  Cea de-a  doua „Tribună”:  „Tribuna Poporului”de la  Arad.
Începuturile (1897), în: vol. VI, pp. 247-272;
462. Idem, De la elite, la popor. Preocupările tribuniştilor arădeni pentru
modernizarea şi democratizarea Partidului Naţional Român, în: vol. VII,
pp. 115-181;
463. 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;
464. Idem, Comuna Secusigiu în perioada medievală. Repere monografice,
în: vol. IX, pp. 422-449.
465. Idem, Istoricul Augustin Mureşan la 65 de ani, în: ibidem, pp. 689-699.
466.  Idem,  Zborurile  lui  Aurel  Vlaicu  oglindite  în  paginile  ziarului
„Românul”, în: vol. X, pp. 137-153;
467. Idem,  Tribunismul arădean la sfârşitul secolului al XIX-lea,  în: vol.
XI, pp. 221-229;
468. Idem, Românii transilvăneni la începutul anului 1910, în: vol. XII, pp.
117-129;
469. Idem, Vormärz-ul românilor ortodocşi din Banat-Crişana. Începuturile
(1790-1815), în: vol. XIII, pp. 76-83;
470. Idem,  Caracteristicile grupării tribuniste de la Arad: 1890-1900;  în:
vol. XIV, pp.  94-124;
471. Sinaci,  Maria  Alexandru Mocioni – scrieri filosofice,  în: vol. X, pp.
605-609;
472. Soica, Sergiu, Familia Nako şi Banatul, în: vol. XI, pp. 157-168;
473. Sorescu-Marincoviċ, Annemarie,  Iugonostalgia într-un context atipic:
românii din Banat, în: vol. V, pp. 430-437;
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474. Spânu, Alin,  Activitatea informativă a legiunii de Jandarmi Arad în
perioada 1940-1944, vol. IV, pp.410-420;
475. Idem,  Situaţia din Banat în analiza Serviciului Special de Siguranţă
Arad (1919), în: vol. VI, pp. 281-286;
476. Idem, Memoriul bănăţenilor către generalul Henri Mathias Berthelot
(1918), în: vol. VII, pp. 209-306;
477.  Idem,  Un memoriu  emoţionant:  Marilina  Bocu  către  Petru  Groza
(1954), în: vol. VIII, pp. 336-343; 
478. Idem,  Atacul anglo-american asupra Aradului (3 iulie 1944), în: vol.
IX, pp. 230-240;
479. Idem, Ziarul „Credinţa” din Arad în luptă cu cenzura (1943), în: vol.
X, pp. 516-520;
480.  Idem,  Un  jurnalist  austro-ungar  la  București:  Romulus  August
Popescu (1914-1916), în: vol. XI, pp. 230-235;
481. Idem, Arădenii în Armata Roşie ungară (1919), în: vol. XII, pp. 162-
176;
482.  Idem,  Doi  piloţi  în  compania  1917:  Dumitru  Crăsnaru  şi  Petre
Macovei, în: vol. XIII, pp. 136-142;
483. Idem,  Pregătirea reintrării  României  în război.  Aspectul  informativ
(1918), în: vol. XIV, pp. 125-138;
484. Sranko, Iuliana,  Scris şi  oralitate  la nivelul  lumii ţărăneşti  arădene
(sec. XVIII – începutul sec. XIX), în „90 de ani...”, pp. 16-25; 
485. 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;
486.  Idem,  Trecerea  Tisei  de  către  Armata  Română  (30  iulie  1919)  în
conştiinţa contemporanilor, în: vol. III, pp. 179-189; 
487.  Stancu,  Vasile  (coautor),  Aspecte  privind  proiectul  interbelic  de
romănizare a secuizaţilor din fostele scaune secuieşti, în: vol. IX, pp. 149-
189;
488.  Stanciu,  Iulia-Dorina,  Dileme,  lize  şi  limite  ale  unei  sărbători  în
tranziţie: „Târgul de Fete” de pe Muntele Găina din 1900 până în prezent;
în: vol. X, pp. 572-586;
489. Stoica, Mario (coautor), 286 de ani de învăţământ în limba germană în
Aradul Nou, în: vol. IV, pp. 92-121; 
490. Idem (coautor),  Personalităţi ale învăţământului german, în vol. VI,
pp. 494-522;
491. Idem (coautor), Aradul Nou – repere istorice, în: vol. VII, pp. 548-556;
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492. Idem, Iuliu Maniu - „Sfinxul de la Bădăcian”, în: vol. VIII, pp. 130-
134;
493.  Sturza,  Iuliu-Cezar  (coautor), Relaţia  dintre  istorie  şi  artă.
Monumentul „Crucea martirilor Unirii 1918-1919” din Arad, în: vol. I, pp.
295-304;
494. Szemkovics, Laurenţiu-Ştefan, Matrice sigilare aparţinând Prefecturii
Judeţului Gorj(1862-1926), în: vol. VI, pp. 118-134; 
495. Idem,  Blazoane individualizând familii  nobile  române din comitatul
Arad (1634-1825), în: vol. VII, pp. 42-59;
496. Idem,  Cinci sigilii  care au aparţinut lui  Constantin Brâncoveanu şi
soţiei sale, Maria, în: vol. VIII, pp. 65-78; 
497. Idem,  Matrice sigilare aparţinând unor instituţii  de învăţământ din
Cluj (1919-1959), în: ibidem, pp. 197-211;
498.  Idem,  Matrice  sigilare  ale  Direcţiei  Generale  a  Arhivelor  Statului
(1862-1947), în: vol. IX, pp. 84-102;
499. Idem,  Cercetarea unui incident în care a fost implicată o patrulă de
grăniceri a Companiei a 6-a de Grăniceri Pecica (1944), în: vol. X, pp.
289-302; 
500.  Idem,  documente  referitoare  la  unele  persoane  concentrate  în
regimentul 93 Infanterie Arad (1942), în: ibidem, pp. 234-235;
501.  Idem,  Documente  despre  starea  de  spirit  a  populaţiei  din  raza
Posturilor de Jandarmi Păuliş şi Săvârşin, judeţul Arad (1940), în: vol. XI,
pp. 517-525;
502.  Idem,  Documente  emise  de  Postul  Janadarmi  Senlac,  judeţul  Arad
(1942), în: vol. XII, pp. 219-229; 
503.  Idem.  Trei  matice  sigilare  care  au  aparţinut  resortului  de  culte  şi
instrucţiune publică (1918-1919), în: vol. XIII, pp. 166-175;
504. Idem, Sigilii de localităţi din comitatul Arad (1797-1865), în: Ibidem,
pp. 100-108;
505. Idem, Decoraţie primitivă în 1918 de Vasile Goldiş, Alexandru Vaida-
Voevod, Miron Cristea şi Iuliu Hossu, în: vol. XIV, pp. 471-475;
506.  Şandici,  Ljubomir,  Când vântul  adie  ultimile  frunze  ale  bătrânului
„Băgran” (Partea I – Despre sârbii din Arad-Gai – începutul sec. XVIII-
1870, în: vol. XI, pp. 97-122:
507. Şimăndan, Emil, Revoluţia din Decembrie 1989 de la Arad, în: vol. II,
pp. 299-352;
508. Idem (coautor),  Colaborarea lui Ioan Slavici la „Tribuna poporului”
şi „Tribuna”,în: vol. IV, pp. 240-254;
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509. Idem,  Generalii Nuţă şi Mihalea – criminali ai poporului român, în:
vol. V, pp. 348-352;
510. Idem,  Mitul lui Ioan Alexandru – ultimul mare poet al Transilvaniei,
în: vol. VII, pp. 557-560;
511. Idem, 198 de personalităţi arădene în 3 volume de interviuri de Andrei
Ando, Bujor Buda şi Petre Don, în: vol. XII, pp. 589-597;
512. Şinca, Florin, Din activitatea informativă a Poliţiei Române înainte de
Primul Război Mondial, în: vol. VI,  pp. 273-280;
513.  Şuleap,  Ioana Patricia,  Vagabondajul  în  Clujul  interbelic.  Studii  de
caz: Costin Maria, Turea Florin, Suciu Teodor, în: vol. VIII, pp. 581-588;
514.  Idem,  Transformări  ale  sistemului  juridic  românesc  cu  privire  la
vagabondaj (1865-1937), în: vol. IX, pp. 503-511;
515.  Tămaş,  Oana  Mihaela  (coautor),  Începuturile  turismului  montan  în
Transilvania. Activitatea de pionierat a Asociaţiei Carpatine Transilvănene
„S.K.V.”, în: vol. III, pp. 43-60;
516.  Idem  (coautor),  Propaganda  naţională  românească  prin  utilizarea
poştală a timbrelor dedicate retrocedării Ardealului de Nord, în: vol. III,
pp. 220-232; 
517.  Idem,  Consumul  şi  producţia  de  băuturile  distilate  în  România  la
sfârşitul secolului al XIX-lea, în: vol. VI, pp. 196-227;
518.  Idem,  Băuturile alcoolice între interesele politice şi cele economice,
în: vol. VII, pp. 94-114;
519. Idem,  Alcoolism şi mişcarea de temperanţă în Europa în secolul al
XIX-lea, în: vol. VIII, pp. 432-451;
520. Idem, Cărciuma „între lege şi tocmeală” în România epocii moderne,
în: vol. X, pp. 445-459;
521. Tivadar, Nicu-Vlăduţ, Aspecte privind evoluţia demografică în Gherţa
Mică (1858-1907), în: vol. X, pp. 372-385;
522.  Toderici,  Ovidiu  Florin,  Identitate  şi  alteritate  din  perspectiva
egalităţii în şanse, în: vol. X, pp. 597-601;
523. Tomoni, Dumitru, Traian Vuia, speranţe şi deziluzii în România Mare,
în: vol. VI, pp. 182-188;
524. Idem, Participarea bănăţenilor la expoziţiile Asociaţiunii Transilvane
pentru Literatura şi Cultura Poporului Român (ASTRA) din 1862-1881, în:
vol. X, pp. 386-393;
525. Idem, Despărţământul Lipova al „Astrei” în perioada(1901-1918), în:
vol. XI, pp. 466-474;
526. Idem, Mişcarea monografică în Nord-Estul Banatului, în: vol. XII, pp.
130-136;
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527. Idem,  Ziarul „Românul”despre revolte,  teroarea şi  represiunea din
noiembrie 1918, din zona Făgetului, în: vol. XIII, pp. 153-159;
528.  Idem,  Instaurarea  administraţiei  româneşti  în  nord-estul  banatului
(1919), în; vol. XIV, pp. 150-163;
529. Traia, Ioan,  Ioachim Miloia, cercetător şi protector al monumentelor
istorice din Banat, vol. IV, pp. 394- 409;
530. Idem, Satul Petroman – etnografie locală, în: vol. V, pp. 391-420;
531. Idem, Viaţa şi activitatea eruditului cărturar bănăţean Ioachim Miloia,
în: vol. VI, pp. 287-305; 
532. Idem, Chestionarul istorico-arheologic al Muzeului Bănăţean, în: vol.
VII, pp. 505-512;
533. Idem,  Însemnări din Primul Război Mondial,  în: vol. VIII, pp. 150-
154;
534. Idem, Dimitrie Şiclovan voluntar în Italia, în: vol. IX, pp. 116-125;
535. Idem,  Colecţia veche de artă ortodoxă a Muzeului Banatului  1928-
1940, în: vol. X, pp. 536-543;
536. Idem, Istoricul satului Giarmata, în: vol. XI, pp. 169-210;
537.  Idem,  Constantin  Nedelcu  (1882-1967)  un  valoros  om  de  cultură
bănăţean, în: vol. XIII, pp. 514-544;
538. Idem, Dimitrie Ţichindeal, nemeritorul fiu al Naţiunii Române, în: vol.
XIV, pp. 399-414;
539. Trif-Boia, Elena Andreia,  Africanii în cultura românească ardeleană
(sec. Al XIX-lea până la Primul Război Mondial), în: vol. V, pp. 169-182;
540.  Truţă,  Horia,  Învăţământul  primar  arădean  în  primii  ani  de
administraţie românească (1919-1925, în: „90 de ani...”, pp. 181-202;
541. Idem, Aspecte privind socializarea agriculturii în Arad-Gai, după cel
de al Doilea Război Mondial, în: „Administraţie...”, vol. I, pp. 305-324;
542. Idem, Pavilioanele aviaţiei din Gai, în: vol. II, pp. 154-162; 
543. Idem, Aspecte privind cultura şi propaganda în cartierul Gai, în: vol.
III, pp. 323-335;
544. Idem, Perioada din Gai a Şcolii Normale (1923-1932), în: vol. IV, pp.
362-378;
545. Idem, Meserii tradiţionale în nordul masivului Highiş, în: vol. V, pp.
261-279;
546. Idem, Aradul în cel de al Doilea Război Mondial, în: vol. VI, pp. 440-
465; 
547. Idem, Apeductul civil arădean şi Turnul de Apă, în: vol. VII, pp. 182-
208;
548. Idem, Grădini şi parcuri arădene, în: vol. VIII, pp. 655-688;
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549. Idem, Ocupaţia militară sovietică a Aradului (1944-1958), în: vol. IX,
pp. 248-268;
550. Idem,  Piaţa Sârbească (Telemen ter, Piaţa Sfântul Sava), în: vol. X,
pp. 80-97;
551. Idem (coautor), Sporturi aeronautice la Arad, în: vol. X, pp. 487-499;
552. Idem, Strada Mihai Eminescu (Herren gasse, Ferenc Deak ut.), în: vol.
XI, pp. 444-465; 
553 Idem,  Monumentele publice din judeţul Arad. Dezvoltarea ideilor de
evidenţă, conservare şi protejare, în: vol. XII, pp. 318-342;
554.  Idem,  Adevăr  istoric  şi  realitate  estetică  în  arta  monumentală  şi
semnele memoriale din părţile Aradului, în: vol. XIII, pp. 84-99;
555. Idem, Teba, Ţesătorie de Bunac SA, în: vol. XIV, pp. 261-267;
556.  Tuduce,  Camelia  Teodora,  Acţiuni  specifice  domeniului  ordinii
publice, în procesul de gestionare a crizelor interne, în: vol. I, pp. 358-369;
557.  Tudur,  Tatiana,  Învăţământul  românesc  la  Păuliş  în  perioada
interbelică, în: vol. I, pp. 287-294;
558. Tuleu, Ioan, Arădenii în bătălia pentru Moldova, în: vol. IV, pp. 421-
458;
559.  Idem,  Amintirile  din  război  ale  veteranului  Gheorghe  Cociuba din
Târnova (la 70 de ani de la bătălia Stalingradului), în: vol. V, pp. 307-323;
560. Idem, Aradul – teatru de război, în: vol. VI, pp. 413-439;
561. Idem, Război pe Mureş şi Crişul Alb, în: vol. VII, pp. 513-547;
562. Idem, Septembrie 1940 – Bejenia românilor, în: vol. VIII, pp. 269-275;
563. Idem, Ioan Flueraş – militant social, om politic şi jurnalist, în: vol. IX,
pp. 641-645;
564. Idem, 70 de ani de la sfârşitul celui de al Doilea Război Mondial, în:
vol. X, pp. 256-272;
565. Idem,  Belean, Pavel – cel mai longeviv şef al finanţelor arădene,  în:
vol. XI, pp. 724-729;
566. Idem, Iustin Monţia – preot şi luptător naţional,  în vol. XII, pp. 556-
560;
567. Idem,  Ioan Biriş. Nadăş. Ţara Zărandului-Judeţul Arad, ibidem, pp.
603-604;
568. Idem, Vasile Goldiş (1862-1934) s-a născutla Seleuş, în: vol. XIII, pp.
494-499;
569.  Ungureanu,  Mihai-Răzvan  (coautor),  Documente  privitoare  la
începuturile coloniei protestante din Moldova, în: vol. VI, pp. 36-53;
570. Ursulescu, Petru, Istoricul Bisericii din Şiria, în: vol. XII, pp. 257-262; 
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571.  Idem,  Învăţătorul  Traian  Chira,  promotorul  fanfarei  străjerilor,  al
corpului  copiilor,  al  corului  bărbătesc  şi  al  „Societăţii  corale  Lira”  din
Şiria, în: vol. XIII, pp. 569-574;
572.  Valea,  Puiu Emilian,  Masoneria – Vasile  Goldiş,  fondator  al  Lojei
Masonice „Concordia” Arad, în: vol. VII, pp. 289-291;
573. Idem,  Actul  de acuzare  a Tribunalului  Regal  din Cluj în  procesul
intentat  de  oficialităţile  vremii  lui  Teodor  V.  Păcăţian  pentru  tipărirea
primului volum al „Cărţii de Aur”, în: vol. VIII, pp. 135-149;
574. Valea, Virgil, Particularităţi şi tendinţe în organizarea învăţământului
secundar românesc arădean în perioada interbelică (1919-1938), în: „90 de
ani...”, pp. 216-224;
575.  Idem,  Colectivizarea  în  Podgoria  Aradului.  Gospodăria  Agricolă
Colectivă „Libertatea” Miniş, în: „Administraţie...”, în: vol. I, pp. 333-339;
576. Idem, Instituţii culturale arădene în perioada interbelică (1919-1939),
în: vol. IV, pp. 326-339;
577. Idem, Calea ferată Arad-Podgoria – prima linie electrificată din estul
Europei, în: vol. VI, pp. 189-195; 
578. Idem, Presa românească din Arad (1919-1940), în: vol. VII, pp. 350-
407;
579. Idem,  Aspecte ale învăţământului  arădean între anii  1721-1866,  în:
vol. VIII, pp. 418-423;
580.  Idem,  Situaţia  învăţământului  primar  şi  secundar  la  Arad până la
Marea Unire (Partea I), în: vol. IX, pp. 361-368;
581.  Idem,  Situaţia  învăţământului  primar  şi  secundar  la  Arad până la
Marea Unire (Partea a II-a), în: vol. X, pp. 394-408;
582.  Idem,  Situaţia  învăţământului  primar  şi  secundar  la  Arad până la
Marea Unire (Partea a III-a), în: vol. XI, pp. 398-430;
583. Idem, Conferinţele şi reuniunile învăţătoreşti până la Marea Unire, în
vol. XII, pp. 343-348;
584.  Idem,  Mişcarea teatrală  arădeană în  perioada  interbelică,  în:  vol.
XIII, pp. 160-165;
585.  Idem,  Învăţământul  teologic  în  Aradul  interbelic,  în:  vol.  XIV,  pp.
277-283;
586.  Vaşca,  Corina  Bejan,  Comorile  ortodoxului:  cele  trei  monumente
istorice din Hălmagiu, în: vol. XIII, pp. 367-381;
587. Idem,  Episcopii Aradului, aşa cum i-a cunoscut în viaţa pământeană
protopopul Petru Bejan,  în: vol. XIV, pp. 215-230;  ibidem: Căzuţi pentru
întregirea neamului – 100 de ani (17-19 aprilie 1919 – 17-19 aprilie 2019).
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100 de ani de la luptele pentru eliberarea zonei Buteni-Bârsa-Sebiş, de sub
armata bolşevică, pp. 164-168;
588.  Vesa,  Pavel,  Arhimandritul  profesor  dr.  Iustin  Iuliu  Suciu  de  la
Institutul Pedagogic-Teologic din Arad, în: „90 de ani...”, pp. 225-228;
589. Idem, Un episcop la cumpănă de veacuri:Iosif Ioan Goldiş al Aradului
(1899-1902), în: vol. IV, pp. 255-280;
590.  Idem,  Legăturile  Aradului  cu  Andrei  Şaguna  în  lumină  epistolară
(1839-1873), în: vol. V, pp. 123-145;
591. Idem,  Dispute confesionale în Episcopia Aradului în cea de a doua
jumătate a secolului al XVIII-lea şi prima jumătate a celui următor, în: vol.
VI, pp. 57-87;
592.  Idem,  Monografiile  locale  între  istorie  şi  istoriografie  –  cazul
Arhiepiscopiei Aradului, în: vol. VII, pp. 216-557; 
593.  Idem,  Noi  consideraţii  privind  biserica  de  lemn  „Cuvioasa
Paraschiva” din Groşeni (Jud. Arad), în: vol. IX, pp. 322-328;
594.  Zahariuc,  Petronel  (coautor),  Documente  privitoare  la  începuturile
coloniei protestante din Moldova, în: vol. VI, pp. 36-53; 
595.  Ziegler,  Elena  Gherghinescu,  Incursiuni  în  istoria  Teatrului  de
marionete Arad, în: vol. XII, pp. 440-443;
596.  Idem,  Dezvoltarea  sentimentului  naţional  la  copii.  De la  teatru  la
mijloacele media, în: vol. XIII, pp. 362-366;
597. Idem, Femeia în biserică – repere ale activităţii asociaţiilor ortodoxe
de femei din Arad, în: vol. XIV, pp. 249-260;
598. Zoltan, Petre,  De la lagărele de concentrare la „Soluţia finală”, în:
vol. IX, pp. 190-199; 
599.  Idem,  Carol  al  II-lea  şi  relaţiile  sale  cu  partidele  politice  de  la
restauraţie până la dictatura regală, în: vol. X, pp. 180-191.

Ultimul studiu:
600. Nistor, Ioana, Gheorghe Ciuhandu (1875-1947) – un devatat prieten al
bisericii şi cărţi, în: vol. XIV, pp. 426-436;
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