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Cuvânt înainte
Cele unsprezece volume de studii și comunicări din Banat-Crișana,
publicate până în prezent, au impus seria sesiunilor științifice organizate sub
genericul „Administrație Românească Arădeană” în fruntea manifestărilor
similare din partea de vest a țării. Astfel, după publicarea primelor zece
volume de studii și comunicări aparținând unor distinși cercetători și
universitari de la Academia Română, Ministerul de Externe, Arhivele
Naționale, precum și de la universitățile din București, Cluj-Napoca, Iași,
Szeged, Galați, Timișoara, Oradea, Arad etc., colecția „Slaviciana – serie
nouă” a fost omologată în sarcina prestigioasei edituri „Vasile Goldiș”
University Press. Apoi, toate articolele publicate până în prezent în aceste
volume sunt menționate în Bibliografia Istorică a României, fiind
disponibile și în format digital pe site-ul Centrului de Studii de Istorie și
Teorie Literară „Ioan Slavici”, aparținând Universității de Vest „Vasile
Goldiș” Arad. Nu în ultimul rând, cercetători și universitari din toate marile
centre ale țării – dar și din diaspora limitrofă – se reunesc la fiecare mijloc
de Florar în Arad, cu prilejul sesiunilor științifice organizate în orașul care
se impusese, în urmă cu un secol, pe înalta poziție de capitală politică a
românilor din Monarhia Habsburgică, pregătind astfel marele moment al
sărbătoririi Centenarului Marii Uniri.
Sesiunile științifice arădene au contribuit, de asemenea, la
revigorarea mișcării monografice din Banat și Crișana. Monografii din
județele Arad, Timiș și Caraș-Severin au întâlniri regulate – la Centrul
Cultural Județean Arad, la Muzeul Satului Bănățean din Timișoara, la Reșița
sau pe Valea Almăjului - iar de dată recentă s-au înscris cu o secțiune
distinctă la Congresul Național al Istoricilor Români de la Cluj-Napoca, din
vara acestui an. La inițiativa Colectivului Monografic Județean Arad, pe
site-ul Centrului Cultural Județean există o hartă digitală pe care sunt
postate Monografiile de localitate realizate până în prezent, în vederea
semnării unui parteneriat cu Inspectorul Școlar Județean pentru predarea
elementelor de istorie și de identitate locală la orele de curs. Acest proiectpilot arădean va fi extins și în județele Timiș și Caraș-Severin, astfel încât
predarea elementelor de istorie și de identitate locală la orele de curs să
devină o conduită pedagogică permanentă și pe deplin instituționalizată.
Un alt beneficiu izvorât de pe urma derulării sesiunilor științifice
arădene ține de asocierea Muzeelor sătești din Arad, Timiș și Caraș-Severin
într-o formă instituțională legală, în vederea accesării de fonduri naționale și
europene pentru conservarea, extinderea și dezvoltarea acestora. Expozițiile
7

de manuale școlare vechi, scrisori, manuscrise, registre matricole,
conscripții bisericești, unelte, medalii, monede, hărți, documente, tablouri
etc., care ne încântă privirile la fiecare sesiune științifică arădeană, n-ar fi
posibile fără implicarea unor anticari și colecționari pasionați, care, odată
organizați din punct de vedere instituțional, se vor putea bucura de toate
beneficiile asocierii.
Iată câteva argumente care prefațează cel de-al unsprezecelea volum
din seria „Administrație Românească Arădeană - studii și comunicări din
Banat-Crișana”1, demers editorial care încununează un efort constant de
cercetare din partea comunității istoricilor și oamenilor de cultură din
județul nostru, la care se adaugă – cu deplină competență și distincție –
cercetători și universitari din tot spațiul locuit de români. Efort la care
participă, constant, Arhiepiscopia Aradului, Consiliul Județean Arad,
Primăria Municipiului Arad, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș”, Centrul
Cultural Județean, Centrul Municipal de Cultură, Serviciul Județean al
Arhivelor Naționale, Muzeul Satului Bănățean și Centrul de Studii de Istorie
și Teorie Literară „Ioan Slavici”.
Doru Sinaci,
Emil Arbonie

1

În realitate este vorba despre cel de-al doisprezecelea volum, deoarece primul volum,
intitulat „90 de ani de administrație românească în Arad – culegere de studii și
comunicări”, apărut în anul 2010, nu a fost numerotat.
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Istorie
O privire generală asupra neoliticului din Bazinul Mureşului
Inferior
Victor Sava
Complexul Muzeal Arad
Abstract: The present study focuses on the Neolithic from the areal
conventionally labeled as the Lower Mureş Basin. By analyzing and
systematizing available data I have attempted to create a synthetic
perspective over the chronological period between 6000 and 4500 cal BC.
The numerous excavations and field researches, the large number of
available radiocarbon dates, but also the quality of certain publications had
been the basis of this historiographic initiative. Nevertheless, the few
published researches and the initial stage of multidisciplinary analyses have
considerably diminished the quantity and quality of the present
interpretation.
Keywords: Neolithic, Lower Mureş Basin, history of research, chronology,
settlements; funerary discoveries.
Introducere
Datorită numeroaselor investiţii din judeţul Arad, în ultimii ani am
avut şansa să coordonez descărcarea de sarcină a două situri care au conţinut
şi urme ale unor aşezări neolitice (Ghioroc „Balastiera Vest”1 şi Pecica
„Smart Diesel”). Fiind preocupat în principal de cercetarea epocii bronzului
nu am fost atras iniţial de valorificarea publicistică a acestor descoperiri. Cu
timpul însă am devenit preocupat de epoca eneolitică şi astfel m-am apropiat
din punct de vedere cronologic de subiectul studiului propus aici. În vederea
contextualizării descoperirile neolitice menţionate, dar şi prin imboldul Prof.
Dr. Sabin Adrian Luca am început să lucrez la redactarea acestei lucrări.
Trebuie să recunosc că parcurgerea literaturii a reprezentat un
demers sinous din mai multe considerente. Poate cel mai important factor ar
1

Sava et al. 2015.
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fi lipsa unor studii recente care să sistematizeze informaţiile referitoare la
neoliticul din zona intracarpatică. Deşi au fost efectuate numeroase săpături,
puţine s-au concretizat prin elaborarea unor monografii. Lipsa unei
terminologii unitare şi a unui sistem cronologic relativ folosit de o
majoritate a cercetătorilor provoacă numeroase confuzii în rândul celor care
doresc să se familiarizeze cu realităţile neoliticului. Aş dori de asemenea să
remarc preocuparea excesivă a cercetătorilor asupra subiectelor de
cronologie relativă, care au dus la apariţia unor sisteme complexe, foarte
greu de înţeles. Totodată am putut observa faptul că studiul cronologiei
relative reprezintă un demers întreprins în detrimentul publicării
descoperirilor survenite de-a lungul timpului şi astfel cercetătorul rămâne
privat de baza efectivă a unei analize pertinente.
Prin acest studiu am încercat să sistematizez într-o formă coerentă
informaţiile privitoare la neoliticul din zona Bazinului Mureşului Inferior. În
acest sens am elaborat un repertoriu al descoperirilor, organizat astfel încât
să cuprindă toate informaţiile esenţiale şi în funcţie de stilurile ceramice
neolitice. În această lucrare mi-a fost imposibil, din motive de spaţiu
redacţional, să prezint repertoriul în forma lui existentă. Descoperirile
neolitice repertoriate pot fi urmărite în cadrul legendei corespunzătoare
figurilor 6-8. Concomitent, au fost colectate datele asupra complexelor
arheologice (locuinţe, morminte etc.) şi artefactelor descoperite, care au fost
organizate în următoarele secţiuni: aşezări, complexe arheologice,
descoperiri funerare şi artefacte. Plecând de la toate datele colectate pe
parcursul cercetrii, ]n acest studiu sunt prezentate datele esenţiale ale
neoliticului din această regiune.
Arealul luat în considerare pentru acest studiu cuprinde bazinele
inferioare a două râuri: Mureşul şi Crişul Alb (Fig. 1). Râul Mureş este cea
mai importantă arteră hidrografică a Transilvaniei, iar bazinul acestuia a fost
dens locuit de-a lungul timpului. Bazinul inferior al Mureşului se dezvoltă
de la ieşirea acestuia din zona montană înspre Câmpia Aradului (în
apropierea localităţii Lipova) şi până la vărsarea în Tisa (în oraşul Szeged).
La aproximativ 35 de km nord de valea actuală a Mureşului se dezvoltă
Bazinul Inferior al Crişului Alb. Crişul Alb este un râu ce izvorăşte din
Munţii Apuseni, străbate România şi Ungaria, care se se uneşte cu Crişul
Negru la câţiva kilometri nord de localitatea Gyula. Pentru a înlesni
discursul arheologic, pe parcursul lucrării am utilizat termenul de Bazinul
Mureşului Inferior, pentru întregul areal studiat.
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Fig. 1. Hartă a arealului intracarpatic cu delimitarea zonei studiate

Scurt istoric al cercetărilor
Consultarea bibliografiei ce stă la baza acestui studiu mi-a oferit
posibilitatea să identific câteva dintre carenţele cercetării, care reduc
considerabil capacitatea de analiză şi interpretare asupra societăţii neolitice
din arealul luat în considerare. Printre cele mai importante sunt: numărul
redus al săpăturilor efectuate după standarde actuale, publicarea unui număr
restrâns de cercetări şi precaritatea studiilor multidisciplinare (analize
antropologice, arheozoologice, pedologice etc.).
Perioada de început a arheologiei din Bazinul Mureşului Inferior
(din secolul al XIX-lea şi până în preajma primului război mondial) poate fi
caracterizată ca una de pionierat. Acum au fost consemnate numeroase
descoperiri întâmplătoare sau sondaje restrânse (Fig. 2-3). Acestea au fost
publicate în mici note arheologice specifice timpului sau amintite mai târziu
în lucrări de sinteză2. Totodată menţionez numeroasele sondaje efectuate, în
special de către N. G. Kisléghi, care au fost publicate în rapoarte succinte de
săpătură3. Dată fiind epoca, rapoartele întocmite abundă în descrierea
2

Dintre succintele rapoarte arheologice amintesc doar pe cele ale lui Pósta 1899, Reizner
1904, Gubitza 1906, iar printre lucrările de sinteză care menţionează vechile descoperiri se
numără Bognár-Kutzián 1972, ori Lazarovici 1979.
3
Kisléghi 1907.
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artefactelor. Trebuie precizat că în această perioadă identificarea, descrierea
şi publicarea contextelor arheologice preistorice reprezintă o excepţie. În
acest sens amintim cea mai importantă săpătură desfăşurată în această
perioadă, cea de la Čoka „Kremenyák” întreprinsă de către F. Móra între
anii 1907-1913. Móra adoptă sistemul de săpare şi documentare al
nivelurilor orizontale, utilizat cu puţină vreme în urmă de M. Roska la
Periam şi Pecica4. După cum bine se ştie, acest sistem permitea asocierea
artefactelor cu contextele arheologice, care la rândul lor erau documentate şi
ilustrate pe planul fiecărei secţiuni. Cu toate acestea rezultatele săpăturilor
de la Čoka au fost publicate exhaustiv de J. Banner abia în 19605.

Fig. 2. Distribuţia siturilor în funcţie de intervalul cronologic în care au fost descoperite

Fără nici cea mai mică rezervă putem spune că în perioada
interbelică, J. Banner este, de departe, cel mai activ arheolog din zona
studiată. Acesta se impune prin numărul ridicat al săpăturilor efectuate, prin

4

Roska 1912.
Banner 1960. Unele informaţii cu privire la cercetările lui F. Móra sunt amintite şi în
Tömörkény 1913, 70-72.

5
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numeroasele studii redactate, dar şi prin tehnica de săpătură utilizată6. În
toate săpăturile sale se observă un interes constant pentru documentarea
contextelor arheologice, deşi în multe cazuri artefactele descoperite nu pot fi
asociate unor contexte. Pe lângă Banner se remarcă şi M. Roska sau F.
Móra, dar din păcate săpăturile acestora au rămas nepublicate sau au fost
introduse în circuitul ştiinţific cu concursul altor cercetători.
În perioada de după cel de-al doilea război mondial cercetările de
teren şi săpăturile se înmulţesc exponenţial. Acum sunt cercetate obiective
importante, în special tell-uri (Vărşand „Viezurişte”7, Szeged „Lebő
Halom”/„Tápé-Lebő”8, Hódmezővásárhely „Gorzsa”9 etc.), dar sunt
practicate pe scară largă şi sondaje, care au avut scopul de a stabili
importanţa sitului (Chesinţ „Ocob”10, Seleuş „Tell neolitic”11 etc.).
Menţionăm că încă mai sunt practicate cercetări arheologice efectuate de
către amatori (Macea „Topila”12), dar acum sunt întreprinse şi primele
săpături de salvare (Hódmezővásárhely „Gorzsa, Kovács-tanya”13).
Acestora li se pot adăuga şi numeroase situri noi identificate prin cercetări
de suprafaţă. În acest sens îi amintim pe F. Dudaş şi E. D. Pădurean, care
prin munca lor au făcut cunoscute numeroase situri neolitice din judeţul
Arad14. Din punct de vedere al tehnicii de săpătură se poate preciza că şi în
această perioadă unele cercetări nu depăşesc nivelul calitativ al perioadei
interbelice. Un prim punct de referinţă al noilor evoluţii ale tehnicii de
cercetare arheologică o reprezintă săpătura lui J. Korek de la Szeged „Lebő
Halom”/„Tápé-Lebő”15. Acesta utilizează săpătura în suprafeţe, care oferă o
perspectivă mult mai clară asupra realităţilor arheologice. Totodată sunt
documentate toate complexele arheologice identificate. Un alt salt calitativ
6

Banner 1927; Banner 1928a; Banner 1928b; Banner 1929a; Banner 1929b; Banner 1930;
Banner 1931; Banner 1932; Banner 1934a; Banner 1934b; Banner 1935a; Banner 1935b;
Banner, Bálint 1935; Banner 1937a; Banner 1937b; Banner 1937c; Banner 1937d; Banner
1938; Banner 1939; Banner 1940; Banner 1942; Banner 1951; Banner 1954; Banner,
Foltiny 1945; Banner, Párducz 1948; Banner, Korek 1949.
7
Popescu 1956.
8
Trogmayer 1957; Korek 1958; Korek 1960, 44, no. 103; Taf. VII/13-16; VIII; Kalicz,
Makkay 1977, 164, no. 394; Horváth 1987, 33.
9
Gazdapusztai 1963; Horváth 1982; Horváth 1986; Horváth 1987; Horváth 2005.
10
Lazarovici 1979, 190, pct. 21.
11
Dumitraşcu, Ignat 1987.
12
Sava 2009.
13
Gazdapusztai 1957.
14
Dudaş 1970; Pădureanu 1973; Dudaş 1976; Pădurean 1978; Pădurean 1982; Pădureanu
1983; Pădureanu 1985; Pădureanu 1987.
15
Korek 1958.
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al tehnicii de săpătură îl întâlnim în abordarea tell-ului de la
Hódmezővásárhely „Gorzsa”. Aici F. Horváth dezveleşte o importantă
suprafaţă a tell-ului şi se concentrează pe identificarea şi documentarea
detaliată a fiecărui strat arheologic, dar şi a complexelor identificate.
Această tehnică a permis delimitarea clară a fiecărui orizont cronologic al
tell-ului, atât pe plan vertical, cât şi orizontal16. Trebuie să amintim şi o
nouă tehnică de cercetare introdusă în zona studiată de către F. Horváth. Pe
parcursul anilor 1980 acesta a efectuat numeroase carotaje în siturile
neolitice din judeţul Csongrád17. Acest salt calitativ, care a putut fi
observant în rândul tehnicilor de săpătură, poate fi urmărit şi în cazul unor
publicaţii. Un exemplu ilustrativ este raportul săpăturii din 1950 de la
Szeged „Lebő Halom”/„Tápé-Lebő”, întocmit de J. Korek. În multe privinţe
înaltele standarde stabilite de acesta rămân şi astăzi în vigoare. În această
perioadă se înmulţesc rapoartele de săpătură, studiile cu privire la
cronologia descoperirilor şi analizele de sinteză asupra unor regiuni largi.
Deşi numărul rapoartelor de săpătură creşte, situri dintre cele mai
importante precum Hódmezővásárhely „Gorzsa” sunt lipsite de publicarea
exhaustivă a săpăturii.

Fig. 3. Distribuţia siturilor în funcţie de caracterul cercetării şi stiluri ceramice
16
17

Horváth 1982; Horváth 1987; Horváth 2003; Horváth 2005.
Horváth 1988.
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Se poate lesne observa că în perioada înscrisă de anii 1990 şi 2015
au fost continuate unele săpături iniţiate cu câţiva ani înainte, precum
Hodoni „Picioroane”18 sau Hódmezővásárhely „Gorzsa”19. Totodată în acest
interval cronologic se observă o înmulţire a săpăturilor de salvare: Maroslele
„Pana”20 sau Ghiroroc „Balastiera Vest”21 (Fig. 3). Din punct de vedere
publicistic se poate constata că rapoartele unor săpături mai vechi sunt
publicate în această perioadă, precum Iosaş „Anele”22. Deşi multe dintre
cercetările efectuate acum rămân încă inedite, o parte dintre acestea au fost
publicate şi au impus noi standarde pentru Bazinul Mureşului Inferior. În
acest context prin rigurozitate, exhaustivitate şi abordarea multidisciplinară,
monografia sitului neolitic de la Maroslele „Pana”23.
O altă problemă în cercetarea neoliticului din areaul studiat o
reprezintă lipsa analizelor multidisciplinare atât de necesare interpretării
descoperirilor. Cele câteva analize nu pot oferi o perspectivă coerentă
asupra epocii studiate. Printre primele rezultate ale cercetărilor de acest fel
se umără un studiu arheozoologic al materialului osteologic animalier
descoperit în săpătura lui J. Korek de la Szeged „Lebő Halom”/„TápéLebő”24. Odată cu publicarea unei săpături din acelaşi tell, efectuată de O.
Trogmayer putem constata că oasele de animale descoperite au fost
analizate într-un studiu separat, redactat de către S. Bökönyi25. Pe lângă cele
câteva rapoarte de săpătură publicate asupra săpăturilor din tell-ul de la
Hódmezővásárhely „Gorzsa” poate fi menţionat un studiu preliminar al unor
analize efectuate pe ceramică26, o serie de articole dedicate pieselor litice27,
o analiză antropologică, preliminară28 şi un articol dedicat datării absolute a
tell-ului29. Săpăturile de salvare desfăşurate de către G. Goldman la
Battonya „Gödrösök” au fost publicate într-o monografie, iar pe lângă
Draşovean 1991a, 59-60; Draşovean 1991b; Draşovean 1991c; Draşovean 1996, 110, pct.
6, pl. I-III; VII; XII-XIII; XIX/1-2, 4-5; XXXIII-LXIII; Draşovean et al. 1996.
19
Horváth 1982; Horváth 1986; Horváth 1987; Horváth 2005.
20
Paluch 2011.
21
Sava et al. 2015.
22
Luca, Barbu 1994.
23
Paluch 2011.
24
Korek 1958.
25
Bökönyi 1957.
26
Vanicsek et al. 2013.
27
Starnini et al. 2007; Szakmány et al. 2008; Szakmány et al. 2009; Szakmány et al. 2011.
28
Kocsis 1988.
29
Gulyás et al. 2010.
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obişnuitele descrieri ale complexelor şi ale artefactelor, la sfârşitul lucrării
beneficiem de o analiză arheozoologică efectuată de către S. Bökönyi30.
Doresc să precizez că monografia sitului Maroslele „Pana” întocmită de
către T. Paluch reprezintă cel mai complet studiu elaborat asupra unui
obiectiv arheologic din Bazinul Mureşului Inferior. Alături de obişnuitele
descrieri ale complexelor, ilustrarea acestora, discuţiile asupra artefactelor,
au fost efectuate şi numeroase analize multidisciplinare31. Recent un alt
studiu arheozoologic a fost realizat asupra restrânsului lot faunistic
descoperit în aşezarea de la Ghioroc „Balastiera Vest”32.
Cadrul cronologic
Neoliticul din regiunea intracarpatică a beneficiat de-a lungul
timpului de numeroase sisteme cronologice relative, menite să organizeze
informaţia arheologică într-o schemă logică33. Cele trei istoriografii
naţionale (română, maghiară şi sârbă) care au abordat descoperirile neolitice
ale acestui areal, diferă prin importanţa conferită subiectului în cauză, dar şi
prin uniformitatea, ori varietatea opiniilor.
Istoriografia maghiară foloseşte un sistem tripartit atât pentru
neolitic, cât şi pentru eneolitic. De regulă în etapa timpurie a neoliticului
sunt tratate descoperirile asociate ceramicii Starčevo-Körös-Criş34,
neoliticului mijlociu îi aparţin manifestările specifice ceramicii liniare, iar
neoliticului târziu descoperirile asociate ceramicii Tisa, Herpály şi
Csőszhalom (pentru zona estică a Ungariei)35. Putem observa că o parte a
30

Goldman 1984.
Daróczi-Szabó 2011; Kaczanowska et al. 2011; Kreiter et al. 2011; Sándorné Kovács
2011; Sümegi et al. 2011.
32
Pop 2015.
33
Schroller 1933; Berciu, Dumitrescu 1960; Berciu 1961; Vlassa 1964; Horedt 1968;
Lazarovici 1971; Comșa 1972; Lazarovici 1976; Comșa 1974; Vlassa 1976; Lazarovici
1979; Comșa 1982; Comșa 1989; Comșa 1996; Raczky 1991; Parzinger 1993; Maxim
1999; Ursulescu et al. 2001; Lazarovici, Lazarovici 2003; Lazarovici, Lazarovici 2006;
Luca 2006; Luca 2008.
34
De-a lungul timpului istoriografiile naţionale au denumit acest complex neolitic timpuriu
după principalele descoperiri aflate pe teritoriul fiecărei ţări: Starčevo, Körös, Criş (vezi un
istoric al cercetărilor la Raczky 2012). Termenul de Criş folosit de literatura din România
reprezintă o traducere mot-à-mot a termnului Körös, utilizat de I. Kutzián (Kutzián 1944,
Kutzián 1947). Vezi o discuţie asupra terminologiei la Tudorie 2013, 15-18. Recent, D.
Borić şi T. T. Daróczi utilizează termenul de complex ceramic Starčevo-Körös-Criş (Borić
2008; Daróczi 2015).
35
Raczky 1988; Horváth, Hertelendi 1994; Horváth, Simon 2003; Visy 2003; Parkinson
2006, 41-51, Fig. 4.4.
31
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istoriografiei din Serbia, datorită dezvoltării metalurgiei încă din primele
etape ale ceramicii Vinča consideră ca început al eneoliticului etapa Vinča
B2-C sau C36. Pe lângă opinia evocată trebuie pomenită şi cea al lui N.
Tasić, care consideră orizontul ceramicii Tiszapolgár ca debut al
eneoliticului37. Cu toate că nu există un consens în această privinţă, putem
preciza că literatura din Serbia este axată pe două opinii majore. Se poate
constata cu uşurinţă că istoriografia română păstrează o preocupare majoră,
aproape obsesivă, asupra cronologiei relative, dovadă stau numeroasele
studii referitoare la acest subiect38. Totodată am putut constata faptul că
acelaşi autor îşi schimbă sistemul cronologic de la un studiu la altul şi astfel
ajunge ca pe durata activităţii să elaboreze două sau chiar trei sisteme
cronologice relative.
Toate aceste scheme cronologice relative reprezintă o codare
semnatică a unui set de informaţii, un mecanism al cercetătorilor folosit în
vederea organizării informaţiilor existente. Aceste sisteme reflectă o serie de
opţiuni, de cele mai multe ori aleatorii. De fapt reprezintă o perspectivă
contemporană asupra trecutului, o încercare de organizare a acestuia. În
acest sens doresc să punctez că utilizarea unui sistem cronologic relativ
reprezintă doar o opţiune.
Pe parcursul acestei lucrări am încercat să utilizez datele radiocarbon
avute la dispoziţie pentru arealul geografic studiat şi astfel să diminuez, pe
cât posibil, utilizarea cronologiei relative. Cu toate aceste pentru o mai mare
claritate a expunerii, dar şi datorită nivelului actual al cercetării am păstrat
împărţirea tripartită a epocii neolitice. Astfel am asociat neoliticului
timpuriu ceramica Starčevo-Körös-Criş (aprox. 6000-5400 cal BC),
neoliticul mijlociu este definit prin apariţia ceramicii Vinča, Alföld Linear
Pottery (ALP) şi Szakálhát (aprox. 5400/5300-5000 cal BC)39, iar neoliticul
Jovanović 1971; Jovanović 1972; Brukner 1973; Jovanović 1978, 17; Brukner 1990, 131;
Jovanović 1991; Brukner 1992, 145; Jovanović 1992; Jovanović 1993; Jovanović 2002,
137; Brukner 2003.
37
Tasić 1981; Tasić 1982; Tasić 1995.
38
Amintesc doar câteva dintre cele mai relevante lucrări: Berciu, Dumitrescu 1960, 37-71;
Berciu 1961, 13-20, Fig. 1; Horedt 1968; Comșa 1972; Lazarovici 1979; Maxim 1999;
Luca 2006; Ursulescu et al. 2001; Lazarovici, Lazarovici 2006.
39
Una dintre problemele identificate cu care se confruntă cercetarea acestui orizont
cronologic, o reprezintă neclaritatea cronologiei interne a ceramicii Szakálhát (Vezi la Link
2006, 29-32 şi Dammers 2009, 240-241 un sumar al discuţiilor asupra etapei târzii a
ceramicii Szakálhát, astăzi denumită Tisa I). Dacă iniţial nivelurile inferioare ale tell-urilor
au fost considerate Szakálhát târzii sau ca făcând parte din etapa de tranziţie SzakálhátTisa, acum în majoritatea studiilor sunt privite ca Tisa I (Horváth 1989, 87; Kalicz 1989,

36
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târziu este caracterizat prin ceramica Tisa şi Vinča C (aprox. 5000-4500 cal
BC).
Din punct de vedere tradiţional Bazinul Mureşului Inferior comportă
următoarea structură cronologică relativă. Stilul ceramic care îşi face
apariţia odată cu primele semne ale neolitizării acestei regiuni este cunoscut
sub denumirea de Starčevo-Criş, Starčevo sau Körös şi caracterizează etapa
timpurie a neoliticului. Pe parcursul fazei Starčevo-Criş-Körös IIIB se
observă anumite influenţe ale altui tip ceramic, Vinča A, iar acum este
considerat debutul neoliticului mijlociu. Apariţia acestui nou stil a dus la
dezvoltarea unor contexte în care ceramica Starčevo-Criş este asociată cu
cea Vinča A şi ALP. Până în prezent, cea mai reprezentativă aşezare din
acest punct de vedere este cea de la Maroslele „Pana”40. În acelaşi timp în
zona centrală şi sudică a Banatului este răspândită ceramica „Culturii
Banatului”. Această modalitate de decorare îşi are originea, potrivit lui G.
Lazarovici, în amestecul ceramicii Starčevo-Criş-Körös cu Vinča A şi
ceramica liniară41. Aceeaşi mixtură poate fi observată şi în zona nordică a
Banatului, la Maroslele „Pana”. În etapa cronologică ulterioară, StarčevoCriş-Körös IVA-IVB–Vinča A2-A3, se răspândeşte un nou stil ceramic,
denumit Szakálhát. Ulterior, în etapa contemporană ceramicii Vinča B2-C1,
ceramica Tisa devine larg răspândită în acest areal. Trebuie precizat însă că
104-106; Raczky 1989, 235; Raczky 1992, 164-165; Kalicz, Raczky 1990, 13-15).
Cronologia absolută a ceramicii Szakálhát reprezintă un subiect la fel de neclar. Aceasta
deoarece dacă se consideră că nivelurile inferioare alte tell-urilor aparţin Tisei timpurii
atunci datele pe care le avem de la Battonya “Parázs tanya” ne indică intervalul cronologic
aproximativ 5300-5200 cal BC (Horváth, Hertelendi 1994, 118, 124, 125). După cum se
poate observa datele de la Battonya se suprapun peste cele prelevate din nivelurile 17-16 de
la “Tápé-Lebő” (Horváth, Hertelendi 1994, 118, 124, 125), considerate a fi Tisa etapa
timpurie. Într-un studiu mai recent sunt analizate 39 de date Tisa timpurii de la “TápéLebő”, Hódmezővásárhely „Kopáncs-Kökénydomb”, Szegvár „Tűzköves” şi Vésztő
„Mágor” (Yerkes et al. 2009, Fig. 4). Conform autorilor studiului etapa timpurie a ceramicii
Tisa (fostă Szakálhát târzie sau etapa de tranziţie Szakálhát-Tisa) se dezvoltă între 52164856 cal BC. Astfel dacă luăm în considerare faptul că nivelurile inferioare ale tell-urilor
sunt Tisa I, se poate afirma că ceramica Szakálhát se manifestă doar în segmentul
cronologic 5300-5200 cal BC. Pentru acest studiu am integrat ceramicii Szakálhát şi ceea
ce este considerat a fi etapa timpurie a ceramicii Tisa (nivelurile inferioare ale tell-urilor).
După cum bine se poate observa şi în cazul expus, definirea „culturilor arheologice” pe
baza stilurilor ceramice reprezintă un factor care creează constat confuzie în rândul
cercetătorilor. După cum am precizat şi cu altă ocazie (Sava 2015), la nivelul actual al
cercetării conceptul de „cultură arheologică” poate avea doar rolul de comunicare între
specialişti.
40
Paluch 2009; Paluch 2010; Paluch 2011; Paluch 2013.
41
Lazarovici 1991b, 32; Lazarovici, Lazarovici 2006, 208-209.
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spre sudul regiunii se găsesc şi unele comunităţi care adoptă ceramica Vinča
C. Se cuvine să specific că manifestările contemporane ceramicii Tisa şi
Vinča C au fost asociate neoliticului târziu. Apariţia unui nou stil ceramic
(Tiszapolgár), răspândirea cuprului, părăsirea tell-urilor etc. au creat
premisele istoriografice ale definitii unei noi epoci denumite eneolitic, epoca
cuprului sau chalcolithic.
Începând cu a doua jumătate a secolului al XX-lea a fost obţinut un
număr semnificativ de date radiocarbon din siturile neolitice ale Bazinului
Mureşului Inferior42. Cronologia prezentată mai jos se sprijină pe 88 de date
radiocarbon, prelevate din 14 situri.
Făcând abstracţie, pe cât de mult posibil de cronologia relativă se
observă că printre cele mai timpurii date radiocarbon obţinute din situri
neolitice din regiunea intracarpatică se numără cele obţinute din aşezările de
la Deszk “Deszk-I. sz. Olajkút”, Maroslele „Pana” şi Pitvaros “Víztározó”.
Acestea aparţin intervalului cronologic cuprins între aprox. 6000-5800 cal
BC. După cum am precizat mai sus primele comunităţi neolitice folosesc
ceramica Starčevo-Körös-Criş. Conform altor date prelevate (de la Battonya
“Basarága, Lapos-éri-csatorna”, “Kotacpart, Vata-tanya”) ceramica
Starčevo-Körös-Criş rămâne în folosinţă până în jurul datei 5400 cal BC43.
Între aprox. 5400/5300 şi 5200 cal BC apar noi stiluri ceramice reflectate în
aşezări precum Tiszasziget “Ószentiván VIII” (stilul Vinča A), Tiszasziget
“Agyagbánya” (stilul Vinča A), Hódmezővásárhely “Tére-fok” (stilul ALP).
Un exemplu bine documentat este cel al aşezării de la Maroslele „Pana”,
unde comunitatea încă folosea ceramică Starčevo-Criş-Körös, alături de
ceramica Vinča A şi ALP. Conform celor cinci date radiocarbon publicate
de T. Paluch se pare că aşezarea de la Maroslele a funcţionat în intervalul
cronologic 5300-5200 cal BC. Tot în acest interval cronologic a fost datată
aşezarea cu ceramică Szakálhát de la Battonya “Parázs tanya” şi nivelul
inferior de la Szeged „Lebő Halom”/„Tápé-Lebő”. Deosebirea majoră dintre
aceste două aşezări evocate este aceea că Szeged „Lebő Halom”/„TápéPrincipalele studii în care se regăsesc datele radiocarbon din această regiune sunt: Kohl,
Quitta 1963, 299-300; Kohl, Quitta 1964, 315-316; Kohl, Quitta 1970; Chapman 1981;
Benkö et al. 1989; Bowman et al. 1990, 73; Horváth 1991; Hertelendi, Horváth 1992;
Draşovean 1996, 106, Anexa 2; Horváth, Hertelendi 1994, 123; Hertelendi et al. 1995;
Hertelendi et al. 1998; Whittle et al. 2002, 111, 115; Yerkes et al. 2009; Gulyás et al. 2010;
Oross, Siklósi 2012, 134-135; Draşovean 2013a; Draşovean 2013b; Draşovean 2014a;
Draşovean 2014b; Draşovean 2015.
43
Cu toate acestea la Maroslele „Pana”, aşezare datată între aprox. 5300-5200 cal BC, încă
mai sunt prezente fragmente ceramice decorate cu ciupituri, în maniera celor Starčevo-CrişKörös.
42
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Lebő” continuă să fie locuită până în jurul datei 4700 cal BC. În nivelurile
superioare ale acestei aşezări (devenită cu timpul tell) comunitatea renunţă
treptat la ceramica Szakálhát şi adoptă stilul Tisa. Acest nou stil ceramic
caracterizează în întregime tell-ul de la Hódmezővásárhely „Gorzsa” (aprox.
4850-4500 cal BC). Spre sudul regiunii la Hodoni „Picioroane” în prima
etapă de dezvoltare a aşezării (aprox. 4900-4700 cal BC) este utilizată
ceramica Vinča C, iar mai apoi este substituită cu cea Tisa.
Pentru a sintetiza informaţia prezentată menţionez că ceramica
Starčevo-Körös-Criş este folosită în intervalul cronologic aprox. 6000-5400
cal BC (în unele aşezări este folosită chiar şi până în intervalul aprox. 53005200 cal BC), ceramica „Culturii Banatului” se pare că a fost folosită în
intervaul aprox. 5500/5400?-5050/4900 cal BC, ceramica Vinča A şi ALP
între aprox. 5400/5300-5300/5200 cal BC, ceramica Szakálhát între aprox.
5300/5200-5000/4900 cal BC, ceramica Tisa între aprox. 5000/4900-4500
cal BC, iar ceramica Vinča C se dezvoltă între aprox. 4900-4700 cal BC.
Discuţii
Ca urmare a întocmirii repertoriului siturilor neolitice pot fi urmărite
unele evoluţii privitoare la repartiţia acestora pe orizonturi cronologice,
tipuri de descoperiri, perioada efectuării descoperirilor etc. Aceste informaţii
reflectă stadiul actual al cercetării şi vin să completeze informaţiile existente
deja în literatura de specialitate, totodată să ofere unele perspective cu
privire la viitoarele cercetări.

Fig. 4. Distribuţia siturilor în funcţie de stilurile ceramice
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Majoritatea descoperirilor se concentrează pe Valea Mureşului, dar
numărul ridicat de situri comportă o serie de explicaţii. Este posibil ca Valea
Mureşului să fi oferit resurse şi condiţii de mediu superioare celor din Valea
Crişului Alb. De asemenea trebuie luat în calcul şi stadiul cercetărilor. În
ultimii ani am efectuat cerceteri de teren sistematice în Bazinul Crişului Alb
şi am constatat că siturile preistorice sunt mai puţin răspândite aici decât în
Bazinul Mureşului. Din acest motiv înclin să cred că atât resursele, cât şi
paleomediul din Bazinul Mureşului au atras numeroasele comunităţi
neolitice. Distribuţia siturilor în funcţie de încadrarea lor cronologică ne
arată că cele asociate ceramicii Starčevo-Körös-Criş, implicit neoliticului
timpuriu, reprezintă procentul cel mai ridicat. Ca număr de situri atât
neoliticul mijlociu, cât şi cel târziu prezintă cifre aproximativ egale (Fig. 4).
Totodată se poate preciza faptul că cel mai bine cercetat interval cronologic
îl reprezintă neoliticul târziu (Fig. 3). În ceea ce priveşte caracterul
descoperirilor neolitice, majoritatea reprezintă aşezări plane. Unele aşezări
cu ceramică Szakálhát, ca de pildă Hódmezővásárhely „KopáncsKökénydomb” şi Szeged „Lebő Halom”/„Tápé-Lebő” devin ulterior tell-uri,
iar odată cu apariţia ceramicii Tisa, tell-urile sunt larg răspândite în zona
studiată. În toate etapele neoliticului descoperirile funerare au fost
identificate în interiorul aşezărilor, ori în imediata apropiere a acestora (Fig.
5). De asemenea un procent ridicat dintre aceste situri au fost descoperite în
urma cercetărilor survenite în perioada 1947-1989 (Fig. 2).

Fig. 5. Distribuţia siturilor în funcţie de caracterul descoperirii şi stilul ceramic
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Cele 132 de aşezări asociate ceramicii Starčevo-Criş-Körös (aprox.
6000-5400 cal BC) din arealul studiat reprezintă densitatea cea mai mare de
situri neolitice (Fig. 6). În urma analizei distribuţiei acestora am constatat
existenţa a patru clustere delimitate unele de altele prin mari spaţii nelocuite.
Clusterul format din cele mai multe aşezări se află în zona de confluenţă a
Mureşului cu Tisa, pe tronsonul localităţilor Makó-Szeged. Se poate lesne
observa că majoritatea aşezărilor sunt grupate paralel pe râul Tisa. Alte
clustere formate din mult mai puţine aşezări le găsim în jurul localităţilor
Arad-Lipova, altul în depresiunea Gurahonţului, iar altul în jurul localităţii
Vărşand. Această concentraţie neobişnuit de mare de aşezări din zona
vărsării Mureşului în Tisa a fost explicată de T. Paluch prin existenţa unei
foarte bogate reţele hidrografice şi a factorilor de mediu prielnici
comunităţilor umane44.

Fig. 6. Situri neolitice timpurii din Bazinul Mureşului Inferior. 1. Adea „Pădurea Adea”; 2.
Agrișu Mare „Între Văi”; 3. Almaș „300 m sud de locul numit Chetroaie; 4. Ambrózfalva
„Vasúti-dûlő V”; 5. Arad „Aradul Nou-Bufniţ”; 6. Arad „Aradu Nou-Grădina C.A.P.”; 7.
Arad „Strada Voievod Moga”; 8. Battonya „Basarága, Lapos-éri-csatorna”; 10. Beba
Veche; 11. Beșenova Veche (azi Dudeştii Vechi) „Islaz”; 12. Beșenova Veche (azi Dudeştii
Vechi) „Movila Mare”; 13. Beșenova Veche (azi Dudeştii Vechi) „Bucova III”; 14.
Beșenova Veche (azi Dudeştii Vechi) „Bucova IV”; 15. Beșenova Veche (azi Dudeştii
Vechi) „Bucova VI”; 16. Cicir „Sălciile lui Muchi”; 17. Deszk „Deszk-I. sz. Olajkút”; 18.
Deszk „Deszk B, C, E”; 19. Deszk „Deszk G”; 20. Deszk „I/Okopi-dûlő”; 21. Deszk
„Ordos csatornánál”; 22. Ferencszállás „Somogyi-dûlő”; 23. Gerla „Fácántelep”; 24. Gerla
44
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„Icce part I”; 25. Gerla „Icce part II”; 26. Ghioroc „Balastiera Vest”; 27.
Hódmezővásárhely „Batida II”; 28. Hódmezővásárhely „Batida IV”; 29.
Hódmezővásárhely „Batida, Magony-tanya”; 30. Hódmezővásárhely „Bodzáspart-Banga
major”; 31. Hódmezővásárhely „Bodzáspart-Pap bognár földje/Pap tanya”; 32.
Hódmezővásárhely „Bőve-halom II”; 33. Hódmezővásárhely „Csomorkányi oldal VII”; 34.
Hódmezővásárhely „Dilinkai temető”; 35. Hódmezővásárhely „Gorzsa III”; 36.
Hódmezővásárhely „Gorzsa, V. homokbánya”; 37. Hódmezővásárhely „Gorzsa, Kovácstanya”; 38. Hódmezővásárhely „Gorzsa, Molnár-tanya”; 39. Hódmezővásárhely „Gorzsa,
Pócsy-tanya”; 40. Hódmezővásárhely „Gorzsa-Vermeshalom”; 41. Hódmezővásárhely
„Hámszárító csárda”; 42. Hódmezővásárhely „Ifjúság útja, Halász porta”; 43.
Hódmezővásárhely „Kenyere ér déli partja XI”; 44. Hódmezővásárhely „Kenyere ér déli
partja XII”; 45. Hódmezővásárhely „Kenyerehát-Tóbiás major”; 46. Hódmezővásárhely
„Kerek
Szikáncs-Nádas-halom”;
47.
Hódmezővásárhely
„Kingéc
I”;
48.
Hódmezővásárhely „Kingéc II”; 49. Hódmezővásárhely „Kingéc III”; 50.
Hódmezővásárhely „Kopáncs IV”; 51. Hódmezővásárhely „Kopáncs V”; 52.
Hódmezővásárhely „Kopáncs VII”; 53. Hódmezővásárhely „Kopáncs, Homokbánya” ; 54.
Hódmezővásárhely „Kopáncs-Koncz major”; 55. Hódmezővásárhely „Kopáncs, Kovács
major”; 56. Hódmezővásárhely „Kopáncs, Técsy major”; 57. Hódmezővásárhely „Kopáncs,
Zsoldos major”; 58. Hódmezővásárhely „Kotacpart”; 59. Hódmezővásárhely „Kotacpart,
Vata-tanya”; 60. Hódmezővásárhely „Külső Batida, Makkos, Tölgyes erdő”; 61.
Hódmezővásárhely „Laktanya”; 62. Hódmezővásárhely „Nagysziget I”; 63.
Hódmezővásárhely „Nagysziget II”; 64. Hódmezővásárhely „Nagysziget IV”; 65.
Hódmezővásárhely „Nagysziget VIII”; 66. Hódmezővásárhely „Nagysziget X”; 67.
Hódmezővásárhely „Nagysziget XI”; 68. Hódmezővásárhely „Nagysziget XII” ; 69.
Hódmezővásárhely „Nagysziget XIII”; 70. Hódmezővásárhely „Nagysziget XVI”; 71.
Hódmezővásárhely „Nagysziget XVII”; 72. Hódmezővásárhely „Nagysziget XXI”; 73.
Hódmezővásárhely „Petőfi Sándor utca”; 74. Hódmezővásárhely „Solt Palé, Égető-tanya”;
75. Hódmezővásárhely „Szakálhát, Bakay-tanya”; 76. Hódmezővásárhely „Szoboszlai
utca”; 77. Hódmezővásárhely „Tuhutum utca”; 78. Iermata Neagră „Sit 1” ; 79. Iermata
Neagră „Sit 2”; 80. Iermata Neagră, „Sit 7/Biserica Reformată”; 81. Iosaş „Anele”; 82.
Kiszombor „Kiszombor D”; 83. Kiszombor „Kiszombor 65”; 84. Kiszombor „Kiszombor
80”; 85. Klárafalva „Vasút utca or Deszk-Kübekházi út job oldala”; 86. Makó „Fekete
Mocsár I”; 87. Makó „Járandó”; 88. Makó „Pap-hát IV”; 89. Magyarcsanád „Szent Gellért
híd, Vámház”; 90. Maroslele „Arany János utca 19”; 91. Maroslele „Faluszéle”; 92.
Maroslele „Gazdag-tanya”; 93. Maroslele „Gyûrûs-dûlő I”; 94. Maroslele “Gyûrûs-dûlő
III”; 95. Maroslele „Kingéc”; 96. Maroslele „Kislele II”; 97. Maroslele „Kislele IV”; 98.
Maroslele „Lóci-tanya I”; 99. Maroslele „Lóci-tanya II”; 100. Maroslele „Maroslele-Makói
út”; 101. Maroslele „Pana”; 102. Maroslele „Pernye-hát”; 103. Maroslele „Simon-tanya”;
104. Maroslele „Sportpálya”; 105. Maroslele „Takács Imre telke”; 106. Maroslele
„Vásárhelyi utca 72-79”; 107. Nagyér „Kádár-dûlő I”; 108. Pecica „Forgaci”; 109. Pecica
„Smart Diesel”; 110. Pitvaros „Víztározó”; 111. Rădești „Măgureaua”; 112. Szeged
„Szőreg, Téglagyár”; 113. Szeged „Lebő Halom”/„Tápé-Lebő”; 114. Szeged „TápéMalajdok II”; 115. Szeged „Tápé-Vetyehát”; 116. Tiszasziget „Agyagbánya, északi gödör”;
117. Tiszasziget „Andróé-alja/Ószentiván VIII”; 118. Tiszasziget „Csürü-föld I”; 119.
Tiszasziget „Csürü-föld II”; 120. Tiszasziget „Jató II”; 121. Tiszasziget „Kónya-tanya”;
122. Tiszasziget „Papok földje”; 123. Tiszasziget „Szécsi-tanya”; 124. Tiszasziget
„Szélmalom domb I/Ószentiván I”; 125. Tiszasziget „Szélmalom domb II/Ószentiván II”;
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126. Tiszasziget „Szüget-tető”; 127. Tiszasziget „Templom domb/Ószentiván III”; 128.
Tiszasziget „Térvár-Fehér-part II”; 129. Tiszasziget „Sziget-alja”; 130. Tiszasziget „Új
major/Felgyő-Új major”; 131. Vărşand „La 3 km nord-est de centrul localităţii”; 132.
Vărşand „Vezeristyehalom”.

Din punct de vedere al dimensiunilor, majoritatea aşezărilor neolitice
timpurii se întind pe o suprafaţă cuprinsă între 1 şi 4 hectare. Cele mai
multe, au fost identificate prin cercetări de teren şi astfel nu a putut fi
surprinsă observaţii de altă natură. Cu toate că numărul aşezărilor este
ridicat, informaţiile privitoare la locuinţe, alte complexe arheologice,
organizare internă etc. sunt lacunare.
În aşezări precum Iosaş „Anele”45, Ghioroc „Balastiera Vest”46 sau
Hódmezővásárhely „Gorzsa, Kovács-tanya”47 locuinţele au fost identificate
prin aglomerări de ceramică, oase, pietre şi mici bucăţi de chirpici. Puţinele
urme de chirpici rezultate în urma incendierii şi lipsa gropilor de pari mă
duce cu gândul mai degrabă la amenajări superficiale, probabil
asemănătoare unor adăposturi sau colibe. Un exemplu inedit de locuinţă este
cel de la Hódmezővásárhely „Kotacpart, Vata-tanya”48, cu pereţi ridicaţi
probabil din împletitură de nuiele, lutuite. Cât priveşte structura internă a
aşezărilor, informaţiile sunt vagi. La Iosaş „Anele”, S. A. Luca a
documentat existenţa a doar trei locuinţe în toată aşezarea. Pe baza
numeroaselor piese litice descoperite printre urmele locuinţelor, autorul
săpăturii înclină să creadă că avem de-a face cu o „locuire sezonieră a unor
indivizi specializaţi în prelucrarea, prin cioplire şi şlefuire a pietrei”49. Cele
27 de locuinţe documentate la Pitvaros „Víztározó”50 indică clar faptul că
aşezările diferă atât ca mărime, organizare, funcţiuni şi durata de utilizare.
Pe lângă aşezările descrise mai sus au fost identificate şi 42 de
descoperiri cu caracter funerar51. Astfel de complexe arheologice sunt
cunoscute în interiorul a nouă aşezări din zona studiată. În majoritatea
cazurilor defuncţii au fost depuşi chiriciţi în diferite gropi menajere sau cu
45

Luca, Barbu 1994.
Sava et al. 2015.
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Gazdapusztai 1957.
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Banner 1932; Banner 1934a; Banner 1935a.
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Luca, Barbu 1994, 15.
50
Paluch 2012a, 311, Cs141; Raczky 2012, 22. De la P. Raczky aflăm că cele 27 de
locuinţe, încă nepublicate, au fost dispuse în şiruri şi au fost identificate pe o suprafaţă de
6000 m2; din punct de vedere stratigrafic au fost identificate patru niveluri.
51
Pentru o discuţie detaliată asupra descoperirilor funerare neolitice timpurii vezi Paluch
2007.
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alte utilităţi. Dintre aceştia doar doi au avut inventar, un vas, respectiv o
brăţară Tridacna. Un caz interesant îl reprezintă mormântul triplu de la
Hódmezővásárhely „Kotacpart-Vata-tanya”. Defuncţii, de sex masculin, au
fost depuşi cu faţa în jos. O situaţie asemănătoare o întâlnim şi la
Hódmezővásárhely „Kopáncs-Zsoldos-tanya” unde două schelete de copii
au fost descoperite în aceeaşi groapă. Alături de aceste morminte de
înhumaţie putem semnala un vas antropomorf de la Hódmezővásárhely
„Gorzsa, Kovács-tanya” în care au fost păstrate oase ale craniului unui
individ în vârstă de 60 de ani.
Cercetările întreprinse în aşezările neolitice timpurii au dus la
identificarea şi publicarea a numeroase piese litice, printre care diverse
lame, topoate sau râşniţe. Printre cele mai caracteristice artefacte
confecţionate din oase se numără „lingurile”, împungătoarele şi acele.
Ceramica descoperită în cantităţi impresionante aparţine unui singur stil
ceramic - Starčevo-Körös-Criş. Alături de ceramică sunt dezvelite în
cantităţi consistente diverse reprezentări antropomerfe sau zoomorfe, dar şi
diverse tipuri de lămpi52, greutăţi de lut, „pintandere”, ori fusaiole.
Odată cu apariţia noilor stiluri ceramice („Cultura Banatului”, ALP,
Szakálhát, Vinča A) care se dezvoltă în intervalul aprox. 5400-5000 cal BC
(neoliticul mijlociu) se observă o scădere a numărului aşezărilor (Fig. 7).
Printre posibilele cauze se numără şi stadiul actual al cercetărilor şi al
publicării descoperirilor. Numărul atât de mare de situri neolitice timpurii,
în comparaţie cu celelalte etape cronologice ale neoliticului necesită unele
explicaţii. Începând cu anii 1970 Universitatea din Szeged a condus un
proiect de cercetări de suprafaţă sistematice. Studenţii interesaţi de
arheologie îşi întocmeau lucrarea de licenţă din propriile cercetări de teren
efectuate în judeţul Csongrád. În acest fel au fost identificate un număr
foarte mare de situri. Din păcate aceste lucrări de licenţă au rămas
nepublicate. Cu ocazia întocmirii repertoriului descoperirilor StarčevoKörös-Criş din judeţul Csongrád, T. Paluch prelucrează aceste date
inedite53. Cu siguranţă că numărul de situri neolitice mijlocii şi târzii vor
creşte considerabil în cazul în care aceste cercetări inedite vor fi publicate.

Aceste lămpi sunt denumite, impropriu, în literatură „altăraşe” şi sunt atribuite ex officio
artefactelor „de cult”, fără a aduce dovezi clare în acest sens.
53
Paluch 2012a. Pe lângă siturile neolitice timpurii repertoriate de T. Paluch, au fost
publicate sub forma unui repertoriu succint şi cele din prima etapă a epocii târzii a
bronzului (Sánta 2004).
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Fig. 7. Situri neolitice mijlocii din Bazinul Mureşului Inferior. Descoperiri asociate
ceramicii „Culturii Banatului”: 1. Bodrogu Nou „Către Vale”; 2. Firiteaz „Sodol”; 3.
Vinga „La Izvor”; 4. Vinga „Pârâul Raţelor”. Descoperiri associate ceramcii Vinča A: 5.
Tiszasziget „Agyagbánya”; 6. Tiszasziget „Ószentiván VIII”; 7. Tiszasziget „Site 19”; 8.
Tiszasziget „Site 20”; 9. Tiszasziget „Site 42”. Descoperiri associate ceramcii Szakálhát:
10. Arad „Grădişte 2/Curtea fostei întreprinderi Drumuri şi poduri municipale Arad”; 11.
Arad „Grădişte 3”; 12. Battonya „Parázs tanya”; 13. Battonya „Vidpart”; 14. Beșenova
Veche „Movila Mare”; 15. Deszk „Deszk A”; 16. Dud „Valea Lugojului”; 17.
Hódmezővásárhely „Barcirét”; 18. Hódmezővásárhely „Szakálhát”; 19. Păuliş; 20. Szeged
„Siróhalom”; 21. Szeged „Lebő Halom”/„Tápé-Lebő”; 22. Şeitin „Tăietură”; 23. Vărşand
„Viezurişte”. Descoperiri asociate ceramicii „neolitice mijlocii” (fără încadrare stilistică):
24. Arad „Strada Ana Ipătescu”; 25. Beliu „Dealul Viilor”; 26. Camna „Breniz”; 27. Cuied
„Locul lui Ştefan Simion”; 28. Hódmezővásárhely „Tére-fok”; 29. Maroslele „Pana”; 30.
Pecica „Est/Smart Diesel”; 31. Sebiş „Culmea dealului din nordul oraşului”; 32. Şofronea.

Cu toate acestea se poate observa o distribuţie mult mai egală a
aşezărilor în teritoriu şi nu mai putem vorbi de clustere compacte precum în
cazul aşezărilor asociate ceramicii Starčevo-Criş. Prin urmare, în neoliticul
mijlociu se disting trei clustere în care aşezările sunt mult mai răsfirate. Se
păstrează clusterul de la confluenţa Mureşului cu Tisa, poate fi identificat
încă unul format din mai multe aşezări disipate din jurul Aradului şi un al
treilea situat la ieşirea Crişului Alb din depresiunea Gurahonţului (Fig. 7).
Singurele informaţii cu privire la dimensiunile şi organizarea internă
a unei aşezări neolitice mijlocii, provin din săpătura de salvare desfăşurată la
Maroslele „Pana”, care a dus la dezvelirea unei părţi importante din aceast
sit. S-a constatat că pe latura estică locuirea a fost delimitată printr-un şanţ,
care probabil avea multiple întrebuinţări. În centrul suprafeţei a fost
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delimitată o structură, care poate fi interpretată ca locuinţă. În jurul acesteia
au fost descoperite gropi cu diverse utilizări, dar şi câteva fântâni. Porţiunea
cercetată poate fi interpretată ca o gospodărie întinsă, ce a fost locuită pe o
durată de aprox. 25-30 de ani54.
Deşi numărul locuinţelor documentate care aparţin acestui interval
cronologic sunt restrânse ca număr, se pot observa schimbări majore al
sistemului de construcţie şi al dimensiunilor, faţă de perioada precedentă. La
Battonya „Parázs”55 sunt cunoscute două locuinţe ce ocupă o suprafaţă de
36 m2, respectiv 53,6 m2, iar la Battonya „Vidpart”56 a fost descoperită o
locuinţă cu suprafaţa de 120 m2. Cercetările întreprinse la Maroslele „Pana”
a dus la documentarea unei structuri ce poate fi interpretată ca locuinţă, cu o
suprafaţă de 40 m2. Ca formă, acestea sunt dreptunghiulare, excepţie face
locuinţa nr. 9 de la Battonya „Parázs”, care prezintă o formă trapezoidală.
Din punct de vedere al tehnicii de construcţie nu se observă o uniformitate,
dar toate dau impresia unor cladiri solide, construite temeinic. În jurul
locuinţei nr. 5 de la Battonya “Parázs” au fost descoperite gropi de pari, care
denotă faptul că pereţii au fost ridicaţi pe o structură robustă, iar în cazul
locuinţei nr. 9 din aceeaşi aşezare s-a păstrat şanţul de fundaţie. Deşi
săpăturile lui F. Horváth din tell-ul de la „Tápé-Lebő” au rămas nepublicate,
acesta descrie pe scurt modalitatea de construcţie a unor locuinţe din faza A:
„timber-post-structured houses with no clay-packed floors”57. Cât priveşte
locuinţa de la Maroslele „Pana” au fost documentate doar gropile de par
dispuse pe două şiruri paralele, iar T. Paluch presupune existenţa unei
construcţii dispuse de-a supra solului.
Din studiul pieselor litice de la Maroslele „Pana” s-a constatat că
cele 989 de pietre cioplite şi 12 fragmente de râşniţă care fac parte din
umplutura complexului 85, se aflau în poziţie secundară. Piesele provin din
zona unui atelier de prelucrare a pietrei şi din unele zone de prelucrare a
altor materii prime situate în jurul locuinţelor. De asemenea pe baza
distribuţiei orizontale a complexelor ce au conţinut piese litice se poate
preciza că prelucrarea acestor artefacte avea loc la nivelul de „household
cluster”, iar zonele de prelucrare se intercalau cu cele de folosire şi
reparare58.
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Fig. 8. Situri neolitice târzii din Bazinul Mureşului Inferior. Descoperiri asociate ceramicii
Tisa: 1. Battonya „Gödrösök”; 2. Beşenova Veche (azi Dudeştii Vechi) „Movila Mare”; 3.
Beşenova Veche (azi Dudeştii Vechi); 4. Cenad; 5. Chesinţ „Ocob”; 6. Comăneşti „Vechiul
Cimitir”; 7. Čoka „Kremenyák”; 8. Cuied „Dâmbul Bobii”; 9. Deszk „Ordos”; 10. Hodoni
„Picioroane”; 11. Hódmezővásárhely „Gorzsa”; 12. Hódmezővásárhely „KopáncsKökénydomb”; 13. Hódmezővásárhely „Szakálhát-Bakay tanya”; 14. Lipova „Hodaie”; 15.
Macea „Topila”; 16. Olari „Movilă”; 17. Sânnicolau Mare; 18. Sânpetru German
„Cărămidărie”; 19. Sânpetru German „Fântâna Vacilor”; 20. Seleuş „Tell neolitic”; 21.
Srpski Krstur „Bajir”; 22. Szeged „Lebő Halom”/„Tápé-Lebő”; 23. Şiria „Gropile
Nemţeşti”; 24. Tiszasziget „Site 3”; 25. Tiszasziget „Site 19”; 26. Tiszasziget „Site 31”; 27.
Tiszasziget „Site 32”; 28. Tiszasziget „Site 36”; 29. Vărşand „Viezurişte”; 30.
Vladimirescu „La nord de fostul combinat chimic”. Descoperiri asociate ceramicii Vinča
C: 31. Arad „Aradul Nou-Bufniţ”; 32. Comlăuş; 33. Corneşti „Ferma Reiter”; 34. Corneşti
„Iugosloveni”; 35. Hodoni „Picioroane” (10).

Dacă în etapa precedentă (neoliticul timpuriu) se remarcă o
uniformitate a ceramicii, acum comunităţile adoptă noi stiluri ceramice. În
intervalul 5400/5300-5200 cal BC unele comunităţi încă mai păstrează
elemente ale ceramicii Starčevo-Körös-Criş, dar adoptă şi noile stiluri Vinča
A şi ALP. Relevantă în acest caz este aşezarea de la Maroslele „Pana” unde
a fost documentată pe larg această situaţie59. Tot acum apare şi ceramica
„Culturii Banatului” care este răspândită în zona central-sudică a regiunii.
Ulterior devine larg folosită ceramica Szakálhát (aprox. 5300/52005000/4900 cal BC). Artefactele cele mai des întâlnite în aşezări sunt piese
O situaţie asemănătaore, dar mult mai puţin documentată întîlnim şi la Bodrogu Nou
„Către Vale” (Luca 1985).
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litice, ca de pildă lame şi topoare, dar şi diverse ace confecţionate din os.
Acestora li se adaugă puţinele statuete antropomorfe. În acest context
trebuie remarcat numărul redus de artefacte (exceptând ceramica) publicate
din această etapă cronologică.
Fenonenul apariţiei tell-urilor neolitice reprezintă un subiect vast
studiat în literatura de specialitate60. În Bazinul Mureşului Inferior primele
tell-uri se dezvoltă din aşezările asociate ceramicii Szakálhát. După cum s-a
putut observa, majoritatea aşezărilor neolitice mijlocii nu sunt locuite şi pe
parcursul neoliticului târziu, cu unele excepţii. Nivelul inferior al tell-ului de
la Szeged „Lebő Halom”/„Tápé-Lebő” este asociat ceramicii Szakálhát.
Datele radiocarbon obţinute indică faptul că aşezarea evoluează în intervalul
aprox. 5300-4700 cal BC. Săpăturile efectuate de-a lungul timpului aici au
putut documenta transformarea ceramicii Szakálhát în cea Tisa. Situaţii
asemnănătoare întâlnim şi în cazul tell-ului de la Vărşand „Viezurişte”, dar
şi în alte tell-uri din afara regiunii studiate61.
Aşezările neoliticului târziu (aprox. 5000-4500 cal BC) sunt la fel de
numeroase precum cele din etapa cronologică precedentă. În dispunerea
geografică a acestora se perpetuează preferinţa pentru zona de câmpie. Din
descoperirile repertoriate nu se pot distinge eventuale clustere, deşi se
observă o mai mare concentraţie în sud-estul Câmpiei Crişurilor (Fig. 8).
Din câte a putut stabili F. Horváth prin cercetarea tell-ului de la
Hódmezővásárhely „Gorzsa”, suprafaţa aşezării din faza C, cea mai extinsă,
ajunge la o suprafaţă aproximativă de 3,5 ha, din totalul estimat de 7 ha a
întregului tell-ului. Alte aşezări intens cercetate sunt cele de la Hodoni
„Picioroane”, care a acoperit o suprafaţă de doar aprox. 0,3 ha, şi cea de la
Čoka „Kremenyák” care se extinde pe aprox.1 ha.
În această etapă cronologică se dezvoltă aşezările de tip tell, care
alături de aşezările plane formeză un peisaj complex. Până în prezent au fost
repertoriate în Bazinul Mureşului Inferior opt tell-uri (Beşenova Veche
„Movila Mare”, Čoka „Kremenyák”, Hódmezővásárhely „Gorzsa”,
Hódmezővásárhely „Kökénydomb”, Macea „Topila”, Seleuş „Tell neolitic”,
Szeged „Lebő Halom”/„Tápé-Lebő”, Vărşand „Viezurişte”). Dintre acestea,
nivelurile inferioare ale celor de la Hódmezővásárhely „Kökénydomb”,
Szeged „Lebő Halom”/„Tápé-Lebő”, Vărşand „Viezurişte” şi eventual cel
de la Seleuş „Tell neolitic” au fost constituite încă din etapa cronologică
Vezi cele mai noi lucrări de sinteză: Gogâltan 2003; Link 2006; Rosenstock 2009;
Kienlin 2012; Kienlin 2015.
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Öcsöd „Kováshalom” (Raczky 1987); Szeghalom „Kovácshaom” (Gyucha et al. 2015);
Szegvár „Tűzköves” (Korek 1987); Vésztő „Mágor” (Hegedűs, Makkay 1987).
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contemporană ceramicii Szakálhát. Cu toate că W. A. Parkinson a încercat
să demonstreze pentru zona Crişurilor că tell-urile reprezintă aşezări
centrale, în jurul cărora „roiesc” o serie de aşezări secundare62, acest model
nu pare a fi răspândit în Bazinul Mureşului Inferior.
În mai multe cazuri se constată faptul că aceste aşezări sunt
delimitate prin şanţuri de dimensiuni variabile63. Cel mai bine documentat
exemplu este, şi de această dată, Hódmezővásárhely „Gorzsa”, unde aproape
fiecare fază a aşezării a fost delimitată de un şanţ. Conform săpăturii,
şanţurile nu împrejmuiesc întreaga aşezare ci doar părţi ale acesteia. De
asemenea dovezile existente sugeresază faptul că locuinţele au fost dispuse
în jurul unui loc central64. Cu toate că tell-ul de la Gorzsa este cel mai bine
studiat sit neolitic din Bazinul Mureşului Inferior organizarea internă a
acestuia nu trebuie extrapolată şi în cazul altor aşezări.
Numeroasele săpături efectuate au dezvelit un număr important de
locuinţe şi alte complexe arheologice. Din publicaţiile existente avem
informaţii cu privire la 40 de locuinţe asociate ceramicii Tisa. În cele mai
multe cazuri, locuinţele sunt de suprafaţă şi au forma dreptunghiulară.
Suprafeţele acestora variază de la 6,615 m2 la 260 m2, dar majoritatea se
încadrează între 15 şi 30 m2. De regulă, sunt compuse dintr-o singură
încăpere, care conţine câte o vatră sau o groapă. Locuinţa nr. 2 de la
Hódmezővásárhely „Gorzsa” reprezintă cea mai impresionantă structură
dezvelită până în prezent, dar care reprezintă o excepţie. Aceasta păstrează
dimensiuni impresionante (20 × 12,8/13 m = 260 m2), este compusă din şase
încăperi, fiecare dintre acestea conţinând câte un cuptor sau o vatră. Autorul
săpăturii argumentează înspre o funcţie sacră a încăperii nr. 3, datorită
numeroaselor artefacte „speciale” identificate aici65.
Cercetările sistematice din tell-urile neoliticului târziu au dus la
identificarea a 48, eventual 50 de morminte (dacă adăugăm şi cele două

Parkinson 2002; Parkinson 2006. Datorită insuficientelor cercetări ale aşezărilor plane
(contemporane cu diferitele niveluri ale tell-urilor), dar şi a lipsei publicării detaliate a
cercetărilor întreprinse în tell-urile din zona intracarpatică, nu se poate preciza cu
certitudine relaţia dintre tell-uri şi aceste aşezări. Cu atât mai mult, la nivelul actual al
cercetării nu poate fi susţinut pentru neoliticul târziu din zona intracarpatică modelul
prezentat de W. A. Parkinson, în care tell-urile reprezentă punctul central al unui sistem
economic sau de altă natură.
63
Vezi în Horváth 1988 o discuţie asupra acestor şanţuri.
64
Horváth 1987, 36.
65
Horváth 1987, 44. Până la publicarea integrală a inventarului acestei structuri
excepţionale, rămân rezervat în privinţa funcţiei sacre a încăperii nr. 3.
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incerte de la Szeged „Lebő Halom”/„Tápé-Lebő” M 33 şi M 35)66. Defuncţii
au fost depuşi în poziţie chircită, având diferite orientări. Majoritatea
acestora au avut depus inventar funerar, ce a constat în câte unul sau două
recipiente ceramice, mici lame de obsidian, mărgele, brăţări confecţionate
din diverse tipuri de scoici, ori inele din os. Mai rar putem găsi ca inventar
funerar topoare prelucrate din patră şlefuită sau artefacte din cupru. În două
cazuri au fost identificate dovezi ale unei structuri din lemn, care delimitau
mormintele M 3 de la Hódmezővásárhely „Kopáncs-Kökénydomb” şi M 51
de la Hódmezővásárhely „Gorzsa”67.
Cercetările lui F. Horváth de la Hódmezővásárhely „KopáncsKökénydomb” şi Hódmezővásárhely „Gorzsa” (faza B) au demonstrat că
mormintele a fost identificate în afara aşezării propriu-zise, dar pe suprafaţa
tell-ului68. La „Gorzsa” mormintele au fost săpate în depunerile nivelului
anterior, în aşezarea corespunzătoare fazei C. Totodată existenţa acestui
grup de morminte sugerează că ulterior fazei C aşezarea îşi schimbă
amplasamentul. Deşi în săpătura lui F. Horváth nu a fost surprinsă aşezarea

Conform opiniei lui F. Horváth la Hódmezővásárhely „Gorzsa” au fost descoperite 50 de
morminte. Dintre acestea avem informaţii disparate cu privire la şapte morminte. Pe lângă
informaţiile cu privire la mormintele de la Hódmezővásárhely „Gorzsa”, amintite mai sus,
beneficiem şi de o prezentare generală a acestora. Mormintele de aici au fost orientate SENV şi toţi defuncţii depuşi chiriciţi, femeile pe partea stângă, iar bărbaţii pe dreapta.
Aproximativ o treime dintre defuncţi au avut ca inventar funerar vase, depuse lângă craniu.
Pe lângă ormanente personale, mormintele de femei au conţinut ace confecţionate din os,
iar într-unul dintre mormintele de bărbat a fost descoperită o măciucă din marmură. În
câteva morminte au fost identificaţi mici bulgări de ocru roşu, depuşi lângă craniu şi
membrele inferioare. Cât priveşte încadrarea cronologică a acestor morminte F. Horváth le
consideră a aparţine orizontului „the beginning of the Proto-Tiszapolgár phase”, deci faza B
a tell-ului (Horváth 1987). D. Diaconescu consideră mormintele M 2, M 17, M 28, M 29, M
36, M 41 ca aparţinând etapei timpurii Tiszapolgár (Diaconescu 2013, 41). Conform datelor
radiocarbon M 17 aparţine intervalului cronologic 4685-4499 cal BC, M 28 a fost datat
între 4620-4458 cal BC, M 29 în intervalul 4716-4546 cal BC, iar M 40 între 4686-4480?
Cal BC (Diaconescu 2013, 46). Până la publicarea integrală a mormintelor cercetate de F.
Horváth, dar şi până la o definire suficientă a aşa-numitului orizont Proto-Tiszapolgár,
discuţiile referitoare la încadrarea cronologică relativă a cimitirului de la
Hódmezővásárhely „Gorzsa” sunt redundante. Este cert faptul că tell-ul de la Gorzsa a fost
locuit şi în etapa denumită Proto-Tiszapolgár (faza A a tell-ului) (Horváth 1987, 37), iar
datele radiocarbon arată faptul că tell-ul a fost locuint până în jurul datei 4495 cal BC
(Yerkes et al. 2009, 1079, fig. 5).
67
Horváth 1992.
68
Horváth 1992.
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din faza B, contemporană cimitirului, acesta presupune pe baza rezultatelor
săpăturii lui G. Gazdapusztai că se află pe latura nordică a tell-ului69.
Pe lângă cele expuse în rândurile precedente cu privire la neoliticul
târziu, mai pot fi adăugate numărul mare de artefacte confecţionate din
pietră, os şi ceramică. Totodată această perioadă se desprinde faţă de cele
precedente prin diversitatea fără precedent a artefactelor. Relevante în acest
sens rămân cele două „depozite” descoperite în tell-ul de la Čoka, care
însumează aproape 4000 de obiecte de podoabă70.
Concluzii
Epoca neolitică din Bazinul Mureşului Inferior a beneficiat de
cercetări ample, pe care se sprijină cercetarea prezentă. Cu toate acestea am
avut la dispoziţie un număr restrâns de publicaţii monografice ale siturilor
neolitice. Datorită existenţei tell-urilor neolitice târzii, o bună parte din
resursele ştiinţifice au fost direcţionate pe cercetarea acestora. În acest sens
amintesc cercetările sistematice, conduse de F. Horváth, desfăşurate în
siturile din judeţul Csongrád.
La nivelul actual al cercetării se pot desprinde unele trăsături, care se
integrează în traiectul macro-regional general al evoluţiei neoliticului.
Desigur că Bazinul Mureşului Inferior prezintă şi unele trăsături particulare,
care ţin de stadiul cercetării şi poziţionarea geografică a zonei (la confluenţa
impulsurilor venite dinspre nord, sud şi est).
După datele radiocarbon avute la dispoziţie neoliticul timuriu,
caracterizat prin utilizarea ceramicii Starčevo-Criş-Körös, se desfăşoară în
intervalul aprox. 6000-5400 cal BC. În această perioadă numărul aşezărilor
este foarte ridicat, fiind dispuse în patru clustere despărţite de distanţe mari,
nelocuite. Aşezările sunt deschise şi până în prezent nu au fost identificate
urme de fortificare sau îngrădire. De asemenea am observat că acestea diferă
atât ca mărime, cât şi ca organizare internă sau durata utilizării. Suprafaţa
medie a aşezărilor este cuprinsă între 1 şi 4 ha. În majoritatea cazurilor
aşezările şi construcţiile prezintă un aspect efemer, dar trebuie amintită şi
aşezarea de la Pitvaros „Víztározó”, compusă din 27 de locuinţe. Locuinţele
au, în cele mai multe cazuri, dimensiuni restrânse. Până în prezent nu au fost
identificate urme de organizare internă a aşezărilor. Cât priveşte
descoperirile funerare, cei 42 de defuncţi au fost depuşi în gropi menajere
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Horváth 1987, 36.
Raczky 1994.
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sau de altă natură, în interiorul aşezărilor, iar foarte puţini dintre aceştia
prezintă inventar funerar.
Neoliticul mijlociu se desfăşoară în intervalul aprox. 5400-5000 cal
BC, perioadă în care stiluri ceramice precum Vinča A, ALP şi „Cultura
Banatului” sunt utilizate concomitent de comunităţile neolitice. Cu toate
acestea în intervalul cronologic aprox. 5300-5200 cal BC ceramica
Starčevo-Criş-Körös este încă folosită alături de stiluri mai noi, în aşezări ca
de pildă cea de la Maroslele „Pana”. Ulterior acestei etape cronologice
comunităţile din acest areal încep să utilizeze ceramica Szakálhát, în
intervalul aprox. 5300/5200-5000/4900 cal BC. Pe parcursul neoliticului
mjlociu se constată o scădere drastică a numărului de situri. Acest fapt poate
reprezentat şi o carenţă a cercetării. Asemănător perioadei precedente
aşezările sunt aglomerate în trei clustere difuze. În această perioadă se
constată primele împrejumiri ale aşezărilor, ca de pildă în cazul aşezării de
la Maroslele. Acum aşezările capătă un aspect mai stabil, iar depunerile
acestora sunt mai consistente. Locuinţele diferă faţă de etapa cronologică
precedentă prin modalitatea de construcţie, fiind mult mai temeinic
construite. Totodată se constată o creştere în dimensiunile locuinţelor, care
ajung să cuprindă suprafeţe între 36 m2 şi 120 m2. La Maroslele, situl cel
mai bine documentat, aşezarea a fost locuită aproximativ 25-30 de ani, fiind
considerată o fermă, cu locuinţa dispusă în centru şi anexele în jurul
acesteia. Până în prezent nu au fost identiificate descoperiri cu aspect
funerar.
Etapa târzie a neoliticului din arealul studiat este caracterizată prin
apariţia şi răspândirea ceramicii de tip Tisa şi a ceramicii Vinča C (în zona
sudică a regiunii). Descoperirile asociate acestor stiluri ceramice se
încadrează între aprox. 5000 şi 4500 cal BC. Aşezările sunt dispersate în
întreg arealul studiat, fără însă a se putea constata existenţa unor clustere, ca
în perioadele precedente. Pe lângă aşezările plane apar şi tell-uri, care se
dezvoltă pe parcursul a câtorva sute de ani. Lipsa de cercetări în aşezările
plane, dar şi puţinele publicaţii monografice apărute asupra tell-urilor,
împiedică studierea relaţiilor dintre tell-uri şi aşezările plane. Cercetările
efectuate în acest areal au demonstrat că părţi din aşezările corespunzătoare
etapelor de dezvolatare ale tell-urilor au fost împrejmuite cu şanţuri. La
nivelul actual al cercetărilor nu pot fi precizate funcţiile acestor şanţuri, deşi
pot fi presupune multiple întrebuinţări, ca de pildă scop de delimitare,
defensiv, împotriva inundaţiilor etc. Locuinţele diferă în funcţie de sit, atât
ca suprafaţă, cât şi ca modalitate de construcţie. Acestea ocupă o suprafaţă
cuprinsă de obicei între 15 şi 30 m2, au o încăpere, iar unele conţin câte o
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vatră, eventual gropi cu diverse utilizări. Unul dintre cele mai spectaculoase
exemple rămâne locuinţa nr. 2 de la Hódmezővásárhely „Gorzsa”, care este
compusă din 6 camere şi ocupă o suprafaţă de 260 m2. Tot în tell-ul de la
„Gorzsa”, F. Horváth a observat că locuinţele fazei C au fost dispuse în jurul
unui loc central, dovadă a organizării spaţiului. La nivelul actual al
cercetării, descoperirile neolitice târzii din Bazinul Inferior al Mureşului nu
pot fi asociate modelului de integrare socială propus de W. A. Parkinson71.
Cele aproximativ 50 de morminte neolitice târzii documentate în acest areal
au fost identificate în patru tell-uri. La Hódmezővásárhely „KopáncsKökénydomb” şi Hódmezővásárhely „Gorzsa” s-a demonstrat că
mormintele, deşi au fost săpate pe suprafaţa tell-urilor, se aflau în apropierea
aşezării corespondente.
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Documente privind istoria oraşului Ineu
(jud. Arad) în secolele XI-XIV
(Partea a III-a. Continuare din vol. IX, pp. 23-36; vol. X, pp. 13-22)
Doina Chiş,
Biblioteca Orăşenească Ineu
În studiul istoriei, pentru perioada feudală de care ne ocupăm, o
importanţă deosebită o reprezintă cunoaşterea şi cercetarea izvoarelor scrise,
din categoria cărora fac parte documentele. Întrucât, în această perioadă
predomină documentele de cancelarie, ele devin cu atât mai importante cu
cât, având un pronunţat fond juridic, informaţia istorică apare autentică şi
nemijlocită1.
Cele dintâi documente scrise referitoare la Ineu şi la vecinătăţile
sale din vremea aceea, astăzi părţi componente ale oraşului (Mocrea) sau
sate dispărute (Tămand), provin din prima jumătate a secolului al XI-lea,
când regatul maghiar se afla în plină expansiune în teritoriile de la răsărit,
teritorii locuite de români. Şi aici, în aceste locuri, dezvoltarea noilor relaţii
economice, sociale şi, mai ales, politice au impus necesitatea elaborării
actelor scrise pentru particulari, biserici sau ordine religioase, după model
apusean.
d. 9
1216. La începutul sec. al XIII-lea, prelatul Nicolae al mănăstirii
centrale a Sfântului Teodosie cel Mare Chinoviarhul cerea papei Honoriu III
(1216-1227) să ia sub ocrotire mănăstirea sa împreună cu toate celelalte
mănăstiri dependente. Papa îi răspundea printr-un document păstrat în două
redactări (1216 şi 1218), în care stabilea condiţiile în care se făcea
respectiva trecere sub jurisdicţia lui. Documentul menţionează şi locurile
unde se aflau posesiunile şi bunurile mănăstirii; printre ele se numărau şi
cele situate lângă castrul Macra: vii, pământuri, păduri şi dependinţe2.
N(icolao) abbati monasterii Sancti Theodosii Cenobiarcae de
Laberia eiusque fratribus tam praesentibus quam futuris regularem vitam
professis, in perpetuum.
Documente privind istoria României. Introducere, vol.1, Bucureşti, 1956, p. 7.
Aloisie Tăutu, Residui di rito bizantino nelle regioni balcano-danubiane nell’altro
medioevo [în] Orientalia christiana periodica, vol.15, Roma, 1949, pp. 65-70.

1

2
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Religiosam vitam eligentibus infringat etc. Eapropter delicti in
Domino filii, vestris justis postulationibus clementer annuimus et praefatum
monasterium Sancti Theodosii Cenobiarche de Laberia, in quo divino
mancipati estis obsequio, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus et
praesentis scripti privilegio communimus. In primis siquidem statuentes, ut
ordo monasticus, qui secundum Deum et beati Basilii regulam in eodem
monasterio institutus esse dignoscitur, perpetuis temporibus inviolabiliter
observetur. Praeterea quascunque possessiones […] illibata permaneant…
In qiubus haec propriis duximus exprimenda vocbulis: Locum ipsum, in quo
praefatum monasterium situm est, cum omnibus pertinentiis suis. Apud
Ierusalem ecclesiam Sancti Theodosii cum hospitali et apothecis, et furno,
et vineis, in duobus monasteriis Sancti Johannis Baptistae et Sancti Georgii.
Apud Ramle terras. Apud Scalona terras et vineam cum hospitali. Extra
Jaffam ecclesiam Sancti Jonae, et intus apothecas et hospitale cum vinea
magna; duas naves liberas per totum mare apud Jaffam. Obedientiam apud
Zevel et ecclesiam sanctorum Petri et Pauli et forum totum cum apothecis et
hospitale cum casali. In insula Cypri et monasterium Sancti Theodosii quod
dicitur de Acra. Tenimenta quae dicuntur Tromachii cum molendinis et
vineis. Apud Perdicam terras. Ecclesiam Sancti Cassiani cum tenimentis
suis. Ecclesiam Sancti Georgii cum pertinentiis suis. Tenimenta quae
dicuntur de Glifeo et Geratium. Ecclesiam Sancti Alexandri cum tenimentis
suis. Apud Pissurum ecclesiam Sancti Michaelis Archangeli cum casali et
tenimentis suis. Ecclesiam Sanctae Crucis de Aletorum cum casali et
tenimentis suis. Terras de Ru et de Virsu. Petram Remei et litus maris usque
Geratum cum piscatione ac terris suis. Obedientiam de Cay flumine cum
terris a via. Ecclesiam Sancti Georgii de Pirgo cum oliveto, nemoribus,
terries quae Corrigeae dicuntur, et ecclesiam Sancti Michaelis Archangeli.
Omnes terras de Caumate. Obedientiam de Paleopafo cum molendino,
terris et pomeriis suis. Ecclesiam Sancte Marie de Paracellis cum casali,
terris et aliis pertinentiis suis Ecclesiam Sanctae Mariae de Magnacomis
cum casali et tenimentis suis, usque ad medietatem vinearum Sancti Sabe,
ubi est fons. Obedientiam de Palemedia cum terris et olivetis. Apud
Irenresum pomerium de Ambuti cum terris, domo et vico. Obendientiam,
quae dicitur Kississ, cum vineis et terries. Apud Leonimbem domum et
magnam vineam cum pertinentiis suis. Apud Leccosium ecclesiam Sancti
Nicolai cum hospitali, pomerio, terris et pertinentiis suis. Apud Ungariam
monasterium Sancti Demetrii iuxta flumen Savii, cum omnibus rationibus et
libertatibus suis, a Bela rege Ungariae vobis indultis. Annuum cerae
redditum tredecim cantariorum a Basilico et Johanne Blandemero Rusorum
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regibus apud Galizam vobis concessum; et apud Constantinopolitanam
civitatem ecclesiam sancti Iuliani cum hospitali, domibus, apothecis et aliis
omnibus tenimentis et pertinentiis suis. Ecclesiam sancti Jonae ac alias
ecclesias monasterio vestro subiectas. Monasterium Sancti Demetrii
Grecorum de Ungaria, iuxta fluvium cum conductu aquae fluminis Sabae,
cum piscaria, nemoribus, iure passagii et omnibus aliis pertinentiis suis.
Ecclesiam Sanctae Anastasiae cum casali Graecorum. Casale de Tusedi et
ecclesiam Sancti Nicolai cum terris, nemoribus et pertinentiis suis; de
Juncamagni Judami et Parvi casalia cum pertinentiis suis. Casale de Tepili
cum terris et pertinentiis suis. Ecclesiam Sancti Nicolai de Jureo cum casali
et pertinentiis suis; casale de Ilicio cum nemoribus et pertinentiis suis.
Ecclesiam Sancti Demetrii de Magno Ylicio cum terris, nemoribus et
pertinentiis suis. Ecclesiam Sancti Stephani de Chesmasi (?) cum vineis,
terris, nemoribus, duabus piscariis et insula Dunavi. Ecclesiam Sanctae
Mariae de Orbasio cum casalibus, terris, vineis, nemoribus. De Cepla
naviculis duabus cum passagio, fluminis et insula Dunavi. Casale de
Chalasa cum terries, nemoribus et piscariis. Casale de Minisi cum
nemoribus, piscariis, terries, canneto et pertinentiis suis. Apud Castellutium
domos cum vineis, terries, nemoribus; duabus piscariis de Foc et insula
fluminis Dunavi. Eclesiam Sancti Nicolai de Nadudor, cum casali, insula,
canneto, piscariis de Cherip et pertinentiis suis. Casale Gerinet cum
domibus, terriis et pertinentiis suis. Apud Sumivum terras et nemora cum
redditibus et pertinentiis suis. Apud castrum de Macra vineas cum terris,
nemoribus et pertinentiis suis [s.n.]. Casale de Arpario cum piscariis,
terris, canneto, pratis, nemoribus, Navicula fluminis Dissae [Tisa n.n.] ac
pertinentiis suis. Ecclesiam Sancti Georgii de Curta et ecclesiam Sanctae
Mariae de Curt cum casalibus, pomeriis, vineis, terris, nemoribus, canneto,
piscariis, et pertinentiis suis. Casale de Sadmari cum canneto, piscariis,
lacu, terris et pertinentiis suis, ex utraque parte fluminis Dissa. Casale de
Titili cum piscariis, canneto, terris, medietate montis de Titili. Sancti
Nicolai et Sanctae Marie de Fulgabekim ecclesias cum terris et pertinentiis
suis; ecclesiam Sanctae Mariae de Sulgabekin ecclesias, cum terris et
pertinentiis suis. Ecclesiam Sanctae Mariae cum casali de Roson, piscariis,
lacu, insula Dunawi, nemoribus, terris, redditibus et aliis pertinentiis suis a
quondam Clado et Manuele monasterio vestro collatis. Casale de Poty cum
terris et pertinentiis suis. Casale Dussunc cum terris, nemoribus et
pertinentiis suis. Ecclesiam Sancti Nicolai de Muclia cum casali, terris,
nemoribus, piscariis et pertinentiis suis. Casale Camalaca, cum terris,
nemoribus, piscariis et pertinentiis suis. Casale Moyssaca cum terris et
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pertinentiis suis. Casale Naradin cum vineis, terris, et pertinentiis suis.
Casale Santofola cum terris et pertinentiis suis. Terras et alias possessions
quondam Demetrii presbyteri et Jukifori et redditus qui francheden
vulgariter appellantur. Ad hec vobis auctoritate praesentium indulgemus,
ut, cum Graeci usque ad haec tempora decimas solvere minime
consue(ve)rint laborum vestrorum quos propriis minibus aut sumptibus
colitis de possessionibus habitis ante om Concilium Generale vel extorquere
praesumat; de habitis post Concilium, quas propriis minibus vel sumptibus
colitis, decimas soluturis; de his autem quas aliis conceditis excolendas,
sive ante sive post Concilium habitis, decimae persolvantur. Liceat vobis
clericos vel laicos liberos et absolutos e saeculo fugientes ad conversionem
recipere et eos absque contradictione aliqua retinere. Prohibemus insuper,
ut fratrum vestrorum post factam in monasterio vestro professionem, fas sit,
sine abbatis sui licentia, de eodem loco discedere. Discedentem vero,
absque communium vestrarum litterarum cautione, nullus auderat retinere.
Chrisma vero oleum sanctum, consecrations altarium seu basilicarum,
ordinationes clericorum qui ad Ordines fuerint promovendi, a dioecesano
suscipietis episcopo, si quidem catholicus fuerit et gratiam et communionem
sacrosanctae Romanae Sedis habuerit et ea vobis voluerit sine pravitate
qualibet exhibere. Cum autem generale interdictum terrae fuerit, liceat
vobis, clauses ianuis, exclusis excommunicates et inerdictis, non pulsates
campanis, dummodo causam non dederitis interdicto, suppressa voce,
divina official celebrare. Paci quoque et tranquillitati vestrae paterna in
posterum sollicitudine providere volentes, auctoritate apostolica
prohibemus, ut infra cluasuras locorum seu grangiarum vestrarum nullus
rapinam seu furtum facere, ignem apponere, sanguinem fundere, hominem
temere capere vel interficere seu violentiam audeat exercere. Obeunte vero
te nunc eiusdem loci Abbate vel tuorum quolibet successorum, nullus ibi
qualibet surreptionis astutia seu violentia praeponatur, nisi quem fraters
communi consensus vel fratrum maior pars consilii sanioris secundum
Deum et beati Basilii regulam providerint eligendum. Praeterea omnes
libertates et immunitates a praedecessoribus nostris Romanis Pontificibus
Ordini vestro concessas necnon et libertates et exemptions saecularium
exactionum a regibus et principibus vel aliis fidelibus rationabiliter vobis
indultas, auctoritate apostolica confirmamus et praesentis scripti privilegio
communibus. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat praefatum
monasterium temere perturbare aut eius possessiones auferre vel ablatas
retinere, minuere seu quibuscunque vexationibus fatigare, sed omnia
integra conserventur eorum pro quorum gubernatione ac sustentatione
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concessa sunt usibus omnimodis profutura. Salva Sedis Apostolicae
auctoritate et in praedictis ecclesiis diocesanorum episcoporum canonica
iustitia. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona hanc
nostrae constitutionis paginam sciens contra eam temere venire temptaverit,
secundo tertiove commonita, nisi reatum suum congrua satisfactione
correxerit, potestatis honorisque sui careat dignitate reamque se divino
existere de perpetrata iniquitate cognoscat et a sacratissimo Corpore et
Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostril Jesu Christi aliena fiat atque in
extreme examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco sua
iura servantibus sit pax Domini nostri Jesu Christi, quatenus et hic fructum
bonae actionis percipient et apud districtum Judicem praemia aeternae
pacis inveniant. Amen
Datum Laterani, per manum Ranerii, Prioris Sancti Ferdiani,
Lucensis, Sanctae Romanae Eclesiae vicecancellarii, VIII. kalendas
novembris, indictione V, Incarnationis Dominicae anno MCCXVI,
pontificatus vero domini Honorii papae tertii anno primo.
d. 10
1218. Într-o nouă redactare, papa Honoriu III confirmă stareţului
Nicolae al mănăstirii ortodoxe Sfântul Teodosie Chinoviarhul din Laberia
posesiunile şi privilegiile acestei mănăstiri, între care şi cele de lângă
castrul Macra: vii, pământuri, păduri şi dependinţe3.
Honorius Episcopus etc. dilecto filio Nycolao Abbati monasterii
Sancti Theodosii chenobiarche de Laberia eiusque fratribus tam presentibus
quam futuris regularem vitam professis imperpetuum salutem etc.
Religiosam vitam eligentibus etc. Eapropter, delicti in Domino filii, vestris
iustis postulationibus clementer annuimus, et prefatum monasterium Sancti
Theodosii Cenobiarche de Laberia, in quo Diuino mancipati estis obsequio
etc.… communimus. Imprimis siquidem etc….secundum Deum et beati
Basilii regulam in eodem monasterio etc…. observetur. Preterea
quascunque possessions … illibata permaneant… In qiubus hec etc….
vocbulis, Locum ipsum, in quo prefatum monasterium situm est, cum
omnibus pertinentiis suis, apud Jerosolimam ecclesiam Sancti Theodosii
cum hospitali et apothecis, et furno et vineis; in duobus monasteriis Sancti
Johannis Baptiste et Sancti Georgii apud Ramele terras; apud Schabon
terras et vineas cum hospitali; extra Jaffam ecclesiam Sancti Jone, et intus
3

Wenzel Gusztav, op. cit., vol.1, Pesta, 1860, pp. 151-154; Eudoxiu de Hurmuzachi,
Documente privitoare la istoria românilor, vol.1, Bucureşti, 1887, pp. 61-63.
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apothecas et hospitale cum vinea magna; duas naues liberas per totum
mare apud Jaffam; obedientiam apud Zevel, et ecclesiam Sanctorum Petri et
Pauli et forum totum cum apothecis et hospitale cum casali in Insula Cypri;
et monasterium Sancti Theodosii, quod dicitur de Acra, tenimenta, que
dicuntur Tromachii cum molendino et vineis; apud Perdicam terras
ecclesiam Sancti Cassiani cum tenimentis suis; Ecclesiam Sancti Georgii
cum pertinentiis suis; tenimenta, que dicuntur de Glifeo et Geratum:
Ecclesiam Santi Alexandri cum tenimentis suis; apud Pissurum ecclesiam
Sancti Michaelis Archangeli cum casali et tenimentis suis; Ecclesiam Sancte
Crucis de Aletorum cum casali et tenimentis suis; terras de Ru, et de Virsu;
Petram Remei et litus maris usque Geranum cum piscatione ac terris suis;
obedientiam de Cay flumine cum terris Avia; Ecclesiam Sancti Georgii de
Pirgo cum oliveto, nemoribus, terris, que Corrigie dicuntur, et Ecclesia
Sancti Michaelis Archangeli; omnes terras de Caumate; obedientiam de
Paleopafo cum molendino, terris et pomeriis seis; Ecclesiam Sancte Marie
de Magnacomis cum casali et tenimentis suis usque ad medietatem
vinearum Sancti Sabe, ubi est fons; obedientiam de Palemedia cum terris et
olivetis; apud Irenresum pomerium de Ambuti cum terris, domo et vico;
obendientium, que dicitur Kississa, cum vineis et terris; apud Leonimbem
domum et magnam vineam cum pertinentiis suis; apud Leccosum ecclesiam
Sancti Nycolai cum hospitali, pomerio, terris et pertinentiis suis; apud
Ungariam monasterium Sancti Demetrii iuxta flumen Savii, cum omnibus
rationibus et libertatibus suis a Bela Rege vobis indultis; annuum cere
redditum tredecim cantariorum a Basilica et Johanne Blandemero Rusorum
Regibus apud Galizam vobis concessum; et apud Constantinopolitanam
civitatem Ecclesiam Sancti Juliani cum hospitali, domibus, apothecis, et
aliis omnibus tenimentis et pertinentiis suis; Ecclesiam Sancti Jone, ac alias
Ecclesias monasterio vestro subiectas; monasterium Sancti Demetrii
Grecorum de Ungaria iuxta fluvium cum conductu aque fluminis Sabe, cum
piscaria, nemoribus, iure passagii et omnibus aliis pertinentiis suis;
ecclesiam Sancte Anastasie cum casali Grecorum; casale de Tusedi et
ecclesiam Sancti Nycolai cum terris , nemoribus et pertinentiis suis; de
Juncamagni Judam et Parvi casalia cum pertinentiis suis; casale de Tepili
cum terris et pertinentiis suis; ecclesiam Sancti Nicolai de Jureo cum casali
et pertinentiis suis; casale de Ilicio cum nemoribus et pertinentiis suis;
ecclesiam Sancti Demetrii de magno Ylicio cum terris, nemoribus et
pertinentiis suis; ecclesiam Sancti Stephani de Chesmasi (?) cum vineis,
terris, nemoribus, duabus piscariis et insula Dunavi; ecclesiam Sancte
Marie de Orbasio cum casalibus, terris, vineis, nemoribus, et cimbris;
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casale de Cepla, cum duabus nauiculis, passagio, fluminis Danuvi et insula;
eclesiam Sancti Nicolai de Nadudur cum casali, insula, canneto, piscariis
de Cherip et pertinentiis suis; casale Gerinetum cum domibus, terris, et
pertinentiis suis; apud Sumigum terras et nemora cum redditibus et
pertinentiis suis; apud castrum de Macra vineas cum terris, nemoribus et
pertinentiis suis [s.n.]; casale de Arpario cum piscariis, terris, canneto,
pratis, nemoribus, navicula fluminis Disse [Tisa n.n.] ac pertinentiis suis;
ecclesiam Sancti Georgii de Curta, et ecclesiam Sancte Marie cum navi,
casalibus, pomeriis, vineis, terris, nemoribus, piscariis, et pertinentiis suis;
casale de Sadmari cum canneto, piscariis, lacu, terris et pertinentiis suis ex
utraque parte fluminis de Dissa; casale de Titili cum piscariis, canneto,
terris, medietate montis de Titili; Sancti Nicolai et Sancte Marie de
Fulgabekim ecclesias cum terris et pertinentiis suis; ecclesiam Sancte
Marie cum casali de Roson, piscariis, lacu, insula Dunawi, nemoribus,
terris, reddi(ti)bus et aliis pertinentiis suis a quondam Clado et Manuele
monasterio vestro collatis; casale de Poty cum terris et pertinentiis suis;
casale Dussune, cum terris,nemoribus et pertinentiis suis; ecclesiam Sancti
Nycolai de Muchia cum casali, terris, nemoribus, piscariis et pertinentiis
suis, casale Camalaca, cum terris, nemoribus, piscariis et pertinentiis suis;
casale Moyssaca cum terris et pertinentiis suis; casale Naradin cum vineis,
terris, et pertinentiis suis; ecclesiam Sancte Marie de Corusca cum casali,
santofola, cimbris, terris et pertinentiis suis; terras et alias possessions
quondam Demetrii presbiteri et Jukifori, et redditus, qui Franchedem
vulgariter appellantur. Ad hec vobis auctoritate presentium indulgemus, ut
cum Greci usque ad hec tempora decimas solvere minime consue(ve)rint
laborum vestrorum, quos propriis minibus aut sumptibus colitis de
possessionibus habitis ante Concilium Generale, vel de vestrorum
animalium nutrimentis, nullus a vobis decimas exigere vel extorquere
presumat. Liceat quoque vobis clericos et laicos etc…. retinere. Prohibemus
insuper etc…. discedere. Discedentem vero etc…. audeat retinere. Crisma
vero oleum sanctum etc….sine pravitate aliqua exhibere. Cum autem
generale interdictum etc….Divina official celebrare. Paci qouque et
tranquilitati etc…., audeat exercere. Obeunte vero te etc…secundum Deum
et Beati Basilii regulam providerint eligendum; electus autem pro
benedictione ad Episcopum Diocesanum accedat; qui si ei duxerit
denegandum, eidem electo pro benedictionis munere obtinendo,
quemcunque maluerit, catholicum adire Antistem licentiam imperpetuum.
Preterea omnes libertates et immunitates etc….privilegio communimus.
Decernimus ergo etc….omnimodis profutura, salva Sedis Apostolice
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auctoritate, et in predictis ecclesiis diocesanorum Episcoporum canonica
iusticia. Siqua igitur in futurum etc…. subiacet ultioni. Cunctis autem etc….
inveniant. Amen. Datum Laterani per manum Ramerii Sancte Romane
Ecclesie Vicecancellarii IV. Kal. Februarii. Indict VII. Incarnationis
Dominice anno MCCXVIII [1218 n.n.]. Pontificatus vero domini Honorii
pape anno secundo.
d. 11
1220. Viba din satul Mocrea (villa Macra) i-a învinuit pe Iba şi
Dan de uciderea fratelui său. Pricina a fost judecată cu proba de foc4.
Viba de villa Macra [s.n.], predio Lelez impeciit Ibam et Danum,
de occisione fratris sui per latrocinium, iudice Mika comite de Bichor,
pristaldo Annania de villa Buc. Iba portato ferro pro se et fratre suo Dano
iustificatus set.
d. 12
1231. Andrei II, regele Ungariei, confirmă posesiunile lăsate prin
testament de către comitele Nicolae fiului său, Laurenţiu, între care se
numără şi viile de pe dealul Matra (Macra)5.
Andreas, Die gratia, Hungarie Rex. Omnibus Christi fidelibus,
praesentes litteras inspecturis, salutem in vero salutari. Cum voluntas
testatoris in supremis firma et stabilis debeat permanere: laudabile
propositum dilecti nostri Nicolai Comitis commendantes, gratum et ratum
dignum habere duximus, quidquid de facultatibus suis tam mobilibus, quam
immobilibus, seu tam patrimonialibus, quam proprio labore aquisitis, dictus
N. Comes nostro fretus consilio, domino annuente disposuit. Forma autem
huius testamenti est: Ego Nicolaus Comes, frater bone memorie Ugrini,
quondam Strigoniensis Archiepiscopi, huius vite considerans brevitatem, et
quia vivens homo debet cogitare, quid futurum sit, pre oculis habendo, quod
dicitur: vive quasi cras moriturus. Anime mee sollicite providens remedii,
procuransque meorum commoda filiorum tanquam pater pius et benignus
de rebus meis, quas divina gracia permisit mihi possidere, in voluntate
ultima sic ordino: Primitus de rebus patrimonialibus disponendo, que sunt
he: Prima terra in silva Wertus, [...]. Itaque Deo annuente ipse sibi poterit
prouidere, si placet. Ideirco omnia instrumenta milicie, que in meo
invenientur discessu, Laurencius habebit. Similiter vineas meas, quas in
Matra habeo [s.n.]. Predium autem meum Woyla nomine, uxori mee pro
dote sua dedi ita, ut nisi sua sponte vellet dimittere filiis suis, libere possit
St. L. Endlicher, op. cit., p. 688; pentru traducerea în limba română vezi D.I.R.T., vol. cit.,
p. 107.
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facere, quod voluerit. Et ne huius Nicolai Comitis testamentum aliqua
contradictione possit retractari, presentem concessimus paginam, dupplicis
sigili nostri munimine in perpetuum roboratam. Datum anno Dominicae
Incarnationis MCCXXXI. [1231 n.n.] Regni autem nostri XXVIII.
d. 13
1232. Documentul menţionează, printre altele, castrele Arad şi
Zărand şi mai multe localităţi şi pământuri dependente de acestea, între
care se află pământurile Bug şi Ysaac, aparţinătoare castrului Zărand6.
Toponimele Bugui şi Cotu’ lu’ Isac se păstrează şi astăzi în graiul ineuan.
Andreas Dei gracia Rex Hungarie vniuersis Christi fidelibus
presentem paginam inspecturis salutem et omne bonum. Vniuersorum tam
modernorum quam preteritorum noticie tenore presencium uolumus fieri
manifestum, quod cum karissimus primogenitus noster B. Rex in
disscussione perpetuitatum terras quasdam, castrorum videlicet, Albensis et
Cenadiensis, Orodiensis et de Szarand [s.n.], quas exceptas ab eisdem
castris, dilecto et fideli nostro Comiti Nicholao, fratri Ugrini, pro
multiplicibus suis seruiciis, contuleramus, ab eodem Comite abstulisset; nos
suorum seruiciorum recordatj, que nobis tam in Regno, quam extra Regnum
fideliter exhibuit ac indefesse, nolentes ipsum nostro carere beneficio;
predictas terras, tam sibi, quam per eum suis heredibus, heredumque
suorum successoribus iure perpetuo restituimus possidendas; et in
possessiones earundem terrarum ipsum per fidelem hominem nostrum Moys
de villa Alberti fecimus introduci. [...] Item prima terre Anascehund a castro
Orodiense excepte; tenet metam cum iobagionibus castri, que eciam
Anazehund uocatur; inde tenet metam cum terra Petri, cuius nomen Bobos;
inde uadit iuxta terram Bobos ad occidentem; et inde declinat ad
aquilonem, et uadit usque terram Posorogh; et inde separatur et redit ad
orientem, ubi tenet metam cum terra Ochyz, que vocatur Szor, et uadit ad
terram iobagionis castri, qui vocatur Cyzar, cuius terre nomen Szor. Item
prima meta terre Zerhet a castro Szarand excepte; incipit de Crisyo ex
oriente, tenet metam cum terra Vosian; et inde uadit ad meridiem, et habet
metam terream sub piro; inde tenet metam cum terra Bata sub monticulo,
qui uulgo holm dicitur; et inde egrediens ad terram Bug [s.n.]; inde ab
occidente tenet metam cum terra Ysaac [s.n.], ab aquilone uero tenet metam
cum terra Michaelis, et inde egrediens transit Crisium; inde autem
6
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egrediens super Solfuca peruenit a Lusukevreu; inde tenet metam cum terra
Vlma, et inde per terram Scep peruenit ad Zunna, et ibi cadit ad medium
Crisy; et inde egreditur, superius peruenit ad Yciafucara; et inde uenit ad
Lehudfoka; et inde ad Chekatoka; et inde ad Keurus; inde uero ad
Ludylevscekura; inde ad Peratoka; et exinde ad montem aureum; et inde
uadit ante cimiterium, et peruenit ad priorem metam. Et super eandem
terram sunt sex mansiones piscatorum castri, quos contulimus Episcopo
Waradiensi, qui terram non habent, nec quantum curia et domus ipsorum
possunt occupare. Item prima meta terre Craco; ab oriente tenet metam
cum terra Elec; et inde pergit ad terram Chomud, que similiter Craco
dicitur; et inde uadit ad terram Ynok, que eodem modo Craco dicitur; inde
ab occidente tenet metam cum terra Resuga; et inde cum terra fabrorum
Regis, que uocatur Kesey; et inde peruenit ad terram Koyan; et inde
reuertitur ad priorem metam. Item prima meta terre Alba; ex oriente tenet
metam cum terra Kendkut; et inde egreditur ad terram Opus; inde vero
egrediens iuxta terram Opus, uadit ad terram Episcopi, que vocatur Kupa;
et inde uadit ad terram Boy; inde uero uadit ad terram Dingonog; et inde
tenet metam cum terra Riva; et inde cum terra Resuga; et inde peruenit ad
priorem metam. Vt autem hec a nocu bis facta restitucio nullis unquam
temporibus valeat retractari, uel in irritum reuocari, sed salua semper et
inconcussa permaneat, ad argumentum maioris cautele, presentem
concessimus paginam dupplicis sigilli nostri munimine in perpetuum
roboratam. Datum anno gracie MoCCXXXoIIo. [1232 n.n.] Regni autem
nostri anno XXo nono.
d. 14
1233. La jurământul depus de Bela, fiul regelui Andrei II al
Ungariei, prin care acesta recunoaşte pacea încheiată între părintele său şi
episcopul Iacob, legatul apostolic, printre cei prezenţi este amintit şi Luca,
ban de Severin7.
[...] Nos Bela, dei gratia, rex primogenitus Domini Andreae Regis
Ungariae, illustris, vobis patri Bartholomaeo Wesprimien. Episcopo, et
Magistro Cognoscenti Strigon. Canonico, nuncio et Capelano Venerabilis
dicti Legati recipientibus, nomine et mandato eiusdem, et vice ac nomine
Romanae Ecclesie omnium Ecclesiarum de Ungaria, de consilio Curie
nostre, sponte, absque vlla conditione, tactis sacrosanctis euangeliis,
promittimus et iuramus, quod in omnibus et per omnia tenebimus et
obseruabimus bona fide sine fraude, nunc et in perpetuum omnia et singula
7
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capitula scripta in compositione praefata, in his videlicet, que nos tangunt,
vel tangent, et faciemus a nostris subditis inuiolabiliter obseruari. In hiis
vero, que tangunt vel tangent praefatum patrem nostrum, dabimus operam
studiose rogando, hortando, et consulendo, bona fide, sine vlla dolositate, vt
omnia et singula capitula dicte compositionis ipse impleat penitus et
obseruet. Cumque Deo propitio erimus in solio debite successionis regie
maiestatis, quaecunque nos tangent de predicta compositione, vel de
contingentibus eam in omnibus et per omnia implebimus et obseruabimus
cuncta penitus bona fide, et faciemus a cunctis nostris subditis ea quelibet in
omnibus fideliter obseruari, nec super predictis, vel aliquo predictorum
fraudem, seu machinationem aliquam committemus, vel per aliquem, vel ab
aliquo faciemus, vel paciemur vllo modo committi; quin omnia et singula
per nos, et nostros maneant illibata, et incorrupta, omni tempore
obseruentur. Preterea Iobbagiones nostros, qui tunc aderant, iurare
fecimus. Sicut in factis inde litteris continetur. Ista et omnia supra dicta
iussimus nostri pendentis sigilli munimine roborari. Actum apud syluam
Beregh; Perous (Pous) magistro Tauernicorum nostrorum, Dionisio
Waiuoda, Mathia Praeposito aule nostre Cancellario, Luca bano de
Sceurin [s.n.], et multis aliis regni nobilibus praesentibus, sub anno Domini
millesimo, ducentesimo, tricesimo tertio8. Indictione sexta, die decimo
exeunte Augusto. –In testimonium igitur huius rei harum seriem nostrorum
sigillorum munimine fecimus roborari. Datum Strigonii vndecimo Kal.
Martii.
d. 15
1235. Mănăstirea lui Dionisie devine obiect de dispute între
nobilii locului cu privire la dreptul de patronat asupra ei, pricini rezolvate de
regalitatea maghiară9.
Andreas, Dei gratia, Rex Hungariae fidelibus suis Capitulo
Varadiensi salutem, et gratiam. Gregorius, filius Apa, nobis dixit, quod
Ladislaus, filius Luka, quoddam monasterium suum Dyenus-Monostra
vocatum, potentialiter indebite occupatum detineret in ipsius praeiudicium
non modicum, et grauamen. Quare fidelitati Vestrae praecipiendo
mandamus, quatenus mittatis hominem Vestrum idoneum pro testimonio,
coram quo venerabilis Pater, Capituli eiusdem loci homo, iuxta tenorem
8
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priuilegii sui, super dicto monasterio confecti, dictum monasterium statuat
eidem, si non fuerit contradictum; contradictores vero, si qui fuerint, ad
nostram citet praesentiam, ad terminum competentem, et post haec diem
citationis, et terminum assignatum, ac nomina contradictorum nobis
rescribatis. Datum in valle Raad Dominico die ante festum Beati Ioannis
Baptistae.
d. 16
1236. Din porunca regelui Bela IV al Ungariei, judecătorii numiţi
pentru înapoierea de pământuri iau de la comitele Mika pământul Ieneu şi-l
dăruiesc comitelui Paul, despărţindu-l prin anumite semne de hotar de
pământurile cetăţii, ale udvornicilor regelui şi ale celorlalţi oameni10.
Laurentius Comes Bichoriensis, Apa filius Gyopol, Adam. Petur.
filius Patoa. Gyapol. Iuanus. Petur de Kueterev, Stephanus de Pomoz,
omnibus praesens scriptum inspecturis salutem. in salutis Largitore.
Vniuersitati omnium tenore praesentium volumus insinuare, quod cum
praecepto Domini Belle regis in Comitatu Bichor, pro restituendis terris
iudices essemus constituti; praecepto regis terram Ieneu [s.n.]. Quam
Dominus rex a Comite Myka auferendo, Paulo Comiti, filio Echy contulit, a
terris Castri [s.n.]. Uduornicorum regis. et omnium populorum metis certis
distinguendo, Paulo comiti statuimus. Prima autem huius terrae meta
incipit. in Cuzlu mezee, tenet metam cum villa Zaldubag, inde protenditur
et vadit ad Sumkerek, inde vadit versus meridiem, ad Huzzevozo, et ibi
habentur metae, inde dirigitur ad locum illum, vbi plures metae sunt in
arboribus inde vadit ad Cuelmezee, accedit ad aluem, et iuxta Crisium sunt
metae, remanente tamen terra Zaldubag, et transito Crisio incipit tenere
metas cum villa Kudy, et vadit ad Keselewd tenens metas in arbore. Inde
vadit ad magnam viam. et transit viam, et in medio campi sunt plures
arbores, in quibus sunt metae; inde vadit ad Medust, et ibi est meta; et
transiens Medust, vadit per diuersas metas, in arboribus factas ad piscinam
Ieneu, inde ad torrentem Ruegeg, et ibi est meta, et transito torrente, vadit
ad Zeguenozo, et ibi est meta iuxta nemus, et Zeguenozo pertinet Ieneunec;
et ibi terra Kudy remanente ascendit superius tenet metam cum villa Zaram,
et vadit crebris metis terreis et arboreis per liget ad Iarzad, inde vadit ad
Kukerkuta; inde vadit Chojkakuzelyre; et per Chojkakuzelyre Ieneu incipit
tenere metas cum sylua Castri Csojka nominee, quae vulgo Owos
nuncupatur, et vadit crebris metis per Chojkakuzelyre et descendit ad
10
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Ihoulligotora, et ibi terra Ieneu remanent a terra Castri. Nos autem in his
metis nominatis terram illam Paulo Comitis statuimus, in quibus iob
Archiepiscopus ipsam terram antiquitus detinebat pro in Castrenses vel
Vduornici, vel quiuis populus contra Paulum Comitem per calumniam non
possint insurgere, metas terrae illius nominatim scribi fecimus donantes
eidem Paulo Comiti praesentes litteras sigillorum nostrorum munimine
roboratas.
Datum anno Graciae Millesimo. ducentesimo. trigesimo sexto.
d. 17
1258. Neînţelegerile cu privire la patronatul asupra a două
mănăstiri, Mănăstirea lui Dionisie şi Petur Monustura precum şi asupra
moşiei Taman continuă între rudeniile din neamul Bechegregor, respectiv
între comitele Dionisie şi Apa11.
Bela, Dei gratia, Hungariae, Dalmatiae, Croatiae, Ramae,
Seruiae, Galliciae, Lodomeriae, Cumaniaeque Rex. Omnibus tam
praesentibus, quam futuris, praesentes litteras inspecturis, salutem in
omnium Saluatore. Regum est causas legitime terminatas litterarum suarum
testimonio roborare, et ne lites ex litibus oriantur, litigantium calliditatibus
obuiare. Proinde ad vniuersorum notitiam tenore praesentium volumus
peruenire, quod quum inter Apam, filium Comitis Iohannis, Dyonisium,
filium Demetrii, Iohannem et Erney, et Magistrum Laurentium Praepositum
S. Iryney, ac alios cognatos suos, de genere Becha, Gregorium,ex vna
parte; Comitem Dyonisium filium Becha, et Laurentium, filium laurentii de
oedem genere, ex altera; super patronatu duorum monasteriorum, quae
Petur Monustura, et Dyenus Monustura [s.n.], vulgariter nuncupantur; et
super possessione Taman nomine [s.n.] cum suis pertinentiis, quae fuerat
Both Comitis de generatione eorumdem. De quibus quidem monasteriis
medietatem iuris patronatus, et similiter de possessione memorata, idem
Dyonisius et Laurentius a memoratis Laurentio praeposito, Apa, et cognatis
eorumdem medietatem requirebant in persona Ompudini, filii Omodei
Comitis, pro Comite Dionysio et Laurentio duellum in armis et equis
adiudicassemus, tandem termino ipsius duelli adueniente, nobis Charissmo
filio nostro, Rege Stephano, et Baronibus regni nostri mediantibus pax inter
ipsos taliter exstitit: quod idem Comes Dyonisius ea, quae primo praedicto
Apae dixerat, asseruit, se minus iuste, et tanquam falsum protulisse, et
Fejer Georgius, op.cit., vol.IV/2, pp. 461-463 şi vol.VII/4, pp. 120-122; pentru traducerea
în limba română vezi D.I.R.T., vol. cit., pp. 25-26.
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confessus est in dictis monasteriis, nullum ius habuisse, e conuerso vero
idem Apa propter opprobia, quae ipsi Dionysio Comiti dixerat, reddidit se
culpabilem; statuentes insuper vt idem Comes Dionysius, donec vixerit
nullum ius in procuratione dictorum Monasteriorum tanquam patronus
poterit exercere; sed ad petitionem Charissimi filii nostri, Stephani Regis
concessum extitit, per Apam, Laurentium praepositum, et alios de
generatione eorumdem supradictos, vt si filius eiusdem Dionysii Comitis,
post obitum ipsius Dionysii tam dilectus et idoneus fuerit apud cognacionem
suam, vt sibi procuratio dictorum monasteriorum committi possit, tanquam
vni de Patronis, hoc de voluntate omnium generationum suarum poterit
obtinere. Ceterum de possessione praedicta exstitit ordinatum, vt eadem in
sex partes diuidatur, de quibus idem Comes Dionysius secundum quod sibi
sors contulerit, etiam recipiat portionem, vbi eciam, vel ad quam praedicti
Larentius praepositus et Apa, ac alii de generatione eorum supradicti,
propter venerationem senectutis suae, et propter bonum pacis dabunt sibi
locum vnius villae, qui porcionis suae fuerit in vicinio, prout ipsorum
videbitur voluntati. In cuius rei memoriam, et perpetuam firmitatem,
praesentes litteras dupplicis sigilli nostri munimine roboratas. Datum per
manus Magistri Smaragdi Aulae nostrae Vice-Cancelarii, electi Colocensis,
dilecti et fidelis nostri. Anno Domini Millesimo, Ducentesimo,
Quinquagesimo octauo, septimo idus Martii, regni autem nostri anno
vicesimo tertio.
d. 18
1282. Sunt pomeniţi Grigore şi Iacob, fiii comitelui Apa, din
neamul Bechegregor12.
Capitulum Agriense testator Gregorium et Iacobum, filios comitis
Apa [s.n.], de genere Bechegregur, a comitibus Thoma et Boxa, filiis comitis
Simonis, possessionem Ezen emisse tercentis marcis, praesentibus M. Haab
Praeposito, Anthonio Cantore, Saalo Lectore, Myco Custode, Marco de
Patha, Paullo de Bursua, Martino de Zobolch, Ioanne de Vngh, Symone de
Kemey Archidiaconis et aliis multis. Anno Dom. MCCLXXXII. Regnante
Ladislao, illustri rege Vngarie; Lodomerio Strigon. Iohann Colce.
Archiepiscopi et Domino nostro venerabili patre Andrea, Dei gratia
Episcopo Agriensi.
d. 19
1295. În fruntea cetăţii Ineu se afla castelanul Egidius13.
12
13
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Andreas Dei gracia Rex Hungarie fidelibus suis Capitulo Ecclesie
Budensis salutem et Graciam. Dicunt nobis Comes Andreas filius Andryani,
et Petrus ac Johannes filij sui de Sedthwy de genere Chaak, quod cum ipse
scilicet Comes Andreas per Magistrum Stephanum filium Marcus fortissimum
tirannum Regni nostri captus, et in sua capituitate non per modicum tempus
fuisset detentus, et per suam propriam facultatem se redimere nequiuisset, a
Comite Sandor filio Egidij Castelano nostro de Jenew [s.n.] cognato suo
mutuo recepisset quadraginta marcas fini argenti, et sic per eundem ab ipsa
captivitate fuisset absolutus et liberatus. Cum autem idem Comes Sandor
suam pecuniam prehabitam sibi redid et restitui de se postulasset, propter
suam inopiam et egestatem sibi imminentem reddere nequiuisset. In cuius
igitur pecunie recompensacionem et satisfaccionem quandam possessionem
suam Murul uocatum cum omnibus vtilitatibus suis vellent vendere et
perpetuare eidem Comiti Sandor possidendam. Super quo fidelitati vestre
precipientes damus firmiter in mandatis, quatenus vestrum mittatis hominem
idoneum pro testimonio fidedignum, quo presente Laurencius filius Bench, vel
Stephanus frater Bele, altero absente homo noster, conuocatis vicinis et
commetaneis eiusdem, ac nobilibus comprouincialibus, nec non jobagionibus
Castris nostri Bekis vniuersis, in die Cinerum proxime nunc venturo ad
faciem predicte possessionis Murul accedat, ac ipsis presentibus, eandem per
veteres metas et antiquas reambulando, sciat ab eisdem nobilibus supradictis,
et inquirat omnimodam veritatem,vtrum ipsa possessio Murul ipsius Andree
et filiorum suorum antedictorum existat, vel digne ipsam vendere possint nec
ne. Et in ipsam pertinere ad eosdem, vel digne disponere vendicioni inuenire
possent, contradiccione aliquali non obstante; extunc ipse Anrdeas et sui filij
memorati eandem possessionem Murul eidem Comiti Sandor et suis
successoribus vniuersis pro predicta cantitate pecunie vestris litteris
perpetuare teneantur; contradictores vero, si qui forent, contra eosdem ad
nostram citet presenciam ad terminum competentem, et post hec seriem tocius
facti nobis fideliter rescribatis. Datum in octauis Epiphanie Domini anno
eiusdem MCC nonagesimo quinto.
d. 20
1296. Cetatea Ineu este consemnată sub forma unui castru14.
Andreas Dei gratia Hungariae, Dalmatiae, Croatiae, Ramae,
Serviae, Galliciae, Lodomeriae, Cumaniae, Bulgariaeque Rex. Omnibus
Christi fidelibus tam praesentibus, quam futuris, praesentes Litteras
14

Fejer Georgius, op. cit., vol. VII/2, Buda, 1832, pp. 192-195.
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inspecturis, salutem in saluatis Largitore! Ad vniuersorum notitiam, harum
serie volumus peruenire. Quod Nicolaus, Laurentius, Zumme, et Michael
filii Magistri Iacobi de Chernek diuersos excessus et notoria nocumenta in
Regno nostro commisissent, et propter huiusmodi infidelitatem, et
nocumenta eorum manifesta ac destructionem Possessionum nostrarum ad
Castrum nostrum Ieneu [s.n.] pertinentium, Possessio eorum Visk vocata,
et ad eandem pertinentes ad manus nostras Regias fuissent deuoluntae: et
nos easdem Magistro Ioanni filio Chaac dilecto, et fideli nostro ob
meritoria fidelium seruitiorum: mediante nostro Priuilegio perpetuo
contulissemus. Demum vero Pater, Dominus Lodomerius Archi-Episcopus
Strigoniensis eundem Magistrum Ioannem traxit in causam coram nobis,
exhibendo contra praedictos filios Magistri Iacobi Litteras nostras, ViceIudicum Curiae nostrae, et diuersorum Iudicum quam plures, in quibus
comperimus eosdem in quadringentis triginta, et septem marcis contra
ipsum Dominum Archi-Episcopum legitime fuisse conuictos. Et licet eadem
Posessio Visk, et ad eam pertinentes ratione tot Iudiciorum pro
destructionibus et damnis Ecclesiae Strigoniensi per eosdem filios Magistri
Iacobi illatis ad ipsam Ecclesiam Strigoniensem de iure deuolui debuissent,
ea potissimum ratione, quia iidem filii Magistri Iacobi de dicta Possessione
Visk exeundo ipsa nocumenta eidem Ecclesiae Strigoniensi irrogarunt;
tamen praedictus Dominus Archi-Episcopus ad instantem petitionem
nostram concessit, quod idem Magister Ioannes praefatam Possessionem
Vysk, et ad eandem pertinentes cum ipsis quadringentis triginta et septem
marcis coram Conuentu cruciferorum Domus Hospitalis Sancti Regis
Stephani de Strigonio redimeret in certis terminis ad hoc assignatis: Quem
(sic) quidem Megister Ioannes elapso quodam temporis intervallo, ad
nostram accedens praesentiam exhibuit nobis priuilegium dicti Conuentus,
in quo vidimus praedictas quadringentas tringinta et septem marcas eidem
Domino Archi-Episcopo, et Ecclesiae suae per eundem Magistrum Ioannem
ad plenum fuisse persolutas, et dictam Possessionem Visk cum suis
pertinentiis per memoratum Dominum Archi-Episcopum, ipsi Magistro
Ioanni perpetualiter relictas. Exhibuit etiam aliud Priuilegium eiusdem
Domini Archi-Episcopi, in quo continebatur in pecunaria solutione in facto
ipsius Possessionis Vysk, et ad ipsam pertinentium, ex parte dicti Magistri
Ioannis, iuxta quantitatem Damnorum Ecclesie Strigoniensis per eosdem
filios Iacobi illatorum Domino Archi-Episcopo, et Ecclesiae eiusdem
similiter per omnia exstitisse satisfactum. Ad maiorem nihilominus
certitudinem rei gestae praedictus Magister Ioannes exhibuit easdem
litteras nostras, Vice-Iudicum Curiae nostrae, ac aliorum Iudicum diuersas
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per praefatum Dominum Archi-Episcopum contra filios Magistri Iacobi de
Iure obtentas, in quibus praedicta Iudicia et damna, ac destructiones
Ecclesiae Strigoniensis per filios Magistri Iacobi supradictos illata seriatim
inspeximus contineri. Quas quidem Litteras Dominus Archi-Episcopus iam
dictus super praedictis quadringentis triginta, et septem marcis Eidem et
suae Ecclesiae persolutis statuit Magistro Ioanni memorato. Nos
considerantes, quod tum ratione Donationis nostrae tum etiam ratione
redemtionis Possesssionis Vysk et pertinentium ad ipsam ab eodem Domino
Archi-Episcopo factae praedicta Possessio Vysk et pertinentes ad eam ad
eundem Magistrum Ioannem de Iure pertinebant, quia ipsa Donatio minus
firma per Redemtiouis contractum, cum praedicto Ven. Patre celebratum
recepit firmitatem, eandem Possessionem Vysk, et ad ipsam pertinentes,
cum omnibus vtilitatibus, suis de Consilio Baronum nostrorum, reliquimus
eidem Magistro Ioanni, Filio Cháak, et per eum suis haeredibus
Haeredumque suorum successoribus iure perpetuo, et irreuocabiliter
possidendas. De caetero ipsis filiis Magistri Iacobi in facto Possessionis
Vysk, et ad ipsam pertinentium silentium perpetuum imponentes. In cujus rei
memoriam, perpetuamque firmitatem praesentes concessimus Litteras
munimine duplicis sigilli nostri roborando. Datum per manus Venerabilis
Patris Domini Theodori Episcopi Iaurinensis Aulae nostrae ViceCancellarii Dilecti, fidelis nostri. Anno Domini MCCXCVI. septimo Maii,
Regni autem nostri Anno VI.
d. 21
1315. La 19 ianuarie 1315, la cererea magiştrilor Onth şi Leel,
capitlul din Oradea transcrie, spre mai mare chezăşie, privilegiul acordat
acestora în anul 1199 de către regele Emeric al Ungariei15.
Nos Capitulum Ecclesiae Varadiensis tenore praesentium
significamus, quibus expedit, vniuersis, quod Onth et Leel Magistri pro se,
et pro fratribus ac cognatis eorum ad nostram personaliter accedentes
praesentiam dixerunt: quod cum propter varia viarum discrimina, et alios
forsitan inopinatos euentus, qui propter prasentis temporis turbines pluribus
contigerunt, et possunt contingere, priuilegia sua, seu instrumenta
eorumdem ad causarum probationes, seu iustitiae ostensionem vereantur
seu timeant efferre, vel transmittere; instantissime nos postularunt,
quatenus quoddam priuilegium Emerici, regis Hungariae, felicis
Fejer Georgius, op. cit., vol. VIII/1, pp. 584-585; pentru traducerea în limba română vezi
D.I.R.T., Veacul XIV, vol. 1, Bucureşti, 1953, p. 229.
15
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recordationis nostris litteris transcribi et transumi praemissa ratione
faceremus ad cautelam; cuius quidem tenor talis est: In nomine S. Trinitas
et indiuidae vnitatis Emericus (v. ad an. 1199). Nos igtur ad petitionem
eorumdem Onth et Leel Magistrorum, et maxime causa communis iuris seu
iustitiae, praedictum priuilegium non suspectum, non abolitum, non
abrasum, non cancellatum, non in aliqua sui parte vitiatum, de verbo ad
verbum praesentibus transcriptum, sigilli nostri munimine fecimus
consignari. Datum in Dominica Circumdederunt me. Anno Domini
Millesimo trecentesimo quinto decimo.
d. 22
1318. La 15 mai 1318, regele Ungariei Carol Robert de Anjou
restituie magistrului Leel satele atât româneşti cât şi celelalte aflate în
comitatul Zărand împreună cu dreptul de patronat asupra Mănăstirii lui
Dionisie, cotropite de magistrul Iwanka, castelanul de Pâncota şi Dezna16.
Nos Karolus dei gracia rex Hungarie, Significamus tenoe
presencium, quibus expedit vniuersis.Quod dum in Comitatu Byhoryensi
procederemus, magister Leel filius laurency de genere Bechegregor, fidelis
noster ad nostre maiestatis accedens presenciam, nobis dixit conquerendo,
quod quasdam possessio ne suas in Comitatu de Zarand, existentes, cum
patronatu, Monastery sancti Spiritus dyenus monustura [s.n.] nuncupati, et
cum villis, tam Olachalibus, videlicet quam alys, ipsum de Jure
contingentibus, a ladislao filio Luka, coram Judice Curie nostre Juris
ordine acquisitas, et optentas, magister Iwanka Castellanus noster de
Pankatha et de deznye in Juste occupatas detinerent, quas, anobis sibi et
fratribus suis, reddi et restitui humiliter supplicando postulauit, Nos igitur,
cuius inter est pensare Jura singulorum, visis Instrumentis eiusdem magistri
Leel, super hoc confectis Indagata eciam huius rei veritate, anobilibus
ipsius prouincie, predictas possessiones, et patronatum ad ipsum, et fratres
suos, Justo titulo pertinere congnoscentes, ipsum Monasterium, seu
patronatum, cum villis et pertinentibus ad ipsum eo Jure, atque plenitudine,
quo per formam Juris, a ladislau supradicto, optinuisse dignoscitur, prout
in literis eiusdem Judicis Curie nostre continetur, reddidimus, et
restituimus, eisdem, sine preiudicio alieni perpetuo possidendum, tenendum
et habendum manus nostras, et nostrorum retrahentes, ab eisdem, datum in
16

Codex diplomaticus domus senioris Comitum Zichy, vol. 2, Pesta, 1872, p. 132; pentru
traducerea în limba română vezi D.I.R.T., vol. cit., pp. 294-295.
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Zalach,vicesimo secundo die, beati Georgy martyris. Anno Domini. Mmo
cccmo xmo viij0.
d. 23
1332-1333. În registrul de socoteli al lui Iacob, fiul lui Berengariu
şi Raymund de Bonofato, strângătorii dijmelor pe şase ani din regatul
Ungariei, la plata dintâi şi pe anul al doilea din arhidiaconatul de Coleşer
sunt pomeniţi preotul Benedict din satul Mănăstirii lui Dionisie, care a
plătit de ficare dată câte şapte groşi şi preotul Ştefan din satul Tămand,
care a plătit, tot de fiecare dată, opt groşi17.
<1332-1337>
<Socotelile lui Iacob al lui Berengariu şi Raimund de Bonofato,
strângătorii dijmelor pe şase ani din Regatul Ungariei>
<1332>. Începe <socoteala> plăţii dintâi din Arhidiaconatul de
Coleşer.
Toma preotul din satul Bethlehmoysy a plătit cincisprezece groşi,
drept dijme pe anul întâi.
[...]
Deasemenea Benedict preotul din «satul Mănăstirii Sfântul
Dionisie» a plătit şapte groşi, drept dijme pe anul întâi.
Deasemenea Ştefan preotul din satul Tămand a plătit opt groşi,
drept dijme pe anul întâi.
[...]
Deasemenea Ioanka preotul din satul Gurba a plătit opt groşi,
drept dijme pe anul întâi.[...]
<1333>. Începe <socoteala> despre plata pe anul al doilea din
Arhidiaconatul de Coleşer.
[...]
Deasemenea Ioanka preotul din satul Gurba a plătit opt groşi,
drept dijme pe anul al doilea.
[...]
Deasemenea Benedict preotul din «satul Mănăstirii Sfântul
Dionisie» a plătit şapte groşi, drept dijme pe anul al doilea.
Deasemenea Ştefan preotul din satul Tămand a plătit opt groşi,
drept dijme pe anul al doilea.
[...].

17

D.I.R.T., Veacul XIV, vol. 3, Bucureşti, 1954, pp. 57, 59.
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d. 24
1334. În registrul de socoteli al lui Iacob, fiul lui Berengariu şi
Raymund de Bonofato, strângătorii dijmelor pe şase ani din regatul
Ungariei, la plata pe anul al treilea din arhidiaconatul de Coleşer sunt
pomeniţi preoţii Ştefan şi Benedict cu câte opt groşi fiecare iar la plata
dintâi, pe anii 1334 şi 1335, din arhidiaconatul de Pâncota (aparţinând
diecezei de Agria) este pomenit un anume Avram din Ineu, care a plătit
cinci groşi iar la plata din urmă, localitatea Ineu (Ienen)18.
<1334>. Începe <socoteala> despre plata pe anul al treilea din
Arhidiaconatul de Coleşer.
[...]
Deasemenea Iovanka preotul din satul Gurba a plătit opt groşi,
drept dijme pe anul al treilea.
[...]
Deasemenea Ştefan preotul din satul Tămand a plătit opt groşi,
drept dijme pe anul al treilea.
Deasemenea Benedict preotul din «satul Mănăstirii Sfântul
Dionisie» a plătit şapte groşi, drept dijme pe anul al treilea.
[...].
<1334>. Deasemenea <plata dintâi din> Arhidiaconatul de
Pâncota19.
Mai întâi Ioan din Meger a plătit cinci groşi.
[...]
Deasemenea Avram din Ineu a plătit cinci groşi.
<1334. Plata din urmă> din Arhidiaconatul de Pâncota.
Mai întâi din Tauti.
Deasemenea din Şicula.
[...]
Deasemenea din Ineu.
[...].
d. 25
1335-1336. În acelaşi registru, sunt pomeniţi cu plata pe anul al
patrulea şi al cincilea preoţii Ştefan din satul Tămand cu opt groşi şi
Benedict din villa Dionisii cu nouă groşi20.
Ibidem, pp. 79-80 şi 249-250.
Arhidiaconatul de Pâncota aparţinea Diecezei de Agria. Registrul de socoteli a fost
întocmit de magistrii Ioan al lui Vitus şi Ioan al lui Dominic.
20
D.I.R.T., vol. cit., pp. 95-96, 105-106 şi 251-252.
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<1335>. Începe <socoteala> despre plata pe anul al patrulea din
Arhidiaconatul de Coleşer.
[...]
Deasemenea Ştefan preotul din satul Tămand a plătit opt groşi,
drept dijme pe anul al patrulea.
Deasemenea Ivanka preotul din satul Gurba a plătit opt groşi.
Deasemenea Benedict preotul din satul Dyemnysmonostora a
plătit nouă groşi.
[...].
<1335. Plata dintâi> din Arhidiaconatul de Pâncota.
Deasemenea din Touti.
Deasemenea din Şicula.
[...]
Deasemenea din Ineu.
[...].
<1336>. Începe <socoteala> despre plata pe anul al cincilea din
Arhidiaconatul de Coleşer.
Ştefan preotul din satul Tămand a plătit opt groşi, drept dijme pe
anul al cincilea.
Deasemenea Ivanka preotul din satul Gurba a plătit opt groşi.
Deasemenea Benedict preotul din «satul lui Dionisie» a plătit
nouă groşi.
[...].
d. 26
1337. La plata dijmelor pe anul al şaselea este pomenit preotul
Benedict cu nouă groşi21.
<1337>. Începe <socoteala> despre plata pe anul al şaselea din
Arhidiaconatul de Coleşer.
[...]
Deasemenea Iuanka preotul din satul Gurba a plătit opt groşi.
Deasemenea Benedict preotul din satul Diemismonustura a plătit
nouă groşi.
[...].
d. 27
1347. În 12 mai 1347, regele Ungariei Ludovic I porunceşte
capitlului din Oradea să-şi trimită omul de încredere şi de mărturie pentru
21

Ibidem, pp. 117-118.
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hotărnicirea moşiei Sfântul Duh de moşia Ieneu (Boroşineu), a cetăţii
Ieneu şi de moşiile Gerla şi Mortunteluke22.
Lodowicus Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Crouacie, Rame,
Seruie, Gallicie, Lodomerie, Comanie, Bulgarieque, Rex. Princeps
Salernitanus et honoris montis sancti Angeli Dominus. Omnibus Christi
fidelibus tam presentibus quam futuris presencium noticiam habituris
Salutem in omnium Saluatore. Ordo suadet equitatis et ad apicem pertinent
excellencie Regalis, vt ea que rite precesserunt, illibata conseruentur et que
a suis fidelibus juste petuntur, ad exaudicionis graciam admittantur.
Proinde ad vniuersorum noticiam harum serie volumus peruenire. Quod
accedendo in nostre maiestatis presenciam Abraam filius Dyonisy de Gerla,
fidelis noster exhibuit nobis quasdam duas litteras priuilegiales, vnam
videlicet honorablis Capituli ecclesie Waradyensis, et aliam magnifici viri
Nicolai, Regni nostri Palatini et judicis Comanorum, super disdistinccione
metarum inter possessiones eiusdem Abraam Gerla et Mortunteluke
vocatas, ac possessionem sancti Spiritus [s.n.], necnon possessionem Ieneu
[s.n.] vocatam, ad Castrum Dezne vocatum spectantem erectarum confectas,
Tenorum infrascriptorum. Supplicans nostre celsitudini exinde humiliter et
deuote, ut easdem acceptare et approbare, nostroque pro eodem
dignaremur priuilegio confirmare. Quarum vnius videlicet ipsius Capituli
Waradyensis Tenor talis est. Capitulum ecclesie Waradyensis vniuersis
christi fidelibus presens scriptum inspecturis Salutem in omnium Saluatore.
Ad vniuersorum noticiam tam presencium quam futurorum harum serie
volumus peruenire. Quod cum nos litteras excellentissimi principis Domini
Lodouici Dei gracia Illustris Regis Hungarie nobis directas recepissemus in
hec verba. Lodouicus Dei Gracia Rex Hungarie fidelibus suis discretis viris
Capitulo ecclesie Waradyensis salutem et graciam. Noueritis quod
altercacio inter Franciscum Castellanum de Pankata et de Desnye ab vna
parte, et Abraam filium Dyonisy ex altera super metis possessionum Ieneu
[s.n.] Gerla et Mortunteluke vocatarum coram nobis fuit prolata et diutius
ventilata. Dixerunt tamen inter cetera, vt inter ipsas possessiones Ieneu
[s.n.] et Gerla esset possessio ecclesie sancti Spiritus [s.n.]. Nos igitur
volentes istam altercacionem sedare et omnino sopiri, fidelitati vestre
firmiter et districte precipiendo mandamus, quatenus vestrum mittatis
hominem pro testimonio fide dignum, coram quo Nicolaus plebanus de
Sumugy, Capellanus noster et Thomas dictus Tyuc juuenis aule nostre
22

Major László Károly, Uj adatok Borosjenö történetéhez, Oradea, 1934, pp. 23-24; pentru
traducerea în limba română vezi D.I.R.T., Veacul XIV, vol. 4, Bucureşti, 1955, pp. 357358.
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homines nostri ad hoc transmissi, accedant ad facies dictarum
possessionum convocatisque vicinis et conmetaneis earundem, separent
ipsam possessionem ecclesie sancti Spiritus tam a possessione Ieneu [s.n.]
quam a possessione Gerla predictis, ereccione novarum metarum, et demum
in illo loco ubi possessio ipsius Castri Ieneu [s.n.] possessioni ipsius
Abraam et fratrum suorum Mortunteluke vocate vicinatur et conmetatur,
similiter metas erigant et ereccione metarum easdem ab invicem distingant,
Deum et eius Justiciam pre oculis habendo et inmitando. Et posthec cursus
ipsarum metarum quas erigunt cum serie totius facti nostre maiestati
fidileter rescribatis.
Datum Bude sabbato proximo post festum asscenionis Domini.
Anno eiusdem Mo CCCmo XLmo septimo.
d. 28
1347. În 27 mai 1347, Capitlul din Oradea adevereşte că şi-a trimis
omul de mărturie la hotărnicirea moşiilor Sfântul Duh, Ieneu (Boroşineu),
Gerla şi Mortunteluke23.
Nos igitur mandatis eiusdem Domini nostri Regis obedire
cupientes vt tenemur vnacum predictis Nicolao plebano de Sumugy et
Thoma dicto Tyuk hominibus eiusdem Domini Regis virum discretum
magistrum Ladislaum socium et concanonicum nostrum transmisimus ad
predicta mandata ipsius Domini Regis fideliter exequenda. Qui demum ad
nos reuersi et per nos requisiti nobis consona voce retulerunt, quod ipsi
tercia feria proxima post festum penthecostes proxime preteritum ad facies
predictarum possessionum Ieneu [s.n.] Gerla et Mortunteluke vocatarum
pariter accessissent, et licet ipsi Franciscum Castellanum de Pankata et de
Desnye illuc vocassent, ipse tamen personaliter interesse noluisset, sed
familiares suos vice sua ad eos transmisisset. Qui quidem familiares
eiusdem cum villicis et populis de Ieneu [s.n.] quamuis illuc venissent,
tamen unacum Nobilibus Comitatus de Zarand metas reambulare
predictarum possessionum recusassent, dicentes, quod si ipsi metas
erexerint ostensas per ipsos bene, quidem alias ipsi quicquid per eosdem
fieret, non curarent. Conuocatis itaque vicinis et conmetaneis earundem
possessionum, necnon alys Nobilibus atque vicecomite et Judicibus
Nobilium Comitatus de Zarand in quo Comitatu eedem possessiones
existunt situate, ante omnia volentes experiri de limitacionibus predictarum
Major László Károly, op. cit., p.24-27; pentru traducerea în limba română vezi D.I.R.T.,
vol. cit., p. 362-364.
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possessionum, vicinos conmetaneos Vicecomitem Iudices Nobilium et
vniuersos Nobiles predicti Comitatus primo sigillatim et occulte, deinde
palam et conmuniter mediante juramento et consciencia ipsorum, qua Deo
tenentur diligenter et caute, et ad eam fidelitatem, qua sacre Corone
tenentur, interrogassen, de metis predictarum possessionum eisdem Regio
edicto iniungentes, vt ipsi veras metas ac metales limitaciones sepedictarum
possessionum eis demonstrarent. Hoc percepto ydem vicini et conmetanei
predictarum possessionum, Vicecomes, Iudices Nobilium ac vniuersi
Nobiles predicti Comitatus seorsum se retrahentes, inter se secrete
tractatum habuissent et tandem eos primo et principaliter ad quandam
metam ecclesie sancti Spiritus Dyenusmunustora [s.n.] dicti, incipiendo a
fluuio Crisy adduxissent ubi juxta duas lapideas, metas alias duas terreas
confodissent, distingentes possessionibus Ieneu et eiusdem ecclesie sancti
spiritus. Hinc ad duas arbores nucum versus plagam meridionalem
deuenientes easdem arbores nucum pro metis relinquissent deinde
declinando aliquantulum versus orientem ad duas metas terreas iuxta
quandam viam peruenissent, vbi terciam metam currentem de novo
confodissent. Hinc versus eandem plagam juxta eandem viam modicum
procedendo duas metas terreas erexissent. Ab hinc transiliendo ipsam viam
versus eandem partem ad duas metas terreas deveniendo terciam de novo
erexissent, expeditis itaque metalibus distincionibus inter possessiones
Ieneu et ecclesie sancti Spiritus [s.n.] predicte, ab eodem fluuio Crisy a
parte septentrionali metas inter possessiones Gerla Abraee fily Dyonisy
eiusdem et ecclesie sancti Spiritus [s.n.] hoc ordine erexissent. Nam primo
juxta eundem fluuium Crisy incipiendo atribus metis antiquis Capitalibus
juxta easdem quarta meta per eos erecta versus partem meridionalem
directe processissent et pervenientes ad duas metas terreas iuxta easdem
terciam confodissent. Hinc versus eandem plagam modicum procedendo
transilientes quandam viam ad duas metas peruenissent, juxta quas terciam
erexissent, finitisque metis inter predictas possessiones Gerla et ecclesie
sancti spiritus metas inter possessiones Ieneu [s.n.] et Mortunteluke hoc
ordine reambulassent, nouas juxta veteres arigendo. Nam primo juxta
quandam metam currentem versus eandem partem meridionalem nouam
confodissent, deinde ad eandem partem modicum euntes juxta veterem
currentem nouam apposuissent et sic in toto quidem possessionis
Mortunteluke semper procedendo, versus partem meridionalem vsque finem
et ad montem Omachya vocatum vn decim metas vnam post aliam sibi
invicem succedentes, antiquas conperissent, et iuxta singulas earum vnam
nouam erexissent, tandem in sumpmitate eiusdem montis Omachya ad duas
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metas terreas deuenissent quarum vna possesioni Penteklaka alia vero
Mortunusteluke, separabant, iuxta quas duas nouas confodissent et
istomodo metee predictarum possessionum dicuntur terminari. Quorum
quidem hominum Domini Regis et nostri testimony relacionem modo
premisso nobis factam juxta mandatum Regium ipsi Domino nostro regi
rescripsimus seriatim, et ad maiorem rei euidenciam ducti peticione
eiusdem magistri Abree omnia premissa et singula premissorum presentibus
litteris nostris priuilegialibus inseri et pendentis nostri sigilli fecimus
munimine roborari.
Datum in festo sancte Trimitatis. Anno supradicto.
d. 29
1347. În 11 august 1347, Nicolae, palatinul Ungariei raportează
regelui Ludovic I că s-au hotărnicit moşiile Ieneu (Boroşineu) şi Sfântul
Duh de moşiile Gerla şi Mortunteluke ale lui Avram, fiul lui Dionisie24.
Discretis viris Philipo preposito Ladislao lectore, Ladislao cantore
Gregorio custode canonicis ac magistris ecclesie nostre salubriter
existentibus. Item alterius littere priuilegialis scilicet predicti domini
Palatini tenor dinostcitur esse talis.—Nos Nicolaus Regni Hungarie
Palatinus et Iudex Comanorum memorie Conmendantes tenorem presenum
significamus quibus expedit vniuersis quod, nobis in Octauis festi sancti
Mychaelis archangeli vnacum Baronibus Regnique Nobilibus judiciario pro
tribunali consedentibus et causales processus quorumlibet litigancium in
statera equitatis dimicientibus, magister Abraam filius Dyonisy de Gerla ad
nostram personaliter accedendo presenciam nobis quasdam litteras nostras
patentes presentauit, petens nos vt easdem de uerbos transcribi nostri ad
uerbum que litteris priu ilegialibus inseri faciemus firmiorem adc autelam.
Quarum tenor talis est. Excellenti et magnifico principi Domino Lodouico
Dei gracia Illustri Regi Hungarie, domino suo naturali Nicolaus Regni sui
Palatinus et Iudex Comanorum fidelitatis obsequium. Nouerit vestra
excellencia, quod cum nos pro opressendis furibus latronibus ac quibuslibet
malefactoribus ac pro inpendenta justicia quibusuis querulantibus juxta
Officy nostri palatinus debitum congregacionem generalem vniuersitati
nobilium de Zarand et de Bekes Comitatum feria secunda proxima ante
festum beati Laurencii martyris prope villam Nadas celebrassemus,
Mychael filius Mychaelis de Gerla cum procuratoriis litteris Capituli
Sursa: Major László Károly, op. cit., pp. 27-32; pentru traducerea în limba română vezi
D.I.R.T., vol. cit., pp. 390-392.
24
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ecclesie Orodyensis pro Abraam filio Dyonisy ad nostram veniendo
presenciam litteras vestre excellence patenter confectas anulari vestro
sigillo consignatas nobis specialiter transmissas anno in presenti secundo
die festi beate Marie Magdalene Bude emanatas, demonstrarat, in quibus
vestra excellencia nobis scribebat in hunc modum, quod volentes fieri
pacem inter Castellanum de Pankata et de Desne et inter Abraam filium
Dyonisy in eo vt super metis possessionum suarum non contenderent
Nicolaum plebanum de Sumugy Capellanum virum et Thomam dictum Tyuk
seruientem aule vestre, vt metas inter posessionem Ieneu [s.n.] ad Castrum
Dezne pertinentem et possessionem Monastery sancti Spiritus [s.n.], ac
possessiones eiusdem Abraam Gerla et Mortunteluke vocatas erigerent,
transmisisset, quia metas per eos erectas populi de Ieneu destruxissent. Ideo
nobis fermo dabatis in percepto, quatenus asumpto nobiscum vicecomite de
Zarand, qui vice magistri Morochuk existeret, iremus personaliter ad ipsas
metas et videremus illud si in locis debitis et jute posite et erecte fuerant et
si ita inueniremus, quod ipse metee in justo cursu et justa limitacione
fuerunt, tunc easdem iterato erigi faciemus. Si vero in iusto cursu et recta
limitacione ipse metee non fierent, tunc ad cursum iustum et rectam
limitacionem ipsarum accederemus et ibi easdem metas ponere et erigere
faciemus vbi et in quibus locis iustus cursus et recta limitacio exieteret
metarum earundem, nam vestra excellencia ad fidelitatem nostram et
Baronatus nostri sacre vestre Corone debitam conmisisset, ordinare factum
metrum earundem. Nos igitur mandato et percepto vestre serenitatis prout
tenemur satisfacere cupientes, quia personaliter propter alia negocia nostra
nos impediencia accedere ad premissa non valueramus, pro eo Comitem
Nicolaum, dictum Saar famulum nostrum in nostra persoana, vnacum
Ioahanne filio Martini vicecomite predicti Comitatus de Zarand quarto die
predicte congregracionis nostre ad premissa mandata vestra fideliter
exequenda transmiseramus. Qui post modum ad nos reuersus nobis retulit
istomodo, quod ipse in predicto quarto die premisse congregacionis nostre
simulcum memorato vicecomite de Zarand et alys nobilibus eiusdem
Comitatus de Zarand ad facies predictarum possessionum videlicet Ieneu
[s.n.] Gerla et Mortunusteluke vocatarum accessissent, vbi prefatus
Mychael procurator ipsius Abraam presentibus Francisco Castellano de
Pankata et de Dezne ac populis de dicta Ieneu [s.n.] litteras honorabilis
Capituli ecclesie Waradyensis, anno in presenti, in festo sancte trinitatis
emanatas vestre sublimitati, rescripcionales sibi presentasset in quibus
vidisset contineri quod vestra excelencia fidelibus suis Capitulo ecclesie
Varadyensis litteris suis mediantibus sic dedisset in mandatis.
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Noueritis quod altercacio inter Franciscum Castellanum de
Pankata et de Dezne ab vna parte et Abraam filium de Dyonisy ex altera
super metis possessionum Ieneu [s.n.] Gerla et Mortunusteluke vocatarum
coram nobis fuit protelata et diucius ventilata, dixsissent tamen vobis
intercetera, vt inter ipsas possessiones Ieneu [s.n.] et Gerla esset possessio
ecclesie sancti Spiritus [s.n.], vestraque serenitas volens ipsam
altercacionem sedare et omnino sopiri, ipsi Capitulo Waradyensi
firmissimis dederat in mandatis, quatenus ipsi eorum mitterent hominem pro
testimonio fide dignum coram quo Nicolaus plebanus de Sumugy
Capellanus vester et Thomas dictus Tyuk juuenis aule vestre homines vestri
ad hoc transmissi accederent ad faciem dictarum, possessionum,
conuocatisque vicinis et conmetancis earundem seperarent ipsam
possessionem ecclesie sancti Spiritus [s.n.] tam a possessione.
Ieneu [s.n.], quam a possessione Gerla, predictis ereccione
nouarum metarum et demum in illo loco vbi possessio ipsius Castri Ieneu
possessioni [s.n.] ipsius Abraam et fratrum suorum Mortunusteluke vocate
vicinatur et conmetaneantur similiter metas erigerent et ereccione metarum
easdem ab inuicem distingerent, Deum et eius insticiam pre oculis habendo.
Et post hec cursus ipsarum metarum erigerent cum serie totius facti volentes
per ipsum Capitulum rescribi fideliter edixissetis, tandem ipsum Capitulum
vestre excellencie super premissis taliter rescripsisset, vt ipsi mandatis
vestris cupientes optime parare, vnacum predictis Nicolao Plebano de
Sumugy et Thoma dicto Tyuk, hominibus vestre excellence virum discretum
magistrum Ladislaum socium et concanonicum ipsorum ad predicta
mandata vestra Regalia fideliter exequenda destinassent, qui demum ad
ipsum Capitulum reuersus, eidem Capitulo consona voce retulissent, quod
ipsi feria tercia proxima post festum penthecostes proxime preteritum ad
facies predictarum possessionum videlicet Ieneu [s.n.] Gerla et
Mortunusteluke vocatarum paliter accessissent et licet ipsi Franciscum
Castellanum de Pankata et de Dezne illuc nocassent, ipse tamen
personaliter interesse noluisset, sed tres familiares suos vice suaad eos
transmisisset, qui quidem familiares eiusdem cum villicis et populis de
Ieneu [s.n.] quamuis illuc venissent tamen, vnacum. Nobilis Comitatus de
Zarand metas reambulare predictarum possessionum recusassent, dicentes
quod si ipsi, metas erexe rieent ostensas per ipsos benequidem alias ipsi
quicquid per eosdem fieret, non curarent, ipsi itaque conuocatis vicinis et
conmetaneis earundem possessionum, necnon alys nobilibus, atque
vicecomite et judicibus nobilium Comitatus de Zarand, in quo Comitatu
eedem possessiones existerent situate, ante omnia volentes experiri
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delimitacionibus et metalibus distincionibus predictarum possessionum
vicinos et conmetaneos vicecomitem judices Nobiliumet vniuersos Nobiles
predicti Comitatus primo sigillatim et occulte deinde pallam et conmuniter
mediante juramento et consciencia ipsorum, qua Deo tenentur, diligenter et
caute et ad eam fidelitatem, qua sacre vestre Corone tenentur,
interrogassent demetis predictarum possessionum eisdem regio vestro
edicto iniungentes, vti ipsi veras metas et metales limitaciones sepedictarum
possessionum eis demonstrarent. Quo percepto ydem vicini et conmetanei
predictarum possessionum vicecomites et judices Nobilium ac vniuersi
nobiles predicti Comitatus seorsim se trahentes inter se secrete tractatum
habuissent, tandem eos primo et principaliter ad quandam metam ecclesie
sancti spiritus Dyenusmonostora [s.n.] dicte incipiendo a fluuio Crisy
adduxissent, vbi juxta duas lapideas metas alias duas terreas confodissent,
distingentes possessionibus Ineu et eiusdem ecclesie sancti Spiritus [s.n.],
hinc ad duas arbores nucum versus plagam meridionalem deuenientes
easdem arbores Nucum preo metis relinquissent, deinde declinando
aliquantulum uersus orientem ad duas metas terreas juxta quandam viam
peruenissent, vbi terciam metam currentem de nouo confodissent, hinc
versus eandem plagam juxta eandem viam modicum procedendo duas metas
terreas erexissent, ab hinc transsiliendo ipsam viam versus eandem partem
ad duas metas terreas dueniendo terciam de nouo erexissent, expeditis
itague metalibus distinccionibus inter possessiones Ieneu et ecclesie sanctis
Spiritus [s.n.] predicte, ab eodem fluuio Crisy a parte septentrionali metas
inter possessiones Gerla Abraee fily Dyonisy et eiusdem ecclesie sancti
Spiritus [s.n.] hoc ordine erexissent. Nam primo juxta eundem fluuium Crisy
incipiendo atribus metis antiquis capitalibus juxta easdem quarta meta per
eos erecta versus partem meridionalem directe processissent et
peruenientes ad duas metas terreas juxta easdem terciam confodissent, hinc
versus eaudem plagam modicum procedendo transilientes quandam viam at
duas metas peruenissent, juxta quas terciam erexissent, finitis itaque metis
inter predictas possessiones Gerla et ecclesie sancti Spiritus [s.n.], metas
inter possessiones Ieneu [s.n.] et Martunusteluke hoc ordine reambulassent
nouas juxta veteres erigendo. Nam primo juxta quandam metam currentem
versus eandem partem meridionalem nouam confodissent, deine ad eandem
partem, modicum euntes juxta veterem currentem nouam apposuissent, et
sic in toto eiusdem possessionis Mortunusteluke semper procedendo versus
partem meridionalem vsque finem et ad montem Omachya vocatum,
vndecim metas vnam post aliam sibi inuicem succedentes antiquas
conperisssent et juxta singulas earum vnam nouam erexissent, tandem in
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sumpmitate eius dem montis Omachya ad duas metas terreas deuenissent,
quarum vna possessioni Pintukteluke alia vero Mortunusteluke separabant
juxta quas duas metas confodissent, et istomodo metee predictarum
possessionum dicte fuissent terminari. Dixerunt eciam ydem Comes
Nicolaus et vicecomes de Zarand quod sicut ipsi in face predictarum
possessionum avicinis et conmetaneis earundem possessionum scire
potuissent, hoc sciuissent, vt metee in predictis litteris Capituli ecclesie
Waradyensis contente et erecte essent juste et vere metee possessionum
Abraam fily Dyonisy et fratrum suorum distingentes ipsas possessiones
eiusdem Abraam a possessionibus Ieneu et Monasteri sanctis spiritus [s.n.]
supradictis in locis debitis et juste posite et erecte prius fuissent, et quod
ipsi populi de Ieneu [s.n.] ipsas metas possessionum ipsius Abraam, per
dictos homines vestre excellencie et testimonium dicti Capituli Waradyensis
erectas destruxissent et alias metas intra metas possessionum prefati
Abraam videlicet bene adsex ictus sagitarum erexissent, quibus sic rescitis
ipsi predictas possessiones Gerla et Mortunusteluke vocatas juxta cursus
metales in premissis litteris Capituli Waradyensis contentas eidem Abraam
ac fratribus suis prout eis pertinerent statuissent possidendas, et licet vestra
Regalis celsitudo nobis non dederit in preceptis vt seriem premissorum
vestre serenitati rescriberemus, Tamen eo toto premissorum seriem vestre
excelence rescribi fecimus seriatim.
Datum sexto die Congregacionis nostre prenotate in loco
memorato Anno Domini MoCCCmoXLmo septimo.
d. 30
1387. În 2 iunie, regele Sigismund al Ungariei acordă fraţilor Lossonczy,
Ladislau, Stephanus şi Albert, cetăţile şi domeniile Dezna şi Pâncota25.
Le roi Sigismond accorde à Ladislas et Etienne de Losonc, bans de
Szörény, ainsi qu’à leur frère, Albert, une nouvelle donation concernant les
châteaux et les domaines de Desznó et Pankota. À propos des hauts faits des
donataires on rappelle qu’ils se sont combattus adversus Johannem filium Petri de
Horwati nostrum infidelem maxima Choorte armatorum protunc vallatum et
gentem grandem olachalem in sui subsidium aggregantem in districtu de Berekzow
rigidum et in genus Bellicum certamen aggredientes et magnam necem ac stragem
in ipsis Olachis et aliis eiusdem fautoribus sevissima austeritate Bellantibus
committendo et quamplures sequaces ipsius captivando.
Datum Bude, in festo sancte Trinitatis, anno domini millesssimo
trecentesimo octuagesimo septimo.
25

Emerico Lukinich, Documenta historiam valachorum in Hungaria illustrantia, usque ad
annum 1400 p. Christum, Budapest, 1941, p. 328.
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d. 31

1387. Documentul îi pomeneşte pe Stephanus şi Ladislau, fiii lui
Stephanus de Lossonczy26.
Nos Capitulum Ecclesie Varadiensis significamus tenore praesentium
quibus expedit universis: Quod Vir discretus Magister Joannes, Canonicus
Ecclesiae Orodiensis in sua, ac Honorabilis Viri Domini Joannis Praepositi, et
totius Capituli ejusdem Ecclesiae Orodiensis personis in nostram personaliter
veniendo praesentiam: Regiam Majestatem, et Barones Regni Hungariae a
donatione et impetratione, collatione ac qualibet abalienatione, Possessionum
ipsarum perceptione et Capituli dictae Ecclesiae Orodiensis Zentkeral et Apas
alio nomine Simand vocatae appellatarum in Comitatu de Zarand exsistentium;
item Viros Magnificos Dominum Ladislaum Vojvodam Transylvaniae, Stephanum
et Ladislaum filios Stephani de Lossoncz [s.n.], et alios quoslibet a receptione et
sibi ipsis conferri seu donari procuratione, ac se in eadem intromissione, usu
fructuque et quarumlibet utilitatum eorundem perceptione quovis modo jam facta
vel facienda prohibuit contradicendo et contradixit prohibendo coram nobis.
Datum feria sexta proxima ante Festum nativitatis Beati Joannis
Baptistae [24 iun., n.n.]. A. D. 1387.

d. 32

1387. Primul act emis din Ineu de către Ştefan Losonczy, fiul lui
Dionisie din neamul Bechegregor, stăpânul de atunci al acestor locuri27.
Stephanus de Losoncz, Banus Severinen., Désiis in praemium laborum
villam regalem confert.
Nos Stephanus de Losoncz, Banus Severinens., et inter ceteros honores
Comes Temesiensis, memoriae commendamus, per praesentes, quod nos,
consideratis laude dignis meritis fidelium servitiorum Petri, filii Dees,
Christophori et Michaëlis, fratrum suorum vterinorum, quibus iidem regiae
Maiestati a multis temporibus, signanter, vero, dum pro liberatione D.M. reginae
laborabamus, se multis casibus fortuitis, rebu(?) et personis eorum non parcendo,
exhibere curauerunt, in compensationem eorumdem quamdam regalem villam
duximus conferendam. Datum in Ienö [s.n.], secundo die festi Alexii Confessoris
[18 iul., n.n.]. Anno Domini M.CCC.LXXX.VII [s.n.] [1387 n.n.].

26

Fábián Gábor, Arad vármegye leirása históriai, geographiai és statistikai tekintetben,
vol.1, Buda, 1835, p.153.
27
Fejer Georgius, op. cit., vol. X/1, Buda, 1834, pp. 747-748.
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Cucerirea și administrația otomană în comitatul Zarand
(secolele XVI-XVII)
Sorin Bulboacă,
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
În contextelor progreselor cercetării istorice din ultimii ani, a
publicării unor noi izvoare, studii și articole speciale referitoare la vilayetul
Timișoara, ne propunem să jalonăm câteva repere focalizate pe etapele și
consecințele cuceririi otomane în comitatul Zarand, în secolelel XVI-XVII,
precum și să evidențiem câteva caracteristici ale administrației otomane în
Țara Zarandului. Nu intemționăm realizarea unei abordări exhaustive, de
altfel imposbilă în acest moment, fiind necesare investigații amănunțite ale
dominației otomane în satele și orașele din comitatele Arad și Zarand.
Cucerirea otomană a unei părți a comitatului Zarand (mijlocul
veacului al XVI-lea)
În regiunile aflate la sud de Timişoara, trupele otomane au cucerit,
în răstimp de o lună (iulie-august 1552) o serie de localităţi: Ciacova,
Vârşeţ, Haram (Palanka), Pancevo şi Mehadia. Totodată, oastea vizirului
Kara Ahmed paşa a cucerit întreg teritoriul fostului comitat Timiş, precum
şi unele părţi din comitatele Arad şi Zărand. Au fost atacate de turci cetăţile
Arad şi Felnac, care s-au predat fără rezistenţă. Pătrunderea armatelor
otomane în Banat şi succesele lor rapide i-au înspăimântat pe căpitanii
generali ai Transilvaniei. Mercenarii generalului austriac Castaldo erau
insuficienţi pentru o confruntare serioasă cu armata otomană1.
Ahmed paşa a rămas în Timişoara, după cucerire orașului, lăsând pe
seama lui Hassan prădarea ţinuturilor şi cucerirea fortificaţiilor şi a
principalelor localităţi. Astfel că „peste 20 de cetăţi şi fortăreţe au fost
cucerite în acestă expediţie strălucită, fiind luate în stăpânire unele prin
acordarea iertării iar altele prin puterea săbiilor vărsătoare de sânge”2. Au
Detalii la Sorin Bulboacă, Cucerirea otomană a comitatului Arad (mijlocul sec. al XVIlea), în Doru Sinaci, Emil Arbonie (coord.), Administrație românească arădeană. Studii și
comunicări din Banat – Crișana, vol. IX, Editura Vasile Goldiș University Press, Arad,
2014, p. 58-65.
2
***Cronici turceşti privind Ţările Române, ediţie Mihai Guboglu, şi Mustafa Mehmet,
vol. I, Bucureşti, 1966 p. 539.
1
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fost cucerite de turci următorele localităţi şi fortificaţii, cele mai multe
constituind linia defensivă a Mureşului: Şoimuş, Radna, Arad, Ciala,
Pâncota, Şemlac, Felnac, Igriş, Cenad, Nădlac, Makova,Ceacova, Buiuk,
Mănăştur, Făget, Ilia, Marginea, Becicherec, Orşova etc.
După ocuparea Banatului de câmpie, turcii au organizat o nouă
unitate administrativ-militară, un vilaiet (Temeşvar vilayeti), în frunte cu
un beglerbeg cu rang de paşă, uneori şi de vizir. Vilaietul a fost împărţit de
la început în 4 sangeacuri, în frunte cu sangeacbei: Timişoara, Lipova,
Cenad şi Moldova, împărţite al rândul lor în unităţi mai mici, numite cercuri
(nahia). Mai târziu li s-au adăugat sangeacurile Gyula şi ineu, la începutul
secolului al XVII-lea3.
În urma acestei bătălii şi a ocupării unei părţi însemnate a Ungariei,
zona Ineului ajunge sub stăpânirea lui Ioan Zapolya. Zona Ineului devine
ţinut de graniţă între paşalâcul de Buda şi Principatul Transilvaniei. Ineul
este menționat ca târg începând cu anul 1561, când este amintit cu 38 de
porți (circa 160 de case)4, adică având o populație care poate fi estimată la
circa 600 -700 de locuitori.
În 1552 turcii cuceresc Ineul şi se menţin în cetate timp de 13 ani. În
virtutea armistiţiului încheiat la 13 septembrie 1565, între comandantul
imperial Lazăr Schwendi şi Pertef Paşa, generalul habsburg a reocupat
cetatea, dar n-a păstrat-o mulţi ani. Chiar în anul următor apare sub zidurile
cetaţii Ineu, oastea paşei Pertef, care începe la 5 septembrie 1566, asediul.
Garnizoana cetaţii Ineu s-a apărat eroic 23 de zile respingând cinci asalturi
otomane. Mercenarii germani, aflaţi în garnizoană nu au vrut să continue
lupta. Ştiind însă că nu pot beneficia de clemenţă din partea turcilor au
acceptat propunerea transilvănenilor ca să încerce, într-o noapte
întunecoasă, străpungerea liniilor otomane. Transilvănenii, buni cunoscători
ai configuraţiei terenului, au reuşit să iasă din încercuire, îndreptându-se
spre Beliu, dar mercenarii germani s-au rătăcit în pădurile din apropiere şi
au căzut în mâna turcilor. Astfel, cetatea Ineului a rămas câteva decenii sub
stăpânirea turcilor5 . Expediția otomană din anul 1566 a avut drept
consecință înglobarea între hotarele vilayetului Timișoara a unor cetăți și
teritorii din principatul autonom al Transilvaniei: cetățile Șiria, Beliu și

Aurel Decei, Istoria Imperiului Otoman, Bucureşti, 1978, p. 195-196.
Marki Sándor, Arad vármegye és Arad szabad kiraly város története, vol. I, Arad,1892, p.
185-189.
5
Eugen Gluck, Contribuţii cu privire la istoricul cetăţii de la Ineu, Ziridava XIII, p. 139.
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Ineu, sudul comitatului Bihor și partea cea mai mare a comitatului Zarand
(cu excepția ținutului de la răsărit de Hălmagiu)6.
În 1566 s-au format pe teritoriile cucerite de turci în zona Aradului,
trei sangeacuri: Arad, Lipova şi Ineu. Acesta din urmă se întindea până la
Beliu şi parte pe valea Crişului Alb. Avea în componenţă la 1566, un număr
de 63 sate în întregime, 15 sate parţiale şi 16 puste. Se numea turceşte
„Yanova sancagi”. Cetatea avea o garnizoană formată din 8 000 de turci.
Cetatea a devenit reședința sangeacului Ineu – Pâncota, făcând parte din
vilayetul Timișoarei în perioada 1566-1595 (când avea o garnizoană, pe
timp de pace, de 331 de ostași: ulufegii, azabi, martolozi). Localitatea Ineu
se compunea din cetatea de piatră (”kale”), unde se afla garnizoana
otomană și din ”varoș”-ul (târgul) înconjurat de o palancă puternică și
șanțuri umplute cu apa Crișului Alb.
Cetatea Ineului a rămas în posesia turcilor timp de cîteva decenii. Ei
n-au adus cetăţii modificări constructive esenţiale ci s-au mărginit doar la
reparaţii şi construcţia unei moschei cu minaret (turn) aşezate lângă cetate în
dreapta Crişului aproape de pod7. (S-a păstrat pănâ în anul 1950, când
datorită nepăsării a fost demolată). Turcii locuiau în cetate fără să se
amestece cu creştinii. Aveau familiile cu ei doar conducătorii (paşa, beii şi
comandanții). Femeile musulmane purtau voal şi trăiau separat.
În anul 1595, în momentul cuceririi Ineului de către transilvăneni,
orașul avea 4 moschei. au fost construite probabil din lemn și au dispărut în
timpul luptelor sau imediat după asediu. O jumătate de veac mai târziu,
principele Transilvaniei, Gheorghe Rakoczy al II-lea, menționa într-o
scrisoare, că ” nici n-am văzut, nici n-am auzit ca la Ineu să fi fost vreo
geamie făcută din piatră.(...) O fi fost pe acoperișul unui bastion un locșor,
nu știu, dacă i s-au putrezit stâlpii și acoperișul de șindrilă”8.
Desele schimbări de stăpânire a cetăţii şi domeniilor au creat
instabilitate, nelinişte şi jaf. Atacurile şi jafurile nobililor ardeleni, sau ale
trupelor imperiale explică de ce iobagii, în majoritate români, aşteptau
ocrotire tocmai din partea turcilor, fiind sătui de samavolniciile mercenarilor
străini sau ale nobilimii. Turcii obişnuiau să facă şi ei jafuri în împrejurimile
cetaţilor în care aveau garnizoane. În 1572 câţiva militari transilvăneni din
garnizoana Oradea au fost atacaţi de turcii proveniţi din cetăţile Ineu,
Cristina Feneșan, Vilayetul Timișoara (1552-1716), Editura Ariergarda, Timișoara, 2014,
p. 171.
7
Csortan Ferenc, Arhitectura religioasă în Vilaietul Timișoara, în ”Satu Mare. Studii și
comunicări”, Seria Istorie, Etnografie, Artă, nr. XVII-XXI/II, 2000-2004, Editura Muzeului
Sătmărean, Satu Mare, 2005, p. 22.
8
Ibidem, p. 23.
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Pădureni şi Lipova. În urma ambuscadei, 36 soldaţi orădeni au fost
asasinaţi. Aceste atacuri se repercutau asupra sărăcimii satelor care suferea
dubla asuprire şi impozitare otomană şi nobiliară.
Consecințele cuceririi otomane în comitatul Zarand
Modul în care a fost constituit sandjakul Arad, în anul 1552,
dovedește faptul că acolo unde primau interesele strategice ale Imperiului
Otoman, s-au efectuat modificări ale organizației administrativ- teritoriale
comitatense. Sandjakul Arad îngloba nu numai întreg comitatul Arad, ci și
câmpia de nord a comitatului Zarand, întreg comitatul Bekes, cu excepția
cetății Gyula și părțile de nord ale comitatului Csongrad (circa 7500 km
pătrați)9.
Sangeacul Aradului era alcătuit din 3 nahii, incluzând și partea
cucerită de turci din comitatul Zarand: nahia Arad cu 59 de sate și 719 case,
nahia din Zarand cu 67 de sate și 1087 de case și nahia Bichiș (care
cuprindea și unele sate din Arad) cu 61 de sate și 1407 case. sangeacul
Lipovei cuprindea părțile comitatului Arad de la sud de Mureș. Fostul
domeniu al Șiriei, cu cele peste 100 de sate aparținătoare lui, a trecut
aproape complet în stăpânirea otomană, cu excepția acelor sate din regiunea
deluroasă și montană a comitatului Zarand. Ca și în alte părți, la Șiria era
foarte apăsătoare obligația în muncă a țăranilor la cetate, care trebuia
întreținută și întărită10. În anul 1567, a fost creat sadjakul de Ineu și
Pâncota, care cuprindea cele două cetăți și satele din jur11, sandjakul fiind
desfințat în anul 1595, după recucerirea Ineului de către transilvăneni.
La Pădureni (astăzi cartier al orașului Chișineu –Criș), în anii 15711572, turcii au construit o palancă (parkan), pe malul stâng al Crișului Alb.
În 1590-1591, numărul total al ostașilor turci din garnizoana Pădureni era de
260 militari, printre aceștia fiind și Muhieddin, imamul și hatipul geamiei
garnizoanei, precum și muezzinii Ibrahim Khalfa și Murteza. În afara
lefegiilor, mai era un număr necunoscut de lefegii timarioți12.
În timpul confruntărilor militare, otomanii au distrus numeroase
monumente eclesiastice Mănăstirea catolică din Pâncota a fost distrusă de
turci în anul 1565. Au dispărut structuri ecleziastice catolice din
comitatul Zarand, ca de exemplu arhidiconatul catolic al Pâncotei.
Nobilimea maghiară, proprietară de domenii, în comitatul Arad, a dispărut
9

Marki Sándor, op.cit.,vol. II/2, Arad, 1895, p. 1-2.
Otto Greffner, Cetatea Șiriei. Contribuții monografice, Arad, 1976, p. 44-45.
11
Cristina Feneșan, op. cit., p. 139.
12
Csortan Ferenc, Arhitectura religioasă în Vilaietul Timișoara, p. 29.
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treptat, pierind în timpul luptelor sau refugiindu-se în teritoriile neocupate
de turci.
În urma cuceririi Banatului și ulterior, a Crișanei de către turci,
inclusiv a unei mari părți din comitatul Zarand, a avut loc o rarefiere a
rețelei de localități, în a doua jumătate a secolului al XVI-lea și în veacul al
XVII-lea13. Numeroase au fost așezările abandonate în perioada
administrației otomane în Banat și Crișana, inclusiv în comitatul Zarandului.
Procesul de abandonare a satelor a ajuns, în intervalul 1542-1686 la
apogeul lui, adică la circa 18% din totalul localităților. Abandonarea unor
sate se explică prin reducerea populației în urma conflictelor militare dar, în
măsură și mai mare, se datorează exodului de populație din Banat, zona
Mureșului inferior și Crișana, în urma înglobării acestor regiuni în Imperiul
Otoman14.
Conform sistemului otoman, întreg pământul a trecut în proprietatea
statului(miri), adică a sultanului, care și-a oprit o parte din domenii, restul
fiind dat dregătorilor (haas-uri, ziamete), oștenilor (timaruri) și spre folosul
cultului religios (vacuf-uri). Nobilimea maghiară, proprietară de domenii, în
comitatul Zarand, a dispărut treptat, pierind în timpul luptelor sau
refugiindu-se în teritoriile neocupate de turci. Stăpâni în zonă, turcii au
donat sate întregi spahiilor și au pretins populației o serie de dări diferite de
cele anterioare.
Regimul juridic al teritoriilor cucerite era fixat de la Istanbul, prin
coduri de legi (kanunname-le) speciale, care țineau însă seama de ordinea
juridică anterioară cuceririi15. În această privință, pentru veacul al XVI-lea,
dispunem de kanunname-le pentru sangeacurile Lipova (1554)16, Timișoara
(1554)17, Cenad și Gyula (1566)18.
Schimbări fundamentale s-au produs în sistemul de deținere al
pământului și în natura relațiilor de proprieate. Procesul de cucerire otomană
a anulat orice formă de proprietate asupra pământului și țăranilor,
13

Paul Niedermaier, Habitatul medieval în Transilvania, Editura Academiei Române,
București, 2012, p. 209.
14
Ibidem, p. 211.
15
Avram Andea, Banatul cnezial până la instăpânirea habsburgică (1718), Editura
Banatica, Reșița, 1996, p. 167-168.
16
Cristina Feneșan, Instaurarea dominației otomane în ținutul Lipovei în lumina codului de
legi (kanunname) din 1554, în ”Studii și Comunicări de Istorie”, Caransebeș, 1979, p. 319340.
17
Valeriu Veliman, Documente turco – osmane privind vilaietul (eialetul) Timișoara, în
”Revista Arhivelor”, LXII, 1985, nr. 4, p. 418-422.
18
Mihai Maxim, Teritorii românești sub administrație otomană în secolul al XVI-lea, în
”Revista de Istorie”, XXXVI, 1983, nr. 9. p. 880.
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legitimând din punct de vedere juridic, introducerea sistemului timar. În
Imperiul Otoman timarul a reprezentat un sistem de posesiune fragmentată
în care statul, spahiii și țăranii au avut drepturi simultane asupra pământului.
În cadrul acestui sistem, pământul i-a aparținut de drept statului, iar țăranul
care îl lucra a dobândit, în schimbul obligației de cultivare neîntreruptă,
dreptul de uzufruct19.
Neîndeplinirea obligației de cultivare neîntreruptă a pământului se
sancționa, conform legislației otomane, mai întâi cu plata unei amenzi între
80-120 de aspri. Această amendă era anual plătită de țăran stăpânului de
pământ ca despăgubire pentru pierderile suferite datorită părăsirii sau
renunțării la cultivarea lotului său, fără a prezenta o justificare prealabilă.
Prin decizie judecătorească, țăranul își pierdea dreptul de posesiune asupra
pământului său în cazul în care îl lăsa în pârloagă vreme de 3 ani. La fel ca
în alte unități administrativ – militare otomane, și în vilayetul Timișoara
venitul timarelor și ziametelor a avut scopul de a asigura întreținerea
funcționarilor și a armatei otomane20.
Din codurile de legi otomane rezultă că țaranii –raia aveau
următoarele obligații față de stăpânul pământului pe care era așezat: să-i
plătească ”darea ogorului”, să-i construiască un hambar pentru cereale și săi ducă recolta până la acel hambar sau până la cea mai apropiată piață, să-i
dea dijma din produse, să-i plătească morăritul, stupăritul, pășunatul,
fumăritul etc. Dacă trei ani la rând țăranul nu lucra lotul său, ce făcea parte
din timar, atunci el pierdea acest lot. Dacă fugea clandestin, țăranul – raia
putea fi urmărit și adus înapoi timp de 10 ani; abia după aceea putea scăpa
de sub urmărirea timariotului. În afara acestor dări către deținătroul direct al
timarului, țăranul –raia era obligat să plătească anumite dări către stat
(stăpânul suprem al pământului): oieritul, gizye–ul (capitația
nemulsumanilor), precum și contribuții extraordinare. Iar răspândirea
corupției a contribuit la o largă proliferare a mitei21.
În perioada în care părți însemnate din comitatul Arad s-au aflat sub
administrație otomană, creșterea vitelor, a oilor și porcilor a rămas o
preocupare constantă a gospodăriilor țărănești. Mai ales creșterea porcilor a
luat un avânt deosebit, în contextul în care musulmanii nu consumă carne de
porc. creșterea animalelor s-a bazat pe vechiul sistem, păstoritul liber și

Cristina Feneșan, Vilayetul Timișoara (1552-1716), p. 44-45.
Ibidem, p. 46.
21
Detalii la Mihai Maxim, Țările Române și Imperiul Otoman (1400-1600), în ***Istoria
Românilor (tratat), ediția a II-a, revăzută și adăugită (coord. acad. Ștefan Ștefănescu, acad.
Camil Mureșan, acad. Ioan Aurel Pop), vol. IV, Editura Enciclopedică, București, p. 661.
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îngrășarea porcilor cu ghindă22. Istoricul maghiar Marki Sándor considera
că, în timpul ocupației otomane, suprafața cultivată cu vița de vie s-a redus,
dar nu prea mult. Astfel, în anul 1562, în comitatul Zarand, în care era
inclusă și partea de nord a podgoriei Aradului, s-au produs circa 20 000
acovi (10 800 hectolitri) de vin, ceea ce putea să rezulte de pe o suprafață
de aproximativ 700 hectare cu vie23.
La mijlocul veacului al XVI-lea, cucerirea otomană a unei părți din
comitatul Zarand a detrminat schimbări importante și în circulația monetară,
un loc important ocupând moneda otomană de argint măruntă (asprii
turcești) numiți în Banat și groșițe, mai ales în tranzacțiile comerciale. 40
de groșițe (aspri) egalau cu un gros. Groșițele erau bani eminamente
otomani, fiind din argint amestecat cu nichel. În timpul sultanului Soliman
Magnificul (1520-1566), până prin anii 1585, un taler sau un galben valora
40 de groșițe (aspri), era deci identic ca valoare cu grosul. Un taler cu
coroană, adică galbenul otoman numit și ”sultanin” sau scud valora 50 de
groșițe24.
Pentru musulmani, rugăciunea, când este individuală, se putea
efectua oriunde (după purificarea obligatorie), condiția spațială minimă fiind
un covor și orientarea cu fața spre Mecca. Construcția dedicată rugăciunii
individuale în grup mic este masdjidul (mecetul) care însă nu posedă
amvonul numit mimber. Lăcașul de rugăciune pentru toată comunitatea este
geamia, unde în fiecare zi de vineri, un imam sau hatip, persoană cu studii
teologice, rostește rugăciunea „hutbe”, stând pe penultima treaptă a
„mimberului” (care constă dintr-o structură cu trepte, balustradă și un mic
turn în formă de baldachin, realizat din lemn sau piatră). Lăcașurile de cult
erau completate de minaret, un turn de pe al cărui balcon credincioșii
islamici erau chemați la rugăciune. Sala de rugăciune acoperită este
precedată de o curte, având în mijloc o fântână, necesară spălării rituale a
credincioșilor. De obicei exista în ansamblul cultic și latrine, cu apă
curgătoare.Lăcașurile de cult aveau și un anumit număr de slujitori (în
geamiile mai importante până la 10-15 persoane), cu îndatoriri foarte
specializate (imami, hatipi, muezzini, lampagii, precum și învățători de
diferite niveluri de pregătire)25.
22

Kovach Geza, Dominația otomană în Zarand, în ***Aradul permanență în istoria
patriei, p. 152.
23
Marki Sándor, op. cit., vol. I, p. 414.
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Nicolae Săcară, Florin Ban, Considerații administrativ – fiscale cu privire la perioada
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Creștinii și evreii aveau un statut reglementat juridic în cadrul
societății, dispunând de instituții religioase (biserici și mănăstiri, chiar
episcopie ortodoxă în Ineu) și o formă de autonomie spirituală. Episcopia
ortodoxă a Ineului a funcționat în veacul al XVII-lea, având un rol important
în viața bisericească a românilor din comitatul Zarandului, mai ales prin
ierarhii din familia Brancovici26.
Cuceriri otomane în comitatul Zarand în veacul al XVII-lea
În 1658, în condițiile în care principele Transilvaniei, Gheorghe
Rákóczi al II-lea, fusese mazilit de sultan în urma expediției nefericite din
Polonia, din 1657, pașa din Buda ajunge cu oastea sa sub zidurile cetății
Ineului, pe care o asediază. Pentru a face față situației, principele Rákóczi
vine personal în aceste părți. Între timp, Poarta a numit un alt principe, în
persoana lui Francisc Rhedey, căruia, printr-o scrisoare amenințătoare,
marele vizir i-a pretins predarea imediată a Ineului, sub pretextul că această
cetate, înaintea lui Mihai Viteazul, fusesen sub stăpânire otomană27.
În luna mai 1658, pașa Gurdsi Ghena din Buda a ajuns sub zidurile
ineului, jefuind peste tot, inclusiv în satele din jurul cetății. Deși ostașii din
Ineu erau în stare să nimicească forțele otomane, ei se închid în cetate,
permițând oștii turcești din Timișoara să sosească în sprijinul atacanților.
Pentru preîntâmpinarea atacului concentrat otoman, principele Rákóczi a
sosit în valea Crișului Alb, dar a trebuit să plece în Bihor pentru a aduna noi
forțe. La 27 iunie 1658, fostul principe se întoarce în Ineu, de unde a pornit
împotriva Aradului, pe care îl cucerește. În acest context, pașa Ghenan, care
se afla la Lipova, pornește cu trupele sale împotriva lui Gheorghe Rákóczi al
II-lea, ridicându-și tabăra la Păuliș. Deși învinge oastea otomană, Gheorghe
Rákóczi al II-lea nu folosește avantajul victoriei de la Păuliș și se retrage
către Oradea. Astfel, Ineul rămâne din nou izolat și lipsit de ajutor, în 28
august 1658 turcii reușind să-l încercuiască complet. Cei 500 de călăreți
trimiși în grabă de fostul principe nu mai pot să pătrundă în cetatea Ineului.
Apărarea cetății era foarte dificilă deoarece în interior se aflau femei, copii
și bolnavi iar mulți soldați au fugit, căpitanului cetății rămânându-i la
dispoziție doar 350 de apărători28.

Despre episcopii ortodocși din Ineu, la Sorin Bulboacă, Structuri politice și confesionale
în Banatul Lugojului și Caransebeșului (1552-1658), vol. II, Editura ”Vasile Goldiș”
University Press, Arad, 2015, p. 17-21.
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Turcii au început imediat pregătirea asaltului, fiind umplute cu apă și
ridicate șanțurile de pe lângă Crișul Alb. Pașa a adus 16 tunuri și, în 2
septembrie 1658, a somat pe cei asediați să se predea. Speriați, în 3
septembrie, căpitanii au predat cetatea Ineu cerând doar condiția să poată
pleca în mod liber. Drept pedeapsă, la Oradea, fostul principe a ordonat
decapitarea exemplară a căpitanilor care au predat Ineul fără luptă29. În 15
octombrie 1658, turcii au ocupat și cetatea Deznei, apropiindu-se astfel de
Beiuș. Ali pașa, noul comandant al Ineului, în primăvara anului 1659, a
trecut la reconstruirea și întărirea cetății. De aici, Ali pașa a pornit cu
garnizoana otomană împotriva principelui Ioan Kemeny, ridicat la tron de
stările transilvănene după moartea lui Gheorghe Rákóczi al II-lea.
În 1658, vilayetul Timișoara s-a extins în detrimentul comitului
Zarand, prin ocuparea cetăților Ineu și Dezna, precum și a satelor din jurul
acestor fortificații. Astfel, sandjakul Ineu a revenit, în anul 1658, între
hotarele vilayetului Timișoara30. Comitatul Zarand a suferit mari pierderi
teritoriale, printre care s-au numărat și cele 31 de sate ale cetății Ineu:
Honțișor, Băltene, Iacobeni, Bratina, Pravalin, Căpâlna Mică și Mare (de
lângă Crișul Alb), cele 3 sate Cuied, Seleuș, Minișul de Sus, Văsoaia,
Minișel, Nadăș, Fiziș, Pless și Plop (ambele sate contopite în localitatea
Almaș), Șoimuș (cătun contopit în satul Buciava-Șoimuș), Ozoly (lângă
cetatea Dezna), Martonoș, Jomboi, Boros-Telek (contopit în Macrea –
Mocrea), Maroț, Bocsig, Iercoșeni, cele două sate Bernot, Șicula, Szent –
Kereszt (contopit în Minișel)31. Aceste pierderi i-au silit pe foștii proprietari
de pământ să-i ceară în zadar principelui Mihai Apaffy, în anul 1663,
revenirea la vechiul hotar cu vilayetul Timișoara, existent în vremea lui Ioan
Sigismund Zapolya. Prin ocuparea cetăților Ineu, Beliu și Dezna, în 1658 și
anexarea lor la vilayetul Timișoara, armata otomană a distrus sistemul
defensiv al Transilvaniei32.
În anii următori, pașa din Ineu a urmărit, în mod sistematic, cucerirea
localităților din ținutul Hălmagiului, sub pretextul că sultanul, în 1660, a
decis ca garnizoana Ineului să fie stăpână asupra a 40 de sate din
împrejurimi. Din lista localităților trimisă de pașa Hasim, noul comandant al
cetății Ineu, rezultă că turcii au cucerit nu 40 ci 60 de sate. Deși
transilvănenii au făcut mai multe demersuri la Poartă pentru recăpătarea
acestor sate ocupate abuziv de turci, nu s-a putut obține nimic.
Carol Gollner, Gheorghe Rákóczy II, București, 1977, p. 128-135.
Cristina Feneșan, Vilayetul Timișoara, p. 140.
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Marki Sándor, op.cit.,vol. II/2, Arad, 1895, p. 98.
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În anul 1666, trupele otomane din Ineu și Oradea continuă
pătrunderea în direcția Bradului. În 9 ianuarie 1670, ei jefuiesc Hălmagiul,
apoi Leasa, răpind vitele iobagilor și capturând copiii. Din aceste motive,
principele Apaffy se plânge marelui vizir iar David Rozsnyay,
reprezentantul său la Istanbul, se prezintă personal la acesta, relatând despre
jafurile săvârșite de militarii otomani în comitatul Zarand. Marele vizir
Ibrahim a ordonat o anchetă, efectuată de pașa de Timișoara. Unii spahii au
fost pedepsiți, însă cuceririle otomane până la „După Piatră” au rămas. Doar
5 sate din jurul Ineului au fost lăsate în mod formal în posesia principelui
Apaffy33. La 12 martie 1670, dieta Transilvaniei se plânge din nou Porții
arătând că, deși ardelenii sunt credincioși față de sultan, totuși continuă
hărțuielile permanente în jurul Ineului, până la Beliu, solicitându-i sultanului
să ia măsuri pentru stoparea acestora34.
Extinderea lentă a hotarelor otomane a dus nu numai la interferența
lor cu cele ale Principatului Transilvaniei, ci și la lupta acerbă pentru
încasarea impozitelor. Nobilii transilvăneni deposedați de satele lor în urma
expedițiilor otomane nu au renuințat niciodată la proprietățile pierdute și
nici la veniturile lor35. În concepția islamică și otomană, înscrierea unui sat
sau a unui domeniu în condicile imperiale (deftere) excludea orice
posibilitate de retrocedare a lor foștilor stăpâni – nobili sau principi
transilvăneni- și a justificat astfel apariția condominiului fiscal. Litigiile de
proprietate și de frontieră generate de înscrierea abuzivă a unor sate
transilvănene în defterul lui Halil beg din 1554 și apoi cuicerirea unor
teritorii din comitatele Cenad și Zarand în 1566 a determinat inițierea unui
nou recensământ fiscal otoman în 156736.
Prevederile legale nu au fost respectate în anumite regiuni
(Gurahonț, Zarand, Cenad) în timpul recensământului lui Muharrem Celebi,
fapt dovedit de protestul sultanului adresat la 13 noiemnbrie 1567
principelui Ioan Sigismund Zapolya. Autoritățile porincipatului, respectiv
căpitanul de Hălmagiu a împiedicat desfășurarea recensământului în sate din
ținutul Hălmagiu (Almaș ș.a)37. Litigiile fiscale și incidentele de graniță au
continuat decenii la rând, cu acordul tacit al beglerbegului de Timișoara.
Iobagii erau nevoiți să plătească dările atât față de timarioții otomani cât și
față de foștii stăpâni (nobili).
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Marki Sándor, op. cit. ,vol. II/2, p. 112-124.
Ibidem, p. 125.
35
Cristina Feneșan, op. cit., p. 175.
36
Ibidem, p. 176-177.
37
Ibidem, p. 179-180.
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Astfel, condominiul fiscal din ținutul Dezna a fost generat de faptul
că deținătorii cetății, Gheorghe Bebek și urmașii săi, nu au renunțat
niciodată la veniturile domeniului, acordate mai întâi lui Halil beg (mijlocul
sec. XVI) iar mai apoi spahiilor din Ineu. Înregistrarea unui număr de 113
sate din ținutul Deznei și al Beliului într-un fragment din defterul lui Halil
beg (1554) justifica pretențiile posesorilor otomani la încasarea dărilor
obișnuite, în timp ce un căpitan numit ad-hoc trebuia să vegheze la
strângerea decimei iar haiduccii aveau să-i asigure împăratului habsurg
dobândirea drepturilor sale38.
Existența condominiului fiscal osmano-transilvănean a fost
recunoscută oficial, în anul 1576, de către voievodul Cristofor Bathory, care
încerca să-i dovedească sultanului Murad al III-lea, dreptul principatului
autonom asupra unor sate din jurul Deznei, cerându-i să pună capăt
amestecului spahiilor. Au fost și cazuri de revendicare retroactivă (pe 5 ani)
a dărilor din ținutul Deznei de către căpitanul cetății Oradea, care a
redobândit câteva sate ocupate de otomani. Dar sultanu Murad al III-lea i-a
interzis lui Cristofor Bathory să mai admită intervenția căpitanului de
Oradea în satele înregistrate de Halil beg. Temeinicia plângerilor înaintate
de spahiii din ținuturile Gyula, Dezna, Beliu, Tăuți și Șiria, avea să fie
cumpănită după registrele lui Halil beg ți Muharrem Celebi. Dar dregătorul
din palanca Vârfurile (Ciuci), Nicolae Ciuci, a fost căpetenia lotrilor care au
robit și pustiit ținuturile Dezna, Beliu, Chisindia și Tăuți pentru a stoarce
sume de bani. Căpitanul Deznei și sluga sa, Gheorghe Pap, au recurs la
schingiuirea demonstrativă a unor țărani din Toposița și Sebiș pentru a a-și
impune autoritatea și a încasa veniturile scontate39.
Administrația otomană în Zarand în veacul al XVII-lea
În a doua jumătate a vaecului al XVII-lea, Ineul devine centrul
administrativ al vilayetului Timișoara. Este semnificativ faptul că, în
defterul din 1660, în care au fost înscrise oștile otomane și căpeteniile lor,
vilayetul Ineu (Yanova) a fost înregistrat în locul vilayetului Timișoara.
Din același izvor se deduce că, la data respectivă, sandjakul Timișoara nu
era condus de un sandjakbeg, deoarece hasul beglerbegului Huseyin a
cuprins atât această unitate administrativ –militară, cât și sandjakul Ineu.
Acest fapt dovedește identitatea dintre vilayetul Ineu și vilayetul Timișoara
care, în 1660, au fost una și acceași provincie a Imperiului Otoman, deși
izvoarele narative s-au referit adesea la beglerbegii de Ineu. În anul 1660,
38
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Ibidem, p. 191.
Ibidem, p. 192-193.
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Evliya Celebi a considerat Ineul drept localitatea principală a vilayetului:
”...Cetatea Ineu a devenit acum reședință de sangeac pentru pașa de
Timișoara...”40. Același Evliya Celebi considera, în 1660, că, în vreme de
război, sangeacul Ineului putea să dispună de 8000 de ostași41.
După despresurarea Vienei (1683) și până la recucerirea Ineului
(1693), în mod cert, centrul administrativ al vilayetului Timișoara s-a
aflat în cetatea Ineu. De aceea, comandantul cetății Timișoara a purtat
numele de muhafiz (apărător) și nu de beglerbeg42.

Cetatea Ineu (sec. XVII- Complexul Muzeal Arad)
Kuciuk Mehmed pașa este menționat ca beilerbei de Ineu în ianuarie
1662. În 1661-1662 și 1666-1671 a fost beglerbeg al vilayetului
Timișoara43. În Ineu se află geamia lui Kuprulu Mehmed Paşa, o geamie
trainică şi foarte frumoasă, cu acoperişul de olane şi cu minaret de piatră,
***Călători străini despre Țările Române, vol. VI, Partea a II-a, Editura Științifică și
Enciclopedică, București, 1976, p. 329.
41
Ibidem, p. 513.
42
Cristina Feneșan, op. cit., p.145- 146.
43
Ioan Hațegan, Beilerbei de Timișoara. Contribuții la cronologia beilerbeilor timișoreni,
în ***Vilaietul Timișoarei (450 de ani de întemeiere a pașalâcului) 1552-2002, Editura
Mirton, Timișoara, 2002, p. 50.
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fiind frecventată de mulţi musulmani. Geamia lui Hasecki Osman aga se
află în centrul Ineului, fiind lucrată cu măiestrie şi având un aspect frumos,
fiind acoperită tot cu olane, posedând un minaret de scânduri. Deasupra
porţii acestei geamii se afla o pisanie în versuri (”kitabe”), din 1073 A.H.
(16 august 1662-4 august 1663). Geamia lui Sofu Kenan paşa era
acoperită cu olane şi poseda un minaret din scânduri. În apropierea ei era
situată şi geamia lui Kopruluzade Fazil Ahmed paşa44.
Moscheea, existentă încă la începutul secolului al XX-lea, între
colţul de sud-est a cetăţii şi podul peste Crişul Alb este, cu cea mai mare
probabilitate, geamia lui Kopruluzade Fazil Ahmed paşa, ridicată de către
fiul marelui vizir Koprulu Mehmed paşa, recuceritorul cetăţii Ineu, în cadrul
unui vakif ce a cuprins şi un han în vecinătate45. Clădirea era o construcţie
simplă de piatră, cu plan pătrat, orientat în direcţia est-sud-est, cu tavan
simplu din lemn. În interior, moscheea avea un balcon de lemn, sprijinit pe
doi stâlpi din lemn, care au fost înlocuiţi, în anul 1850, cu stâlpi de
cărămidă. Lângă clădire se ridica minaretul construit din piatră fasonată,
având, în anul 1934, o înălţime de circa 17 metri. Ferestrele clădirii erau
relativ mici, apropiate de tavan. Pe faţada de sud erau 3, pe cea de est 2, iar
pe latura de nord o fereastră. Moscheea a fost utilizată între 1702 şi 1858 ca
biserică parohială romano-catolică.
Încăperile de locuit ale musulmanilor din vilayetul Timișoarei,
inclusiv ale celor stabiliți la Ineu, Șiria, Buteni, Dezna etc. erau construite
din pământ și lemn, cu un nivel sau două, acoperite cu trestie, paie ori
șindrilă, fiind mobilate numai cu sofale și perne, acoperite cu textile, iar în
lungul unui perete interior se aflau dulapurile și nișele suprapuse, realizate
din lemn46.
Cetatea Șiria este menționată de Evlia Celebi la hotarele sangeacului
Ineu: „...În cetate se găsesc 60 de case, o geamie și un hambar; altfel de
clădiri nu mai sunt. Are o singură poartă, care dă spre răsărit. Nu are bazar
și alte construcții de binefacere...”47.
În veacul al XVII-lea, mai multe sate din Zarand au ajuns în
stăpânirea unor spahii turci. Stăpânul dintâi al satului Buteni a fost begul
Mehmet din Gyula, iar tributul lor a fost de 60 de florini și 60 de pinte de
unt și 2 vaci. Satul Buteni a fost vândut pe bani unui turc din Gyula, Halin,
44

Csortan Ferenc, Arhitectura religioasă în Vilaietul Timișoara, p. 22-23.
Somogyi Gyula, Arad szabad királyi város és Arad vármegye községeinek leírása
(Descrierea oraşului liber regesc Arad şi a comunelor comitatului Arad), vol. II/1.2,
Arad,1913, p. 114.
46
Csortan Ferenc, op. cit., p. 16.
47
***Călători străini despre Țările Române, vol. VI, Partea a II-a, p. 511-512.
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care a ridicat gtributul la 80 de florini. Acesta l-a vândut ulterior lui Kara
Hassun din Lipova, care a mărit tributul la 120 de florini și 100 de pinte de
unt48. Cum țăranii din Buteni n-au vrut să plătească darea mărită, Kara
Hassun a venit cu pradă asupra lor, când le-a capturat nu mai puțin de 33 de
iepe și alte bunuri. În 8-9 ani a luat de la juzi și de la sat gloabe de 378 de
florini peste tribut.Satul Buteni a stat pustiu aproape un an49.
În veacul al XVII-lea, spahiul Isub din Lipova stăpânește satul
Donciul, care a solicitat fiecărui om câte 3 florini și pentru vaca de tăiat
câte 6 florini anual și cum pe aceste nu le-au putut da, peset tribut spahiul
le-a luat 5 boi și 2 vaci.Venind cu oaste turcească asupra lor i-a prădat, au
jefuit tot ce au găsit economist la casele lor și numai de la o casă au capturat
42 de florini în numerar, cai și vite, ce-au găsit. Au prins un om pe care l-au
eliberat numai pentru o mare sumă de bani și au ucis 3 oameni plătitori de
dare50.
Satul Hodișel din comitatul Zarand se plânge că tributul s-a întreit
și li se cer tot felul de slujbe. Stăpânul lor coborând între ei a violat o
femeie, pentru care căpitanul din Ineu l-a mustrat51.Când turcii vin printre
sărăcime, îi bat și îi schinguiesc pe țărani.
Administrația otomană a fost preocupată și de întreținerea
drumurilor, a podurilor, inclusiv de construirea unor poduri noi, așa cum
este cazul podului turcesc de la Seleuș (monument istoric aparținând
patrimoniului național) din secolul al XVII-lea, peste râul Cigher, ale cărui
ruine pot fi văzute și astăzi, în apropierea drumului național Arad – Brad.

David Prodan, Iobăgia în Transilvania în sec. XVII, vol. I, Editura Științifică și
Enciclopedică, București, 1986, p. 564.
49
Gravanima universorum incolarum in confinibus regni Transilvaniae Turcis etiam
tributariorum, în ***Monumenta Comitialia Regni Transsylvaniae, vol. XIV, Budapesta, p.
458.
50
Ibidem, p. 458.
51
David Prodan, op. cit., vol. I, p. 566.
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Podul turcesc de la Seleuș (fotografie obținută prin bunăvoința
istoricului dr. Augustin Mureșan – Complexul Muzeal Arad)
Sfârșitul dominației otomane în Zarand
În urma eşeculului dezastruos al turcilor la Viena, în 1683, trupele
austriece reiau ofensiva şi, înaintând metodic, recuceresc în 1688 cetăţile
Lipova, Şoimuş, Lugoj, la 7 iunie 1692, Oradea şi după un atac concentrat
generalul Heisler ocupă pe rând aşezările din jurul Ineului. La 15 mai 1693,
garnizoana din cetatea Ineu se predă austriecilor. Prin pacea de la Karlowitz
(1699), Poarta a recunoscut trecerea Transilvaniei în stăpânirea Imperiului
Habsburgic. După anexarea acestor teritorii, austriecii plasează în valea
Mureşului şi a Crişului Alb, regimente grănicereşti. Din acest sistem militar
local făceau parte: Ineul, Şicula, Gurba, Şiria şi Galşa52.
Concluzii
Perioada dominației și administrației otomane în comitatul Zarand,
în veacurile XVI-XVII, este încă puțin cunoscută, fiind necesare studii
monografice focalizate pe istoria așezărilor și a vieții economice, sociale,
fiscale și administrative din comitatul Zarand, dar și investigarea și
interpretarea unor noi izvoare, surse, în măsură să lumineze aspecte obscure
ale istoriei județului Arad în Evul Mediu.

52

Géza Kovách, Stăpânirea Habsburgică și destrămarea feudalimsului, în ***Aradul
permanență în istoria patriei, Arad, 1978, p. 154-157.
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Când vântul adie ultimile frunze a bătrânului „BĂGRAN”1

(Partea I - Desprea sârbii din Arad- Gai –începutul sec. XVIII – 1870)
Ljubomir Şandici,
Arad-Gai
Radivoie Paşici: „...Reconstrucţia istoriei este un lucru complex, dar
corectarea istoriei este riscantă şi periculoasă... şi mai mult.... dar lumii îi
este necesară adevărata istorie. Doar ea ne poate aduce pe drumul
înţelegerii reciproce şi a progresului. Doar adevărul poate împiedica
neînţelegerile, înstrăinarea şi vărsarea de sânge, deoarece viaţa şi eroarea
nasc ură, doar prin adevăr se naşte dragostea. La acest adevăr ne poate
conduce numai limba, numai cuvintele, care....au fost la origine
(începuturi)2.
De ce despre.... „bagranii”?
„- Nu urca în bagran, strigă bunica Paulina din bucătărie, iar eu, puţin
obraznic, răspănd:
- Acesta nu este bagran, el este un pom de vişin.
În curte, la bunici, aveam un vişin şi un păr, în grădină mai mulţi
pruni şi meri...iar la stradă un tei uriaş care, dimineaţa umplea camera cu
mirosul său liniştitor, dar...pentru mine şi ai mei aceşti pomi sau arbori (mă
refer la cei din Gai- găienii sârbi) erau ...bagranii” .
Când am aflat ce semnificaţie are cuvăntul „gai” în limba sârbă,
abică, pădurice, crâng sau dumbravă, am avut deja câţiva ani, eram în clasa
a cincea, am fost plăcut surprins, iar atunci când eram întrebat de locul unde
m-am născut (în mod sigur la prima întâlnire cu profesorii – clasa V),
răspundeam: „în Arad-Gai”. Observam mirarea lor şi completam …,, un
cartier al Aradului, unde trăiesc sârbii ...” şi chiar erau ...numeroşi3!

Băgran – cuvânt folosit de locuitori, în zona Banatului. În Gai sârbii foloseau exprimarea
- bagran. Corect în limba sârbă: bagrem – salcâm.
2
Vinciansco Pisma, –„Scrisul de la Vincea”, Editura Peşici şi fii, Beograd, 1995, p. 42.
3
În aceea perioadă de la 3 la 24 de ani 1959 -1970, locuiam la Timişoara.
1
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Cumva, ceva ...acolo în adâncul inimii mă frănânta,…tânara
pădurice,…dar şi „băgrani” ..., apoi bunica şi bunicul... dar şi ...Gaiul meu,
acun cu G...şi găienii mei.
Totul aşa a început !
„ Cu trei veacuri în urmă...
Vântul adie, iar tinerele vlăstare ale arborilor ( băgrani)al acestei pădurici
se mlădie.
Se aude un glas puternic dar blând:
- Arsenovi, Ostoini.....Tirsini, Şandici, rămâneţi aici, aici lângă
această pădurice (gai) aici va fi noul punct facultativ de grăniceri. Aceasta
se întâmpla atunci, de mult, când adierea vântului prin tânăra pădurice parcă
ar fi şoptit: Veniţi aici, aici, la mine. Aici în ...Gaiul meu.
Timpul a trecut repede.
- Cine sunteţi voi?
- Noi !? Noi suntem Arsenovi, Ostoini.....Tirsini, Şandici. Noi suntem
din Gai, noi suntme aici la capătul teritoriilor unde locuiesc sârbii...şi îl
apărăm.
S-a întâmplat acum... când vântul adie ultimile frunze a bătrânului
„Băgran”4.
Ce înseamnîă în realitate trei secole în viaţa unui popor ?
Despre această perioada se pot scrie tomuri întregi de cărţi. Toate
aspectele vieţii pot fi prezentate, cele cu partea lor pozitivă sau cu… cea
negativă.
Dar este un aspect important ,,care influenţează fundamental viaţa
acesteia, atunci când o parte a sa, care, din diverse motive, trebuie să
părăsească, să se despartă de partea cea mai însemnată, majoră a poporului,
a naţiuni sale, din care face parte, să părăseacă vatra ei, să se stabilească în
alte părti, mai îndepărtate sau chiar mai apropiate, …migraţiile.
Sârbii trăiesc în localităţile de pe Valea Muresului, existând o
continuitate încă din evul mediu timpuriu şi până în prezent.
Fiind unul dintre triburile slave, a slavilor de sud, sârbii s-au aşezat
pe Valea Mureşului, în anul 567, venind din Bajkovia, de la răspântia
râurilor Nistru, Tisa şi Vistula. Slavii au migrat şi în alte direcţii, spre vest,
slavii de vest, şi spre est, slavii de est. In harta alăturată se văd direcţiile
migrării amintite, iar în cadru este prezentată zona văii Mureşului.

4

Aradul de-a lungul timpului- carte 14, Ljubomir Şandici, Rostiri lirice despre Arad-Gai.
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Traseul presupus al triburilor slave în sec. al VI-lea şi începutul sec. al VII-lea5

În cerc, se afla zona căreia îi aparţinem (completare autor). Legenda
hărţii, cu forma săgeţilor de la numărul 7, reprezintă sensul de deplasare a
sârbilor; totodată, este şi notat pe hartă „CPБИ” ( Sârbii) locul de aşezare.
Dar, majoritatea slavilor de sud s-au aşezat în Câmpia Panoniei, pe teritoriul
şi în imprejurimile fostei Jugoslavii.
Dacă până la sfârşitul secolului al XIII-lea, mişcarea populaţiei în
zona Mureşului şi la sud de Crişuri a fost lentă, ea a crescut în intensitate ca
urmare a împroprietăririi despoţilor sârbi, care au primit moşii întinse, cu
multe sate, ca premii, de la regi unguri, pentru a lupta împotriva turcilor.
Aceştia au adus pe moşiile lor, pentru lucru, forţa de muncă din ţinuturile
sârbeşti, de unde erau şi ei. În urmatoarele trei secole, din sec. al XIV-lea
(după 1389) pană în sec. al XVII-lea (până 1690-1699), odată cu năvălirea
turcilor în Balcani, dar şi înspre centrul Europei, aceste mutaţii devin
adevărate migraţii ordonate şi conduse de personalităţi ale poporului sârb.
Ele au continuat, mult mai mici numeric, şi după această dată.
Marele război sau războiul Vienei (1683-1699) a fost o răscruce în
viaţa poporului sârb, dar, totodată, şi încheierea dominaţiei turce în zona
Dr. Đorđe Jankoviš, The Mediaval Culture of Serbs on the border Towards Western
Europe (Cultura mediavală a sârbilor de la graniţa spre Europa de vest).

5
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Câmpiei Panoniei, deci, şi în Arad şi
în întreaga zona a Mureşului.
Influenţă importantă au avut şi
hotarârile rezultate şi prin Pacea de la
Karlovaţ. Rascoala sârbilor în timpul
acestui război, la cererea împăratului
Leopold I, a contribuit la alungarea
turcilor şi eliberarea teritoriilor până
la Skoplie.
Evenimentele în desfăşurarea
lor, în urmatorii ani, au cerut
retragerea armatei austriece spre
nord, spre Belgrad. În acest timp, şi
patriarhul Arsenie III Cearnoievici
împreună cu unii călugări şi o parte
din populaţie a luat drumul
Belgradului.
Pe 6 aprilie 1689, împăratul Leopold I trimite o „Scrisoare de
invitaţie” (Litterae invitatoriae) către poporul sârb şi către patriarhul
Arsenie, pentru a-i cere să devină un aliat în lupta împotriva turcilor.

„Migraţii” pictor Paia Iovanovici Komarom
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Răspunsul este trimis prin „Scrisoarea de garanţie” (Credentional),
din iunie 1690, în conţinutul ei cerând şi anumite garanţii. În această
perioadă, la Komarom a fost reşedinţa patriarhului, de unde l-a împuternicit
pe episcopul Isaia Giacovici, să ducă scrisoarea de răspuns (Scrisoarea de
garanţie) împăratului Leopold I. Episcopul, care, peste câţiva ani va fi şi
episcop de Arad, se întoarce pe 21 august 1690 cu privilegiile cunoscute sub
denumirea Privilegiile Ilirice, acordate sârbilor de către împărat, Acestea, pe
parcursul anilor, au fost completate şi reconfirmate prin diplomele din
august 1691 şi martie 1695, dar nu întotdeauna respectate în întregime de
guvernanţii locali. Iată câteva: - acceptarea osirii vechiului calendar,
alegerea liberă a arhiepiscopului, dreptul Patriarhului de a numi episcopi şi
alţi demnitari ai bisericii, dar şi de construcţie a bisericilor. - scutirea de
plată a impozitelor şi a taxelor de război. La eliberarea ţinuturilor, la sud de
râurile Sava şi Dunăre, împăratul a promis că vor avea conducători sârbi, iar
patriarhul Arsenie III Cearnoievici este recunoscut ca putere duhovnicească
asupra duhovnicilor ortodocşi din Imperiul Habsburgic, înţelegându-i şi pe
credincioşii români, greci şi ţinţari. Un alt privilegiu a fost şi scutirea de
plată a zeciuielii către biserica catolică.
În data de 19 noiembrie 1690, cancelaria de la Viena emite o
hotărâre prin care refugiaţii sârbi, conduşi de Arsenije al III Cearnojevici se
pot stabili în zona localităţii Sentandrei. Această dată se sărbătoreşte ca
„Ziua migratiilor”. După această hotărâre, patriarhul, împreună cu cei 50 –
70.000 de sârbi trece râul Sava în Câmpia Panoniei, unde s-au format cu
aceştia în patru locaţi (zone).
Aceste zone unde s-au aşezat sârbii, sunt: zona I între Seghedin,
Subotiţa şi Baia, zona a II între Osiec, Mohacs şi Pecs, zona III spaţiul
între Novi Sad şi Arad, zona IV, cea mai numeroasă, între Pesta, Buda,
Sentendreia şi
Trebuie menţionat că, în luptele cu turcii s-au remarcat miliţiile
sârbe. Cele conduse de Subota Iovici au eliberat teritoriile din Valea
Mureşului. În lupta de la Senta, o contribuţie deosebită au avut-o şi miliţiile
sârbe, conduse de Iovan Popovici Tekelia, viitorul conducător al Graniţei
militare de pe malul drept al Mureşului, cu sediul în Cetatea Aradului.
Chiar dacă războaiele au dus la pierderea de multe vieţi omeneşti,
după terminare luptelor din acestă perioadă, cancelaria militară de la Viena
avea în faţa ei o mare problemă: ce trebuie făcută cu acest mare număr de
militari formaţi, din refugiaţii conduşi de Arsenie al III lea Cearnoievici?
Răspunsul a fost: pentru apărarea noilor graniţe de turci, trebuie formată o
puternică forţă grănicerească, care poate cuprinde toţi aceşti militari. Aşa s-a
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format „Graniţa Militară”, care se întindea de-alungul întregi graniţe cu
turcii, organizată în puncte grănicereşti, grupate pe zone.

Harta cu punctele grănicereşti sunt prezentate in harta alăturată

Aceste puncte grănicereşti, din zona malului drept al Mureşului s-au
întins de la localitatea Săliştea, în josul Mureşului, până la vărsarea lui în
Tisa, devenind Graniţa Militară (Vojna Granica) de pe Mureş. Punctele
grănicereşti, formate în jurul anului 1702, şi însemnate, în localităţile pe
malul Mureşului, erau asigurate cu tranşee, diguri şi alte forme de apărare,
dar şi cu militari plătiţi. Punctele însemnate, în spatele celor din localităţile
de pe malul Mureşului, sunt filiale ale punctelor grănicereşti, înfiinţate
câţiva ani mai târziu, cu scopul de a asigura o mai bună apărare în cazul
incursiunilor turceşti, dar ele nu beneficiau de lucrări de apărare. Din acest
grup de posturi - filiale grănicereşti, alături de Batania, Iratoş, Şimand,
Micălaca, Glogovăţ, Cuvin, Vilagoş, Cicir, Pertişor-Ostrov, a făcut parte şi
punctul din imediata apropiere a Aradului numit acum Gai.
În ambele categorii de puncte grănicereşti, erau prezente şi familiile
grănicerilor, care aveau gospodăriile lor. Locuitorii din cuprinsul graniţei
militare s-au grupat în patru categorii: militari, ciardaclie (granicer de
observaţie), veterani, precobrojni (peste număr), cu alte ocupaţii. Trebuie
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menţionat că toate aceste puncte s-au înfiinţat în locurile unde, deja, exista şi
o populaţie sârbă, aşezată aici în timpul migraţiilor anterioare, mai ales în
cele din secolul al XV-lea).
„Militarii erau graniceri din armata activă, care formau plutoane şi
chiar regimente. În caz de război, trebuia să se prezinte împreuna cu
formaţia militară la locul stabilit prin ordin. Ciardacliie au rămas pe
teritoriul graniţei militare, imediat lângă graniţă, dar în interiorul acesteia.
Au fost şi cazuri când erau nevoiţi să plece în alte locuri, unde
circumstanţele o cereau. Sarcinile celor două grupuri de grăniceri, în afara
participărilor la lupte, erau şi protecţia împotriva criminalilor, a
contrabandiştilor, a grupurilor de tâlhari, cît şi asigurarea condiţiilor
pentru comerţ.
Grănicerii din cele două categorii primeau o treime din salariu în
bani. Un ofiţer superior (obercăpitan) - 384 forinţi, un căpitan - 192 forinţi,
un locotenent de cavalerie - 112 forinţi, iar un infanterist - 61 de forinţi.
Celelalte grupe erau formate din veterani, invalizi, „numiţi emeriti”
şi alte ocupaţii legate sau nu de viaţa militară, ca: preoţii, învăţătorii,
meseriaşii, numiţi „egzempti”, care beneficiau, şi ei, de toate drepturile.
Economia din zonele grănicereşti era bazată, după exemplul
populaţiei, deja, stabilite aici, pe creşterea vitelor, agricultură, pescuit,
comerţ intern şi export”6.
Principala personalitate a acestei migraţii numită „Marea Migraţie a
Sârbilor” a fost patriarhul Arsenie al III-lea Cearnoievici.
Arsenie III Cearnoievici (1633-1706), conducătorul Marii
Migraţii.
Data morţii sale spune că patriarhul murise, deja, la înfinţarea
punctelor grănicereşti facultative din zona Mureşului. Dar importanţa şi
măreţia muncii sale, pe tot parcursul vieţii l-a situat „în rândul
personalităţilor de prim rang a poporului sârb. Stabilirea acestei date, după
părerea multori istorici, este ca urmare a aprobării stăpânirii din data de 19
noembrie 1690, ca sârbii să se stabilească pe locurile părasite din zona
Sentandreia, în timpul războiului turco-austriac7. După părerea multor
istorici, Arsenie al III-lea Cearnoievici, a fost a treia ca importanţă,
6

Rezumat din cartea „Sârbi din Arad”, a dr. prof. Ljubivoje Cerovici, Editura Muzeul
oraşului Novi San şi Uniunea Sârbilor din România, Filiala Arad, 2007.
7
Pera Lastici, în cuvântarea sa de „Ziua Migraţiilor'' (Дан Сеоба) la Sentadreia pe data de
18 noemdrie 2006. Ziua Migraţiilor se serbează pe data de 19 noiembrie în fiecare an.
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personalitate, în primul rând, bisericească şi istorică, după Sf. Sava, care a
obţinut encefalia Bisericii Sârbeşti, în 1219, şi Macarie Socolovici, primul
Patriarh Sârb după, refacerea Patriarhiei de la Peci, în 1557.
Abordarea realizărilor de o viaţă a Patriarhului Arsenie III-a
Cearnoievici suscită, şi astăzi, contradicţii, despre care unul din cei mai mari
istorici sârbi ai secolului XX, Duşan I. Popovici, ca o apreciere a „Marii
Migraţii'' scrie : „Este cаm mic numărul evenimentelor din trecutul istoriei
poporului sârb a cărui pas se poаete compara cu „Marea Migraţie'' din
1690. „Marea Migraţie'' a produs o mare dezordine în întregul nostru
organism naţional, şi nu este de mirare că însăşi Patriarhul, cu toţi sfetnicii
şi contemporanii săi, iar după aceştia şi-au pus întrebarea şi cei din popor
şi oamenii învăţaţi, iar unii se întreabă, şi azi, şi probabil şi poate şi după
noi:.. dacă aceasta migraţie a fost pentru binele poporului nostru, sau
pentru nenorocirea lui?''.
Hotărârea privind acest pas: Migraţia şi Alierea cu Imperiul
Hasburgic a fost luată în comun: „Decizia hotărâtoare a fost luat la 18 iunie
1690, lângă Belgrad , Београдски Сабор - ( Soborul de la Belgrad) când
în loc de ataşamentul faţă de turci, a fost ales cel faţă de austrieci. Aceasta
a fost o hotărâre comună a soborului bisericesc şi a poporului'. De aceea te
respectă, laudă şi proslăveşte întregul Sinod Biserices de Răsărit, ca şi al
13 apoatol...” scria, în scrisoara sa, către Patriahul Arsenie, Patriarhul
Ierusalimului, Dositei Notar !
Declaraţii de ziua migraţiilor 18.11.2006
Poezia de mai jos „Молитва заспалом богу'' (Rugăciune către
Dumnezeul Adormit) scrisă de Patriarh, spune tot despre problemele care au
fost şi care au apărut în timpul duratei migraţiei, de la sfărşitul secolului al
XVII:
Limba română

Limba sârbă

Zi şi noapte alergând,
Дан и ноћ бежећи
Cu poporul meu sărăcit,
са својим осиротелим народом
Din loc în loc, ca barca,
од места до места, као лађа
Pe valurile marelui ocean
на пучини великога океана
accelerăm
брзамо,
Aşteptând când răsare soarele
чекајући када ће заћи сунце
Şi închinându-ne zilei şi trecând
и преклонити се дан и проћи
Nopţi întunecate şi necazurile iernii тамна ноћ и зимска беда
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Care se aşterne pe noi
Că nu este acela care să ne
sfătuiască
Şi de tristeţe să ne elibereze
Necazurile noastre se dublează
Şi spun cu lacrimi
”Până când, Doamne,
o să ne uiţi cu desăvărşire
până când o să-i înarmezi
pe holdele tale.
Trezeşte-te, Doamne,
De ce dormi, de ce faţa Ta
Doamne , o întorci de la noi
Şi reînvie din nou, Doamne!
Ajută-ne în cinstea numelui Tău”
Aşa întotdeauna necazul
necazului adăugăm
şi ajutor de nicăieri
nu putem primi.

што над нама лежи.
Jер нема онога што нас
саветује
и од туге што нас ослобађа.
Мука наша удвостручи се
и рекох са сузама:
"Докле ћеш нас, Господе
заборављати до краја,
докле ће се наоружавати
на имање Твоје?
Устани, Господе,
зашто спиш, зашто лице Своје
Боже наш, окрећеш од нас?
И опет васкрсни, Господе,
помози нам имена Твојега ради!"
Тако свагда ридање
ридању придодајемо
и ниоткуд помоћи
не можемо добити..

Gai - punct facultativ grăniceresc – azi cartier al oraşului Arad
In zona actualului Arad, Mureşul avea mai multe braţe, cu multe
zone mlăştinoase şi mici insule intre ele. Natura era darnică cu păşuni
bogate şi păduri răzleţe. Aici şi în alte zone de pe valea Mureşului, dar nu
numai, din migraţiile anterioare, în perioada de la secolului al VI-lea, dar în
mod deosebit după intrarea turcilor în Balcani şi a luptelor de la Mariţa
(1371) şi Kosovo Polje (1389) şi pâna în sec. al XVII-lea, s-au format
aşezări populate, unele majoritare, în altele minoritare, cu populaţie sârbă.
Odată cu înfiinţarea Graniţei militare, unele terenuri au fost date
ofiţerilor, subofiţerilor, dar şi către militari din formaţiile de grăniceri.
Munca pe aceste domenii era executată atât de proprietari, împreună cu
ceilalţi membri ai familiei, sau de alţi refugiaţi, bineînţeles, profitând şi ei de
privilegiile obţinute de sârbii grăniceri.
Una dintre aceste proprietăţi a aparţinut sublocotenentului din cadrul
Graniţei militare, Tomaşinski, venit aici din zona lacului Balaton, din
localitatea Tomaşda. Fost militar în armata maghiară, odată cu înfiinţarea
zonei de graniţă, s-a înrolat în trupele de grăniceri, sub coducerea lui Tekelija.
A obţinut terenuri şi, având şi un venit bun, şi-a construit o fermă de vite (a
fost urmat şi de alţii), pe un teren din această zonă mlăştinoasă, care era
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cunoscută sub numele de Tomaşinski Gai. Treptat, prima parte a numelui s-a
pierdut şi a rămas doar Gai - scrie Moise Colarov, în Monografia Aradului
din 1912 (Somogyi Gyula, cap IX, p. 479) originar din Arad, în timpul acela
învăţător la Oroşhaza. Urmaşi din familia lui mai trăiesc şi azi în Arad şi Arad
Gai.
Acest domeniu a fost ales pentru un punct facultativ de grăniceri,
filială a unităţii din cetatea Aradului.
Sunt şi alte presupuneri privind numele locului, cum ar fi aceea că
numele provine de la un localnic vestit pentru îndemânarea sa de a cânta la
gaide, un fel de cimpoi foarte cunoscut ca instrument muzical tradiţional.
În monografia lui Lokotoş Otto se aminteşte că „groful Merţi,
guvernator al zonei în 1723 (Szentklary 1879; 269) folosea denumirea de
Gogai”.
Formaţiunile de grăniceri erau subordonate Unitaţii 24 a Armatei.
Numărul grănicerilor în Arad şi Gai la începutul sec. al XVIII-lea, era de
3738.
„Venind pe aceste meleaguri din patria de baştină, unde au avut o
organizare bisericească bine închegată, biserica sârbă, având rangul de
patriarhie, încă din 1346, şi cu o viaţă bisericească-religioasă prosperă,
emigranţii sârbi s-au străduit ca aceasta să fie continuată şi în condiţiunile
noi de vieţuire. Tradiţia spune că în aşezările lor nou întemeiate, sârbii,
clădindu-şi locuinţele, şi-au clădit concomitent şi lăcaşele de închinăciune,
din materialul ce-le aveau la îndemnă. Astfel şi sârbii din Arad-Gai, ( notă:
din aceste locuri ) şi-au durat o bisericuţă din pământ, nuiele şi scânduri,
acoperită cu stuf. Bisericuţa a fost construită pe locul unde era şi aşezarea
iniţială a sârbilor din Arad-Gai, adică mai înspre nord de aşezarea actuală,
la locul numit” Târşciara”( Stufăriş). Fiind construiă din material slab,
bisericuţa n-a dăinuit mult. A dispărut fără urmă ca şi aşezarea de
odinioară’’, se scrie în Istoricul Parohiei Ortodoxe Sârbe Arad-Gai
(Inventar, p. 3, 1970 ) parohul bisericii, Svetozar Naidan”.
Milivoi Burnaz (1906 – 2007), care a trăit 102 ani, în anul 2005 mi-a
spus: „Dincolo de drumul care duce la Iratoş, noi fiind lângă Mănastirea
Simion Stâlpnicu, a fost o biserică mică, iar aici, mai în faţă este vechiul
cimitir. Al nostru este cel mare, iar dincolo de şanţ, spre Criş (notă: Ier)
este al românilor”.
Arad de-a lungul timpului, Editura U.S.R., Timişoara, 2004, nr. 5. I.J. Steoanov, S.
Bugarski, situaţia demografică în valea Mureşului după migraţia sârbilor în Rusia, p. 9.
8
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În anul 1711, Karol III, s-a adresat nobilimi să emită un un
regulament, care să stea la baza unui recensământ privind, în mod uniform,
toţi plătitori de impozit şi averile lor pentru a se putea stabili valoarea
impozitului. În 1715 s-a terminat întocmirea acestui regulament şi se putea
efectua un recensământ. Aceta era strict necesar după preluarea noilor
teritorii ca, în primul rând pentru ordonarea administrativă şi stabilirea
impozitelor pe zone administrative. Desfăşurarea sa nu a avut la bază
regulamente bine stabilite. Deci trebuiau revizuite.
După pacea de la Pojarevaţ, în 1718, care a dus la modificarea
graniţelor spre sud, în Banat, graniţa de pe Mureş nu mai avea rost, fapt
pentru care, printr-o lege, trebuia desfiinţată.
Din cauza noului război cu Turcia, recensământul s-a amânat, până
în anul 1720, având un regulament bine întocmit. Acum s-a hotărât şi
efectuarea lui şi în zonele grănicereşti de pe Tisa, Mureş şi Dunăre.
Rezultatele acestui recensămănt este
temă cuprinsă în carte prezentată mai jos:
Din recensământul locuitorilor
Ungariei la începutul scolului
XVIII
Autor: Ivan Iacşici,
Muzeul Voivodinei
Novi Sad – 1966
Cartea cuprinde recensământul în
următoarele comitate:pentru
Populaţia civilă:- 1715 şi 1720
ARAD
CENAD
CIONGRAD
BACICA
Pentru Graniţa militară–1720: de pe Mureş, de pe Tisa. De pe Dunăre
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Recensîmântul din 1715 cu date despre numele proprietarilor de
case case din ARAD de naţionalitate sârbă. Mai jos este anexa nr. 2: Arad 106 case înscrise în recensământ, 36 case sârbeşti. Numele proprietarilor:
În lucrarea sa de doctorat, Eugen Ghiţă prezintă structura etnică
a păpulaţiei Aradului pe un interval de timp 1715 -1747, în %.
În calcul autorul specifică că: Pentru anii 1715 şi 1720, s-a luat
în calul şi cei 373 şi 412 militari, ca toţi fiind sârbi.
ARAD
Etnia
Români
Germani
Sârbi
Maghiari

1715

1720

1747

2,89
13,4
76,91
6,8

7,77
19,56
70,81
5,18

13,84
19,56
59,22
7,01

Recensământul din 1720, referitor la militarii grăniceri din Arad
împreună cu cei postaţi în zona nord- vest a Aradului, pe domeniului
cunoscut sun numele de Tomaşinski gai.
În cartea sus amintită el este cuprins în 7 pagini, din care prezint
trei, pagina 168 – pentru aspect general, pagina 171, partea în care se
găseşte înregistrat şi Boso TOMAŞINKI, pe prprietate sa, a luat fiinţă
punctul facultativ de grăniceri, Tomaşinski gai, iar pagina 173, partea cu
totalizarea recensământulu, pentru Militari, 381 militari plus 31 de
înregistraţi cu alte ocupaţii şi proprietăţile lor.
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Index al gradelor militare şi a ocupaţiei în cadrul unităţii militare.
Judex - primar,,
Capitan- căpitan
Jud.min. = locţiitorul primarului
Hadnagy- locotenent
Notarius (Jc) notar,
Vexilifer - portdrapel
V. Notar. - vice notarius
Vigixis -sergent
Sen. - Senator consilier
Becurio- caporal
op. - opifex meşteşugar
Inq – chiriaş
Lanio – măcelar
Pise - pescar
Mercat – comerciant
Quest- angrosist
Molit- morar
Analizând pagina 168 a recensământului putem constata
gradele la care sunt ofiţerii din rândul Miliţiei de graniţă şi
meseria celor care însoţesc formaţia ,în primul rând, iar ca
următoare constatare, este structura numelui purtat de militari.
Cunosscând, acum, modul după care se forma numele de familie, puten
constata că majoritatea nu avea definitivat acest lucru. Numele de familie,
sau numele de identificare a militarului, era conform unei clasificări rezultat
din :
1. După numele tatălui: Petkovoci :Todorov ( a lui Todor ), Lazin, Filipov;
2. După naţionalitate: Raţ ( sârb) Vlah ( român ), Boşniak, Magyar, Bugarin,
Slovac;
3. După meserie, îndeletnicire: Hatnagi, Cizmaş, Halas, Haiduc, Covacevici.
Popov;
4. După trăsături, personalitate: Mali (Mic), Cerni (Negru), Stareţ (bătrân )
5. După locul de nastere, localitate: Tabac-locaţie din Buda, Ungaria,
,.Skoplianin:Variaşanin: TOMAŞINSKI (din Tamajda, Ungaria.
Şi astăzi în Gai gasim nume de familie în continuitate, ca: Lupsici,
Dokmanov, Petkovici, Vlaicov, Boşniac.
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Încadrat în chenar este poziţia celei ce a dat suprafaţ de spaţiu necesară
înfinţării punctului de grăniceri.
Nu cunoaştem alte date despre acest strategic, important, alături de celelalte,
puncte facultative de grăniceri, înfiinţate probabil în a doua decadă a
secolului al XVIII, pentru protejarea Aradului de invazia turcă.
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La pagina 174 găsim suma celor trei coloane cuprinse în
recensământ: Militari : 381
Chiriaşi: 31
Total: 412
Teren agricol : 9433 unităţi
Livezi:
908 ”
Viţă de vie:
48 ”
În 1741., fiind un număr mare de locuitori cu proprietăţi, oraşele,
imediat după hotărârea de desfinţare a Graniţei militare, cereau să
stabilească impozite, pentru bugetul lor, lucru care s-a realizat doar din anul
1750.
Pierderea unor priunvilegii, prin desfiinţarea graniţei, a dus pe lângă
mişcările de revoltă, la migrarea unei părţi a granicerilor spre Rusia, o altă
parte s-a mutat la noile graniţe în Banat, iar o mică parte a rămas în locurile
unde deja de peste patru decenii s-au aşezat, construind gospodării proprii
şi renunţănd la unele privilegii prevăzute în aţa numite Privilegii ilirice.
„30 de familii din Gai chiar s-au mutat, în toamna anului 1750” (St,
Bugarski C.M I pag. 17).
Venirea la tronul Imperiului Habsburgic a împărătesei Maria Terezia
( 1740 – 1780) duce la reforme fundamentale în toate sferele vieţii.
Aşa se întâmplă şi în Gai.
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Mănastirea Gai: 1912

şi

SINESIE JIVANOVICI - (1711-1768)

2009

După construcţia reşedinţei de
vară a episcopului Sinesie Jivanovici
,(s -a născut în Sеntandrei, lângă
Buda, într-o familie de sârbi, a
decedat la 14 mart. 1768, în Arad.
între anii 1760 – 1762, reşedinţa, care
cuprindea şi o mică bisericuţă, slujind
ca loc de rugăciune atât pentru sârbii
de aici, cât şi pentru românii veniţi în
lzonă în număr tot mai mare.
Construcţia mănăstirii pe acest
aşezământ (acum purtând numele
Arad-Gai) presupun, dar sunt şi
convins că nu greşesc, dar şi
apropierea de Arad, ca puternic centru sârbesc, au stat la menţinerea (după
mutarea graniţelor, desfiinţării posturilor grănicereşti în zonă, dar şi a
plecării spre Rusia), a unei mari părţi a populaţiei sârbe din aceste
aşezământ. Mutarea naturală (a micii aşezări, numită” Târşciara ” (Stufăriş)
într-o aşezare nouă, direcţionată de mănăstire şi aplicarea noii legislaţii de
gospodărire şi urbanism, apărută în Imperiul Austro-Ungar, au dus la
apariţia unei noi aşezări (Gai), pe care nimeni nu a a definit-o, însă, ca o
categorie administrativă.
Doar la declararea Aradului ca Oraş Regal Liber, a devenit cartier al
acestuia.
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„Sinesie Jivanovici este cel mai destoinic episcop al Aradului din
secolul al XVIII –lea. Lui i se atribuie, cu motivaţie, victoria în menţinerea
ortodoxiei în aceste teritorii, cât şi stabilirea multor măsuri administrative şi
cultural-educaţionale”( ''Sârbii din Arad'', Liubivoie Ţerovici- Novi SadArad-2007). „Sinesije Živanoviš (Sinesie Jivanovici) a venit în scaunul
episcopal în 1751, în timpul când s-a încercat desfiinţarea Episcopiei
Aradului, din cauza aşa numitei lipse de mijloace pentru întreţinerea ei,
precum şi a faptului că nu era nominalizată în Diploma lui Leopold I,
privitoare la înfiinţarea eparhiilor ortodoxe în Imperiul Habsburgic din
1695. Cât timp s-a aflat în scaunul episcopal al Aradului, Sinesije Jivanovici
(1751 – 1768 ), eparhia avea în componenţa sa ţinuturile Aradului,
Bihorului, si Hălmagiului. Episcopul şi-a petrecut cea mai mare parte din
timp pentru apărarea ortodoxiei în eparhia sa. Datorită strădaniilor sale, s-a
putut menţine ortodoxia în părţile Aradului, în districtul Hălmagiu şi, mai
ales, în Bihor (aici a făcut şi o lungă vizită canonică, în 1759, cercetând 271
de sate), întocmind şi o statistică a clerului şi a credincioşilor (altă statistică
a făcut pentru Arad)''.
Referitor la vizita sa canonică, protopopul Stevan Raici, în lucrarea
sa, dedicată lui Sinesie Jivanovici, publicată în „Temişvarski zbornik Matiţe
Srbske- 2001”, scrie: „Peste tot a fost primit cu mare dragoste , dar şi cu
multe daruri în bani şi alte cadouri. Comisia care a analizat reclamaţiile
episcopului catolic Forgaci, între anii 1754-1756, dar şi vizita canonică a
episcopului Sinesie, în 1759, au însemnat victoria ortodoxismului în
Bihor..” Episcopul Sinesije a ctitorit, în anul 1762, la Arad-Gai, construită
în perioada 1760 – 1762, mănăstirea care a servint drept reşedinţa sa de
vară, cu Hramul “Sf. Simeon Stâlpnicu'' cu clădiri şi moşie de 300 jugăre. În
această mănăstire, se află icoane lucrate de pictorii Stefan Tenecki şi Niсola
Aleksici Un veac mai târziu, în urma despărţirii ierarhice, mănăstirea avea
să aparţină Mitropoliei Sibiului. Fiind un om cu o instruire multilaterală şi o
cultură vastă, Sinesije Jivanovici a „făcut o prezentare” a satelor Eparhiei
Aradului în lucrarea sa în versuri
„Descrierea satelor din Eparhia Aradului''
De la cetate satele continuă
Poate de aici le ştiţi
Cum aşa vă voi spune
De la Arad la Turnu uitat
Şi această Pecică ђmpodobită
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Semlac loc destul de plat
Şeitin sat dărâmat
...apoi, a trecând prin celelalte sate: Cenad, Batania,Curtici, Macea,Otlaca,
Kitihaz, Giula, Vărşand, Pil, Socodor...prin Podgorie...valea Mureşului... şi
continuă:
Аm terminat toată Eparhia
Şi am revenit
А rămas doar Aradul,
Capul Eparhiei mele
Hei, Aradule, loc de câmpie
Cu cetatea ta eşti vestit
Des eşti foarte amar
Dar câteodată eşti dulce”.
Este cunoscut şi prin redactarea primului Srbljak (Pravilele de
rugăciuni ale sfinţilor luminatori sârbi), tipărit în anul 1761, la Râmnic, în
Oltenia. Cartea conţine rugăciunile şi vieţile sfinţilor sârbi. Sunt prezente în
carte gravur,i înfăţişându-i pe sfinţii sârbi.
Spre finele vieţii sale, Sinesije Jivanovici s-a adresat printr-un mesaj,
mitropolitului din Karlovci, Pavle Nenadoviсi, cerându-i “să vegheze cu
ochii deschişi asupra Eparhiei Aradului, mai ales în ţinuturile Oradiei Mari
şi a Hălmagiului”, să se îngrijească de creştinii ortodocşi, credincioşi ai
acestei eparhii, să nu se îndoiască de credinţa lor strămoşească (Sîrbii din
România- Liubivoie Ţerovici – Timişoara 2005).
Presupun că populaţia din vechea vatră, urmând noile legi şi
reglementări ale curţii de la Viena, crescând, şi ca număr, s-a mutat în zona
apropiată a mănăstirii, în direcţia de la mănăstire spre oraşul Arad, cu străzi
drepte, cu planuri de construcţie avizate de organele competente.
Nu departe de Mănastire era un cimitir (amintit şi de Milivoi
Burnaz), care, a avut o suprafaţă de aproximativ 1,5 hectare, din care 1 ha a
fost cel sârbesc, iar 0,5 ha cel românesc. Ultimele urme de monumente
funerare, cruci şi plăci, s-au putut vedea până în anul 1990. Actualmente,
terenul a fost dat ca lot compensator la retrocedări.
Plecarea grănicerilor,care, în realitate, erau mai mulţi ca număr decât
cealaltă parte a populaţiei, rămasă aici, spre noile graniţe sau spre Rusia, a
micşorat numarul populatiei sârbe rămase din toată zona Mureşului.
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MULTE LUCRURI UTILE NE SPUN HĂRŢILE. CE VORBESC
HĂRŢILE ?
Realizarea hărţilor a avut o motivaţie militară. În timpul Războiul de
Şapte Ani, dus între 1756 şi 1763, trupele austriece au simţit acut lipsa unor
hărţi precise. Ca urmare, feldmareşalul Daun i-a propus suveranei Maria
Theresia, în 1764, să ordone ofiţerilor din Statul Major General să
cartografieze unitar toate ţările componente ale Imperiului. Până la acea
dată, realizarea hărţilor era atribuţiunea proprietarilor funciari, care
comandau hărţi ale proprietăţilor lor. În data de 13 mai 1764, după ce a
primit încuviiţarea suveranei, Consiliul de război (Hofkriegsrat) a dat
ordinele de începere a primei ridicări topografice generale. Lucrările au
început în Boemia ş iMoravia.
Ridicarea topografică iozefină, începută sub domnia Mariei
Theresia, a fost terminată sub cea a lui Iosif al II-lea.
Hărţile erau desenate de mână şi erau făcute la scara de « 1 ţol
vienez » : » 400 klafteri vienezi » (ceea ce corespunde aproximativ cu scara
de 1:28.800). Variaţiile de altitudine erau redate prin haşuri şi nu prin curbe
de nivel. Având la bază aceste ridicări topografice, s-au confecţionat hărţi la
scara de aproximativ 1:115.200. Şi acest set este considerat ca fiind parte
din Josephinische Landesaufnahme.
În final, ridicarea topografică iozefină a avut ca rezultat peste 4000
de planşe, realizate în perioada 1764-1785. O parte dintre ele reprezintă
Transilvania, cuprinzând şi comitatul Arad, şi, pentru prima dată, şi zona
Gaiului, punct de reper Manăstirea.
(Wikipedia - Josephinische
Landesaufnahme.
Fişier:Arad Josephinische Landesaufnahme pg2331.jpg).
Iniţial, setul de hărţi a existat în numai două exemplare, unul pentru
împărat şi celălalt pentru conducerea militară. Ambele au fost ţinute secrete.
În funcţie de talentul celor care le-au realizat, planşele diferă calitativ, atât
grapfic, cât şi tehnic. Neavând o bază de măsurare comună, planşele nu pot
fi asamblate într-o hartă mare.
Pentru a prezenta zona Gaiului , din harta de mai jos, din chenar, am
extras coloanele 23, 23, 24 şi secţiile orizontalele 30, 31, 32, în nouă
sectoare, cuprinzând şi vecinătăţile. Sectoarele laterale au fost reduse cu
50% pe lăţime.
Fiecare pătrat are un cartuş, precum cel de jos şi cuprinde coloana şi
secţia din harta mare, iar în coloană “nume loc” numele localităţii prezentate
( acesta este a Aradului), cât şi scara de execuţie.
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Fiecare sector cuprinde câte o localitate mai importantă, care o
găsim sub acelaşi nume şi acum.

Harta regatului Ungariei, cu chenarul (23-31) este cuprins Comitatul
Arad
Iată sectoarele de pe coloane ( pe harta se disting numai coloanele
scrise cu numere romane):
- 22 – 30 – Battanya, Turnu ; - 31 – Pecica;
- 32 - Semlac
- 23 - 30 - Curtici;
- 31 - Arad ;
- 32 - Bodrog
- 24 - 30 - Vilagoş(Şiria) ; - 31 –Micălacă; -32 - Mândruloc, Cicir
Prin hărţile care urmează, am dorit să exemplific cele afirmate din
materialul documentelor scrise şi din sursele transmise verbal, în mod
deosebit al sectorului reprezentând Gaiul, legăturile sale cu localităţile
învecinate, în mod deosebit Turnu, Batania, Pecica şi bineînţeles Arad,
toate, cu numeroasă populaţie sârbă.
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Existau drumuri de legătură între ele: Arad - Gai - Sântoma - Pecica,
sau Arad – Gai – Turnu -Batania, drum care, până prin anii 1920, era
parcurs des de populaţia fiecărei localităţi, atât pentru comerţ, dar şi pentru
căsătorii, evidenţiate în principal de registrul “ Protocolul căsătoriilor ”, dar
şi de celelalte documente ale bisericii şi multe centre administrative.
Acest ultim drum a fost şi mult timp cel mai important spre Ungaria (graniţe
nu existau) din aceste locuri de la nord de Mureş .Această hartă prezintă
careului 23-31din zona Aradului, cu mănăstirea-Gai.
În documentele cercetate, nu există o legendă care să explice
semnele trecute (cu excepţia unor” ghilimele”, care atenţionează: teren
mlăştinos), dar, se recunosc desene de case, biserici, râuri, poduri, drumuri,
fântâni, pâlcuri de pomi. Sunt prezentate localităţile, sălaşele, dar şi coline.
Explicaţiile numerotării, geografic şi administrativ, ale acestui detaliu din
harta mare, cu notaţiile existente (am adăugat punctele cardinale inexistente
pe harta originală) după cum urmează, cu numărul :
1.
Reşedinţa de vara a episcopului Sinesie Jivanovici, cu biserica care
există, şi acum, actuala Manăstire Gai. În vecinătatea ei, este reprezentat un
pârâu (4) probabl Ierul de azi;
2.
Zona care, după cele prezentate anterior, este presupusul prim
aşezământ al sârbilor, aici numit „Stufăriş” (Târşciara);
3.
Zonă cu case, datând din perioada imediat următoare construcţiei
manăstirii. Se disting case înşirate de-a lungul unui drum, care, cu siguranţă,
este strada Dunării de azi (5), dar şi a unui braţ al Mureşului, secat cu
timpul, care, însă, a ajutat la menţinerea zonei mlăştinoase (a râturilor
actuale);
4.
Pârâul, care şi cu parcursul, său, în celelalte sectoare ale hărţii mari,
este, în mare, cursul Ierului;
5.
Drum sau poate, deja este stradă (Dunării), care se uneşte cu drumul
ce duce la Turnu, şi mai departe, la Batania (6). Din hartă nu rezultă că peste
pârâul Ier există pod în dreptul mănastirii;
6.
Drumul care leagă Aradul de Batania, din sectoarele 23-31 (Arad)
trece pe linia de demarcaţie cu sectorul 23-30 şi continuă în sectorul 22-30
prin Turnu la Batania. Îl puten identifica pe un traseu actual al drumului,
care duce spre Variaş ( spre nord) şi trece pe actuala stradă a Poetului, mult
mai drept, având punct de intersecţie şi cu drumul spre Sântoma (vest),
acesta fiind, în aceea perioadă, drumul principal spre Pecica (actuala cale
Aurel Vlaicu şi care, spre sud, continuă apoi la Arad).
Date foarte importante: în anul 1780, în Gai, locuiau 112 familii, iar
în 1828, numărul lor a crescut la 135 (Kovacs 1998;13).
117

În 1807, concluzia militarilor din armata habsburgică a fost că
hărţile nu erau corecte, fapt care a demarat a doua campanie de ridicări
topografice, din ordinul lui Francisc I al Austriei , denumită „Ridicarea
topografică franciscană" (Franziszeische Landes, sau II katonai
felmeres). Perioada a fost între anii 1811 şi 1869, iar pentru Ungaria, unde
era şi zona noastră, între 1819 – 1869. Harta, care este prezentată de pe
Internet, folosid denumirea din paranteză. de mai sus, este o comparaţie
Cea din stânga ridicată în 1819-1869, cu ceea ce este astăzi, cea din
dreapt) care schematic prezintă tot Aradul.
Reţinem numele de Gaja. Putem observa, în Gai, o dezvoltare rapidă a
zonei, apariţia străzilor în format modern, drepte. În jur de optzeci de ani sau realizăt multe lucruri evidente, majoritatea din acestea au rămas şi până
azi.
Se poate vedea Mănăstirea, cimitirul vechi, imediat în apropiere,
strada Dunării, dar şi celelalte străzii, iar central, locul gol, doar cu o cruce,
fosta Piaţă „Sf. Ioan''. Acel semn poate fi o biută, harta fiind militară, sau
chiar semnul viitoarei biserici sârbeşti, având în vedere anul foarte apropiat
al construcţiei acesteia, 1870-1871.
După construcţia reşedinţei de vară a episcopului Sinesie Jivanovici,
nimic deosebit, nu s-a scris.
Harta de mai sus a vorbit frumos despre dezvoltarea aşezării, dar nimic
scris.
Latură esenţială care îşi anunţa apariţia în această perioadă, era şi
aspectul demografic, prin introducerea registrelor parohiale de stare civilă.
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Dacă în Occident înregistrarea obligatorie a acestor registre de stare
civilă s-a făcut destul de timpuriu, statul implicându-se în controlul actelor
bisericeşti, în spaţiul românesc ele se impun destul de târziu. Mai devreme
în Transilvania decât în Moldova şi Ţara Românească, aceste registre ajung
să fie înregistrate regulat, respectându-se totodată o anumită metodologie de
completare a lor. Episcopii confesiunilor din Transilvania, începând de la
sfârşitul secolului al XVIII-lea, la intervenţia statului austriac, au dat
preoţilor instrucţiuni şi modele-tip privind completarea registrelor de stare
civilă.
Regulamentul de recrutare, emis de către Maria Tereza în anul 1773
şi pus în aplicare de către Iosif al II-lea în 1784, prevedea, într-un capitol
întreg, instrucţiuni referitoare la întocmirea acestor acte de stare civilă.
Este prevăzută de asemenea obligaţia preoţilor de a trimite rapoarte
trimestriale asupra creşterii sau descreşterii populaţiei.
Până pe la mijlocul secolului al XIX-lea, registrele de stare civilă
erau liniate cu mâna de către preoţi, asta deşi tipărirea acestor documente
începuse încă din 1784.
Registrele ortodoxe sunt scrise în limba română şi sârbească (în
Banat), cele romano-catolice în latină şi maghiară, cele ale calvinilor şi
unitarienilor în maghiară, cele ale luteranilor în germană, cele ale grecocatolicilor în latină şi română, iar cele ale mozaicilor în maghiară, germană
sau chiar ebraică scrie în lucrare sa MIRCEA BRIE Registrele parohiale de
stare civilă din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX.
Prin grija episcopilor de atunci, dar şi a preoţilor bisericii cu hramul
Sfântul Simion Stâlpnicu, cu începere de la sfârşitul deceniului al doile al
secolului XIX, au introdus aceste register, numite Protocoale, pentru
botezaţi, căsătoriţi si morţii. Ele se găsesc cu dată 182..- 1896 la Arhivele
Naţionale din Arad, iar cu data de 1896 şi până azi la Biserica Ortodoxă
Sârbă din Gai.
Aşa că este posibil ca fiacare persoană sau familie să poată alcătui arborele
genealogic.
”Ceea ce este alfabetul pentru limbă, iar numerele, adunarea şi integrala
în matematică, aceasta este arborele genealogic în istorija şi etnologia
familiei, a neamului şi a poporului.
Popor fătă arborele genealogic, popor fără învăţătoarea vieţi –
istoria” (cica Laza Grujanski-Bogoliub M. Lazarevici – Andricu).
Iată care sunt numele de familie ce rezultă din aceste registre în
perioada 1819 -1841. Numele subliniate mai sunt şi azi prezente în Gai şi
împrejurimi.
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1. Arsenov, 2. Adnagi, 3. Armaţchi, 4. Acimov, 5. Baici, 6. Baloş, 7. Beliaţ,
8. Berar, 9. Boşniac, 10. Burnaz, 11. Vlaicov, 12. Gluvac, 13. Docmanov,
14. Damianov, 15. Draganov, 16. Giorgevici, 17. Jivoinov, 18. Jivanelov,
19. Jivan, 20. Ivanov, 21. Imbronovici, 22. Ilin, 23. Iovanov,24. Iorgovan,
25. Iankov. 26. Iacşici, 27. Catici, 28. Coici, 29. Caprar, 30. Caravaci,
31. Cuzmanov, 32. Colarov, 33. Lechin, 34. Lupşici, 35.Milici (Milin), 36.
Moţ, 37. Nenadov, 38. Neţin, 39. Neducin,40. Neşcovici, 41.Nicolov, 42
.Novacov,43 .Ostoin, 44. Orvoş, 45. Putici, 46. Pain,47. Pasc, 48. Paiunar,
49. Popovici, 50. Petrovici, 51. Pujin, 52. Păunescu, 53. Ponta, 54. Raţ, 55.
Rus, 56. Hristov - Ristov 57. Roţcov, 58. Savin, 59. Seculici, 60. Selician
61. Seceanschi, 62. Simulov, 63. Srecicov, 64. Strati, 65. Stanoiev, 66.
Timotici, 67. Tirsin, 68. Tornjanski, 69. Todorov, 70. Uncianschi,71.
Şandici, 72. Şedici, 73. Ciosici, 74. Giuchici, 75. Stankov, 76. Ludaici 77.
Alexin, 78. Bojin, 79. Grbici, 80. Isakov, 81. Iankov, 82. Claici, 83.
Contrici, 84. Marinkov, 85.Mudrici, 91. Romanov
REVENIM LA HĂRŢI
Progresul, în general, dar şi desele războaie, care din păcate, au cea
mai mare influenţă asupra lui, a forţat declanşarea celei de-a treia acţiuni de
ridicări topografice în Imperiu, cunoscută sub numele de „Dritte, sau
Franzisco-Josephinische Lanesaufnahme”.
Din careul încadrat, am reprezentat o parte comparativă cu cea din
primеle doua ridicări topografice, faţă de care observăm apariţia drumului
spre Pecica, direct, cu intersecţia în direcţia Turnu-Batania. În detaliul
reprezentând Aradul, se disting actualele cartiere, mai puţin Bujacul.

Harta care prezintă drumurile din Gai către Arad şi celelalte localităţi,
Pecica, Turnu, Batanja
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Din această nouă hartă, nu distingem modificări în Gai. Cu
siguranţă, însă, apar noi construcţii, înregistrări ale caselor, pe care le vom
analiza mai târziu. De remarcat că nici în această hartă nu este reprezentată
biserica sârbească (locul gol în mijloc). Lucrările topografice s-au desfăşurat
în perioada 1869 – 1897.

”Harta Aradului cu cartierele ei, mai puţin Bujacul
La un veac de convieţuire comună, în aceeaşi biserică, а creştinilor
ortodocşi cea construită pe timpul lui Sinesie Jivanovici , în urma despărţirii
ierarhice, s-a convenit ca sârbii, fiind în numar mai mare, iar biserica fiind
mică, să-şi construiască o biserică nouă, a cărei construcţie a început în anul
1870 şi s-a terminat în anul 1871, purtând hramul Schimbării la Faţă,
Privind spre grupul de oameni (imaginar)care s-au adunat la locul noii
biserici, cei câţiva arbori „ băgrani” parcă spuneau:
” Nu ne uitaţi. Şi noi suntem încă vi. Prin trunchiurile noastr curge
de veacuri seva vieţii.Noi Vă observăm şi Vă protejăm.Voi sunteţi speranţa
că neamul nostru şi Credinţa noastră, v-a supravieţui.
Acum, cănd aveţi o noua vatră, plantaţi o noua pădure, tânără, ca
să poată asculta Liturghia, să participe la tăierea călacului de hramul
bisericii, să se roage pentru familiile noastre de sărbătorirea Sfântului
121

protector al casei, a familiei, să aşteptăm să ne miluiască la fiecare slujbă
preotul nostru.
Vă rugăm să înţelegeţi aceste dorinţe ale noastre, ca un jurăm. Iar
celor care Vă împiedică să realizaţi această sarcină sufletească, faţă de
aceste nenumărate inele de ani a bătrănilor arbori (băgrani), transmiteţil-e
că nu o s-ăi iertăm niciodată”.
(„Ljubomir Şandici -Rostiri lirice despre Arad-Gai”).
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Tiparul sigilar al Breslei Unite a croitorilor, cizmarilor,
cojocarilor, mănuşarilor, pieptănarilor, compactorilor,
ţesătorilor şi năsturarilor din Jimbolia (1824)
Augustin Mureşan

Complexul Muzeal Arad;
E-mail: augmuresan@gmail.com

The author presents a seal belonging to the United Guild of Jimbolia,
dating from 1824. This seal is included in the category of heraldic seals. On
the emblem, there are representasions of the craftsmen who joined this
professional association: tailors, furriers, shoemakers, glovers, bookbinders,
comb manufactures, weavers and buttons manufacturers.
Key words: Banat, Jimbolia, guilds,19th century, guilds seals
În prima jumătate a secolului al XIX-lea în unele localităţi din Banat
s-au organizat diferite bresle1. Existenţa unor astfel de asociaţii profesionale
în Jimbolia este atestată documentar din anul 1823, când meşteşugarii s-au
organizat în 4 bresle2: 1. Breasla pantofarilor, pălărierilor, tăbăcarilor,
În legătură cu breslele organizate în Banat, vezi: Miletz János, A temeszvári céhek, în
“Történeti és Régészeti a Délmagyarország Történeti és Régészeti Museum Társulat”,
Timişoara, 1875; Szádeczky Lajos, A czéhek történetéről Magyarországon, Budapest,
1889, p. 139, în “Értekezések a történelmi tudományok köréből”, Budapest,1890, p. 139;
Borovszky Samu, Temes vármegye, Budapest, f. a., pp. 266-267; Szádeczky Lajos,
Iparfejlödés és a czéhek története Magyarországon, okirattáral (1307-1848), II, Budapest,
1913, p. 325; Milleker Felix, Geschichte des Gewerbe in Banat 1716-1919, Wien, 1940;
Eperjessy Géza, Mezővárosi és falusi céhek az Alföldön és a Dunántúlon (1686-1848),
Acad. Kiadó, Budapest, 1967, pp. 253-254; Gertrude Bartoş, Din viaţa meseriaşilor
timişoreni (1716-1779), în “Studii şi articole de istorie”, 1961, pp. 101-119; Géza Kovách,
Răspândirea breslelor rurale în partea de vest a României în secolul al XVIII-lea şi la
începutul secolului al XIX-lea, în “Ialomiţa materiale de istorie agrară a României”,
Slobozia, 1983, pp. 526-528; Gabriella Trostovszky, Céhiratok a Magyar Országos
Levéltárban. I. Kötet, Budapest, 1996; Kovách Géza, A bánság demográfiai és gazdasági
fejlődése (1716-1848), Szeged, 1998, p. 265; Lajos Kakucs, Breslele, manufacturile şi
dezvoltarea industrială a Banatului între anii 1717-1918, Editura Mirton, Timişoara 2008.
2
Despre breslele organizate în 1823, în Jimbolia, vezi Szádeczky Lajos, A czéhek
történetéről…, p. 139; Borovszky Samu, Temes vármegye, Budapest, f. a., pp. 266-267;
Szádeczky Lajos, Iparfejlödés és a czéhek…, pp. 325; Eperjessy Géza, op. cit., pp 253-254;
1
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vopsitorilor, turtarilor, sitarilor şi măcelarilor; 2. Breasla zidarilor,
dulgherilor, lăcătuşilor, geamgiilor, armurierilor, strungarilor, tinichigiilor,
morarilor şi argintarilor; 3. Breasla fierarilor, rotarilor, fierarilor de cuie,
frânghierilor, curelarilor, şelarilor, dogarilor, brutarilor şi săpunarilor; 4.
Breasla croitorilor, cizmarilor, cojocarilor, mănuşarilor, pieptănarilor,
compactorilor, ţesătorilor şi năsturarilor. În 1843 în localitate se organizează
şi breasla negustorilor3.
Actele emise de aceste bresle, ca şi în cazul altor asociaţii profesionale de
acest fel, erau întărite cu sigilii4, lucru care presupunea utilizarea unui tipar sigilar5
sau mai multe6. Privilegiul Breslei comune a cizmarilor, cojocarilor, şelarilor,

perierilor, ţesătorilor şi năsturarilor se află la Arhivele Naţionale Maghiare
din Budapesta7. De la Breasla Unită a croitorilor, cizmarilor, cojocarilor,
mănuşarilor, pieptănarilor, compactorilor, ţesătorilor şi năsturarilor formată
în 1823 s-a păstrat un tipar sigilar datat: 18248.
Géza Kovách, Răspândirea breslelor rurale…, p. 528; Gabriella Trostovszky, op. cit.;
Kovách Géza, A bánság demográfiai…, p. 265; Lajos Kakucs, op. cit., pp. 304-309; Anton
Peter Petri, Heimatbuch des Heidenstädtchens Hatzfeld im Banat, Marquartstein, 1991.
3
Eperjessy Géza, op. cit., p. 254; Géza Kovách, Răspândirea breslelor rurale..., p. 526;
Lajos Kakucs, op. cit, p. 304.
4
În conformitate cu normele ştiinţei sigilografice prin sigiliu sau pecete, se defineşte urmele
rămase pe suportul actelor prin aplicarea tiparului sigilar introdus într-o substanţă de sigilat
(ceară, chinovar, soluţie de aur, fum, tuş etc), vezi Dicţionar al ştiinţelor speciale ale
istoriei, Arhivistică, cronologie, diplomatică, genealogie, heraldică, paleografie,
sigilografie, Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1982, p. 213.
5
Prin tipar sigilar sau matrice sigilară se denumeşte obiectul confecţionat dintr-un material
dur (fier, oţel, alamă, bronz, argint, sau diferite pietre pretioase etc), având gravată pe
suprafaţa sa în negativ, o reprezentare menită a individualiza posesorul, exprimând
atributele sale în viaţa socială, vezi idem, p. 163.
6
Unele bresle foloseau spre exemplu două tipare sigilare, vezi Augustin Mureşan, Livia
Grozi, Două tipare sigilare aparţinând breslei olarilor din Lipova, în “Revista Muzeelor şi
Monumentelor, Seria Muzee”, Anul XXVI, nr. 3, 1989, pp. 39-42; Augustin Mureşan,
Două tipare sigilare ale breslei croitorilor din Oradea, în “Analele Universităţii din
Oradea”, Istorie-arheologie, tom X, 2000, pp. 61-64; idem, Două sigilii ale breslei
croitorilor de sumane din Timişoara, în “Analele Banatului”, Serie Nouă, ArheologieIstorie, XIV, 2, 2006, pp. 183-187.
7
Vezi A magyarországi céhes kézmǚipar forrásanyagának catasztere, II, Budapest, 1976,
p. 325.
8
Tiparul sigilar se păstrează în colecţia de matrice sigilare a Muzeului Banatului Timişoara,
nr. inv. 10497. Acest tipar sigilar a fost reprodus în cataloagele cercetătoarei Maria Vertan,
vezi Maria Vertan, Colecţia de matrice sigilare a Muzeului Banatului, Catalog, Edit.
Mirton, Timişoara, 2007, p. 16, fig. 13, p. 60, fig. 13; idem, Colecţia de matrice sigilare a
Muzeului Banatului, Catalog, Ediţia a II-a adăugită, Edit. Marineasa, Timişoara 2008, p. 17,
fig. 13, p. 76, fig. 13. Autoarea prezintă dimensiunile matricei sigilare (H=înălţimea: 86
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În rîndurile de mai jos ne propunem să prezentăm amănunţit acest
tipar sigilar. Avînd în vedere faptul că, în câmpul sigilar se află un scut, el se
include în categoria sigiliilor de breaslă de tip heraldic9.
Tiparul sigilar la care ne referim este confecţionat din metal.
Rondela sigilară are o formă rotundă (43 mm), lucrată în incizie pentru
sigilarea cu ceară. Înălţimea totală a piesei sigilare (rondela sigilară
împreună cu mânerul) este de 86 mm.
În câmpul sigilar s-a gravat o compoziţie menită a individualiza
posesorul. În emblemă (Fig. 1) scut dreptunghiular, cu talpa în acoladă,
tăiat şi despicat în două, partajat în 8 cartiere10 (compartimente)11. În cele 8
cartiere ale scutului s-au inclus figuri heraldice reprezentând meseriile
reunite în breaslă. Acest sistem de partajare a scutului avea menirea de-a
realiza un număr mai mare de cartiere . Cele 8 cartiere au fost încărcate cu
următoarele mobile heraldice12, astfel :
În primul cartier, s-a gravat o foarfecă deschisă cu lamele în sus,
simbolul binecunoscut al croitorilor; în cartierul al doilea, o piele de animal
întinsă, prelucrată pentru folosire, reprezentându-i pe cojocari; în cartierul al
treilea, o cizmă, în profil, spre dextra, figură heraldică amintindu-i pe
cizmari; în cartierul al patrulea, o mănuşă, individualizându-i pe mănuşari;
în cartierul al cincilea, o carte deschisă, simbolizând activitatea
compactorilor; în cartierul al şaselea, un pieptene cu dinţi lungi, pe o singură
parte, desemnându-i pe pieptănari ; în cartierul al şaptelea, trei suveici,
mm şi d.(diametrul): 43 mm), dar nu descrie emblema sigilară. Cercetătorul Lajos Kakucs
indică forma rondelei sigilare ca fiind ovală, cu dimensiunile (8, 5 x 4, 2 mm) şi
menţionează unele însemne ale meseriilor incluse în scutul heraldic, fără a le descrie, vezi
Lajos Kakucs, op. cit., p. 307.
9
Din punct de vedere al reprezentării din emblemă, sigiliile de bresle şi corporaţii, în
general de instituţii economice au fost împărţite de către cercetătoarea Maria Dogaru, în
două categorii: 1. sigilii cu reprezentări simbolice şi 2. sigilii de tip heraldic, vezi Maria
Dogaru, Sigiliile mărturii ale trecutului istoric, Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti,
1976, p. 179.
10
Cartier = fiecare din compartimentele în care a fost împărţită suprafaţa scutului. Iniţial
reprezenta una din cele patru părţi ale scutului scartelat; ulterior defineşte fiecare din
compartimentele scutului, indiferent de numărul acestora, vezi Dicţionar al ştiinţelor
speciale ale istoriei, p. 63.
11
Astfel, scutul a fost împărţit în opt părţi prin trasarea unei linii verticale şi a trei linii
orizontale.
12
Pentru termenul mobilă heraldică, element utilizat la alcătuirea stemelor, vezi Marcel
Sturdza-Săuceşti, Heraldica, Tratat tehnic, Edit. Ştiinţifică, Bucureşti, 1974, pp. 70-81;
Dicţionar al ştiinţelor speciale ale istoriei, p. 168; Maria Dogaru, Din heraldica României,
Edit. JIF, 1994, pp. 23-25.
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aşezate în triunghi (emblema ţesătorilor), simboluri ce vorbesc despre
munca acestora; în cartierul al optulea, un braţ omenesc îmbrăcat, orientat
spre stânga, ce ţine în mână, o pană de pasăre, probabil pentru decorarea
pălăriilor, aluzie la meseriaşii ceaprazari şi năsturari.
Scutul este timbrat de acvila bicefală imperială austriacă (ce poartă
pe piept un scut), încoronată, şi susţinut de doi lei cu capetele întoarse,
rampanţi care stau fiecare pe un postament. Legenda s-a scris cu litere
majuscule în limba germană: K: K: PRI: VEREINIGTE: ZUNFTE. 182413
(BREASLA UNITĂ PRIVILEGIATĂ CEZARO-CRĂIASCĂ). Conţinutul
textului legendei ne dă ştiri în legătură cu: 1. Tipul breslei: a. breaslă unită,
formată din mai multe ramuri meşteşugăreşti (meserii sau branşe) din
localitate. 2. Privilegiile obţinute: a. breaslă privilegiată (în textul legendei
apare numai denumirea generală). b. breaslă cezaro-crăiască (în conţinutul
legendei aceste privilegii sunt menţionate în mod expres). Începutul şi
sfârşitul legendei sunt delimitate de căte o roză. La marginea spaţiului
sigilar cerc spicat.

Fig. 1. Tiparul sigilar al Breslei Unite din Jimbolia (1824)
Textul legendei tiparului sigilar nu conţine numele localităţii în care îşi desfăşura
activitatea această breaslă. Localitatea am identificat-o pe baza emblemei din câmpul sigilar
ţinând cont de următoarele patru elemente: a) faptul că, în cartierele scutului din câmpul
sigilar s-au gravat însemnele celor 8 meserii reunite în breaslă în anul 1823: croitori,
cizmari, cojocari, mănuşari, pieptănari, compactori, ţesători şi năsturari-ceaprazari; b)
Privilegiul Breslei Unite acordat meşterilor din Jimbolia în 1823, care menţionează aceste
meserii; c) Nr. de inventar din registrul Muzeului Banatului-Timişoara; d) Cataloagele
Colecţiilor de matrice sigilare ale Muzeului Banatului, realizate de cercetătoarea Maria
Vertan, apărute în 2007 şi 2008, care include acest tipar sigilar ca aparţinând acestei bresle
comune din Jimbolia, vezi supranota 8.
13
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Modul în care s-a gravat suprafaţa rondelei sigilare, ne arată grija
pentru respectarea raportului dintre diferitele elemente cuprinse în scutul
heraldic, proporţionalitatea dintre figurile heraldice reprezentate, dovedesc
străduinţa meşterului pecetar-gravor anonim, de a realiza o execuţie
artistică.
Pentru a evoca simbolic diferitele meşteşuguri reunite în breaslă în
unele cazuri s-au utilizat însemne înfăţişând : a. unelte specifice (croitorii,
ţesătorii) ; b. produse finite ale activităţii (cojocarii, cizmarii, mănuşarii,
pieptănarii, legătorii de cărţi); c. meşteşuguri legate de îmbrăcăminte14
(ceaprazarii-năsturarii) ş. a.
După cum s-a apreciat, reprezentările de pe sigiliile de breaslă
simbolizează prin uneltele şi produsele cele mai caracteristice, organizaţia
meşteşugarilor aparţinând aceleaşi branşe, a breslei15. Studierea
reprezentărilor de unelte şi de produse meşteşugăreşti din imaginile acestor
sigilii prezintă o însemnătate deosebită pentru istoria tehnicii, pentru
cunoaşterea evoluţiei uneltelor16.
Studiat din punct de vedere al structurii meseriilor reprezentate
simbolic, acest tipar sigilar de tip heraldic descris şi analizat mai sus,
evidenţiază laturile activităţii economice şi nivelul tehnicii existent în cadrul
acestei asociaţii profesionale din Jimbolia, la acea dată. În legătură cu locul
de confecţionare a tiparului sigilar al acestei bresle, opiniem că el este opera
unui meşter pecetar local care a lucrat la cererea conducerii breslei.

14

O clasificare a meseriilor reunite în cadrul breslelor rurale din Vestul României, vezi la
Géza Kovách, Răspândirea breslelor rurale..., pp. 533-534
15
Magdalena Bunta, Sigilii de breaslă din colecţia Muzeului de Istorie din Cluj, în “Acta
Musei Napocensis”, III, 1966, p. 225.
16
Ibidem, p. 224.
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Revoluţia română din perioada 1848-1849 în părţile arădene
reflectate de istoriografia românească
Paul Krizner1

Abstract
The Revolution of 1848-1849 represents one of the most comprehensive and
difficult historical themes and many scholars and historians have tried to
portray this past event through multiple approaches, from socio-cultural to
socio-political ones. The author’s approach is to analyze the documents of
the Revolution from the perspective of the clergy and orthodox believers
and from the ecclesiastical point of view, since the masses were mobilized
and encouraged by the representatives of the clergy and fought for national
emancipation and renaissance of the Romanian nation. Historiography is a
crucial element in terms of research of the multiple aspects of the
Revolution of 1848 so we analyze the historiography of Arad Orthodox
Church during the historical events that contributed to the awakening of
national consciousness.
Keywords:
Revolution, 1848, Orthodox church, Arad city, historiography, culture.
Rezumat
Revoluţia de la 1848-1849 rămâne unul dintre cele mai delicate
subiecte istorice pe care mulţi cercetători şi istorici au încercat să le prezinte
din mai multe perspective, atât socio-cultural, cât şi socio-politic. Abordarea
noastră vizează analizarea actelor revoluţiei din perspectiva clerului şi a
credincioşilor, din perspectivă ecleziastică, pentru că masele de oameni au
fost mobilizate şi încurajate de reprezentanţii clerului care luptau pentru
emanciparea naţională şi pentru renaşterea naţiunii române.
Istoriografia rămâne un element primordial în ceea ce priveşte
cercetarea laturilor multiple ale Revoluţiei paşoptiste, astfel că noi
prezentăm în cele ce urmează istoriografia Bisericii Ortodoxe arădene din
perioada acelor evenimente care au contribuit la trezirea conştiinţei
naţionale.
Doctorand la Institutul de Studii Istorice „George Barițiu” al Academiei Române - Filiala
Cluj-Napoca.
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Cuvinte-cheie: revoluție, 1848, Biserica Ortodoxă, Arad, istoriografie,
cultură
Lupta pentru libertatea naţională a fost una din principialele
preocupări ale elitei româneşti, care, într-un fel sau altul, s-a împlinit odată
cu Revoluţia de la 1848-1849, Revoluţie ce a avut scop principal procesul
de afirmare naţională, culturală şi religioasă. Dacă astăzi vorbim aceeaşi
limbă şi avem libertatea de a gândi în consimţământ cu neamul nostru, nu
acelaşi lucru se putea spune până la izbucnirea Revoluţiei din 1848-1849.
Cea care a pornit această trezire a naţiunilor sau a conştiinţei naţionale a fost
Franţa, ţară care în februarie 1848 porneşte aşa numita Revoluţie franceză ce
va avea repercusiuni în întreaga Europă.
Demersul nostru îşi propune să trateze Revoluţia română din
Transilvania din perspectiva Episcopiei Aradului şi implicarea acesteia în
procesul de emancipare naţională. Preoţi, cărturari, oameni politici, ierarhi şi
popor deopotrivă nutreau acelaşi ţel: ca ei să devină naţiune de sine
stătătoare pentru că până la acea vreme părţi din teritoriile româneşti
Transilvania şi Bucovina, se aflau sub stăpânirea imperiilor vecine,
Moldova şi Muntenia au fost constrânse să accepte protectoratul Rusiei
ţariste şi, bineînţeles, suzeranitatea Imperiului Otoman.
1. EPISCOPIA ARADULUI ÎN PREAJMA REVOLUŢIEI
PAŞOPTISTE
De-a lungul timpului s-au scris numeroase şi interesante studii sau
volume referitoare la situaţia societăţii arădene din cadrul Episcopiei
Aradului în zbuciumata perioadă a anilor 1848-1849. Dintre aceste scrieri
spicuim pe cele mai interesante.
Teodor V. Păcăţian, prezintă şi evenimentele de la 1848-1849 din
zona Aradului (1852-1941) – prin lucrarea sa în 8 volume, Cartea de aur
sau luptele politice naţionale ale românilor de sub coroana ungară, prin
care oferă cititorilor din ziua de astăzi importante informaţii referitoare la
Biserica Ortodoxă Română din Transilvania, inclusiv privind viaţa sa grea
în contextul intenţiei autorităţilor de la Budapesta de a îngrădi tot mai mult
autonomia acestei instituţii româneşti prin numeroasele legi de
maghiarizare. Fiecare din cele 8 volume ale monumentalei lucrări are circa
800-900 de pagini, fiind elaborate în decurs de 13 ani (1902-1915). După
apariţia primului volum (1902), apreciat de presă şi de cititorii obiectivi, nu
a întârziat intervenţia „justiţiei” maghiare care a încercat intimidarea
autorului pentru a-l determina să renunţe la publicarea celorlalte volume
proiectate, pe motiv că acesta urmăreşte, prin publicaţia sa, „pregătirea
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terenului pentru unirea Transilvaniei cu România”2 şi era împotriva
regimului impus de la Budapesta.
La Preparandia şi Teologia arădeană profesorii şi elevii s-au implicat
activ în mişcările Revoluţionare din Arad şi zona munţilor Zarandului. La
Preparandia din Arad pe parcursul secolului al XIX-lea au activat şi s-au
format importante personalităţi ale Transilvaniei. Importanţa acestor două
şcoli arădene nu poate fi trecută cu vederea. La împlinirea centenarului
Preparandiei arădene, în anul 19123 profesorii Avram Sădean şi Teodor
Botiş au publicat un studiu intitulat Institutul Pedagogic gr.-or. rom. din
Arad, având subtitlul Cei dintâi ani din trecutul şi vieaţa Preparandiei
(Şcolii Normale) gr.-or. române din Arad, la care au adăugat şi studiul
Arătare despre starea acestor noao întroduse sholasticeşti instituturi ale
naţiei româneşti, sârbeşti şi greceşti conceput de iniţiatorul şcolii, Dimitrie
Ţichindeal.
În anul 1922, cu ocazia împlinirii a unui secol de existenţă a
Institutului Teologic arădean şi a 110 ani de existenţă a Institutului
Pedagogic, profesorul şi directorul Preparandiei arădene dr. Teodor Botiş a
publicat Istoria Şcolii Normale şi a Institutului Teologic Ortodox Român din
Arad4. După cum se precizează încă din titlu, lucrarea prezintă istoricul
celor două importante instituţii arădene, care au fost „isvorul de lumină şi
cultură a credincioşilor bisericii noastre din dieceza Aradului”5. Lucrarea
cuprinde două părţi distincte, care prezintă pe rând istoricul celor două
instituţii care fac obiectul acestei cărţi. Sunt prezentate condiţiile întemeierii
celor două instituţii, organizarea şi viaţa internă a acestora, obiectele de
învăţământ care se studiau la Preparandie şi Teologie, disciplina internă,
modul de susţinere al examenelor de intrare şi cele finale la cele două şcoli,
edificiile şcolare, bibliotecile celor două institute, fondurile şi fundaţiunile
care asigurau din punct de vedere financiar buna lor funcţionare. La sfârşitul
fiecărei din cele două părţi sunt prezentate câteva date biografice ale
profesorilor care au activat la cele două institute de-a lungul timpului,
precum şi liste cu absolvenţii institutelor de la începuturi până în anul şcolar
1921/1922. Din studierea acestor liste de absolvenţi se poate observa că
numeroase personalităţi ale Transilvaniei din secolul al XIX-lea şi începutul

Ioan Lupaş, Scrieri alese, vol. I, Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 1977, p. 231.
Teodor Botiş, Avram Sădean, Institutul Pedagogic gr.-or. rom. din Arad, Arad, Tipografia
Diecezană, 1912.
4
Teodor Botiş, Istoria Şcolii Normale şi a Institutului Teologic Ortodox Român din Arad,
Arad, Ed. Consistoriului, 1922.
5
Ibidem, p. 3.
2

3
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celui următor au urmat şi au absolvit cursurile celor două prestigioase şcoli
din Arad.
Profesorul Vasile Popeangă în anul 1964, alături de colaboratorii săi
Eduard Găvănescu şi Victor Ţîrcovnicu, a revizuit şi îmbogăţit informaţiile
oferite de înaintaşul lor, Teodor Botiş, prin lucrarea intitulată Preparandia
din Arad6. În lucrare este prezentată evoluţia şcolii în diferite perioade
istorice, în diferite contexte politice. Primul capitol este dedicat
începuturilor instituţiei. Sunt prezentate: Lupta pentru înfiinţarea
Preparandiei din Arad, Deschiderea cursurilor şcolii, Primii profesori ai
Preparandiei arădene şi activitatea lor etc. În capitolul al II-lea este descris
Învăţământul poporal şi Preparandia din Arad la mijlocul secolului al XIXlea. Învăţământul şi gândirea pedagogică în Preparandia arădeană între
1848-1918 este titlul şi subiectul capitolului al III-lea. Următorul capitol al
lucrării este dedicat prezentării Şcolii pedagogice din Arad între cele două
războaie mondiale. Aici este prezentată situaţia grea a instituţiei arădene în
timpul primei conflagraţii mondiale, precum şi situaţia de după Unirea din 1
Decembrie 1918 şi integrarea şcolii în sistemul de învăţământ coordonat de
la Bucureşti. În ultimul capitol autorii prezintă situaţia şcolii arădene în
perioada de după cel de-al Doilea Război Mondial.
În ultimii ani ai vieţii prof. dr. Vasile Popeangă s-a aplecat din nou
asupra istoricului celebrei şcoli arădene care a contribuit la formarea
învăţătorilor şi a preoţilor care au activat pe teritoriul Protopopiatului Arad,
dar şi în întreaga Eparhie arădeană. Astfel, au văzut lumina tiparului
următoarele lucrări: Mărturii transilvănene despre acte creatoare de
pedagogie românească7 şi Studii despre Preparandia din Arad8.
Un alt istoric arădean, profesorul Doru Bogdan şi-a dedicat studiile
doctorale Preparandiei arădene. În anul 2012, cu prilejul bicentenarului
şcolii, a publicat lucrarea Preparandia din Arad în conştiinţa culturalistorică a epocii sale (1812-2012)9. În această lucrare autorul pune accent pe
rolul jucat de Preparandia din Arad în formarea şi consolidarea elitelor
arădene şi transilvănene, pornind de la învăţătorii şi preoţii care au activat la
nivel de sate şi până la unele din personalităţile care şi-au adus o contribuţie
Vasile Popeangă, Eduard Găvănescu, Victor Ţîrcovnicu, Preparandia din Arad,
Bucureşti, Ed. Didactică şi Pedagogică, 1964.
7
Vasile Popeangă, Mărturii transilvănene despre acte creatoare de pedagogie
românească, Arad, Ed. „Vasile Goldiş” University Press, 2007.
8
Idem, Studii despre Preparandia din Arad, Arad, Ed. „Vasile Goldiş” University Press,
2011.
9
Doru Bogdan, Preparandia din Arad în conştiinţa cultural-istorică a epocii sale (18122012), Arad, Ed. Nigredo, 2012.
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importantă în cadrul mişcării naţionale a românilor din Transilvania,
atângănd şi problema Revoluţiei române din 1848-1849. Acelaşi autor a
publicat şi unele studii10 de mai mică întindere dedicate aceleiaşi instituţii de
învăţământ.
Profesorul Anton Ilica a dedicat şi el un volum11 istoricului
instituţiei de învăţământ pedagogic din oraşul de pe Mureş. Astfel, în 2012
publică un volum în care surprinde istoricul Preparandiei arădene de la
începuturi şi până în zilele noastre. Atât lucrarea profesorului Anton Ilica,
cât şi lucrarea profesorului Doru Bogdan, au fost tipărite cu ocazia
aniversării a 200 de ani de existenţă a şcolii pedagogice arădene.
Din aceste importante lucrări dedicate istoriei Preparandiei şi a
Institutului Teologic din Arad, reţinem pentru demersul nostru informaţiile
privind perioada mijlocului secolului al XIX-lea, şi anume anii 1848-1849.
O prolifică activitate legată de studiul trecutului Episcopiei Aradului,
dar şi a evoluţiei istorice a zonei arădene, a avut-o protopopul dr. Gheorghe
Ciuhandu. Fiind angajat în cadrul administraţiei Episcopiei Ortodoxe
Române de la Arad, acesta a avut acces la documentele de arhivă păstrate la
sediul eparhial şi pe care le-a valorificat în numeroase studii istorice,
publicate în broşuri sau prin ziarele vremii. În unele din cărţile şi articolele
publicate, Gheorghe Ciuhandu a surprins aspecte legate de istoria perioadei
studiate în cadrul demersului nostru. Urgia unionistă din judeţul Aradului şi
reacţiunea ortodoxă în anii 1834-5 (Pagini din istoria diecezei Aradului)12
şi Câteva momente din trecutul Episcopiei Aradului13 sunt doar câteva
exemple din şirul lucrărilor publicate de Gheorghe Ciuhandu14, evidenţiind
Idem, „Preparandia din Arad şi Şcoala Ardeleană în conştiinţa intelectualităţii
româneşti”, în 90 de ani de administraţie românească în Arad. Culegere de studii şi
comunicări, coord. Doru Sinaci, Emil Arbonie, Arad, Ed. „Vasile Goldiş” University Press,
2010, pp. 26-77; Idem, „Preparandia din Arad creatoare de intelectualitate românească”, în
Administraţie românească arădeană: Studii şi comunicări din Banat-Crişana, vol. II,
coord. Doru Sinaci şi Emil Arbonie, Arad, Ed. „Vasile Goldiş” University Press, 2011, pp.
32-76; Idem, „Istoriografia Preparandiei din Arad (1818-1912)”, în Administraţie
românească arădeană. Studii şi comunicări, vol. IV, coord. Doru Sinaci şi Emil Arbonie,
Arad, Ed. „Vasile Goldiş” University Press, 2012, pp. 122-197.
11
Anton Ilica, Istoricul Preparandiei din Arad de la Şcoala Regească Preparandială gr.
neunită a naţiunei române la Liceul Pedagogic „Dimitrie Ţichindeal” Arad, Cluj-Napoca,
Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, 2012.
12
Gheorghe Ciuhandu, Urgia unionistă din judeţul Aradului şi reacţiunea ortodoxă în anii
1834-5 (Pagini din istoria diecezei Aradului), Arad, 1924.
13
Idem, Câteva momente din trecutul Episcopiei Aradului, Arad, 1929.
14
Întreaga listă cu studiile şi volumele lui Gheorghe Ciuhandu vezi la Pavel Vesa,
Protopop dr. Gheorghe Ciuhandu (1875-1947), Arad, Ed. Arhiepiscopiei Aradului, 2011,
pp. 167-200.
10
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capitolele care analizează importanţa Revoluţiei române din 1848-1849 în
părţile arădene. Părintele Gheorghe Ciuhandu publică o lucrare deosebit de
importantă despre doi mari ierarhi români, şi anume Gherasim Raţ şi Samuil
Vulcan, lucrare unde sunt expuse activităţile acestora, dar şi politica
bisericească pe care o duceau pentru emanciparea naţională15.
Activitatea de istoric al protopopului Gheorghe Ciuhandu s-a
materializat prin numeroase studii de istorie publicate în cărţi, broşuri sau
prin ziarele vremii. Printre acestea se numără şi lucrarea Propaganda
catolică-maghiară de la Macău în coasta diecezei ortodoxe a Aradului
(1815-1864). Cercetări istorice16, în care sunt relatate faptele care au dus la
apariţia cultului greco-catolic la Nădlac, dar şi în localităţile vecine,
evenimente petrecute în preajma Revoluţiei paşoptiste, respectiv în anul
1847.
Un alt preot arădean cu preocupări legate de studiul istoriei acestor
părţi ale ţării, în special privind aspectele confesionale, a fost Gheorghe
Liţiu. Acesta a publicat o serie de articole, studii şi lucrări referitoare la
trecutul istoric al Eparhiei arădene, dintre cele mai semnificative lucrări care
cuprind date referitoare la perioada 1848-1849 se numără următoarele:
Românii arădeni în frământările anilor 1849-185017, Episcopia Aradului.
Schiţă istorică18, Eparhia Aradului şi a Bihorului 1848-186019.
Viaţa şcolilor confesionale de pe raza Episcopiei Ortodoxe Române
a Aradului din secolul al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea a fost
studiată intens de către profesorul arădean Vasile Popeangă. Pentru
demersul nostru am selectat lucrarea Şcoala românească din părţile
Aradului la mijlocul secolului al XIX-lea (1821-1867)20. În această lucrare
autorul surprinde viaţa şcolilor de pe raza Episcopiei Aradului, surprinzând
situaţia grea a acestora, date despre situaţia şcolilor confesionale, despre
învăţători şi elevi din toate localităţile Eparhiei Aradului din prima jumătate
şi la mijlocul secolului al XIX-lea. Această lucrare abordează reţeaua
15

Gheorghe Ciuhandu, Pagini mai ales din Istoria Românilor Crişeni 1830-1840. Episcopii
Samuil Vulcan şi Gherasim Raţ, ediţia II, Cluj-Napoca, Ed. Dacia XXI, 2011.
16
Idem, Propaganda catolică-maghiară de la Macău în coasta diecezei ortodoxe a
Aradului (1815-1864). Cercetări istorice, Arad, 1926.
17
Gheorghe Liţiu, Românii arădeni în frământările anilor 1849-1850, Arad, Tipografia
Diecezană, 1947.
18
Idem, Episcopia Aradului. Schiţă istorică, Arad, Tiparul întreprinderilor Eparhiei
Ortodoxe Române Diecezana, 1950.
19
Idem, Eparhia Aradului şi a Bihorului 1848-1860, Oradea, Ed. Universităţii din Oradea,
2002.
20
Vasile Popeangă, Şcoala românească din părţile Aradului la mijlocul secolului al XIXlea (1821-1867), Arad, 1979.
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şcolară arădeană din perspectiva rolului cultural al şcolii şi a învăţătorilor,
precum şi contribuţia acestora în cadrul mişcării naţionale din părţile
arădene, în principal în timpul Revoluţiei paşoptiste.
Într-o perioadă restrictivă din punct de vedere al scrisului istoric, s-a
scris, totuşi, mult şi bine. Din multitudinea de studii apărute în periodicul
Ziridava, patronat de Complexul Muzeal Arad, semnificative pentru
evenimentele din perioada anilor 1848-1849 sunt abordările istorice ale
profesorului Alexandru Roz ce evidenţiază importanţa demografică a zonei
cu precădere a localităţii Şiria21. Tot în acest context Andrei Caciora
împreună cu Eugen Glück prezintă situaţia etno-demografică din ţinuturile
arădene22. Remarcăm, de asemenea şi studiul istoricului arădean Eugen
Glück ce analizează problema industrializării Aradului din perioada de după
anul 184823. Este necesar să spunem că în zona Aradului luptele au fost
comune, oamenii, în ciuda apartenenţei lor religioase şi etnice, au luptat
împreună. Amintim că istoricul Otto Greffner publică un studiu în revista
Ziridava în care scoate în evidenţă unitatea de principii naţionale, în ciuda
faptului că aparţineau mai multor etnii24.
Au existat numeroase tulburări şi revolte în comitatul Zarand pentru
a se desfiinţa iobăgia şi oamenii să aibă drepturi, însă puţini ştim că aceste
revolte au fost mişcări ţărăneşti ce au determinat în timp schimbarea gândirii
asupra ţăranului român, iar în acest context Liviu Botezan publică un studiu
cu privire la aceste mişcări ţărăneşti din comitatul Zarand25.
În anul 1978, un colectiv de autori au scos de sub tipar o importantă
monografie a oraşului de pe Mureş, intitulată Aradul – permanenţă în
istoria patriei26. Din această lucrare se pot spicui date interesante legate de
toate aspectele vieţii cotidiene desfăşurate în Arad din cele mai îndepărtate
timpuri şi până în a doua jumătate a secolului trecut. De asemenea, este
prezentat rolul jucat de oraşul Arad la mijlocul secolului al XIX-lea.

Alexandru Roz, Dezvoltarea demografică a comunei Şiria până la 1848, în „Ziridava”,
Arad, 1977, nr. VIII, pp. 89-124.
22
Andrei Caciora, Situaţia etno-demografică a părţilor arădene între 1848-1918, în
„Ziridava”, Arad, 1980, nr. XII, pp. 221-250.
23
Eugen Glück, Industrializarea Aradului între 1848-1894, în „Ziridava”, Arad, 1978, nr.
IX, pp. 95-116.
24
Otto Greffner, Aspecte ale luptei comune ale românilor, germanilor şi maghiarilor în
zona Aradului pentru libertate socială şi naţională (1848-1867), în „Ziridava”, Arad, 1980,
nr. XII, pp. 209-220.
25
Liviu Botezan, Mişcările ţărăneşti şi desfiinţarea iobăgiei în satele comitatului Zărand
din primăvara anului 1848, în „Ziridava”, Arad, 2002, nr. XXIII, pp. 145-156.
26
***, Aradul – permanenţă în istoria patriei, Arad, 1978.
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Câteva volume care cuprind selecţii de documente păstrate în Arhiva
Episcopiei Ortodoxe din Arad au văzut lumina tiparului în culegerile
referitoare la activitatea culturală desfăşurată la Arad de Episcopie şi
instituţiile aferente. Pentru demersul nostru este necesar a fi citată
următoarea culegere de documente: Mărturii privind lupta românilor din
părţile Aradului pentru păstrarea fiinţei naţionale prin educaţie şi cultură
(1784-1918). Documente referitoare la Episcopia Ortodoxă a Aradului
coordonată de Vasile Popeangă. În această culegere, după partea de început
în care se relatează pe scurt contextul intern şi internaţional din perioada de
timp la care se referă actele, urmează o selecţie din cele mai interesante
documente aflate în Arhiva Arhiepiscopiei Ortodoxe din Arad, care
ilustrează elocvent situaţia existentă în eparhia Aradului în perioada
respectivă, precum şi poziţia Bisericii Ortodoxe Române din părţile
Transilvaniei, în general şi din părţile Aradului, în special, referitoare la
principalele evenimente care au afectat mai mult sau mai puţin viaţa de zi cu
zi a Bisericii şi a enoriaşilor săi, mai ales în perioadele tulburi de la mijlocul
secolului al XIX-lea, respectiv în timpul Revoluţiei de la 1848-1849.
Academicianul preot Mircea Păcurariu, împreună cu un grup de
colaboratori, pr. dr. Gheorghe Liţiu, prof. dr. Vasile Popeangă, dr. Ioana
Cristache-Panait şi dr. Radu Popa, a publicat o interesantă monografie a
Episcopiei Ortodoxe Române a Aradului27 din cele mai vechi timpuri până
în a doua jumătate a secolului al XX-lea, în care se regăsesc date importante
legate de trecutul istoric al structurilor administrative subordonate scaunului
episcopesc de la Arad. Încă din titlul lucrării, autorii precizează temele
abordate: Episcopia Aradului. Istorie. Viaţă culturală. Monumente de artă.
Primele capitole ale lucrării prezintă istoria Eparhiei Aradului de la
începuturi până în momentul apariţiei cărţii. Sunt descrise evenimentele cu
caracter religios şi politic desfăşurate în zona Mureşului inferior de la
apariţia religiei creştine şi până la data ieşirii de sub tipar a cărţii,
evenimente care au influenţat mai mult sau mai puţin viaţa religioasă a
Aradului: încreştinarea locuitorilor din această regiune; înfiinţarea primelor
comunităţi religioase şi a celor dintâi scaune episcopale; răspândirea
catolicismului şi consecinţele acestui fenomen asupra ortodocşilor; venirea
sârbilor în zonă şi activitatea episcopilor sârbi; activitatea episcopilor
români de la Arad.
Având în vedere importanţa Aradului de-a lungul istoriei naţionale,
un grup de specialişti s-a gândit să scoată de sub tipar o nouă monografie a
Mircea Păcurariu; Gheorghe Liţiu; Vasile Popeangă; Ioana Cristache-Panait; Radu Popa,
Episcopia Aradului. Istorie. Viaţă culturală. Monumente de artă, Arad, Ed. Episcopiei,
1989.
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oraşului de pe Mureş. Precedenta monografie, din 1978, a fost concepută
conform spiritului vremii. În noua monografie intitulată Arad – monografia
oraşului de la începuturi până la 198928 sunt dedicate câteva pagini
aspectelor eclesiastice ale oraşului de pe Mureş. Preotul Pavel Vesa a fost
cel care a realizat capitolul Biserica Ortodoxă Română (pp. 229-240). Pe
parcursul celor 12 pagini este prezentată evoluţia istorică a comunităţilor
ortodoxe de pe întreg cuprinsul municipiului Arad, aici fiind incluse parohia
Arad-Centru, precum şi parohiile din actualele cartiere arădene. De
asemenea, se desprinde relatarea privind rolul jucat de oraşul Arad în timpul
Revoluţiei paşoptiste.
Preotul Pavel Vesa realizează un bine documentat dicţionar care
cuprinde bisericile de mir din părţile Aradului. Este vorba de lucrarea
Biserici de mir arădene între tradiţie şi modernitate29. Pe lângă repertoriul
bisericilor existente în părţile arădene, autorul prezintă informaţii deosebit
de interesante şi importante cu privire la istoricul existenţei efective a
lăcaşului de cult. În a doua parte a cărţii părintelui Pavel Vesa este realizat
un Registru al bisericilor dispărute şi existente din protopopiatele arădene.
Aceste pagini sunt concepute sub formă de dicţionar, unde sunt rezumate
cele mai importante informaţii despre lăcaşurile de cult ortodoxe din părţile
arădene. Din această lucrare reţinem informaţii legate de bisericile cele mai
afectate de evenimentele Revoluţionare din 1848-1849.
Despre realităţile demografice ale Aradului importante informaţii se
găsesc în lucrarea prof. univ. dr. Corneliu Pădurean intitulată Populaţia
comitatului Arad în secolul al XIX-lea30. În această lucrare (teza de doctorat
a autorului), Corneliu Pădurean prezintă statistic populaţia oraşului şi
comitatului Arad în decursul secolului al XIX-lea. Citând cercetători istorici
în special de origine maghiară, autorul oferă cititorilor date statistice
începând cu secolul al XIX-lea şi până la recensământul din anul 1900.
Pentru realizarea lucrării, autorul valorifică informaţiile descoperite în unele
registre de stare civilă (botezaţi, cununaţi şi decedaţi) de la câteva parohii
din oraşul Arad şi unele comune din comitat (Macea, Horia şi Şiria), pentru
întregul secol al XIX-lea. În lucrare este prezentată populaţia Aradului din
mai multe puncte de vedere: evoluţia administrativ-teritorială, dinamica
populaţiei, mişcarea naturală a populaţiei (natalitatea, mortalitatea,

28

*** Arad – monografia oraşului de la începuturi până la 1989, Arad, Ed. Nigredo, 1999.
Pavel Vesa, Biserici de mir arădene între tradiţie şi modernitate, Arad, Ed. Mirador,
2000.
30
Corneliu Pădurean, Populaţia comitatului Arad în secolul al XIX-lea, Arad, Ed.
Universităţii „Aurel Vlaicu”, 2003.
29

136

migraţiile, nupţialitatea), structura pe sexe a populaţiei, pe grupe de vârstă,
după apartenenţa confesională, structura socio-profesională.
În anul 2006 a văzut lumina tiparului teza de doctorat a preotului dr.
Pavel Vesa intitulată Episcopia Aradului. Istorie. Cultură. Mentalităţi
(1706-1918)31. Este o lucrare care încununează foarte mulţi ani de muncă
susţinută în vederea adunării datelor necesare întocmirii unei asemenea
lucrări de mari dimensiuni. Pe parcursul a peste 700 de pagini, autorul
prezintă aspecte legate atât de conducerea instituţiei, cât şi legate de viaţa de
zi cu zi a preoţilor şi credincioşilor din Eparhia Aradului. Autorul prezintă
problemele la care trebuiau să le facă faţă ierarhii, preoţii, dar şi simplii
credincioşi. Pe lângă viaţa la vârf a episcopilor şi a organelor de conducere
(protopopi etc.), a surprins frământările cotidiene ale parohiilor, viaţa
preoţilor şi a comunităţilor religioase de la sate. Autorul începe cu viaţa
ierarhilor, continuă cu cea a protopopilor, încheind cu cea a parohiilor. Este
o lucrare importantă pentru că prezintă istoricul Eparhiei Aradului nu doar
din perspectiva vârfurilor, a elitelor ecleziastice, a vieţii ierarhilor, ci
prezintă mai în adâncime problemele, atât sociale, cât şi canonice, cu care
au fost nevoiţi să se confrunte preoţii de mir şi protopopii. Contribuţia
majoră care o aduce prezenta lucrare constă în faptul că autorul a reuşit să
adune la un loc date arhivistice foarte numeroase, prezentând nişte aspecte
deosebit de interesante la nivelul tuturor comunelor (biserici, preoţi, cărţi),
precum şi cronologia protopopilor arădeni. Prin această carte se
demonstrează că pentru a cunoaşte aspectele istorice ale vieţii unei eparhii
este necesar să se pornească de jos, de la evoluţia istorică a tuturor
parohiilor componente. Dacă până acum istoria instituţiilor eclesiastice era
studiată doar din perspectiva vieţii şi activităţii mitropoliţilor sau
episcopilor, prin lucrarea de faţă se trece la studierea sentimentului religios,
a legăturii cler-comunitate, care generează diverse fenomene şi frământări
sociale şi spirituale. Autorul nu abordează istoria Eparhiei Aradului doar sub
aspectul legăturii Biserică-politică sau doar din unghiul sprijinului dat de
instituţia eclesiastică formării conştiinţei naţionale, ci evidenţiază şi
contribuţia Bisericii la realizarea statului naţional. În acest sens autorul
scoate în evidenţă personalitatea episcopului Gherasim Raţ care a păstorit
enoriaşii arădeni în perioadele tulburi din timpul Revoluţiei de la 18481849, chiar episcopul având de suferit de pe urma acţiunilor anitiromâneşti.
Numeroasele personalităţi care au jucat un rol important în viaţa
oraşului Arad sunt prezentate în lucrarea lui Dan Roman, Oameni de seamă
31

Pavel Vesa, Episcopia Aradului. Istorie. Cultură. Mentalităţi (1706-1918), Cluj-Napoca,
Ed. Presa Universitară Clujeană, 2006.
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ai Aradului32. Printre aceste personalităţi amintim pe profesorii de la
Preparandia arădeană Dimitrie Ţichindeal, Alexandru Gavra, Atanasie
Şandor, dar şi multe alte nume care au trăit şi activat la mijlocul secolului al
XIX-lea.
Un aspect interesant al istoriei Episcopiei Aradului se referă la
dăruirile făcute de credincioşi către sfintele biserici, de la simple obiecte de
cult sau cărţi, până la clopote. Cel care a studiat aceste aspecte este diac. dr.
Gheorghe Hodrea, care a publicat unele studii în acest sens, acest aspect
fiind, totodată, şi subiectul tezei sale de doctorat. Unul dintre aceste studii
publicate se referă la dăruirile de clopote către bisericile arădene33. În
numeroase parohii s-au făcut dăruiri de obiecte sau bani pentru biserici spre
pomenirea credincioşilor morţi în timpul Revoluţiei de la 1848-1849.
În aceeaşi categorie se numără şi donaţiile care au ajuns mai apoi
fundaţii culturale de susţinere a studenţilor români. Un important factor de
culturalizare a populaţiei ortodoxe, începând cu a doua jumătate a secolului
al XIX-lea l-au reprezentat fundaţiile caritabile care ofereau stipendii
tinerilor dornici de învăţătură34. Numeroase persoane care au făcut astfel de
donaţii au activat energic în folosul naţiunii române în timpul Revoluţiei
paşoptiste. Istoriografia include şi lucrări dedicate unor mecenaţi români
care au avut grijă ca averea lor să fie întrebuinţată în scopuri nobile – acelea
de a ajuta tinerii în vederea urmării unor şcoli mai înalte. Astfel, pot fi
enumerate unele studii sau lucrări care au ca subiect viaţa unor personalităţi
altruiste şi activitatea fundaţiilor înfiinţate de aceştia. Cel mai important
nume analizat de istorici a fost cel al lui Emanuil Gojdu (Gozsdu). Printre
cei care s-au aplecat asupra acestei personalităţi se numără: Mircea
Păcurariu35, Maria Berenyi36, Stelean Ioan Boia37, Cornel Sigmirean şi
Dan Roman, Oameni de seamă ai Aradului, Arad, Ed. „Vasile Goldiş” University Press,
2011.
33
Gheorghe Hodrea, „Dăruiri de clopote parohiilor ortodoxe române din Episcopia
Aradului”, în Administraţie românească arădeană. Studii şi comunicări din Banat-Crişana,
vol. IX, coord. Doru Sinaci şi Emil Arbonie, Arad, Ed. „Vasile Goldiş” University Press,
2014, pp. 381-405.
34
Maria Berenyi, „Rolul filantropilor şi mecenaţilor în formarea vieţii naţional-culturale a
românilor din Ungaria în secolul al XIX-lea”, în Maria Berenyi, Personalităţi marcante în
istoria şi cultura românilor din Ungaria (Secolul XIX). Studii, Giula, 2013, pp. 236-260.
35
Mircea Păcurariu, „Un mare mecenat român: Emanuil Gojdu”, în Mircea Păcurariu,
Studii de istorie a Bisericii Ortodoxe Române, vol. II, Bucureşti, Ed. Academiei Române,
2009, pp. 410-422.
36
Maria Berenyi, „Emanuil Gojdu: originea şi familia”, în Maria Berenyi, op. cit., pp. 132144; Idem, „Membri distinşi ai Reprezentanţei „Fundaţiei Gojdu” (1870-1918)”, în Ibidem,
pp. 145-177.
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Aurel Pavel38. Printre cei mai importanţi filantropi care au activat în
Episcopia Aradului se numără Elena Ghiba-Birta din Arad39 sau Dimitrie
Cioroabă din Nădlac40.
Un aspect important al vieţii parohiilor şi a şcolilor confesionale pe
parcursul secolului al XIX-lea este cel referitor la legislaţia din domeniu.
Printre cei care s-au aplecat asupra acestui aspect se pot aminti istoricii
bănăţeni Ioan Munteanu41 sau Mihai Pârvulescu42.
Episcopia Ortodoxă Română a Aradului a sărbătorit 300 de ani de
existenţă în anul 2006, iar cu acest prilej au avut loc mai multe manifestări
ştiinţifice care comemorează tricentenarul. Lucrarea, avându-l ca autor pe
regretatul pr. dr. Pavel Vesa, intitulată Episcopii Aradului 1706-2006 43 a
apărut la Editura Gutenberg Univers din Arad, în „Colecţia Biografii
arădene, Seria Personalităţi clericale”, colecţie coordonată de către
Complexul Muzeal din Arad. Ca şi repere cronologice autorul a ales datele
comemorative: anul 1706 – anul înfiinţării eparhiei arădene – şi anul 2006 –
an aniversar. Lucrarea este gândită ca un dicţionar al ierarhilor arădeni
prezentaţi cronologic, de la Isaia Diacovici (1706-1708), cel care a mutat
scaunul arhieresc în oraşul de pe Mureş şi până la P.S. dr. Timotei Seviciu
(1984-prezent). De asemenea sunt prezentate viaţa şi activitatea celor doi
episcopi-vicari pe care i-a avut Aradul până în prezent: Gherasim
Hunedoreanul (1975-1985) şi Emilian Birdaş (1990-1994).
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În deschiderea volumului se regăsesc câteva informaţii statistice
referitoare la ierarhii arădeni. Astfel, aflăm că din cei 23 de ierarhi, un
număr de 10 episcopi au fost de origine sârbă (primii episcopi, din 1706
până în 1815), restul fiind români (începând cu anul 1829 şi până astăzi).
Unii ierarhi au provenit din familii de intelectuali – preoţi, învăţători sau
funcţionari publici. Câţiva dintre ierarhii arădeni au fost şi profesori de
teologie înaintea sau în timpul păstoririi. Mulţi episcopi arădeni au scris şi
publicat cărţi sau studii în presa vremii. Trei dintre ierarhii arădeni au urcat
mai apoi în scaunul mitropolitan de la Sibiu (Procopie Ivaşcovici, Miron
Romanul şi Ioan Meţianu), iar Ioan I. Papp a suplinit sedisvacanţa pe
perioada 1916-1920.
Despre episcopii din oraşul de pe Mureş s-au scris de-a lungul
timpului unele articole, studii sau chiar cărţi, însă prin lucrarea de faţă,
preotul dr. Pavel Vesa vine în faţa cititorilor săi cu o monografie completă
care cuprinde toţi ierarhii. Până la acest volum istoriografia de specialitate a
cunoscut doar liste care cuprindeau numele şi eventual perioada de
păstorire. Lucrarea este foarte importantă pentru iubitorii de istorie
ecleziastică, având în vedere că o astfel de sinteză a vieţii şi activităţii
ierarhilor arădeni este o premieră pentru istoriografia românească.
Preotul dr. Pavel Vesa prin intermediul unei noi lucrări îmbogăţeşte
istoriografia arădeană. Lucrarea Eparhia Aradului în perioada episcopului
Gherasim Raţ (1835-1850)44 a văzut lumina tiparului ca un omagiu adus
ierarhului arădean, de la a cărui naştere s-au împlinit 215 ani în anul 2008.
Preotul dr. Pavel Vesa reuşeşte să surprindă în lucrarea Eparhia
Aradului în perioada episcopului Gherasim Raţ (1835-1850) realitatea
arădeană din prima jumătate şi de la mijlocul veacului al XIX-lea. Autorul
încearcă să prezinte toate aspectele vieţii sociale din perioada la care se
referă. Mentalitatea epocii, atât a elitelor, cât şi a credincioşilor de rând, este
surprinsă de preotul dr. Pavel Vesa în această carte. În cele 14 capitole ale
volumului, autorul împleteşte istoria instituţională cu istoria personală a
episcopului Gherasim Raţ, care a ocupat scaunul eparhial de la Arad într-o
perioadă zbuciumată a istoriei poporului român (1835-1850). Pe lângă
acestea, în lucrare sunt analizate şi aspecte legate de viaţa de zi cu zi a
credincioşilor ortodocşi arădeni, care, prin acţiunile lor, au marcat realitatea
arădeană a deceniilor patru şi cinci a secolului al XIX-lea.
Studiul începe cu o scurtă introducere, în care sunt prezentate date
istoriografice referitoare la episcopul Gherasim Raţ şi la activitatea
44

Idem, Eparhia Aradului în perioada episcopului Gherasim Raţ (1835-1850), Arad, Ed.
Mirador, 2008.
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instituţiilor ecleziastice arădene din perioada 1835-1850, după care autorul
trece la un studiu istoric amănunţit, prezentând faptele legate de frământările
şi numirea celui de-al doilea episcop de origine română în scaunul eparhial
de la Arad, după o sedisvacanţă de 5 ani. Din subcapitolul intitulat
Episcopul Gherasim Raţ. Scurte date biografice, cititorul poate afla că
ierarhul arădean se trăgea din familia nobiliară Raţ „de Teiuş”, cu antecesori
din os domnesc. În 1793, la Roit, judeţul Bihor, se năştea Gavriil Raţ, care
va intra în monahism în 1831, primind numele de Gherasim. Acesta este
numit episcop la Arad la data de 3 februarie 1835.
Capitolul al II-lea al lucrării se referă la Jurisdicţia şi organizarea
Episcopiei Aradului în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Autorul
descrie fiecare din instituţiile eparhiale: Episcopia (întinderea, organizarea),
cele două consistorii eparhiale (cel de la Arad şi cel de la Oradea),
protopopiatele, parohiile şi mănăstirile din zonă (Hodoş-Bodrog şi AradGai). În acea perioadă, jurisdicţia Eparhiei Aradului se întindea peste
comitatele Arad, Bihor şi Zărand. De asemenea, sunt prezentate figuri de
preoţi şi protopopi care au colaborat direct cu episcopul Gherasim Raţ, prin
intermediul consistoarelor şi al protopopiatelor. În subcapitolul Consistoriul
eparhial de la Oradea autorul prezintă „nemulţumirile” legate de justeţea
existenţei acestui consistoriu ortodox, mai ales din partea confesiunilor
greco-catolică şi romano-catolică, care considerau prezenţa ierarhiei
ortodoxe o lezare a intereselor proprii în zonă.
Analizând următoarea treaptă a structurii organizatorice, cititorul
descoperă că în perioada la care se face referire (1835-1850), Consistoriul
arădean era alcătuit din şapte protopopiate: Arad, Buteni, Chişineu-Criş,
Hălmagiu, Ineu, Şiria şi Tot-Vărădia (Vărădia de Mureş), care se menţin
aproape neschimbate până la Unirea din 1 Decembrie 1918. La rândul său,
Consistoriul de la Oradea avea sub jurisdicţie alte şapte protopopiate: Beiuş,
Beliu, Lunca, Meziad, Oradea, Peştiş şi Pomezău.
Capitolul al III-lea continuă, parţial, ideile analizate în capitolul
anterior, prezentând catedrala şi reşedinţa episcopală din Arad. La preluarea
scaunului episcopal catedrala ortodoxă a Aradului era pe locul actualului
Colegiu Naţional „Moise Nicoară”, aflându-se într-o stare avansată de
degradare. În timpul Revoluţiei de la 1848-1849, aceasta a fost transformată
în închisoare. De asemenea, autorul prezintă şi cele mai importante lăcaşe
de cult din oraşul de reşedinţă al consistoriului bihorean. La Oradea una din
cele mai impunătoare biserici a fost cea cu hramul Sfinţii Arhangheli Mihail
şi Gavriil, din cartierul Velenţa. O altă biserică importantă a fost cea
cunoscută sub numele de „Biserica cu lună”, având hramul Adormirea
Maicii Domnului. Această biserică a fost restaurată, nu fără greutăţi, în
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timpul episcopului Gherasim Raţ, în jurul ei concentrându-se activitatea
ortodocşilor din Oradea, indiferent de etnie (români, sârbi, greci, aromâni).
Preotul dr. Pavel Vesa oferă cititorului informaţii inedite şi de mare
interes legate de Clerul de mir şi de Viaţa religios-morală a clerului şi a
credincioşilor, precum şi atitudinea episcopului în ceea ce îi priveşte pe
credincioşi şi cler. Dacă până acum istoricii bisericeşti se opreau la a reda
viaţa şi activitatea vârfurilor, a elitelor (termenul modern ar fi lideri), iată că
preotul dr. Pavel Vesa merge la „bază”, prezentând şi activitatea celor mai
„de jos”. Prin dezvăluirea acestor inormaţii, culese cu mare trudă în ani
lungi de cercetare asiduă, se poate contura o mai clară imagine a societăţii
arădene din acele timpuri. Prin lecturarea rândurilor referitoare la viaţa
credincioşilor arădeni şi a preoţilor lor, cititorul poate gusta puţin din
savoarea vremurilor demult apuse.
Referindu-se la viaţa clerului de la mijlocul secolului al XIX-lea,
autorul porneşte de la pregătirea intelectuală a preoţilor, referindu-se în
primul rând la cele două importante institute scolastice de la Arad:
Preparandia şi Institutul Teologic. Firesc, după definitivarea studiilor, în
viaţa unui preot urmează numirea în parohie, hirotonia, introducerea în
parohie şi singhelia (decretul de numire). Un subcapitol aparte şi destul de
important şi interesant este cel referitor la Starea materială a clerului.
Autorul prezintă aici situaţia grea a clerului, care, din cauza veniturilor
slabe, au comis o serie de abateri, provocând nemulţumirea păstoriţilor. O
atenţie deosebită a avut-o episcopul Gherasim Raţ în privinţa vizitelor
canonice pe teritoriul întins al eparhiei, fiind preocupat de întărirea credinţei
şi a îmbunătăţirea vieţii religios-morale a poporului.
Următoarele trei capitole sunt dedicate problemelor politice în care a
fost implicată Eparhia Aradului şi episcopul Gherasim Raţ. Este vorba de
Mişcarea pentru emanciparea naţională şi bisericească; Disputele
confesionale în special cu greco-catolicii şi Revoluţia de la 1848-1849 şi
pătimirile românilor. Mişcarea de emancipare religioasă de sub jurisdicţia
sârbească a fost demarată în anul 1829, când la Arad a fost numit primul
episcop român. În timpul păstoririi lui Gherasim Raţ, între românii şi sârbii
din zonă au avut lor unele dispute în privinţa jurisdicţiei asupra bisericii
Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel din Arad, în privinţa limbii liturgice în
catedrala arădeană Sfântul Ioan Botezătorul, dar şi în parohiile mixte
(româno-sârbe). Mişcarea pentru separare ierarhică din Transilvania a fost
mereu în prim-planul acţiunilor episcopului Gherasim Raţ. Legăturile sale
cu viitorul mitropolit român Andrei Şaguna au fost de o factură aparte,
contribuind prin eforturile sale la pregătirea separării ierarhice a românilor
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de Mitropolia de la Carloviţ şi reînfiinţarea Mitropoliei ortodoxe a
românilor transilvăneni.
Pe întreaga perioadă de păstorire a episcopului Gherasim Raţ au avut
loc dispute confesionale cu uniţii, fiind nevoit să înfrunte prozelitismul
greco-catolic în localităţile trecute la unire în veacul al XVIII-lea (mai ales
din părţile bihorene), dar şi în localităţi unde acum apar credincioşi grecocatolici (cum ar fi localităţile de pe malul Mureşului). De asemenea,
numeroase frământări au avut loc în zona Galşa (lângă Şiria).
Evenimentele din timpul Revoluţiei paşoptiste au făcut ca viaţa
societăţii civile şi ecleziastice să nu poată să îşi urmeze cursul normal. Atât
societatea civilă, cât şi cea confesională s-au confruntat cu greutăţi de tot
felul. Autorul prezintă Pătimiri ale românilor din protopopiatele arădene şi
Pătimiri ale românilor din protopopiatele bihorene iscate din cauza
mişcărilor Revoluţionare şi a încercării autorităţilor civile de a le stopa.
Acţiunile Revoluţionare l-au determinat pe episcopul Gherasim Raţ
să îşi mute reşedinţa la Cuvin şi să convoace sinodul eparhial din 1849 la
Chişineu-Criş. În capitolul al IX-lea al lucrării, autorul analizează pe larg
desfăşurarea acestui sinod de la convocare până la hotărârile şi urmările
acestuia. Atât în cadrul acestui capitol, cât şi în următoarele două, preotul dr.
Pavel Vesa urmăreşte activitatea lui Gherasim Raţ şi a organelor de
conducere a eparhiei arădene în ultimii doi ani de păstorire (1849-1850).
După restaurarea ordinii în Arad, în august 1849, Consistoriul Diecezan
arădean îşi reîncepe activitatea, organizând 6 şedinţe până la finalul anului.
În anul următor a avut loc la Arad sinodul eparhial, prin care episcopul
Gherasim Raţ a dorit să afle părerea românilor ortodocşi din eparhie faţă de
desprinderea de ierarhia sârbă. Se dorea ca dezbaterile de la Arad să fie în
concordanţă cu cele de la Sibiu, unde episcopul Andrei Şaguna a convocat
un sinod eparhial cu aceeaşi ordine de zi.
Şi cum un episcop nu poate acţiona de unul singur, preotul dr. Pavel
Vesa s-a aplecat în capitolul al XIII-lea asupra elitei intelectuale ortodoxe
române arădene de la jumătatea secolului al XIX-lea, oprindu-se mai ales
asupra profesorilor de la Preparandia arădeană (Constantin DiaconoviciLoga, Dimitrie Constantini, Alexandru Gavra, Alexie Popovici, Atanasie
Şandor), dar şi asupra unor clerici apropiaţi ai episcopului (Moise Bota,
Gavriil Giulani, Sebastian Tabacovici, Ghenadie Popescu, Patrichie
Popescu, Ioan Papp), mai mult sau mai puţin cunoscuţi de opinia publică de
azi.
Autorul prezintă şi reţeaua şcolară confesională, starea materială a
şcolilor, învăţătorii şi frecvenţa şcolară în perioada 1835-1850. Conducerea
bisericească şi-a dat seama că, fără o instrucţie adecvată, românii nu îşi pot
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depăşi statutul social şi de aceea s-au străduit să le ofere o instruire cât mai
intensă. Aceste gânduri au determinat înfiinţarea Preparandiei arădene şi
susţinerea ei ulterioară, instituţie de pe băncile căreia s-au ridicat „făclii de
cultură”, care s-au răspândit mai apoi în întreaga eparhie şi chiar în întreaga
Transilvanie.
În capitolul al XIV-lea, Sfârşitul episcopului, preotul dr. Pavel Vesa
prezintă testamentul episcopului şi ultimele clipe ale unei vieţi zbuciumate.
Episcopul Gherasim Raţ şi-a dat obştescul sfârşit la 15/27 august 1850,
trupul neînsufleţit fiind depus în cripta bisericii episcopale din Arad, fiind
reînhumat în 1861 la cripta reşedinţei episcopale de la Mănăstirea Arad-Gai.
„Episcopul Gherasim Raţ a trăit epoca frământărilor de dinainte, din timpul
şi de după Revoluţia de la 1848-1849, jucând un rol important, fiind un
vrednic continuator al tradiţiei lui Dimitrie Ţichindeal şi Moise Nicoară, pe
linia emancipării naţionale şi bisericeşti a românilor.”
A doua parte a volumului este structurată ca o anexă la studiul
istoric, cuprinzând două protocoale sinodale şi un număr de 84 de circulare
reprezentative semnate de episcopul Gherasim Raţ de-a lungul păstoririi
sale. Prin intermediul acestora, autorul lasă ca cititorul să descopere singur
strădaniile episcopului Aradului de a menţine neştirbită fiinţa naţională şi
credinţa străbună.
Personal, am îmbogăţit istoriografia referitoare la implicarea
Episcopiei Aradului în Revoluţia de la 1848-1849 prin publicarea unor
studii şi articole în volume colective sau reviste de specialitate. Dintre
acestea amintim studiul Rolul cărţilor de cult în emanciparea naţională45.
***
În concluzie, nu avem pretenţia că am epuizat bibliografia despre
Revoluţia din 1848-1849 nici pe departe, nici despre prezentarea Episcopiei
Aradului şi poziţia sa, dar implicarea instituţiei în Revoluţia paşoptistă. Pe
parcursul documentării vom folosi şi documente existente în fonduri de
arhivă inedite atât în Arhivele Arhiepiscopiei Aradului, cât şi în arhivele
unor parohii arădene, dar şi în alte fonduri arhivistice, de care vom extrage
informaţii în demersul nostru ştiinţific, nădăjduind să arătăm cât mai clar
importanţa pe care a avut-o Biserica Ortodoxă Română din această parte de
ţară la înfăptuirea idealului de veacuri a atâtor români.
Paul Krizner, Rolul cărţilor de cult în emanciparea naţională, în „Administraţie
românească arădeană. Studii şi comunicări din Banat-Crişana”, vol. IX, coord. Doru Sinaci,
Emil Arbonie, Arad, Ed. „Vasile Goldiş” University Press, 2014, pp. 289-321.
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Sigilii săteşti şi comunale cu moara de apă din Banat şi
Crişana (secolele XVIII-XIX)
Augustin Mureşan, Călina Popovici, Ioan Popovici
Abstract
In this study the authors present seals with the water mill of some
rural localities from Banat and Crişana (18th-19th centuries). In their
emblem, the technical installations peasants are represented by the building
of the mill with its wheel and a water way or only the mill wheel. The seal
described and analized are historical proof which prove the fact that the
miller`s trade as an essential and traditional occupation had an important
place in the local economy.
Key words: Banat, Crişana, 18th-19th centuries, seals water mill, economy.
În zonele de deal şi munte, dar şi de câmpie din Banat şi Crişana
reţeaua hidrografică bogată a favorizat construirea de instalaţii tehnice
populare1, precum morile de apă, de multe ori în chiar perimetrul aşezărilor
rurale. În secolele XVI-XVII numărul morilor de apă creşte în mod
vertiginos, datorită creşterii numărului populaţiei, productivităţii muncii în
agricultură şi a suprafeţelor cultivate cu cereale, cauze care determină un
proces istoric obiectiv, difuziunea spaţială a instalaţiilor tehnice ţărăneşti,
inclusiv a morilor de apă2.
Numărul morilor de apă va creşte simţitor în secolul al XIX-lea, dar,
potrivit inovaţiilor tehnice ivite pe plan european în această vreme, multe
din instalaţiile de genul acesta se modernizează. Apar morile cu turbine
acolo unde debitul de apă este mai mare şi morile cu aburi 3. Cu toată
ofensiva morilor cu aburi, iar mai apoi a celor acţionate de motoarele cu
explozie atât în mediul urban, cât şi în cel rural, morile de apă s-au păstrat

În acest sens în 1965 s-a iniţiat o anchetă pentru înregistrarea tuturor instalaţiilor tehnice
rurale şi urbane ale apei, vezi C. Irimie, Anchetă statistică în legătură cu reţeaua de
instalaţii tehnice populare acţionate de apă pe teritoriul României(vechime, tipologie,
răspândire şi frecvenţă), în „Cibinium”, Sibiu, 1967-1968.
2
Ioan Godea, Caracteristici ale culturii populare din Bihor, Edit. Sport-Turism, Bucureşti,
1977, p. 99.
3
Ibidem, p. 101.
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până în zilele noastre oferindu-ne imaginea unei tehnici de îndelungată
tradiţie pe pământul românesc4.
Dacă în trecut aceste instalaţii tehnice populare erau numeroase,
astăzi ele sunt tot mai puţine de lungul râurilor5. Existenţa lor este
reprezentată şi în sfragistica unor localităţi rurale din Banat şi Crişana.
Acest studiu se bazează pe unele acte emise de administraţiile săteşti
şi comunale din Banat şi Crişana în secolele XVIII-XIX, documente pe care
se află sigilii cu moara de apă, dar şi tipare sigilare din aceeaşi perioadă cu
acelaşi simbol, care au ajuns până la noi. Datarea acestor vestigii sfragistice
s-a făcut pe baza anului de confecţionare a acestora, în cazul când a fost
înscris, iar când nu este datat, pe baza coroborării elementelor din legendă
cu datele istorice privind evoluţia administrativă a celor două provincii şi
ţinând cont de data documentului pe care s-a păstrat sigiliul. Înainte de a
descrie şi analiza sigiliile menţionate mai sus, prezentăm câteva date despre
aceste instalaţii hidraulice populare.
În funcţie de specificul roţii hidraulice care pune în mişcare instalaţia
propriu-zisă de măcinat cereale, morile de apă din România au fost
clasificate de către specialiştii în hidrotehnică în 6 mari grupe: 1. Mori cu
roţi de apă cu admisie superioară, utilizând energia hidraulică preponderent
sub formă de energie de poziţie. La aceste roţi apa din jgheabul de aducţiune
umple celulele dintre discuri şi palete, care coboară sub acţiunea greutăţii
apei şi pun astfel roata în mişcare6. 2. Roţile de apă cu admisie medie au fost
create pentru utilizarea combinată a energiei primare de poziţie şi cinetică 7.
3. Roţile de apă cu admisie inferioară s-au dezvoltat din roata cu admisie
mijlocie utilizând energia hidraulică sub formă preponderent cinetică. Ele
utilizează căderile foarte joase la dimensiuni mari ale roţii şi la turaţii
comparabile cu celelalte roţi descrise8. 4. Roţile de curent apar cronologic ca
cele mai vechi dar, din punct de vedere tehnic, intră în categoria roţilor cu
admisie inferioară la limita căderilor neglijabile, fiind antrenate nemijlocit
de cursul apei9. 5. Roţile de şoc s-au menţinut aproape exclusiv în
construcţia cu ax vertical, spre deosebire de roţile descrise mai sus, care
4

Ibidem.
Vezi Alexandru Maghiar, Dispariţia instalaţiilor hidraulice populare în regiunea Crişana
între 1946-1974, în „Biharea. Culegere de studii şi materiale de etnografie şi artă”, 2012,
pp. 319-352.
6
Carol Lupşiasca, Ioan Bejan, Consideraţii privind utilizarea roţilor de apă, în
„Hidrotehnica”, Bucureşti, 1981, nr. 4, p. 123.
7
Ibidem.
8
Ibidem.
9
Ibidem.
5
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sunt majoritatea cu ax orizontal. 6. Roata de şoc cu admisie diagonalaxială. Roţile de şoc (roţi cu linguri, aripi sau făcaie) utilizează energia
hidraulică sub formă de energie preponderent cinetică10. Morile de apă au
fost clasificate astfel ca urmare a sistemului diferit de acţionare a roţii
hidraulice de către şuvoiul de apă ce pune instalaţia în mişcare. Nu se
cunoaşte vreo menţiune în legătură cu existenţa unor mori cu ciutură în
Bihor, cu toate că nu este exclus, chiar mai mult ca sigur că ele au existat,
dar să fi dispărut de timpuriu, locul luându-le morile cu roţi hidraulice
verticale cu un randament cu mult mai mare11.
Roţile de apă, datează din secolul I î. d. Hr. şi se foloseau iniţial
pentru măcinarea cerealelor12. De asemenea, documentele Evului Mediu
timpuriu menţionează existenţa unor astfel de instalaţii tehnice acţionate de
forţa apei. Fluxul apei acţiona roata şi această mişcare era folosită pentru a
măcina cerealele între două pietre de moară13. Din cele 6 mari grupe de mori
de apă numai trei dintre ele sunt reprezentate în emblemele sigiliilor pe care
le descriem mai jos.
Prima grupă o formează morile cu roţi cu cupe, unde apa cade de
sus, dintr-un jgheab, făcând să se rotească roata atât datorită vitezei cât şi
greutăţii apei căzute pe cupe. În a doua grupă cea cu admisie medie, morile
au turaţiile mai scăzute datorită dimensiunilor mai mari ale roţii, la aceeaşi
cădere, decât la admisia superioară. A treia grupă este aceea a morilor de
apă cu aducţiune inferioară unde roţile sunt prevăzute cu palete, încât apa
este condusă în partea de jos a roţii, lovind cu putere paletele şi învârtind
roata în sensul invers de rotire întâlnit la roţile cu cupe14.
Cele mai numeroase au fost morile cu roată hidraulică verticală şi
transmisie indirectă. Documentele care s-au păstrat emise de administraţiile
săteşti şi comunale conservă sigilii din perioada secolelor XVIII-XIX cu
aceste instalaţii tehnice populare şi diversitatea lor. Trebuie subliniat faptul
că, în emblema sigiliilor nu peste tot este acelaşi tip de moară de apă, ele în
Ibidem, pp. 123-124. Despre moara de apă cu roată orizontală, vezi Dumitru Ţeicu,
Opinii cu privire la roata cu ciutură în România, în „Seminatores in artium liberalium agro
Studia in honorem et memoriam Barbu Ştefănescu”, Academia Română, Centrul de Studii
Transilvane, Cluj-Napoca, 2014, pp. 573-588.
11
Ioan Godea, op. cit., p. 103.
12
Cf. Ibidem, p. 97.
13
Ioan Traia, Sigiliile săteşti surse etnografice, în „Memoria Satului Românesc”. Anuarul
Muzeului Satului Bănăţean Timişoara, 2008, 6, pp. 41-50.
14
Ioan Godea. op. cit., p. 101.
10
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general corespund cu tipurile de mori existente în zona respectivă şi
menţionate în documentele vremii. Sunt reprezentate apropate toate tipurile
de mori de apă, excepţie făcând moara de apă cu roată orizontală (ciutură).
În rândurile de mai jos, descriem şi analizăm sigilii şi tipare sigilare cu
moara de apă ale unor sate şi comune din Banat şi Crişana pe localităţi în
ordine alfabetică.
Sigilii rurale cu moara de apă din Banat (secolele XVIII-XIX)
Morile de apă sunt prezente în sigiliile unor localităţi bănăţene ca
dovadă a importanţei lor pentru comunităţile respective15.
Birda. Sigiliu oval (35 x 31 mm), incizie, aplicat în ceară roşie pe un
16
act . În câmpul sigilar pe malul unei ape se află clădirea unei mori cu
poartă de intrare, trei ferestre rotunde, acoperiş în două ape, şi o roată de
moară cu aducţiune medie. Deasupra, un snop de grâu aşezat în pal, iar sub
snop: 1832, anul confecţionării tiparului sigilar. În partea de jos a clădirii
morii o apă curgătoare în care înoată un peşte mare, spre stânga. Legenda:
T[EKINTETES] TEMES VÁRM[EGYE] BIRDA HELYSĖG PETSĖTYE
1832 (SIGILIUL LOCALITĂŢII BIRDA ONORATUL COMITAT TIMIŞ
1832)17. Fig. 1.

Fig. 1. Sigiliul satului Birda (1832)
15

Maria Vertan, Sigilii de sate, comune şi târguri din Banatul istoric (secolele XVIII-XIX),
Catalog, Edit. Brumar, Timişoara, 2006, p. 28.
16
Serviciul Judeţean Timiş al Arhivelor Naţionale (în continuare prescurtat S. J. T. A. N.),
fond Protopopiatul Ortodox Jebel-Buziaş, dosar 10/1854, f. 51 v.
17
Maria Vertan, op. cit., fig. 60-a; idem, Sigiliile târgurilor şi localităţilor rurale din
Banatul istoric (1760-1919), Edit. David Press Print, Timişoara, 2014, poziţia 143, p. 93 şi
p. 218, fig. 143. S-a păstrat şi tiparul sigilar al acestei localităţi (dimensiunile acestuia:
înălţimea 102 mm; diametrul 31 x 35 mm) menţionat la idem, Colecţia de matrice sigilare
a Muzeului Banatului, Edit. Mirton, Timişoara, 2007, p. 76, fig. 160; idem, Colecţia de
matrice sigilare a Muzeului Banatului, Edit. Marineasa, 2008, p. 28, poziţia 161 şi p. 92,
fig. 161 În aceste lucrări autoarea nu descrie emblema sigiliului, prezintă numai
dimensiunile şi legenda.
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Crivina. Sigiliu oval (35 x 30 mm), incizie aplicat în ceară roşie pe
un act18. În imagine: o roată de moară cu palete. Deasupra o coroană
deschisă. Legenda: KRIVINA KRASSÓ VAR[MEGYE] KEB[ELESET]
KIR[ÁLYI] KAM[ARAI] HELYSĖG PETSĖTYE 1834 (SIGILIUL
LOCALITĂŢII REGALE CAMERALE CRIVINA DIN CUPRINSUL
COMITATULUI CARAŞ 1834)19. Fig. 2.

Fig. 2. Sigiliul satului Crivina (1834)

Gladna Română (Gladna). Sigiliu rotund (29 mm), incizie, aplicat
în ceară roşie pe un act20. În imagine: casa unei mori de apă construită din
lemn cu acoperişul în două ape cu un horn din care iese fum, iar roata morii
învârtindu-se sub şuvoiul unui curs de apă. Este o moară de apă care are
roata hidraulică cu admisie medie. În plan secundar, dincolo de clădirea
morii se vede turla unei biserici ?. În dreapta clădirii morii, un arbore
(probabil brad). În exerga formată din două cercuri perlate s-a scris legenda:
K[RASSOVAER] C[OMITAT] ORTH GLADNA 1795 B[ANAT]
(COMITATUL CARAŞ LOCALITATEA GLADNA 1795 BANAT)21. Fig.
3.
18

S.J.T.A.N., fond Prefectura Judeţului Severin, Tribunalul comitatens, d. 3237/1863, f. 8.
Maria Vertan, Sigilii de sate, comune şi târguri ..., fig. 178-a; idem, Sigiliile târgurilor şi
localităţilor rurale..., poziţia 413, p. 108 şi p. 241, fig. 413. Autoarea nu descrie emblema
sigiliului, prezintă numai dimensiunile şi legenda.
20
S.J.T.A.N., fond Prefectura Judeţului Severin, Tribunalul comitatens, d. 2330/1862, f. 2,
3.
21
Maria Vertan, Sigilii de sate, comune şi târguri ..., fig. 270; idem, Sigilii săteşti din
comitatul Caraş în ultimul sfert al secolului al XVIII-lea, în „Hrisovul”, Anuarul Facultăţii
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Fig. 3. Sigiliul satului Gladna (1795)

Vărădia. Tipar sigilar22 cu rondela oval-verticală (36 x 32 mm),
lucrat în incizie pentru sigilarea cu ceară. În imagine un munte pe care este
reprezentată clădirea unei biserici cu poartă de intrare, două ferestre,
acoperiş în două ape şi o turlă cu cruce. În partea de jos a muntelui, în
mijloc şi în stânga se află o pădure, iar în dreapta roata unei mori de apă cu
palete încadrată de o poartă de intrare la moară. În partea de jos o apă
curgătoare peste care se află un podeţ de trecere de pe un mal pe altul. Este
o moară de apă cu roata hidraulică cu admisie (aducţiune) inferioară.
Legenda: WARADIAI TE[MES] V[ÁRMEGYE] HELYSĖG PECSĖTYE
1832 (SIGILIUL LOCALITĂŢII VĂRĂDIA COMITATUL TIMIŞ
1832)23. Fig. 4.

de Arhivistică, XII (Serie Nouă), Edit. Ministerului Administraţiei şi Internelor, Bucureşti,
2006, p. 191; idem, Sigilii săteşti din comitatul Caraş în ultimul sfert al secolului al XVIIIlea, în „Clio”, Seria a treia, Timişoara, anul IV-V, 2004-2005, Anul VI, 2006 şi anul VII,
2007; idem, Sigiliile târgurilor şi localităţilor rurale..., poziţia 670, p. 123 şi p. 262, fig.
670.
22
Tiparul sigilar se păstrează în colecţia de matrice sigilare a Muzeului BanatuluiTimişoara, nr. Inv. 20368.
23
Maria Vertan, Colecţia de matrice sigilare..., Timişoara, Edit. Brumar, 2007, p. 25,
poziţia 142 şi p. 74, fig. 142; idem, Colecţia de matrice sigilare..., Ed. a II-a adăugită, Edit.
Marineasa, 2008, p. 27, poziţia 143 şi p. 90, fig. 143; idem, Sigilii de sate, comune şi
târguri ..., fig. 668; Idem, Sigiliile târgurilor şi localităţilor rurale..., p. 185, poziţia 1758
şi p. 353, fig. 1758. În aceste lucrări autoarea nu descrie emblema sigiliului, prezintă numai
dimensiunile şi legenda.
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Fig. 4. Tiparul sigilar al satului Vărădia (1832)

Vojvodinci (Serbia). Sigiliu oval (39 x 35 mm), incizie, aplicat în
ceară roşie pe un act din 186424. În imagine: clădirea unei mori de apă cu o
fereastră mică, acoperiş în două ape şi roată de moară din lemn pe sub care
curge o apă curgătoare. În dreapta, peste apa curgătoare o punte. Deasupra
roţii de moară semiluna figurată, iar în partea de sus a punţii, soarele cu
raze. Este o moară de apă cu roată hidraulică de curent, variantă a morii de
apă cu aducţiune inferioară. În partea inferioară un cal în profil spre dreapta,
păscând. Deasupra mobilelor: 1832, anul confecţionării tiparului sigilar.
Legenda: VOIVODINCZ TEMES MEGYE HELYSĖG PETSĖTIE
(SIGILIUL LOCALITĂŢII VOJVODINCI COMITATUL TIMIŞ)25. Fig. 5.

Fig. 5. Sigiliul satului Vojvodinci (1832)
24

S.J.T.A.N., fond Prefectura Judeţului Severin Tribunalul comitatens, dosar 2512/1864, f.
15.
25
Maria Vertan, Sigiliile târgurilor şi localităţilor rurale..., p. 188, poziţia 1801 şi p. 357,
fig. 1801.
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Vrăniuţ. Sigiliu oval (33 x 32 mm), incizie, aplicat în ceară roşie pe
un act din 186326. În emblemă: clădirea unei mori de apă cu o fereastră,
acoperiş ascuţit şi cu o roată din lemn. Este o moară de apă cu roata
hidraulică cu admisie superioară. Legenda: VRANYUTZ HELYSĖG
PETSĖTYE (SIGILIUL LOCALITĂŢII VRĂNIUŢ)27. Fig. 6.

Fig. 6. Sigiliul satului Vrăniuţ

Sigilii rurale cu moara de apă din Crişana (secolele XVIII-XIX)
Agrişul Mic. Sigiliu rotund (30 mm), aplicat în ceară roşie pe un act
din 177828. În emblema ocupând şi spaţiul destinat exergăi din partea
inferioară, o roată dinţată (cu palete n. n.) încadrată în partea superioară de
două rămurele. În exergă, legenda: S[IGILLUM] POS[SESSIONIS] AGRIS
(SIGILIUL SATULUI AGRIŞUL [MIC])29. Neilustrat.
Briheni. De la această localitate prezentăm două sigilii cu roata de
moară de apă.
Sigiliu rotund (30 mm) aplicat în ceară roşie pe un act30. În emblemă
o roată de moară de apă aflată un sfert în valuri, iar deasupra acesteia o
26

S.J.T.A.N., fond Prefectura Judeţului Severin, Tribunalul comitatens, dosar 6441/1863, f.
20, 24, 28.
27
Maria Vertan, Sigilii de sate, comune şi târguri ..., fig. 685-b; idem, Sigiliile târgurilor şi
localităţilor rurale..., p. 189, poziţia 1814 şi p. 358, fig. 1814.
28
Serviciul Judeţean Bihor al Arhivelor Naţionale, (în continuare prescurtat: S. J. B. A.
N.), fond Prefectura judeţului Bihor, inv. 41, dosar 217, f. 1, act din 1778.
29
Gheorghe Mudura, Sigiliile localităţilor bihorene-izvoare etnografice (III)–Zona Beliu,
în „Biharea”, XV, 1985, p. 402; Augustin Mureşan, Ioan Popovici, Sigilii săteşti şi
comunale din comitatul Arad şi împrejurimi (secolele XVII-XIX), Edit. Gutenberg Univers,
Arad, 2009, p. 35, fig. 5.
30
S.J.B.A.N., Fond Prefectura judeţului Bihor, inv. 41, dosar 254, f. 5.
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pasăre cu aripile deschise. În exergă, între două cercuri liniare legenda: +
SIGIL[LUM]. POS[SESS]IONIS . BRIHENY (+ SIGILIUL SATULUI
BRIHENI)31. Fig. 7. În legătură cu simbolul din câmpul sigilar (roata) s-a
opinat că poate fi şi roata instalaţiei de la fierăria iobagilor din acest sat32.

Fig. 7. Sigiliul satului Briheni
b. Sigiliu rotund (29 mm), incizat, imprimat în fum pe un act33.
În câmpul sigilar trei munţi suprapuşi parţial peste o roată de moară asuprită
de o pasăre cu aripile deschise. În partea de jos, o apă curgătoare sau o
terasă texturată. În exerga formată dintr-un cerc linear în interior şi două în
exterior legenda: *BRIHENY* KÖZSEG PECSĖTJE (SIGILIUL
COMUNEI BRIHENI)34. Sigiliu nedatat. Fig. 8.

Fig. 8. Sigiliul comunei Briheni
Gheorghe Mudura, Sigiliile localităţilor bihorene-izvoare etnografice (I) Zona Vaşcău
(I), în „Biharea”, IX, 1981, p. 198.
32
Ibidem, p. 199.
33
S. J. B. A. N., fond Oficiul Regional pentru Proiectarea şi Organizarea Teritoriului
(ORPOT)-registre Cadastrale, dosar 46/1899-1903.
34
Augustin Ţărău, Armorialul general al sfragisticii rurale din Crişana, în „Biharea
Culegere de studii şi materiale de etnografie şi artă”, XXXI/XXXIII, 2004-2006, Oradea,
2009, p. 137, idem, Sfragistica rurală din Crişana, Edit. Arca, Oradea, 2009, p. 51.
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Cicir. Sigiliu rotund. În câmpul sigilar, o roată de moară cu palete.
După părerea noastră ar fi vorba de o moară plutitoare35. Pe margini două
rămurele care se unesc în partea inferioară. În exergă, între două cercuri
lineare s-a scris legenda: CSICSĖR HELYSĖG PECSĖTJE (SIGILIUL
LOCALITĂŢII CICIR)36. Fig. 9.

Fig. 9. Sigiliul satului Cicir (1837)
Luguzău. Sigiliu37 rotund (Fig. 10). În câmpul sigilar38 două
simboluri identice, stilizate39: fiecare simbol format din două mici cercuri
concentrice. Privind cu atenţie cele două simboluri, adevărate însemne
cheie, ele transmit mesaje venind din vechime şi care se lasă de multă vreme
a fi descifrate. S-a opiniat că în emblemă ar fi vorba despre două pietre de
moară40. Ele semnifică mişcarea circulară şi sunt o aluzie la activitatea

pietrarilor din localitate şi existenţa morilor. Nu excludem nici posibilitatea
folosirii acestora la pivele de ulei. La marginea spaţiului sigilar s-a scris legenda cu
litere majuscule în limba română: COMUNE LUGAZO 1787. Legenda cuprinde
denumirea localităţii (LUGUZĂU), termenul generic amintind felul acestei

Pe Mureş existau numeroae mori plutitoare, vezi N. Zănescu, D. Demşea, Morile
plutitoare pe Mureş în judeţul Arad, în „Tibiscus”, II, 1972, pp. 213-232; Erich Lammert,
Schiffe und Schiffsmūhlen auf der Marosch, în ”Handwerk und Brauchtum. Beitråge zur
Volkskunde der Banater Deutschen, Hrsg. Von Hans Gehl, Facla Verlag, Timişoara, 1975,
pp. 9-27.
36
Marki Sándor, Aradvármegye és Arad szabad királyi város története, II, 1895, p. 867
(desen); Augustin Mureşan, Ioan Popovici, op. cit., p. 56.
37
Desenul acestui sigiliu este reprodus în lucrarea lui Márki Sándor, op. cit., p. 456.
Autorul precizează că ”mica comună Luguzău şi-a făcut un tipar sigilar cu o scriere
românească”, ibidem.
38
Journal, 1041.
39
Maria Dogaru, Sigilii săteşti din fostul comitat Arad, în „ Cercetări numismatice”, III,
1980, p. 223.
40
Olivian Mureşan, Semnificaţia unui sigiliu comunal din 1787, în „Adevărul” (Arad), anul
XVI, nr. 4189 din 17 aprilie 2004.
35
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localităţi la acea dată (COMUNĂ) şi anul confecţionării tiparului sigilar (1787)41.
Prezenţa unor astfel de simboluri „codificate” şi folosirea limbii române în scrierea
legendei dovedesc faptul că locuitorii comunei şi-au păstrat originea şi ocupaţiile
străvechi. S e m n i f i c a ţ i a: practicarea morăritului. Izvoarele documentare din
secolul al XVIII-lea, menţionează două mori de apă în localitate.

Fig. 10. Sigiliul comunei Luguzău

Tărcăiţa. Sigiliu rotund (28 mm), incizat, imprimat în fum pe un
act42. În câmpul sigilar un stejar, flancat în dextra lângă rădăcină de o piatră
de moară alergătoare, iar în senestra de un arac încolăcit de o viţă-de-vie cu
trei ciorchini de struguri, toate mobilele fiind plasate pe o terasă. Legenda:
TARKAICZA KÖZSEG 1876 (COMUNA TĂRCĂIŢA 1876)43. Fig. 11.
Piatra de moară alergătoare face aluzie la morile de apă din localitate. În
zona localităţii funcţionau mori de apă cu roata de aducţiune superioară.

Fig. 11. Sigiliul comunei Tărcăiţa

Augustin Mureşan, Ioan Popovici, op. cit., pp. 84-85.
S.J.B.A.N., fond ORPOT-Registru Cadastrale, dosar 356/1899-1900.
43
Augustin Ţărău, Sfragistica rurală..., p. 113;idem, Armorialul general al sfragisticii..., p.
218.
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Vârfurile (fost Ciuci). Tipar sigilar44 rotund (33 mm) confecţionat
din alamă şi gravat în incizie, pentru sigilarea cu ceară. Mânerul are o formă
cilindrică. Înălţimea totală a piesei sigilare este de 60 mm. În imagine: o
moară de apă la care distingem clădirea morii cu o poartă de intrare, două
ferestre, acoperiş şi roata morii cu palete. Dedesubtul roţii de moară, apa
unui râu. Este o moară de apă cu roata hidraulică de curent al cursului unui
râu. Legenda s-a scris cu litere majuscule: SIGILU COMUNIT[ĂŢII]
CSUTS 185145. Fig. 12.

Fig. 12. Tiparul sigilar din 1851al comunităţii Ciuci (azi Vârfurile)

Aceste interesante izvoare sigilografice, păstrate ca sigilii şi tipare
sigilare, prin reprezentările din câmpul sigilar sunt totodată valoroase şi
indirect şi izvoare etnografice.

Tiparul sigilar se păstrează la Serviciului Judeţean Arad a Arhivelor Naţionale, colecţia
de sigilii, nr. inventar 51.
45
Maria Dogaru, Sigilii săteşti din fostul comitat Arad în „Cercetări numismatice”, III,
1980, p. 220; idem, Colecţiile de matrice sigilare ale Arhivelor Statului, Bucureşti, 1984, p.
103; Augustin Mureşan, Ioan Popovici, op. cit., pp. 132-133, fig. 212.
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Familia Nako şi Banatul
Sergiu Soica
Familia Nako de origine greco-macedoneană provenea dintr-o foarte
veche familie din Macedonia. În arborele genealogic al familiei se aminteşte
de un Cipriano Naco din anul 1382, care a fost căsătorit cu fiica unei familii
Rolenz. Din această căsătorie au apărut un fiu Cyrill, iar după acesta au mai
apărut în rând descrescând următorii: Constantin, Christoph, Gregor,
Theodor, Abraham I, Abraham II, Abraham III care a avut doi fii: Christoph
şi Cyrill.
În a doua jumătate a secolului al XVIII-lea datorită evenimentelor
din Balcani1, dar şi a politicii dusă de Curtea Imperială de la Viena au ajuns
în Banat şi Ungaria mai multe familii de greci, macedoneni şi aromâni din
Balcani. Aşezarea acestora în imperiu a fost încurajată de autorităţile de la
Viena iar împăratul Iosif al II-lea prin patenta de toleranţă din 1871 „i-a luat
sub ocrotirea sa ca pe unii care aduceau realmente beneficii în marele
comerţ al statului”2.
Printre care şi cei doi fraţi: Christoph şi Cyrill Naco. Cei doi încă de
la sfârşitul secolului al XVIII-lea s-au impus printre „familie de frunte
macedoromâne din Ungaria”3 s-au ocupat cu comerţul şi s-au integrat în
viaţa economică socială şi politică a Imperului. În jurul anul 1760
Christoph activa în oraşele: Preßburg, Viena, pe rând, fratele său Cyrill,
făcea cumpărăturile necesare pentru fratele său, cum ar fii: cereale, fructe
exotice şi multe alte lucruri.
În 1770 Cristoph a ajuns în armată, fiind urmat şi urmat şi de Cyrill
se pare că şi în armată cei doi fraţi se ocupau cu comerţul. Au ajuns să
închirieze în zona Groß – St. – Nikolaus (Sânnicolaul Mare) şi Beşenova
Veche o mare parte din pământ şi au înfiinţat pe acest teritoriu o spălătorie
de lână. De aici furnizau armatei lână, animale pentru tăiat şi cereale. În anul
1780 au înfiinţat la Viena o asociaţie de comercianţi la care s-au înscris
destul de mulţi oameni. Afacerea lor a luat tot mai mari proporţii, au ajuns
Turcii au distrus oraşul Moscopole.
D. I. Popovici, Aromânii ca negustori în sec. XVII şi XVIII în Serbia şi AustroUngaria,Bucureşti, 1934, p. 87.
3
Maria Berenyi, Personalităţi marcante din istoria culturală a românilor din Ungaria,
Giula, 2013, p. 50.
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cunoscuţi în mai multe localităţi, astfel şi împăratul Josef al II-lea i-a
cunoscut şi i-a vizitat de mai multe ori la Viena4. La sfârşitul secolului
aveau proprietăţi atât la Viena cât şi Pesta. Tot împăratul a fost cel care i-a
sfătuit să vină în Banat. În acest context fraţii Christoph şi Cyrill Nako au
ajuns la curtea cancelarului, iar la 1 mai 1781 erau la Viena, pentru a lua
parte la o licitaţie de bunuri din Banat (Sânnicolaul Mare şi Teremia). Suma
de plecare a licitaţiei de bunuri din Sânnicolaul Mare a fost 405.732 florini
10 2/3 koroane, iar Teremia cu 218.561 florini 53 8/9 koroane. Preţul la
ultima strigare a fost 624.294 florini 4 5/9 koroane. Amândouă bunuri au
trecut cu 75.705 florini 55 4/9 koroane şi împreună au fost în jurul sumei de
700.000 florini din care un sfert s-a plătit cu banii jos5.
Cei doi fraţi au obţinut diploma de aristocraţi cu pecetea în 24
februarie 1784, iar în 28 mai 1784 numele aristocratic de „von
Nagyßentmikols”. Acest lucru a fost hotărât de împăratul Franz I (1806 –
1835) şi brevetat în 27 iulie 1807. De atunci numele fraţilor era următorul:
Christoph şi Cyrill Nako de Nagyßentmikols, deci nu mai erau Nacu.

Blazonul Familiei Nako, vitraliu Biserica Romano-Catolică Comloş
După ce au ajuns în rândul aristocraţiei imperiale cei doi fraţi au
intrat în posesia domeniului Sânicolaul Mare, fapt demonstrat de
documentele din 1785 când Christoph a fost amendat de Autoritatea
Sergiu Soica, Despre Comloş documente articole şi traduceri, Timişoara, Ed. Eurobit,
2007, p. 141.
5
Cf. Martin Kurzhals / Hans Diplich; Heimatbuch der Heidegemeinde Großkomlosch im
Banat, Herausgegeben von der Großkomloscher Heimatortsgemeinschaft im Verlag J. G.
Bläschke St. Michael, 1983.
4
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Comitatensă cu suma de 100 de florini pentru că a comis “tiranii şi orori
inumane faţă de iobagii săi”6. Din 1785 evoluţia localităţii Sânicolaul Mare
a fost profund marcată de activitatea desfăşurată de Christoph Naco care sa
remarcat printr-o viziune modernă fiind cel care a susţinut înfiinţarea unei
şcoli de agronomie7. În urma demersurilor făcute şcoala a fost înfiinţată în
1799 la Sânicolau pe domeniul familie Naco. Dorinţa lui Christoph Naco de
a înfiinţa o şcoală agronomică a fost exprimată şi în testamentul său unde
acesta cere urmaşilor săi să susţină şcoala din veniturile familiei. Potrivit
dorinţelor sale şcoala trebuia să aibă clădiri corespunzătoare iar elevi
trebuiau să provină dintre cei mai buni elevi ai “şcolilor triviale” şi să fie
copii de iobagi de pe “domeniile familiei Naco”. Prin testament se mai cerea
acordarea a 12 burse pentru elevii şcolii care după terminarea cursurilor erau
consideraţi “agricultori luminaţi care pot să devină învăţători”8. Potrivit
testamentului absolvenţii trebuiau să fie susţinuţi de urmaşi care să le acorde
cate 100 de florini pentru a-şi întemeia o gospodărie care să fie model
pentru ţărani din localitate. Şcoala înfiinţată în 1799 de Christoph Naco a
funcţionat până în 1855 când a fost desfiinţată urmând să fie “reactualizată
pe baze lărgite în 1864”9.
La sfârşitul secolului lucrurile erau clarificate, Christoph a fost el
care a condus averea şi afacerile iar Cyrill sa ocupat cu negoţ la Viena. În 27
martie 1783 au încheiat un contact în care au semnalat totul ce au făcut întrun an, despre toate averile lor dar şi negoţul care decurgea la Viena. Din
câştigul anual, dar şi din pagubă, au împărţit totul egal. Afacerea celor doi a
rezistat timp de 20 de ani, până în 10 mai 1801 când a urmat împărţirea
averilor. Averea care era la Sânnicolaul Mare şi Teremia a fost împărţită de
Palatinus din Ungaria10. Averea de la Sânnicolaul Mare a primit-o moştenire
Christoph iar cea din Teremia (pe atunci Marienfeld) îi revenea fiului lui
Cyrill, Joseph Nako. Averea Sânnicolaului Mare era formată din:
Sânnicolaul Mare, Cenadul German (Deutsch Tschanad), Albrechsflur,
Pussta, Porgánn, Bér şi Telek, 2 păduri mari denumite Großwäldern şi o
pădure mică Zábránn. Averea de la Teremia a fost 12.000 de pogoane care
împrejmuia şi forma: Teremia, pusta Vizejdiei, Comloş, Selesch (Nakofalva
Vasile Muntean, Contribuţii la istoria Banatului, Timişoara, 1900, p. 152.
Mihai Pârvulescu, Şcoală şi societate. Contribuţii la cunoaşterea formării elitelor
româneşti în Banat în secolul al XIX-lea, Timişoara Ed Excelsior Art, 2003, p. 24.
8
Maria Berenyi, Cultura română la Budapesta în secolul XIX, Giula 2000, p. 35.
9
Mihai Pârvulescu, op cit,...p. 24.
10
Mara Carpencu Pop, Un domeniu demn de nobili, In: „Timpolis”, 7–10 septembrie, 2006,
p. 4.
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astăzi Nakovo), Serbisch – Tschanad (Cenadul - Sârbesc), şi pusta Gerolam
cu pădurea. Mai târziu sa alăturat satul Vizejdia pe care Joseph Nako la
câştigat de la contele Nikolaus Markovits în două zile la un joc de cărţi11.
În 1800 Christoph Nako se afirmă ca un important aristocrat din
Budapesta şi a cumpărat o casă în centrul capitalei Ungariei cu suma de
“cinzeci de mii de florini”12.
Christoph Nako s-a căsătorit mult mai târziu pe când fiul lui cel
mare Alexander avea 15 ani, iar el a fost destul de bătrân, care se îngrijea de
viitorul fiului său, care în cazul morţii sale fiul său va fi încredinţat Contelui
Franz.
Christoph Nako s-a stins din viaţă în 4 decembrie 1800 din cauza
pestei, contele şi-a dat copilul la Dieceza Raaber Peitner în îngrijire.
Tutorele a dus tânărul şi l-a încredinţat personal părinţilor iezuiţi. Josef
Rajmisch care îl va creşte. Sub îndrumarea acestuia Josef Rajmisch
îndrumătorul iezuiţilor, Alexander la vârsta de 18 ani în 1803, a trecut de la
credinţa greco-ortodoxă la romano-catolică. În 26 februarie 1813 a fost
ridicat la gradul de conte. Se căsătoreşte cu contesa Theresia Festetisch de
Tolna, care în anul 1822 a născut pe Roloman. Datorită averii considerabile
sa impus ca o importantă personalitate din capitala Ungariei fiind cel care a
moştenit casa cumpărată de tatăl sau Christoph Nako în Budapesta dar pe
care a extins-o transformând-o în “Casa celor şapte palatini”13, architect
fiind Hild Jozsef. Contele Alexander Nako de Nagyßentmikols s-a stins din
viaţă în anul 1848 în etate de 63 de ani.
Fiul său contele Roloman Nako s-a căsătorit cu Berta von
Gyertyanffy care a încetat din viaţă la vârsta de 80 de ani în anul 1902. A
lăsat averea fiul său născut în 1846, contelui Alexander Nako care a murit în
1889. Urmaşul său a fost fiul contelui Alexander Nako care s-a născut în
1871. Acesta s-a căsătorit cu baroneasa Ester Liptan de Risfaludy. Cu
moartea acestuia în 1924 s-a stins ramura lor cu numele de conte din familia
Nako de Nagyßentmikols, deoarece din cele două căsnicii ale lui au fost
doar două fete.
Cel mai tânăr Cyriil Nako Nagyßentmikols s-a stabilit la Viena. El sa căsătorit cu Rosina Haggi Scarlatir. Din căsătoria lor în 14 septembrie
1786 la Drogreni (Macedonia) sa născut fiul lor care l-au botezat în capela
11

Cf. Martin Kurzhals / Hans Diplich; Heimatbuch der Heidegemeinde Großkomlosch im
Banat, Herausgegeben von der Großkomloscher Heimatortsgemeinschaft im Verlag J. G.
Bläschke St. Michael, 1983.
12
Maria Berenyi, Poveştile caselor românilor în Buda şi Pesta, Giula 2013, p. 24.
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Ibidem.
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grecească din Tesalonic după ritualul greco-ortodox pe numele de Josef.
După ce copilul împlinise un an, a murit tatăl lui la 4 octombrie 1787 în
Viena. Copilul a fost încredinţat fratelui său fără a avea o obligaţie.
Următorul tutore al băiatului după moartea lui Christoph Nako, era stabilit
subprefectul comitatului Torontal Josef Marfy. Josef Nako de
Nagyßentmikols s-a căsătorit cu Constanţia, fiica lui Johann Siffani (Hadsi –
Mihai - Soffani) de Uj - Becse şi a Fatimei Papapoliso (o grecoaică
macedoneană, care prin botez a obţinut numele de Klara). Josef Nako a
murit din cauza unei grele suferinţe (tuberculoză pulmonară) la vârsta de 30
de ani, în 8 iulie 1816 la Viena. Trupul său a fost dus la biserica din
Nakofalva în 19 iulie, de acolo a fost dus la Comloş şi înmormântat în
biserica Greco-ortodoxă în data de 21 iulie.
Pe lângă soţia lui au mai rămas şase minori orfani, dintre care a
supravieţuit doar un fiu cel născut la 16 septembrie 1814 Johann. Cu toate
că soţia a condus averea lăsată de soţul ei, i s-a recomandat din partea
comitelui Ludwig Udvarnoky de Kis-Jaka să fie curatorul ei, care la
rugăminţile văduvei şi pentru siguranţa poştei să se mute în satul acela lung
care făcea legătura între Comloş şi Nakofalva în 1822. Satul denumit după
locuitori „Lunga” a fost denumit după văduvă „Constanza”, nume ce i-a
rămas până în 1888 când a început maghiarizarea, dar în acte se numea
Kunszöllös14 timp de 400 de ani.
Constanza Nako de Nagyßentmikols s-a stins din viaţă la 16
noiembrie 1825 la Livorno în Italia, pe când era la tratament, tot acolo a fost
şi înmormântată. Unicul fiu rămas în viaţă Johann a fost încredinţat tutorelui
care i-a şi administrat averea comitelui Ludwig Udvarnoky. Această
hotărâre a luat-o contele Alexander Nako. Dar această hotărâre a fost
respinsă deoarece împăratul a schimbat conducătorul comitatului Torontal,
iar Ignaz Hertelendy a devenit tutorele tânărului orfan dar şi administratorul
averii acestuia. Tânărul a fost crescut şi educat la Viena şi la Pesta, a studiat
timp de 3 ani la Universitatea din Pesta, iar când a ajuns la majorat, în anul
1838, a preluat averea rămasă de la tatăl său şi a devenit proprietarul moşiei
Teremia (Marienfeld).
După cum mai am amintit fraţii Christoph şi Cyrill Nako au avut
aceeaşi parte de avere obţinută de la tatăl lor. Dar au fost şi divergenţe între
ei din cauza averii. Când Cyrill a încetat din viaţă Christoph a devenit
tutorele nepotului său Josef, atunci au încetat toate socotelile, cu toate că
autoritatea tutelară a înaintat somaţie către acesta. Contele Alexander Nako
14

Maria Berenyi, Personalităţi marcante...p. 51.
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la majorat a hotărât ca averea sa să-i revină prin compensare şi în linişte. El
a început în 1808 un proces pentru a-şi recăpăta averea, din 1801. Acest
proces s-a purtat cu multă ură şi amărăciune, procesul a durat timp de 36 de
ani şi a luat sfârşit sub Johann Nako în 30 martie 1844, prin declararea
sentinţei curierului regal maghiar.
Privind actele acestui proces, se poate observa trucurile folosite de
avocaţi, lăsând în urmă un gust amar asupra căutării averii dar şi a familiei
care a dus la destrămarea lor. Putem afirma că şi datorită religiei celor doi a
fost un motiv în care au trăit diferit, Alexander Nako a trecut la biserica
romano-catolică în timp ce Josef si Johann Nako au rămas fideli credinţei
greco-ortodoxe.
Cu diploma de aristocrat din 8 aprilie 1840, a obţinut Johann Nako
titlul „von Marienfeld” (de Teremia), astfel că numele lui complet a devenit:
Johann Nako von Nagyßentmikols et Marienfölde (mai târziu Nagyteremia).
Johann Nako s-a logodit în 1835, cu Anastasia Buchetich de Brinye
et Csene, născută în Triest, din familie aristocrată, originari din Muntenegru.
Tinerii căsătoriţi au stat în primul an mult în Pesta şi Viena. În scurta lor
şedere în ţinutul natal au locuit în Cenadul Sârbesc, în castelul construit de
Josef Nako în 1810, apoi s-au mutat în castelul construit de Johann Nako în
1840 din Comloş (primăria de astăzi). Acolo au trăit cea mai mare parte a
vieţii lor.
Proprietarul castelului a expropriat coloniştii care şi-au construit
locuinţele în jurul castelului lui, i-a mutat în alte locuinţe, a demolat casele,
care erau foarte vechi (cocioabe) şi a înfiinţat un parc. De parcul acesta s-a
ocupat timp de 50 de ani, grădinarul Josef Janaushcek. Acesta a fost primul
parc din Banat după afirmaţiile unora15.
Johann Nako a fost un mare iubitor de frumos dar şi de jocuri de
noroc. Iubea nespus de mult teatrul încât în curtea castelului şi-a construit
propriul teatru, o scenă cu tot ceea ce era nevoie. A făcut contract cu o trupă
de teatru condusă de dirijorul Josef Wanoucsek şi orchestra sa. Actorii şi
cântăreţii au primit bani cereale şi locuinţă ca plată. În contractul făcut de
aceştia în anul 1860, am mai putut găsi în arhivă pe cei care au compus
orchestra în vremea aceea la instrumente cu coarde erau: Pallu Giuseppe,
Kaffga Nikolaus, la clarinet, Kruspel Leopold, Kernweiβ Johann Sigrist
Josef, la vioară I: Wykopal Paul, Kruspel Johann, Müller Jakob la vioară II,
15

Cf. Martin Kurzhals / Hans Diplich; Heimatbuch der Heidegemeinde Großkomlosch im
Banat, Herausgegeben von der Großkomloscher Heimatortsgemeinschaft im Verlag J. G.
Bläschke St. Michael, 1983.
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Basch Lorenz, la Violă: Lotsch Josef, la contrabass, Kernreuter Leopold la
violoncel. La instrumentele de suflat şi de percuţie au fost: Zibulka Menzel,
Synek Menzel, Kozwak Paul la corn, Travnicek Johann, Kuschis, Johan
Schidek Josej, la flaut, Hrozenka Josef şi Procop Anton la trombon, Renard
Johann şi Dusing Nikolas bariton, iar toboşar era doar dacă era nevoie după
necesitate16.
Aceşti 21 de muzicanţi, cei mai mulţi proveneau din Boemia, au fost
angajaţi în anul 1860 obţinând un salariu lunar de 20 de florini. Au mai avut
locuinţă şi erau scutiţi de impozite. Dirijorul orchestrei a obţinut pe lângă
locuinţă, scutire de impozit şi o parte din bani încasaţi la bilete pentru teatru.
Cu bunăvoinţa contelui orchestra putea să i-a parte la unele serbări din care
au mai obţinut bani. Oaspeţii care frecventau adesea teatrul erau aristocraţii
din împrejurimi şi angajaţii lor, dar şi locuitorii satului care plăteau o sumă
mică de 10 koroane de persoană la intrare.
Datorită pasiuni lui Johann Nako pentru teatru şi muzică la Comloş
au ajuns “actori şi cântăreţi profesioniști, italieni şi germani, fiind angajate
trupe şi directori pentru fiecare stagiune, dar alături de ei adesea apărea pe
scenă însuţi amfitrionul Johann Nako în rolul de tenor”17.
Despre marea iubire pentru teatru a lui Johann Nako aflăm de la
ducele Maior Domus Josef Klingler şi sticlarul Marzy. La mijlocul secolului
al XIX-lea, la opera din Milano a apărut o nouă cântăreaţă, fermecătoare,
frumoasă cu o voce bună, de care s-a vorbit în întreaga Italie şi Austria.
După o scurtă hotărâre, Johann Nako a trimis un intermediar la ea, ca să afle
prin ce procedee sau prin ce mod poate să vină la o prezentare pe scena din
Comloş. Pretenţiile cântăreţei pentru a accepta ca ea să vină, au fost de 1000
florini şi însoţitor care să o aducă dar şi să o ducă înapoi.
Masa care s-a oferit la această reprezentaţie, cântăreţei dar şi celor
care au venit din lung şi lat, oaspeţilor, a costat foarte mult, cheltuielile
acestei seri s-a ridicat la o sumă cu care se putea cumpăra două moşii.
Acelaşi lucru sa întâmplat şi la Pesta şi Viena, unde avea câte un palat, a
urmat aceeaşi reprezentaţie cu mare fast şi cheltuială organizate de Johann
Nako.
Johann Nako a fost conservator neacceptând uşor lucrurile noi.
Drumul de la Segedin spre Timişoara care trece prin Comloş era plănuit să
se facă o cale ferată, proiectul era făcut, dar consilierul satului Comloş şi
16
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Stevan Buganski, Claudiu Călin, Traian Galetan,Sergiu Soica, Din trecutul Comloşului,
Timişoara, 2008, p. 5.
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Jimbolia a înfăţişat lui Nako că prin întretăierea câmpului lui o să aibă
numai pagubă, poate să fie şi pericol de incendiu din cauza locomotivei care
emană flăcări, astfel că nu a plătit onorariul avocatului, în cazul în care se va
hotărî să obţină construirea căii ferate.
Acelaşi lucru s-a întâmplat la construcţia şoselei Segedin –
Timişoara, denumirea dată acesteia din partea locuitorilor a fost Wiener
Strasse (Strada Vienei). Conducătorii Comloşului, de frica hoţilor şi a
călătorilor, s-au împotrivit, iar cei din Sânnicolaul Mare dimpotrivă, îşi
doreau șoseaua. Astfel, înfloritoarea şi dezvoltata comună Comloş a fost
respinsă de orice circulaţie şi a rămas în urmă de-a lungul anilor printre
satele fără nici o importanţă dintre Jimbolia şi Sânnicolaul Mare.
Cheltuielile acelui lung proces, viaţa de huzur a proprietarilor, dar şi
greşelile administratorilor proprietăţilor au dus la datorii foarte mari ale
proprietarului. Când datoriile au trecut de 1000 de florini în anii 1870, s-a
pus sechestru pe averea lui Johann Nako. Palatul lui din Pesta a fost vândut,
fabrica de bere şi o parte din pământuri au fost închiriate, administrarea
pământurilor rămase devenea o necesitate umilă, proprietarului pământului i
s-a dat o rentă, iar restul s-a folosit pentru a ţine proprietatea spre îngrijire.
Johann Nako s-a retras în palatul său din Viena, unde a trăit tot restul vieţii
lui în tăcere până în 19 martie 1889 când a murit. Trupul neînsufleţit, al
celui care în viaţa lui nu a urcat într-un tren, a fost dus cu trenul până la
GroßKikinda (Kikinda), apoi dus la Comloş, în 25 martie şi înmormântat în
cripta familiei la biserica greco-ortodoxă alături de soţia lui.

Anastasia Nako 1817 – 1875. Mama Milevei
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Soţia lui Johann Nako, Anastasia Buchetich, a fost o mare doamnă de rang
înalt şi de o ţinută morală, iubită de tineri şi bătrâni, afectată de problemele
conlocuitorilor şi angajaţilor ei. Ea a murit după 40 de ani de căsnicie la 57
de ani la 26 februarie 1875 la Viena. Trupul ei neînsufleţit a fost
înmormântat în biserica Greco-ortodoxă din Comloş în data de 2 martie
1985.
Johann şi Anastasia Nako au avut trei copii, dintre care o fiică la
vârsta de doi ani jumătate şi un fiu de câteva luni au murit. Singura
moştenitoare care le-a rămas a fost fiica născută la 25 august 1838 Mileva,
care după pregătirea ei şcolară şi intrarea ei în rândurile bisericii romanocatolice, s-a căsătorit în 14 ianuarie 1856 cu Giulio Capece Zurlo Duco di
San Marco. Soţul ei un duce iubitor, înţelegător, a fost cancelarul ultimului
rege al Siciliei şi Neapolei, Franz al II-lea, care după eşecul lor la tron a fost
dus în exil. Doamna ducesă de San Marco a fost doamnă de companie a
reginei Maria de Neapole18. Ducele şi ducesa au petrecut primăvara, după
căsătoria lor, la Comloş în noul castel.

18

Cf. Martin Kurzhals / Hans Diplich; Heimatbuch der Heidegemeinde Großkomlosch im
Banat, Herausgegeben von der Großkomloscher Heimatortsgemeinschaft im Verlag J. G.
Bläschke St. Michael, 1983.
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În ani care au urmat vara o petrecea la castelul lor din Ischl, toamna
la Viena, iar iarna pe riviera franceză din Cannes, dar din când în când
ajungeau şi pe la Comloş La Viena şi Ischl, au trăit foarte retraşi cu toate că
nu au dus lipsă de nimic. Căsnicia lor a rămas fără copii. Ducele a murit pe
neaşteptate la Ischl în 6 noiembrie 1888 unde a şi fost înmormântat. Rămasă
văduvă ducesa sa ocupat de activităţi filantropice. şi şi-a găsit liniştea prin
multe binefaceri, care au alcătuit viaţa ei de atunci încolo. Comloşul a fost
ajutat foarte mult de către Ducesa de San Marco.

Blazonul lui Nako şi a Ducesei Mileva de San – Marco
În anul 1889 ea a adus de la Graz, călugăriţe care erau din ordinul
Sfântului Vicențiu de Paul, ca ele să predea în Comloş la şcoala germană de
fete. După venirea lor au fost cazate în vechea casă de bolnavi (spital). În
anul 1892, datorită ordinelor date de ducesă, din vechiul hambar a început să
se construiască o nouă şi modernă şcoală pentru fetele cu internat, dar şi
locuinţe pentru călugăriţe. După doi ani în anul 1894, restul hambarului a
fost extins şi amenajat într-un azil pentru bolnavi şi oameni bătrâni. Surorile
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care lucrau în acest azil s-au dăruit trup şi suflet muncii lor, au ajutat mulţi
bolnavi şi credincioşi din Comloş dedicându-se aproapelui lor.

În anul 1896 ducesa a dus la pictat toate geamurile din biserică
(romano-catolică) la Academia de Artă din München, iar interiorul l-a
renovat după planurile aceleiaşi academii sub îndrumarea Pictorului Josef
Sommer din München Apoi sa ocupat şi de renovarea exterioară a bisericii
implicându-se în refacerea acoperişului şi turnului iar ambele cruci au fost
aurite. În următorul an 1897 a fost pardosit sanctuarul bisericii şi pus un
gărduleţ în locul unde se lua cuminecătura. Tot în acelaşi an, o asociaţie de
cultură a trimis scaune sculptate pentru sanctuar, un nou tabernacol pentru
altar şi pentru altarul Sfintei Fecioare Maria. În următorul an a adus un
baldachin pentru biserică şi sfântul mormânt, iar în anul 1910 s-a pus şi
ceasul din turn.
A ajutat şi bisericile din Nakovo, Cenad şi Teremia, cu multă plăcere
şi cu un exemplu demn de urmat. În Nacovo ca şi în Teremia a făcut o
grădiniţă, o şcoală populară, de fete, prima sub conducerea călugăriţelor
sărace din ordinul Notre Dame, iar ultima sub conducerea milosteniei
călugăriţelor din ordinul sfântului Vicențiu de Paul. Pentru cei cu boli
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nevindecabile, a fost ajutată de alţi oameni cu rang din Budapesta, denumită
„Haus der Barmherzigkeit” (Casa milosteniei), iar apoi a dat-o ca să fie
condusă de stat. În Budapesta, sub îndrumarea ei, s-a înfiinţat după datină
un azil pentru fete denumit „Guten Hirten” (Buni păstori). Tot aici a
construit o biserică impunătoare, cu o criptă, în care l-a adus mai apoi din
Ischl pe soţul ei şi l-a înmormântat. Pe aceeaşi criptă şi-a înscris şi numele
ei, dorinţa ei fiind ca ea să fie înmormântată alături de soţul ei.
În 1917 preotul greco-catolic Nicolae Brînzeu a fost numit în postul
rămas vacant la Comloş, ocazie cu care a cunoscut-o pe ducesă. Prin
intermediul episcopului romano-catolic Gattfelder a luat legătura cu ducesa
care sa oferit al ajuta cu cele necesare. Preotul a fost impresionat de
personalitatea sa fapt ce îl va determina peste ani să scrie că era o “femeie
foarte evlavioasă ajutase mult biserica noastră”19.
Datorită războiului mondial şi timpului de după război, donaţiile şi
binefacerile ei au luat tot mai mult amploare, prin bunăstarea tuturor
oamenilor şi prin planurile ei de viitor. Tulburările provocate de război dar
şi noua reorganizare a Europei prin trasarea noilor graniţe au determinat-o
pe ducesă să se retragă la Comloş, trăind în linişte ultimii ani ai vieţii sale în
până în 3 februarie 1926, când bunul Dumnezeu a chemat-o la El, la vârsta
de 88 de ani. După cum a fost dorinţa ei trupul neînsufleţit a fost dus la
Budapesta.
Înainte de a muri Ducesa Mileva de San Marco din Comloşu Mare,
ajunsă la venerabila vârsta de 88 de ani, a dispus vânzarea conacului. Prin
moartea Ducesei Mileva dispărea o familie care timp de un secol a marcat
profund istoria Banatului şi a Ungariei.

19

Nicolae Brînzeu, Memoriile unui preot bătrân, ediţia a II-a, Timişoara, 2015, p. 250.
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Istoricul satului Giarmata
Ion Traia,
Muzeul Satului Bănăţean, Timişoara
Istoria perioadei vechi
Cercetarea pe care am întreprins-o în acestă microzonă a fost ghidată
de un principiu clar şi necesar, anume că istoria fiind rezultarul unor
operaţiuni repetate şi foarte intense de sondaj vertical şi orizontal în
diacronia şi cronologia unui fragment uman, (în cazul nostru comuna
Giarmata), nu ar avea obiectivitate şi claritate fără luminarea şi studierea
concomitentă a microzonei, în care comuna Giarmata se găseşte într-o
întrepătrundere organică cu alte localităţi, din punct de vedere geografic,
politic, economic, social şi cultural.Este cunoscut faptul că viaţa este un
complex de fenomene ce se afirmă într-o conexiune indisolubilă de
cauzalitate şi ca atare fenomenele nu pot fi pe deplin înţelese, decât studiate
în această legătură.
Referitor la comuna Giarmata, întreaga sumă de factori
pedoclimatici, climatul cu nuanţe mediteraneene, regimul termic,
pluviometric, au concurat la crearea unor condiţii de habitat sedentar
continuu începând încă din vremurile bătrâne.
Din cele mai vechi timpuri omul a putut supraveţui ca specie numai
datorită muncii sale, muncă exprimată prin confecţionarea unor unelte şi
arme, precum şi folosirea mijloacelor pe care natura i le punea la dispoziţie.
Paralel cu acest efort, s-a dezvoltat treptat şi capacitatea raţională a omului,
în lupta permanentă cu mediul înconjurător.Primele unelte au fost obiecte
naturale pe care omul abia dacă mai avea nevoie să le modifice ca să
servească nevoilor lui.Unealta se îmbunătăţeşte pe măsură ce făuritorii devin
mai dibaci, prin acumularea moştenirii trecutului.Datorită mai ales
echipamentului său, omul, reacţionează şi acţionează asupra lumii
exterioare, îşi extrage din ea subzistenţa şi îi evită primejdiile.Pentru omul
preistoric condiţiile de mediu au fost factori de constrângere hotărâtori
pentru înghegarea vieţii sociale. Apărarea omului, faţă de sălbăticia
mediului natural, numai în grupuri de vieţuire domestică putea fi
asigurată.Acesta a fost începutul organizării vieţii sociale, care pe măsură ce
omul a putut să asimileze în folosul propriu mediul natural, s-a perfecţionat,
în sensul obţinerii unei anumite autonomii economice şi sociale.Acesta este
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tabloul rezumativ al vieţii omului din preistorie,care a trăit perioade lungi de
timp în împrejurimile comunei Giarmata.
Introducerea noului mod de viaţă care caracterizează neoliticul nu
aparţine vechilor populaţii autohtone.Etapa înfloririi societăţii preistorice,
corespunzătoare neoliticului şi eneoliticului, se remarcă prin mari prefaceri
în cultura materială şi structura ecomonică a societăţii omeneşti, trecându-se
treptat de la faza iniţială de culegător la aceea de producător de hrană,
caracterizată prin cultivarea primitivă a plantelor şi creşterea animalelor
domestice, faţă de care pescuitul şi vânatul au un rol secundar. În afară de
aceste activităţi economice, în aceste perioade se practică şi diferite
meşteşuguri casnice, ca olăria, torsul, ţesutul. În general, femeile se
îndelecticeau cu cultivarea plantelor şi cu treburile casnice, iar bărbaţii cu
vânătoarea şi creşterea vitelor, adâcindu-se, în acest fel, diviziunea naturală
a muncii după sex şi vârstă, pentru procurarea mijloacelor de trai. Din punct
de vedere social al organizării sociale, în această etapă se constituie
organiuarea tribală, caracterizată printr-un teritoriu comun, un dialect
propriu, organe de conducere proprii, precum şi prin unele elemente comune
ale vieţii spirituale. În acest context, important pentru neo-eneolitice este
faptulcă, în procesul producţiei, între oameni, erau relaţii de colaborare şi
ajutor reciproc, la baza lor stând proprietatea comună asupra terenurilor
arabile, păşunilor şi apelor, precum şi uneltelor necesare gospodăriei
comune. Alături de proprietatea comună mai exista şi proprietatea personală
asupra unor unelte, arme şi obiecte de podoabă.
În timp ce în neolitic erau folosite, cu predilecţie, unelte din silex,
piatră, os, corn şi lut ars şi, numai rar, din aramă, în eneolitic, pe lângă
primele tipuri de unelte, care continuă, se intensifică utilizarea aramei pentru
diferite tipuri de unelte, arme şi podoabe.
Satele neolitice, concentrate pe văile apelor, unde erau condiţii mai
favorabile de dezvoltare şi cu locuinţe în genere apropiate, datorită obţinerii
noilor mijloace de hrană, sunt mai numeroase şi mai populate, dovedind un
sedentarism dezvoltat. Apariţia şi dezvoltarea acestor aşezări neolitice au
depins de puterea economică şi socială a comunităţilor omeneşti respective,
precum şi, într-o anumită măsură, de mediul natural în care erau situate1.
În această perioadă, numărul mare de aşezări, ca şi dinamismul lor
intern, indică un spor de populaţie ridicat, care se întrevede chiar şi în
împrejurimile comunei Giarmata. Cercetările arheologice de la Pişchia
1

Istoria României de la începuturi până în secolul al VIII-lea, (colectiv coordonat de M.
Petrescu-Dîmboviţă), Ed. Didactică şi Pedagogică, R.A., Bucureşti, 1995, p. 32-33.
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(cultura Turdaş-Vinča), Hodoni (cultura Tisa I, Tisa-Polgar şi
Bodrogkeresztur) au prilejuit descoperirea unor materiale arheologice ce
atestă nivelul înalt de dezvoltare economică la care au ajuns triburile de
agricultori şi crescători de animale din aceste locuri, precum şi numeroasele
legături culturale ce le aveau cu zone şi culturi învecinate2.
În a doua jumătate a mileniului al III-lea î Hr., odată cu apariţia
uneltelor de cupru caracteristice perioadei eneoliticului,(dintre care amintim
marile topoare de cupru cu braţele în cruce descoperite la Timişoara,
Murani, Bencecul de Sus, se prefigurează şi în această microzonă, ca de
altfel în întregul Banat, epoca bronzului care se va întinde în timp până în
primele secole ale mileniului I î Hr.3 Caracteristicile epocii bronzului sunt:
apariţia meşteşugarilor specializaţi (unelte şi arme din bronz); dezvoltarea
mai rapidă a agriculturii; relaţii sociale întemeiate pe familia de tip
patriarhal şi conturarea mai fermă a elementelor de proprietate privată;
începuturile unui comerţ ce depăşeşte simple raporturi de schimb intertribale
de vecinătate. Toate acestea sunt fenomene care însoţesc destrămarea
treptată a orânduiri comunei primitive. Apar primele cete militare şi primele
uniuni tribale care cuprind teritorii relativ întinse, încep să apară, pe plan
social, primele elemente de aristocraţie tribală. Descoperirile arheologice de
la Corneşti, şi din alte localităţi, atestă existenţa aşezărilor fortificate cu
valuri de pământ şi sanţuri de apărare a căror menire era aceea de a controla
căile comerciale înfiripate de-a lungul râului Timiş şi care permiteau
schimbul produselor metalurgiei bronzului din această zonă, cu alte produse
din zone învecinate şi la mari distanţe (chihlimbarul, cositorul).4În a doua
jumătate a mileniului al II-lea î Hr. şi la începutul mileniului I î Hr.,
descoperirile arheologice de la Recaş, Izvin, Remetea Mare se înlănţuie
definind o cultură complexă creată de triburile nord tracice din Câmpia
Banatului şi care preia tradiţiile culturilor Periam- Pecica şi Vatina ce o
preced, transformându-le treptat şi amalgamându-le până la cristalizarea
unei culturi materiale specifice începutului epocii fierului. Numărul mare de
descoperiri, faptul că în afară de necropole cu zeci de morminte, au fost
descoperite sanctuare de cult şi aşezări întinse - de regulă nefortificate- ne
îndreptăţesc să sugerăm existenţa unui grup de triburi compact, a unei
uniuni de triburi al cărui nucleu se află în zona centrală a Banatului. Faptul
Victor Ardelean, Ion Zăvoianu, Judeţul Timiş, Bucureşti, 1979, p.73.
Gh. Lazarovici, Despre neoliticul timpuriu din Banat, în “Tibiscus”, IV, istoriearheologie, Timişoara, 1975, p. 9-32.
4
Fl. Medeleţ, Consideraţii geoistorice, apud. Victor Ardelean, Ion Zăvoianu, Judeţul Timiş,
Bucureşti, 1979, p. 74.
2

3
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că în această zonă armele sunt foarte rare ne face să credem că timp de mai
multe secole, cel puţin zona centrală a Banatului, nu a fost afectată de
pătrunderea unor populaţii străine, această zonă fiind protejată de însăşi
uniunea tribală amintită.
In epoca veche a fierului (cca 1100-450 î.Hr) schimbările din lumea
tracilor nu sunt spectaculoase: aşezările lor sunt numeroase în spaţiul
carpato-danubiano-pontic, ceramica îşi continuă formele anterioare,
majoritatea armelor sunt din bronz, îşi construiesc numeroase dave şi
întreţin relaţii comerciale cu lumea grecească şi triburile scitice nord pontic.
Triburile geto-dace, ramura cea mai cunoscută a tracilor, se găseau
compacte de la Balcani până în Galiţia şi din Slovacia până pe Bug, centrele
puterii lor fiind concentrate în dave, cetăţi fortificate ori aşezări civile pe
cursul apelor5. Interesant de remarcat că, din punct de vedere geografic, pe
locul acestor dave s-au constituit vechile târguri româneşti şi majoritatea
oraşelor României moderne.
Se pare că această uniune de triburi va dăinui sau se va reface spre
sfârşitul primei epoci a fierului, după ce la mijlocul acestei perioade
întâlnim şi pe malurile râurilor timişene aşezări de scurtă durată ale
complexului cultural Basarabi. Aşa se explică de ce în zonă descoperirile de
factură scitică sunt ca şi inexistente, tăria uniunii tribale protodacice din
secollele VI-V î Hr., împiedicând penetraţia elementelor războinice scitice
în aceste teritorii.Cea de-a doua vârstă a fierului (Latene) perioada
dezvoltării şi înfloririi civilizaţiei daco-getice, demonstrează pe teritoriul
Banatului existenţa aceloraşi fenomene ce caracterizau în a doua jumătate a
mileniului I î Hr., întregul teritoriu al ţării noastre şi care a constituit vatra
unitară de formare a statului centralizat şi independent a lui Burebista, în
secolul I îHr., stat ce va dăinui până la începutul secolului al II-lea d.Hr.Se
constată din descoperirile făcute (Remetea Mare) generalizarea metalurgiei
fierului, dezvoltarea comerţului şi apariţia monedei, precum şi generalizarea
treptată a roţii olarului, precum şi prezenţa în zona centrală a Banatului, a
triburilor celtice care apar în acest teritoriu la sfârşitul veacului al IV- lea î
Hr. şi care vor fi asimilaţi de populaţia dacă autohtonă6.
Existenţa movilelor de pământ, la Giarmata dovedeşte vieţuirea
omului în această zonă din cele mai vechi timpuri.Astfel, la 200 m nord-vest
de comună, la vest de şoseaua Timişoara-Lipova, se află o movilă de pământ
5

Florescu, A., Aspecte noi privind fortificaţiile traco-geto-dace din a doua jumătate a
mileniului I î.e.n., în “Monumente Istorice”, XLIX, 1980,1, p. 11-18.
6
Fl. Medeleţ, Consideraţii geoistorice, apud. Victor Ardelean, Ion Zăvoianu, Judeţul Timiş,
Bucureşti, 1979, p. 74-75.
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care, la 1720, purta numele de “Kodknopf” şi care, în secolul trecut se
numea, “Szavader Hügel”. Movila are diametru de 50m şi înălţimea de 4m,
având cota 144 şi suprafaţa de 1962m2. Ea a fost folosită drept punct
geodezic şi, tradiţia locală, o socoteşte vechea cetate a Giarmatei 7. Numărul
mic al movilelor cercetate sistematic ne obligă la prudenţă în a emite
judecăţi definitive. Problemele legate de scopul ridicări acestor movile de
pământ, cât şi modul folosirii lor au constituit preocupări constante în
literatura istorică mai veche. Scopul ridicări acestor movile a născut
numeroase ipoteze, ele au fost socotite fie formaţiuni naturale, fie ridicături
artificiale (opere ale omului) folosite pentru aşezarea unor posturi de pază şi
supraveghere. Unii istorici le consideră movile- semn pentru drumuri şi
vaduri, fără să conteste că majoritatea au totuşi un caracter funerar. În
general există convingerea că movilele de pământ din Banat, pot fi
morminte (curgane), aşezări tell sau movile de observaţie. Încheind această
succintă şi incompletă trecere în revistă a diferitelor păreri exprimate privind
scopul ridicării movilelor de pământ, vom adăuga că în Banat se întâlnesc
tell-uri ce se aseamănă cu movilele artificiale de pământ prin dimensiune şi
formă mai ales în zonele cu o agricultură intensivă. În concluzie, putem
spune că movilele de pământ din Banat au avut, ca şi cele din alte zone ale
ţării noastre, o destinaţie primară căreia odată cu scurgerea timpului i s-au
adăugat şi alte destinaţii secundare. Cu prilejul cercetării mai multor tumuli
din diferite zone, conţinând inhumaţi cu ocru din perioada de tranziţie sau
de la începutul epocii bronzului s-a constatat utilizarea lor pentru mai multe
înmormântări succesive, în aceiaşi epocă.8Datarea movilelor de pământ a
cunoscut numeroase variante. Referitor la descoperirile din perimetrul
comunei Giarmata şi împrejurimi (Corneşti, Covaci, Remetea Mare,
Murani) se poate observa extensiunea mare în spaţiu şi timp al fenomenului
tumular, care acoperă o largă secvenţă cronologică cuprinsă între etapa
finală a epocii neolitice, perioada de tranziţie de la începutul epocii
bronzului şi până-n perioada dacică.
Puternicul regat geto-dac de la nordul Dunării condus de Burebista
opreşte pentru scurt timp expansiunea romană în Peninsula Balcanică. In
anii 29-28 î.Hr. romanii îi înfrâng pe Dunărea mijlocie pe celţi şi împing
hotarele imperiului până la fluviu.Singurii adversari redutabili ai romanilor
în sud-estul european rămăseseră dacii din Banat şi Transilvania, înfrânţi şi
Florin Medeleţ- Ion Bugilan, Contribuţii la problema şi repertoriul movilelor de pământ
din Banat, în ,,Banatica” , Reşiţa, 1987, p. 133.
8
Ibidem, p. 93.
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ei definitiv de Traian în anul 106 d.Hr. Populaţiile traco-dace cuprinse în
hotarele Imperiului Roman şi-au continuat existenţa, preluând de la romani
limba latină şi elemente de cultură şi civilizaţie materială .
După cucerirea Daciei, la începutul secolului al II-lea, colonizarea ei
a fost făcută cu mii de veterani, meşteşugari şi funcţionari publici, iar în
anul 212, prin constituţia împăratului Caracalla a fost acordată cetăţenie
romană pentru majoritatea locuitorilor din imperiu - ceea ce a creat
sentimentul tuturor de apartenenţă la civilizaţia Romei. Se poate considera
că romanitatea a fost implantată şi oficial, în mod definitiv, la nordul
Dunării. Odată cu cucerirea Daciei de către romani şi transformarea ei în
provincie romană, civilizaţia romană îşi face simţită prezenţa şi în această
microzonă a comunei Giarmata. De o importanţă aparte pentru organizatorii
militari şi administrativi ai Daciei romane era asigurarea mijloacelor de
furnizare a hranei soldaţilor din unităţile ce staţionau aici. Războiul dacoroman odată încheiat excudea posibilitatea procurării mijloacelor de
subzistenţă şi a furajelor prin incursiuni în teritoriile autohtonilor. Una din
soluţii era păstrarea vechilor obştii săteşti dacice, mai ales în zona de câmpie
a Banatului, impunându.le acestora o serie de obligaţii faţă de administraţia
imperială. Este foarte probabil ca populaţia daco-getică să fi rămas
organizată în comunităţi rurale, mai ales după ce daco-geţii au fost
strămutaţi din aşezările montane la câmpie, spre a fi mai uşor de
supravegheat.
Principalele drumuri de interior, două la număr, cunoscute din
izvoarele scrise, erau jalonate de aşezări romane şi desigur de puncte
militare romane de pază. La aceste două drumuri principale se mai poate
adăuga (cu semn de întrebare) un al treilea-pe care noi l-am considerat la
fel de important ca şi celelalte două- ce străbătea Banatul de la sud la nord.
Traseul respective este atestat deocamdată prin descoperirea unor cărămizi
cu ştampila legiunii V Macedonica în localitatea Carani (aflată în
vecinătatea comunei Giarmata), precum şi o altă cărămidă cu ştampila unui
numerus singulariorum, provenită de la Periam9. Prezenţa acestor unităţi
militare romane la Carani sugerează existenţa unei zone cu aşezări dense,
suficient de dezvoltate şi prospere pentru a asigura hrana soldaţiilor şi furaje
animalelor, deoarece formaţia de luptă era formată şi dintr-un detaşament de
cavalerie, care făcea serviciul de patrulare pe distanţe relative mari. Acestea
argumentează destul de convigător ideea că microzona Giarmata a fost

9

L. Marghitan, Banatul în lumina arheologiei, II, Ed. Facla, Timişoara, 1985, p. 46.
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locuită în acea perioadă, deşi nu avem dovezii strict legate de numele
comunei.
Se ştie că Banatul a făcut parte integrantă din provincia Dacia, el
fiind încă înainte de anul 106 d. Hr., unul din traseele prin care civilizaţia
romană a pătruns în Dacia intracarpatică. De aceea acest teritoriu a cunoscut
de timpuriu un intens şi temeinic proces de romanizare, retragerea aureliană
lăsând în urmă o populaţie daco-romană puternic ancorată în Banat, fapt
demonstrat de numeroasele descoperiri arheologice şi numismatice care o
atestă. Retragerea aureliană a însemnat plecarea armatei, a administraţiei şi a
păturii mai bogate, majoritatea populaţiei rămânând în aşezările de baştină.
Procesul de romanizare a continuat în spaţiul şi vecinătatea fostei provincii.
Primul semn al romanizării a fost folosirea limbii latine, în forma ei
populară, accesibilă în armată şi administraţie, cu forme gramaticale
simplificate10. Limba latină şi conservarea unor vechi cuvinte perpetuate
peste secole reflectă şi organizarea social-politică a populaţiei romanizate.
Pe baza materialelor mai vechi existente în Muzeul Banatului, dar şi
a descoperirilor prezente, putem completa cu noi aşezări plasate îndeosebi în
vestul şi centrul Banatului, harta descoperirilor. Astfel au fost descoperite
aşezări autohtone în microzona noastră de interes la Timişoara, Remetea
Mare, Izvin, unde au fost depistate materiale romane sau de factură romană
din secolele III-IV d. Hr.11
Aşezările apărute în epoca stăpânirii romane, fie că aveau un
caracter urban, rural, militar sau civil, sunt locuite de o populaţie autohtonă
numeroasă. Reţeaua strânsă de legături comercial-economice dintre ele,
precum şi dinamismul de ansamblu al vieţii social-economice din acea
perioadă de mai bine de 165 de ani, constituie unele din temeiurile ce
determină cotinuitatea pe care o cunosc aşezările în veacurile următoare
părăsirii Daciei de către imperiu. Aşezările atestate arheologic ale obştilor
autohtone daco-romane, care prin cultura lor materială trădează asimilarea
nivelului tehnologic şi economic al Imperiului roman, iar prin dimensiunile
lor mari, prin amplasarea lor în zone deosebit de fertile, demonstrează
intensitatea deosebită a procesului de romanizare desfăşurat aici, precum şi
rolul important pe care acest ţinut al ţării noastre l-a jucat în complexul
proces de formare a limbii şi poporului român.
Radu Rosetti, Istoria limbii române de la origini până în secolul al XVII-lea, Bucureşti,
1968.
11
Adrian Bejan, Aşezări rurale daco-romane din Banat din secolele III-IV d. Hr. în lumina
unor recente cercetări arheologice, în ,,Analele Banatului”, istorie I, Timişoara, 1981, p.
23-24.
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Migratori, continuitate, etnogeneză
Părăsirea provinciei Dacia de către armata şi administraţia romană a
însemnat începutul istoriei poporului român, care a evoluat şi s-a dezvoltat
în strânsă legătură cu populaţia romanică din sudul Dunării, limba română
păstrând în structura gramaticală latină, numeroase cuvinte daco-trace, aşa
cum s-au conservat şi în albaneză ori bulgară. Unele cuvinte slave pătrunse
în limba română s-au datorat mai mult apartenenţei poporului român la
ortodoxie, împrumuturi comune preluate prin bilingvism sau prin contactul
direct cu triburile slave sudice în decursul secolelor VI-X. Majoritatea
cuvintelor de bază din limba română sunt de origine latină şi continuitatea
folosirii aceloraşi tipuri de unelte agricole între secolele II-XII
demonstrează clar că poporul român şi-a păstrat îndeletnicirile,demonstrând
că a rămas statornic pe teritoriul zămislirii sale, receptând, evident uşoare
influenţe din partea popoarelor migratoare.
Poporul român s-a format într-o vatră a Vechii Civilizaţii Europene
constituită timp de trei milenii în neolitic, altoită cu elementele indoeuropene timp de alte două milenii. Romanizarea populaţiei geto-carpodacice a fost un proces de îndelungat terminat definitiv în zorii
feudalismului. Structurile constituite în neolitic, cuceririle spirituale a cinci
milenii de civilizaţie, nu s-au transformat sub influenţa unor migratori, care
s-au aflat în contact direct cu populaţia daco-romană din Banat, doar câţiva
zeci de ani. Aceste popoare migratoare, ele însele în căutarea civilizaţiei
europene, nu au influenţat cursul istoriei populaţiei autohtone romanizată,
ci, în mod normal, ele însele au fost în mare parte asimilate.
Pulsaţiile lumi barbare îşi aveau, fără îndoială, originea printre
triburile asiatice, ale căror mişcări se repercutau din trib în trib până la
frontierele lumii civilizate. Pericolul valurilor umane le-a resimţit din plin şi
Imperiul roman, care, în faţa violenţei incursiunilor migratoare, se repliază
în sudul Dunării, dar menţinând încă un cvasi-control asupra teritoriilor
părăsite. Situaţia în fosta provincie Dacia romană se caracteriza prin:
ruralizarea populaţiei, pentru a se sustrage mai uşor incursiunilor
migratoare; obşti săteşti destul de bine organizate, care-şi plăteau tributul
faţă de stăpânii nomazi mai mult nominali; populaţii daco-romane care în
cursul veacurilor vor asimila din plin anumite populaţii migratoare;
influenţe culturale reciproce ale autohtonilor şi alogenilor; predominanţa şi
continuitatea populaţiei autohtone sedentară cu o organizare socială mereu
mai întărită după trecerea fiecărui val migrator; influenţele Bizanţului, lucru
absolut firesc pentru autohtonii de pe teritoriu Banatului romanizaţi, care
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vedeau în imperiu o sursă regeneratoare şi un sprijin constant în apărarea
integrităţii lor etnice.
Evident că pentru masa autohtonă romanică şi de rit creştin de la
nord de Dunăre, prezenţa bizantină nu putea decât să genereze o serie de
legături cultural-economice, între care nu cea din urmă o constituiau relaţiile
comerciale, prin al căror intermediu pătrundea moneda de circulaţie curentă
din lumea bizantină. Această penetraţie se constată arheologic, nu doar pe
fâşie de teren relativ îngustă, vecină Dunării, ci mult mai la nord de cursul
fluviului, suprapunând cu destulă exactitate aria de circulaţie a monedelor
romane târzii. Chiar şi pentru un nespecialist în ale numismaticii această
“suprapunere” a celor două arii de răspândire-aflate la o distanţă oarecare
de timp una de alta-e limpede că n-a fos un joc al hazardului. Dimpotrivă,
monedele bizantine reprezentaseră o etapă nouă a unuia şi aceluiaşi proces
de circulaţie monetară din Dacia post-aureliană, process unic şi continuu,
datorat în principal uneia şi aceleiaşi populaţii autohtone, singura care
utiliza moneda Imperiului roman târziu pe aceste meleaguri.Tot ea a fost
aceea care a preluat în contextual schimbului intern de produse şi moneda
bizantină, răspândind-o în toată aria locuită de urmaşii daco-romanilor.
Întrucât monedele bizantine din secolele VI-VII şi VIII s-au răspândit nu
numai pe valea Dunării, ci pe întregul Banat, o asemenea difuziune implică
faptul că de la Dunăre la Mureş se afla o masă relativ compactă de locuitori
şi, de aşezări, în care se practica schimbul de mărfuri pe bază de
monede.Este interesant de constatat că majoritatea monedelor de bronz
apărute ocazional în diverse puncte din Banat provin de pe vatra unor
aşezări, dintre care unele, până în actualul stadiu de investigaţie, nu au fost
cercetate arheologic prin săpături sistematice.S-au făcut descoperiri
monetare importante pentru reconstituirea cadrului comercial al teritoriului
şi perioadei istorice de care ne ocupăm şi la Giarmata, unde cu ocazia unor
lucrări de grădinărie s-au descoperit monede bizantine din secolele VIIVIII-lea12.
În concluzie, se poate spune că pe teritoriul Banatului contactul cu
populaţiile migratoare, deşi a influenţat şi a înfrânat uneori viaţa
comunităţilor autohtone, prin asimilarea şi prin simbioza populaţiei
romanizate cu migratorii s-a ajuns la o sinteză comună, iar procesul complex
de asimilare etnică şi lingvistică a noilor veniţi s-a soldat cu încheierea
procesului de etnogeneză românească.

12

L. Marghitan, Banatul în lumina arheologiei, III, Ed. Facla, Timişoara, 1985, p. 172.
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Voievodatul bănăţean, cucerirea maghiară
Odată cu atenuarea pericolului migrator coraborată cu dezvoltarea
incipientă a societăţii româneşti, începe să apară o stratificare socială, mai
mult sau mai puţin conturată care determină formarea unor mici formaţiuni
politice ce reunesc una sau mai multe comunităţi umane, fapt datorat
apariţiei unei aristocraţii militare diferenţiată economic şi social de restul
masei comunităţilor.Aceste elemente, cu timpul vor forma conducerea unor
formaţiuni politice cum ar fi cnezatele şi voievodatele.
După retragerea armatei şi a oficialităţilor romane, organizarea de
stat sclavagistă impusă de cuceritori, a dipărut fără urme de pe pământul
dacic, oraşele au dipărut şi ele, viaţa s-a ruralizat în întregime iar forma de
organizare a întregului popor rămas la nord de Dunăre a redevenit obştea
sătească. moştenirea fundamentală preluată de la poporul dac, care-şi
dovedise valabilitatea şi în timpul stăpânirii romane. Continuitatea obştilor
de pe teritoriul ţării noastre, de la geto-daci până la fondarea statelor feudale
însemna continuitatea poporului român în Dacia ca popor aşezat,
teritorializat, permanent legat de pământ13. Apariţia primelor fortificaţii de
pământ, aveau rolul de a proteja în caz de primejdie obştiile care le-au
construit, dar în acelaşi timp deveneau reşedinţe ale conducătorilor uniunilor
de obşti locale, tinzând să deţină şi rolul de centre economice ale
organizaţiilor teritoriale. Sub aceste auspicii s-au produs în decursul
timpului diferenţieri şi stratificări sociale, datorită existenţei posibilităţilor
de însuşire a unor părţi din produse şi bunuri de către persoane sau familii
cărora li s-au încredinţat diverse atribuţii în conducerea respectivelor
comunităţi săteşti. Procesul s-a accentuat pe măsură ce obştiile locale din
sud-vestul ţării noastre (Banat) s-au putut debarasa de obligaţiile faţă de
factorii militari, ce au dominat vremelnic, ai migratorilor avari. Odată cu
dispariţia Kaganatului avar, avuţia mereu sporită a obştii oferă noi
posibilităţi de cumul şi deci o accentuare mai vădită a diferenţierii
economice şi sociale. De la acest stadiu s-a ajuns la deplina statuare a
claselor sociale, benefeciind de condiţii conjuncturale prielnice (o anumită
acalmie a valurilor migratoare, sporul demografic, întărirea elementelor de
conducere ale obştilor), toate aceste mutaţi petrecându-se relativ lent în viaţa
social-economică a obştilor săteşti, au anunţat zorii unei noi orânduiri
sociale bazate pe raporturi de dependenţă economică şi politică. Cetăţiile
ridicate în Banat în secolele IX şi X, precum şi rezultatele cercetărilor
P.P.Panaitescu, Obştea tărănească în Ţara Românescă şi Moldova, Bucureşti, 1964, p.
20.
13
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arheologice de la Ilidia – unde ni se înfăţişează clar începuturile asocierii
dintre puterea politică şi cea ecleziastică de tradiţie bizantină- documentează
pasul important săvârşit pe calea întemeierii unor formaţiuni politicoeconomice mai evoluate decât organizarea în obştii: cnezatul şi
voievodatul14.
Destrămarea relaţiilor sociale din cadrul obştii, ca urmare a
diferenţierii şi stratificări sociale, a creat o aristocraţie capabilă, prin poziţia
socială şi funcţii, să participe activ la viaţa politică a comunităţi. Din cadrul
acestei aristocraţii se va detaşa conducătorul politic şi ulterior conducerea
dinastică, trăsătură fundamentală a societăţi feudale15.
Această succintă prezentare a realităţilor sociale, politice existente în
Banatul prefeudal este absolut necesară demersului nostru istoric, deoarece
lămureşte mai deplin realităţile existente în microzona cercetată. Cu atât mai
mult cu cât informaţiile documentare privind perioada voievodatului
bănăţean şi a cuceririi maghiare sunt deseori inegale. Momente ale evoluţiei
societăţii bănăţene în perioada studiată au fost consemnate în două cronici:
Cronica notarului anonim al regelui Bela al III-lea,,Gesta Hungarorum”şi
,,Legenda Sfântului Gerhard”(Legenda Sancti Gerhard episcopi). Ambele
vorbesc despre formaţiuni româneşti pe cuprinsul bănăţean, cu care vreme
de mai bine de o jumătate de secol s-au purtat lupte pentru a le aduce sub
ascultarea regatului pannonian al ungurilor. Aşa cum relatează cronicarul
anonim, ţara stăpânită de voievodul Glad se întindea de la Cetatea Ursua
(Orşova) până la Mureş, iar la vest până în zona dunelor de nisip de la
Deliblata şi mlaştinile de pe malul stâng al Tisei inferioare, aşa cum ar
rezulta din amplasarea cetăţii Keve (localizată la Kuvin), fortificaţie pe care
Glad a fost nevoit să o cedeze ungurilor. În timpul luptelor, Glad va fi
succesiv înfrânt pe Timiş, la Keve şi Ursua. Înfrângerea ducelui Glad nu s-a
soldat cu anexarea,,ţării” sale de către regatul ungar, ci doar cu acceptarea
suveranităţi arpadiene. Luptele acestea au scos în evidenţă mulţimea satelor
din ţinut şi numărul considerabil de locuitori ai respectivelor sate. Acea
masă a autohtonilor români reprezenta rezerva umană care i-a permis lui
Glad să nu se considere definitiv înfrânt, ci să accepte o suveranitate a cărei
durabilitate în timp nu era deloc certă.Cu siguranţă că tot datorită densităţi
de locuire a ţinutului n-a fost posibilă nici aşezarea în cuprinsul bănăţean a

14
15

L. Marghitan, op. cit., p. 196.
A. Bejan, Banatul în secolele IV-XII, Ed. de Vest, Timişoara, 1995, p. 104.
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triburilor ungare, fapt sugerat prin absenţa urmelor de locuire de factură
maghiară din cursul secolului al X-lea pe cuprinsul Banatului16.
Potrivit Legendei Sfântului Gerhard, voievodatul bănăţean era
condus la începutul secolului al XI-lea de un urmaş al lui Glad, Ahtum,
vasal al imperiului bizantin şi care fusese botezat după credinţa ortodoxă în
cetatea Vidinului. Politica sa de independenţă faţă de statul maghiar se baza,
alături de alianţa cu Bizanţul, pe,,mulţimea ostaşilor mai numeroşi decât ai
craiului” pe capacitatea economică (avea turme şi herghelii, moşii şi curţi
numeroase), pe sprijinul intern al populaţiei şi al nobilimii (i se închina lui
toată ţara).La începutul secolului al XI-lea formaţiunile statale româneşti au
ajuns în conflict cu regatul Ungariei, condus de regele Ştefan I.
După înfrângerea lui Ahtum, voievodatul bănăţean a trecut între
posesiunile coroanei arpadiene17. Ocuparea Banatului de către regalitatea
maghiară, în secolele XI-XII, după două veacuri de dârză rezistenţă a
românilor, au împedicat procesul firesc de constituire a unui stat unitar spre
care tindea logic societatea românească din acest ţinut.
Înglobarea voievodatului bănăţean a lui Ahtum în structurile statului
arpadian a fost un proces îndelungat şi anevoios. Problema administrării
unui ţinut, a armonizării intereselor centrale cu rezistenţele locale, a
organizării şi coordonării activităţilor şi eforturilor locale, a constituit o
sarcină grea pentru regatul maghiar, mai ales în situaţia creată după moartea
regelui Ştefan I. Anarhia internă declanşată de lupta pentru tron dusă de
urmaşii regelui, combinată cu răzvrătirile anticatolice şi antifeudale din
1046 şi 1063 au slăbit mult un stat aflat încă în demarajul instituţionalizării
sale, permiţând numeroase amestecuri externe, ne referim la tendinţele
expansioniste ale germanilor, la intervenţiile sporadice ale pecenegilor, la
imixtiunile bizantine.
În această perioadă, comunităţiile româneşti continuă să se dezvolte,
dominaţia maghiară fiind mai degrabă nominală, concretizată prin
stăpânirea unor aşezări întărite (cetăţi) şi unele dări în natură, plătite de
populaţia românească prin intermediul cnezilor (chinezilor) locali.
Stăpânirea ungară asupra Banatului se întăreşte la începutul secolului al
XIII-lea prin introducerea politicii de danii regale în defavoarea populaţiei
locale. Domeniile donate împreună cu locuitorii lor devin dependente de
stăpânirea feudală, laică sau ecleziastică nou formată.
16

L. Marghitan, op. cit., p. 198.
Eugen Gluk, Vechi izvoare ale istoriei patriei, în “Magazin istoric”, an XIII,nr. 4, (145),
1979, p. 18.
17
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Începând cu secolul al XIV-lea se constată o adevărată explozie de
atestări documentare ale aşezărilor bănăţene. Ea nu poate fi pusă nicidecum
pe seama unei populări masive, ci doar pe momentul în care aceste aşezări
omeneşti intră în sfera relaţiilor de producţie de tip feudal, odată cu
pătrunderea relaţiilor juridice feudale, însemnând că acelea care nu au fost
menţionate,de regulă, şi-au păstrat independenţa, bazată pe obştea
ţărănească liberă.Ordinea atestării documentare a localităţilor arată cât se
poate de limpede căile şi ritmul de penetraţie, dinspre vest spre est, a
stăpânirii maghiare, iar în paralel pătrunderea relaţiilor feudale, care grăbesc
procesul de dezintegrare a obştilor săteşti şi aservirea lor de către noii
stăpâni18. Ca urmare, documentele vorbesc despre multe aşezări libere de
servituţi feudale, care îşi trăiesc viaţa independent de feudal sau stat,
plătindu-şi obligaţiile prin intermediul cnezilor locali. Atestarea lor
documentară este sintetizată sub şapte aspecte: satul este dăruit (unei) unor
familii; se reînnoiesc actele de proprietate asupra satului; ieşirea din statutul
de devălmăşie a proprietarilor; neînţelegerile dintre proprietari; abuzuri ale
unor feudali din jur; încheierea de acte între vii-vânzări, cumpărări, donaţii,
schimbări de posesiuni; moartea posesorului, mutaţii în privinţa proprietăţi
funciare19.
Începând cu secolele XIV-XV, satele feudale bănăţene, inclusiv
Giarmata se află într-o situaţie de tranziţie sub impactul noilor rânduieli
feudale de tip occidental aduse de regalitatea maghiară. Pătura superioară a
populaţiei autohtone reprezentată prin cnezi, stăpânii tradiţionali ai satelor,
suferă mutaţii. O parte a cnezilor a fost integrată feudalităţii regatului,
aceşti cnezi fiind asimilaţi nobililor, iar o parte a lor a decăzut la condiţia
juzilor săteşti. În Banat cnezii şi-au păstrat în general statutul tradiţional de
mici feudali aflaţi în stăpânirea condiţionată a satelor, având anumite
obligaţii de natură economică şi militară faţă de comitele de Timiş,
reprezentantul puteri regale în zonă. Prefacerile suferite de cnezi au
constituit, desigur, un proces social de durată, cu intensităţii diferite de la o
zonă la alta. În toată această perioadă, pe lângă prefacerile de natură sociojuridică cunoscute de feudalitatea românească din Banat, s-a petrecut şi un
proces de polarizare a acesteia, care poate fi surprins în izvoarele epocii.
Documentele relevă existanţa unor familii de feudali puternici, stăpânind un
număr relativ mare de sate în condiţiile în care cei mai mulţi nobili şi cnezi
Dr. Nicolae Secară, Valori ale arhitecturii populare româneşti, Ed. Facla, Timişoara,
1987, p. 20.
19
Ion Haţegan, L. Savulov, Banatul medieval, în ,,Analele Banatului”, serie nouă,
Timişoara, vol. V, 1997, p. 194.
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stăpâneau 1-2 sate.20 Consider că e necesar să definim ce înseamna, în
condiţiile timpurilor respective, noţiunea de danie. Actul de danie relevă
conferirea unei stăpâniri ereditare asupra moşiei şi dreptul de jurisdicţie
asupra oamenilor de pe moşie. Ei aveau dreptul ,,de a judeca orice fel de
pricini, afară de trei şi anume: tâlhărie, furtul şi focul”21. Jurisdicţia
cnezială apare astfel limpede definitivă şi legată indisolubil de dreptul de
proprietate asupra unei moşii.
Prima consemnare a comunei Giarmata în documente se găseşte în
registrele dijmelor papale adunate în Banat în anii 1332-1337, unde apare
pe listele Arhidiaconatului de Timiş cu numele de Garmad ( Zamar,
Gormat, Garmad, Garmat). În maghiară se transformă numele în Gyarmath,
însemând colonie. Iniţial, numele însemna în germană un fel de periferie.
Astfel ar fi Giarmata periferia Timişoarei. Pe liste apare înscrisurile:”Item
Johannes de Garmad solvit III groşi (monedă funcţională pe acele timpuri)”
(1334), iar în anul următor (1335)“Item Thomas de Garmad solvit IX
banales”. Sub această denumire putem cu uşurinţă identifica comuna
Giarmata de azi, deoarece pe listele papale după Garmad apare Achad
adică Aciadul sat care a existat în perioada feudală la hotarul Muraniului şi
de a cărui amintire se păstrează şi azi în numele unei părţi din hotarul acestei
comune22.
În anul 407, regele Sigismund face cadou a sa “possession regalis
Kysgyarmat”(Giarmata Mică) familiei Nikolaus Vajdafalvi Vajdafy.
Dintre participanţii la conflictele militare conduse de Pippo de Spano
comitele Timişului, în primul deceniu al secolului al XV-lea documentele
păstrează numele unui Dionisie, fiul lui Ciuca, căruia, la 1406, i se
reconfirmă dreptul de posesiune al Mihălenţului (sau Lopataka) din
districtul Comiat. Asemenea lui este şi Nicolae fiul lui Toma voievodul din
Waydafalva, care primeşte la 21 martie 1410 mai multe posesiuni, inclusiv
Giarmata Mică, în comitatul Timiş. În anul 1410 regele Sigismund dă o
diplomă care anulează actul capitlului de Arad prin care se introdusese
voievodul român Toma în posesiunea regală Kysgyarmath din comitatul
Timiş23. Acest document este un caz clar de deposedare de moşii a unor
nobili români care nu au acceptat trecerea la catolicism. În 1418, fiul lui
20

Viorel Achim, Adunările obşteşti ale districtului Caransebeşului în secolul al XIV-lea,
în,, Banatica”, vol. 9, Reşiţa, 1987, p. 371.
21
Documenta Romaniae Historica D.R.H C Transilvania, vol. X, Bucureşti, 1977, p. 161
22
Documente privind istoria României, vol. III, veacul XIV, C, Transilvania, Bucureşti,
1954, p. 233.
23
N. Ilieşiu, Caiete istorice, mss.aflat în arhiva Muzeului Banatului, caiet II, fila 320-321.
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Vajdafalvi adaugă numele locului Gyarmati la numele său. Fiii lui Nicolae
de Gyarmath sunt introduşi în anul 1418 în jumătate din posesiunea
Kysgyarmah. În anul 1428-1429 se fixează hotarul comunei Gyarmath din
comitatul Timiş. Prin anul 1520 comuna era fortificată, fiind în stăpânirea
lui Johann Wajdafy de Gyarmath. Acest nobil, un apropiat al regelui
maghiar ia parte la introducerea familiei Balyka în mai multe posesiuni24.
În 1526, turcii sub Suleiman II îl înfrâng pe regele Ungariei Ludovic
la Mohacs. Acesta moare în luptă. Părţile Ungariei care nu au fost ocupate
de către turci sunt luate în posesie de către habsburgul Ferdinand din
Austria.
Până la jumătatea secolului al XVI-lea, Giarmata îşi schimba des
stapanii:1520, Johann Bradach de Saasvar; 1530, Nikolaus Kendeffy; 1537,
Markus Jaksics; 1538, Familia lui Michael Body;1545, Nikolaus
Czrepovics25.
În perioada medivală, în timpul stăpânirii Banatului de către regatul
maghiar în apropierea comunei Giarmata a existat o mulţime de sate care
au dipărut. Menţionăm câteva dintre ele cum ar fi: Bathij, Chama, Darwas,
Derse, Dwdyntha, Nadasd, Reekachofew, Sarad26. Cauzele care au dus la
dispariţia în timp a acestor sate sunt multiple, astfel între anii 1351-1541 în
comitatul Timiş media aşezărilor dispărute este de 80% şi 20%
supravieţuitoare. Dispariţia reală a fost cauzată de invazii, războaie,
epidemii. O altă cauză a fost exploatarea feudală care a dus la părăsirea
satelor de către locuitori, plecaţi în căutarea unor condiţii de trai mai bune.
Feudalii însişi mută satele dintr-un loc în altul pe propriul domeniu. De
asemenea mută şi alte sate pe domeniul propriu (fenomenul satelor furate,
cărora le schimbă numele). Strămutarea vetrei satului după secătuirea
pământului, cu păstrarea sau schimbarea numelui, era o altă practică a
epocii. “Înghiţirea” unor sate de către altele mai mari a fost o altă cauză a
dispariţiei, ca şi schimbarea numelor de către administraţia oficială, prin
traducere în limba maghiară27.
Dăm în continuare câteva evenimente la care au participat locuitori din
satele dispărute aflate în apropierea Giarmatei. Pentru refacerea cetăţii
24
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26
Coriolan Suciu, Dicţionar istoric al localităţiilor din Transilvania, vol. II, Bucureşti,
1968, p.287-439.
27
Dr. Ioan Haţegan, Habitat şi populaţie în Banat, Ed. Mirton, Timişoara, 2003, p. 125126.
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Orşova, satele bănăţene trimit oameni, cu acest prilej sunt amintite districte,
oraşe şi sate printre care întâlnim şi oraşul în acea vreme Sarad,”Din Sarad
au venit şapte oameni”28. Înserăm în continuarie câteva din satele dispărute,
care au prezenţe active în vecinătatea comunei Giarmata.
Satul Keer aflat în stăpânire nobiliară (possessio Keer vocatum), în
comitatul Timiş, apare consemnat într-un act din 1399, fără alte informaţii şi
a afost localizat uneori în zona Recaş, alteori la Giarmata29.
Sarad, aşezare consemnată în 1330 şi ajunsă apoi târg în comitatul
Timiş (1479 Sarad castellum; 1400 ajunge opidium). Cetatea medievală a
fost localizată lângă Giarmata la Pişchia. Ruinele din punctul Cetăţuie,
situat la circa 4 km de satul Giarmata, pot fi atribuite fortificaţiei medievale
Sarad30.
Tiateleke (Telek), aşezare dispărută a cărei biserică parohială este
documentată în listele papale din anii 1333-1335. Biserica apare înscrisă în
arhidiaconatul de Timiş, în decanatul „din partea de dincoace de
Timiş”alături de parohiile Saswar şi Izvin. S-a propus localizarea ei în
apropiere de Izvin ori la Giarmata31.
Zegehaza, aşezarea apare cunoscută documentar la 1443 sub această
formă iar în documentele turceşti din 1554-1579 satul era menţionat
cunumele de Şuhogaz în zona Timişoarei .Numele satului denotă prezenţa
unei biserici. A fost localizat lângă Ianova unde un toponim păstra amintirea
aşezării32.
O altă problemă interesantă legată de împrejurimile comunei Giarmata este
prezenţa germanilor aici, încă din timpul regatului maghiar. Nu este vorba
de un reflex al venirii saşilor transilvani, ci de o prezenţă germană distinctă.
Cum se explică existenţa lor în Banat? Un element constitutiv a oraşelor
medievale în Europa centrală şi sud-estică l-a constituit prezenţa coloniştilor
germani, acei “hospites”. Faptul este prea clar pentru a mai fi comentat. În
cazul Banatului, ridicarea oraşelor şi târgurilor s-a făcut şi prin meseriaşi
germani, care mai apoi s-au stabilit în aceste aşezări. În apropierea comunei
Giarmata întâlnim prezenţă germană la Chama şi Borzlyuk (1374), târg
important şi centrul unui district bănăţean în perioada medievală, aflat între
Giarmata şi Ianova unde e Luchinul de jos şi de sus şi de domeniul său
28
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aparţinea în anul 1477, 27 sate şi 6 puste. Deşi puţin numeroasă, prezenţa
germană a fost benefică pentru zona bănăţeană, în special în domeniul
meşteşugurilor, comerţului şi a altor aspecte culturale33.
Sub ocupaţia turcească 1552-1716
Înfrângerea Ungariei feudale de către otomani în bătălia de la
Mohacs (1526) a fost urmată de luptele pentru stăpânirea Transilvaniei şi a
Banatului între Ioan Zapolya şi Ferdinand de Habsburg, incheiate cu
victoria, celui dintâi. După moartea lui Zapolya (1540) şi transformarea
Ungariei centrale în paşalâc turcesc cu centrul la Buda (1541), Banatul a
trecut sub autoritatea principatului autonom al Transilvaniei. După
campania din 1551-1552, încheiată cu asediul şi cucerirea Timişoarei de
către turci (26 iulie 1552), Banatul de câmpie a fost transformat în paşalâc
cu centrul la Timişoara, în vreme ce regiunea de munte a fost organizată ca
Banat al Lugojului şi al Caransebeşului şi a rămas pe mai departe sub
autoritatea principilor transilvăneni.
Paşalâcul de Timişoara a cuprins iniţial patru sangeacuri: Timişoara,
Lipova, Cenad şi Moldova, fiecare cu un sangeacbei în frunte şi cu un aparat
administrativ, fiscal, religios şi militar. Numărul sangeacurilor cuprinse în
vilayetul Timişoarei a fost fluctuant, în decursul celor 164 ani de ocupaţie,
aceste teritorii administrative mai mici, fie s-au adăugat la vilayetul
Timişoarei, fie au fost luate şi cuprinse în alte vilayete.Principalul dregător
al vilayetului era begler-beiul, având rangul de paşă cu două sau trei tuiuri.
Pe lângă comandanţii importantelor unităţi militare, au fost instalaţi
numeroşi slujbaşi care asigurau administraţia locală: defterdarul cu reşedinţa
la Timişoara conducea încasarea birurilor şi dijmelor; în fiecare sat se afla
un serdar, cu atribuţi administrative şi judecătoreşti. Potrivit tradiţiei
musulmane, întregul teritoriu al paşalâcului se afla în proprietatea
sultanului. Pământul cel mai fertil se afla în administraţia fiscului (hasuri
vizirale) şi asigura aprovizionarea garnizoanelor. Altă parte era împărţită în
feude, aflate în folosinţa demnitarilor civili şi militari şi în feude religioase
(vacuf) pentru întreţinerea moscheelor, şcolilor, spitalelor şi aşezămintelor
publice. Pe timpul otomanilor sârbii diferenţiau 2 cătune: Veliki Giarmata
şi Mali Giarmata
Contrar unor opinii formulate, regimul otoman a fost relativ
favorabil autonomiei populaţiei româneşti şi instituţilor ei, prin dreptul de
folosinţă a ţăranilor asupra loturilor de pământ şi prin larga toleranţă
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religioasă. Ritmul dezvoltării a fost, incontestabil încetinit, dar viaţa şi-a
urmat cursul fără modificări radicale în plan demografic, social şi spiritual34.
În anul 1551 turcii ocupă fortificaţia de la Giarmata şi stabilesc aici
sediul unui bey35.
Deşi din această perioadă avem puţine informaţii care să amintească
de Giarmata este mai mult decât probabil că satul a supravieţuit iureşului
turcesc şi făcea parte din nahia (unitate administrativ-teritorială mică)
Timişoara, care în 1554 avea 4 oraşe: Timişoara, Recaş, Sarad şi Utvin, 3
mânăstiri: Sfântul Gheorghe, Ghilad şi Szekkldobediste, 82 puste şi 141 de
sate cu 3232 case impuse la dare36.
La 29 decembrie 1565 sultanul dăruieşte beilerbeiului de Timişoara,
pe lângă timarul său de la Sasvar (lângă Giarmata) de 8012 akce şi un
supliment de 1500 de akce, pentru activitatea sa din acel an37.
În anul 1591 avem o informaţie prin care aflăm că, banii necesari
pentru hrana a 34 oşteni sunt dăruiţi de eminul Ahmed Celebi din Sarad38.
O scurtă ştire legată de asediul Timişoarei din anul 1595 ne
aminteşte de întâmplare petrecută în vecinătatea comunei Giarmata pe care
am să o reproduc conform spuselor autorului:”Între timp câţiva tătari, în jur
de 6000, s-au apropiat de Lugoj, în scopul cuceririi acestei localităţi şi a
celor din jur.Între timp însă, ai noştri (imperiali) aflând de acestea, cei din
Lugoj, cei din Lipova şi cei din castelul Posa (Coştei azi lângă Lugoj),
împreună i-au atacat serios pe tătari, au ucis în jur de 3000 şi i-au pus pe
fugă. Săracii prizonieri creştini, care au fost căraţi de tătari prin toate
locurile, au fost salvaţi, toate animalele furate au fost recâştigate, restul
însă (al tătarilor) s-au dus la Sarad pe râul Timiş şi s-au salvat în preajma
Timişoarei, ocupată de ai lor. După aceia , ai noştri, sosiţi în faţa
Timişoarei în duminica Trinitatis (9iunie) s-au plasat între Galad şi Sarad
şi şi-au făcut tranşee în aceiaşi noapte…39”
La 5 septembrie 1695 sultanul Mustafa al III-lea ţine la Timişoara un
consiliu de război în cortul marelui vizir în care se hotărăşte plecarea
împotriva Lipovei, iar în 6 septembrie sultanul înnoptează la Sarad cetate şi
aşezare lîngă Giarmata, iar la 15 septembrie din cauza ploilor şi multelor
I. Munteanu, R. Munteanu, Timiş, Monografie, Ed. Marineasa, Timişoara, 1998, p. 58.
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36
Ioan Haţegan, Vilayetul de Timişoara, Editura Banatul, Timişoara, 2005, p. 51.
37
Din cronologia Judeţului Timiş, ediţia a 2-a, lucrare colectivă, coordonator Dr. Vasile
Dudaş, Ed. Orizonturi Universitare, Timişoara, 2006, p. 41.
38
Dr. I. Haţegan, Vilayetul de Timişoara, Ed Banatul, Timişoara, 2005, p. 99.
39
Ibidem, p. 116.
34

35

186

bagaje, curtea sultanului se opreşte din nou la Sarad. Aici sultanul află
vestea întoarcerii trupelor trimise la Lugoj, după o luptă cu Veterani
(general habsburgic) lângă satul Boldur40.
În anul1659, în registrele visteriei otomane se găsesc numele
locuitorilor români şi serbi din Jermat, impozitele acestora, cât şi numărul
de vite deţinute41.
Faptul că localitatea Giarmata n-a dispărut în perioada stăpânirii
turceşti o confirmă însemnările inginerului italian Luigi Fernando Marsigli
de la 1690-1700, unde apare ca aşezăre locuită sub denumirea de Giarmata
Utraque, în apropiere de Timişoara42.
Ocupaţia habsburgică
După cucerirea Banatului, Habsburgii au socotit provincia drept bun
nou dobândit, ocupat în temeiul dreptului războiului (iure belli), astfel încât
aici n-a fost recunoscut şi luat în considerare nici un titlu de drept privat sau
public anterior anului 1716. Provincia pusă sub autoritatea nemijlocită a
forurilor centrale vieneze (Camera Aulică, Consiliul Aulic de război,
Comisia Neoacquistică) în calitate de domeniu al Coroanei şi Camerei, a
fost încredinţată unei Administraţii a Ţării (Landesadministraţion) în frunte
cu un guvernator militar43.
Odată cu cucerirea habsburgică, Banatul devine domeniu al
coroanei, deci proprietatea personală a împăratului de la Viena, care
administrează şi exploatează economic provincia prin funcţionarii săi în
spiritul ideilor mercantile. Lipsa proprietăţi nobiliare feudale au fost premise
care au ajutat la realizarea dezideratelor mercantiliste bazate pe o politică
economică de stat, dirijată şi puternic centralizată. Ţărănimea bănăţeană
avea obligaţi feudale şi statale numai faţă de împărat, astfel că situaţia
iobagilor autohtoni era mult mai bună, decât în celelalte provincii unde
domnea bunul plac al feudalilor. Bazat pe planuri meticuloase, s-a făcut
împărţirea administrativă şi teritorială, Banatul fiind organizat în districte,
având în frunte administratori districtuali.Imediat după ocuparea Banatului,
administraţia militară şi-a început munca de organizare şi pentru a putea
evalua posibilităţile exploatării fiscale a provinciei se va executa ,încă din
Din cronologia Judeţului Timiş, ediţia a 2-a, lucrare colectivă, coordonator Dr. Vasile
Dudaş, Ed. Orizonturi Universitare, Timişoara, 2006, p. 71.
41
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cursul anului 1717 o conscripţie generală a Banatului. Această conscripţie
va fi completată în anii următori, prin elaborarea unor hărţi detaliate ale
ţinutului, care va cuprinde toate aşezările locuite sau părăsite ale Banatului.
În conscripţia din 1717 Giarmata este numită Veliki Jermat cu 36 de case şi
Mali Jermat cu 28 de case şi făcea parte din districtul Timişoara, iar pe harta
lui Mercy (1723-1725) este indicată cu numele Iermada sau Iannada44.
În 26 septembrie apare Prinţul Eugen de Savoya în Timişoara. O
parte din armata de asediere trece prin Giarmata. De aici legenda Fântânii
Prinţului Eugen. În 14 octombrie capitulează Timişoara. Banatul este
eliberat de sub stăpânirea otomană.
Satele româneşti şi cele sârbeşti erau conduse de către un chinez, cnezul
sătesc, care făcea legătura între locuitori şi administraţie. Funcţia de cnez
era eligibilă şi nu era retribuită. Dar cnezul, pe întreaga durată a mandatului
său, de doi - trei ani, era scutit de dări şi de robotă. Ulterior, dacă nu
promova într-o funcţie superioară, se reintegra masei iobagilor din
comunitatea care-l alesese. Obercnezii, reprezentanţi ai cnezilor dintr-un
cerc, erau numiţi de către guvernatorul Banatului dintre mai mulţi candidaţi,
propuşi de către comunităţile săteşti şi de către oficiul administrativ
districtual. Funcţia de obercnez era retribuită şi majoritatea istoricilor o
consideră o creaţie a administraţiei imperiale, deşi s-au auzit şi voci care o
socotesc, asemenea celei de cnez sătesc, tradiţională şi autohtonă.
Până în 1751, Banatul s-a aflat sub administraţie militară, din acel an s-a
introdus administraţia civilă austriacă, menţinută până în anii 1778-1779,
când Banatul este încorporat Ungariei.
Încă de la începutul stăpâniri Banatului, Curtea de la Viena şi-a
concentrat atenţia spre o dezvoltare într-un ritm mai viu a economiei
bănăţene. Realităţile bănăţene permiteau în mare măsură realizarea
obiectivelor economice preconizate: existenţa unui pământ fertil,
posibilitatea de a mări suprafeţele agricole prin drenări, asanări, indiguiri, un
subsol bogat şi mai ales forţă de muncă la îndemână- ţăranii bănăţeni au
devenit iobagi ai Împăratului, cu obligaţii de robotă pe lângă multe
altele.Pentru Curtea din Viena era imperios necesară dezvoltarea economică
a acestei provincii pentru a putea asigura într-un timp foarte scurt,
aprovizionarea şi întreţinerea numeroaselor trupe din garnizoanele bănăţene
şi a celor aflate în marş, dată fiind importanţa Banatului în sistemul militar
habsburgic.Deasemenea se urmărea întreţinerea aparatului de stat, sau
furnizarea de materii prime pentru provinciile din vest precum şi obţinerea
44
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unor venituri pentru erariul ce alimenta numeroasele războaie din secolul al
XVIII-lea45.
Colonizarea era o cerinţă care decurgea din însăşi statutul Banatului
de provincie aflată la graniţa imperiului. Pe lângă obiectivele generale,
colonizările germane au avut şi obiective imediate determinate de condiţiile
istorice din acea vreme. Acestea erau de natură economică, politico-militare
şi religioase. Colonizarea s-a făcut în primul rând cu scopul asigurări
braţelor de muncă, pentru a putea valorifica mai bine şi mai eficient
resursele naturale existente. Bineînţeles că pe lângă aceasta s-a urmărit
evident şi întărirea elementului german în zonă, cât şi creşterea influenţei
catolice printre autohtoni, sperând în posibilitatea germanizării şi
catolicizării băştinaşilor, politică fără eficienţă în sânul populaţiei bănăţene,
foarte tenace în a-şi păstra credinţa străbună.
Intenţia Curţii de a coloniza în Banat familii de ţărani germani era
arătată prin dispoziţiile date de Carol al VI-lea, în septembrie 1720, referitor
la anii de scutire, se arată că “înainte de toate să se tindă ca prin aceasta,
provincia să fie mai populată, iar nmeroasele ogoare pustii şi părăginite şi
viile să fie cultivate, prin urmare Banatul să progreseze mai bine şi mai cu
folos şi în acest mod să poată creşte veniturile noastre camerale”. În
vederea aducerii coloniştilor se dau instrucţiuni, prin acelaşi act din 1720,
referitoare la construcţia de cazărmi pentru miliţie, care, urma să fie scoasă
din casele unde se afla cartiruită, pentru a uşura pe locuitori; se cerea să se
comunice locurile unde urmau să fie aduşi coloniştii, dacă aceştia urmau să
fie colonizaţi în satele băştinaşilor sau separat în anumite sate, cum şi unde
să se măsoare loturile pentru colonişti, bineînţeles în părţile cele mai fertile
ale satelor46.
În această privinţă Administraţia bănăţeană, prin serviciile
districtuale, caută să afle locurile cele mai potrivite pentru colonizare; în
acest scop se cere unui fost ofiţer la serviciul transporturi, Johann Albrecht
Craussen, numit apoi “Oberverwalter”, considerat cunoscător al Banatului,
să facă propuneri în acest sens. Craussen avea legături cu regiunea văii
Rinului şi Moselei, de unde era originar şi de unde adusese şi colonizase în
perioada 1719-1721 mai multe sute de familii în părţile Belgradului pe
temeiul unor necesităţi de ordin militar. El pleacă în diferite districte
bănăţene, culege date de la serviciile districtuale cu care se consultă şi
Aurel Tintă, Colonizări habsburgice în Banat 1716-1740, Timişoara, Editura Facla,
1972, p. 31.
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înaintează Administraţiei un raport asupra posibilităţilor de colonizare.
Propunerile lui vizau mai mult centre de districte, localităţi miniere bine
populate şi mai puţin regiunea în care s-au efectuat colonizări cu familii de
ţărani în această etapă. Prin raport, propune colonizarea satului Iarmata (
Giarmata) din apropierea Timişoarei pentru început cu 100-120 de familii.
La indicarea locurilor de colonizare se ţinea cont de existenţa apei potabile
considerată ca “indispensabilă pentru o bună şi prosperă gospodărie şi
totodată pentru sănătate”.
Ca urmare a acestor propuneri, contele Mercy guvernatorul
Banatului, cere Curţii la 15 decembrie 1721, încredinţarea acţiunii de
recrutare şi transportare a coloniştilor lui Craussen şi eliberarea
paşapoartelor imperiale de călătorie pentru acesta ca şi pentru familiile ce
vor fi aduse, astfel ca acestea să-şi poată transporta fără piedici lucrurile
pentru necesităţile gospodăriei şi proviziile necesare traiului pe timpul
călătoriei. În acelaşi an, Craussen întocmi în numele celor care voiau să se
colonizeze în Banat, un memoriu conţinând cererile acestora, pe care îl
supune aprobării Administraţiei bănăţene. Aceasta întocmeşte o rezoluţie, cu
observaţii atât la propunerile lui Caussen cât şi la memoriul cererilor
coloniştilor, pe care o înaintă Curţii în decembrie 1721; rezoluţia, semnată
de guvernatorul Mercy şi consilierul administrative Rebentisch, oglindeşte o
oarecare reţinere faţă de propunerile îndrăzneţe făcute de Craussen.
Administraţia se arată de acord cu aducerea la Iarmata (Giarmata) a 120 de
familii germane, însă va trebui ca înainte de venirea acestora să se
examineze posiblitatea ca ele să fie aşezate separate “von der Raitzischen
Naţion” (populaţia română şi sârbă)47.
Memoriul întocmit de Craussen în numele coloniştilor germani
cuprinde scutirile şi avantajele cerute de aceştia, sintetizate în următoarele
puncte:
-cere ca în regiunile de colonizare să fie aşezaţi separate de români şi sârbi.
-un paşaport prin care coloniştii să-şi poată adduce averea mobiliară,
lucrurile casnice şi proviziile necesare traiului, cu scutire de orice vamă sau
taxă.
-repartizarea gratuită a terenului necesar pentru casă, livadă, ogor, fânaţ,vie
şi păşune pentru vite.
-împărţirea gratuită a pădurii, pentru lemn de construcţie şi de foc.

În numeroase documente românii şi sârbii erau numiţi „Raitzen”, pe lângă altele care
conţin pentru români denumirea de „Walachen”,iar pentru sârbi cea de „Ilirischen Naţion”.
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-câţiva ani de scutire de impozite, de toate contribuţiile, de cartiruiri militare
şi de robotă.
-permisiunea de a tăia piatră, de a arde var, cărămizi şi ţigle pentru
construirea de case mai bune şi ieftine.
-să li se permită facerea berii, a ţuicii şi construcţia de mori fără a plăti
impozite pe ele.
-libertatea comerţului după achitarea vămii şi impozitului.
-în oraşele sau satele unde se vor aşeza să nu se aşeze sau să nu se aducă
nici un evreu.
-să se aibă grijă de unui preot şi de construcţia unei case parohiale.
-la 100 familii, să fie un preot, însă unde sunt 200 sau mai multe, pe lângă
preot să se aprobe şi să se salarizeze şi un capelan.
-familiile amintite să li se aprobe ca sp-şi aducă cu ele din imperiu, pe
primul lor preot.
-să fie ajutaţi să-şi construiască biserică.
Petiţia fusese întocmită de Craussen care era în acelaşi timp şi
funcţionar administrative; se constată grija pentru cele spirituale, biserica
romano-catolică fiind una din mijloacele folosite pentru consolidarea
stăpânirii habsburgice în această provincie de graniţă cu o populaţie
ortodoxă48.
Administraţia provincială propune Curţii, prin rezoluţia dată
colonizarea familiilor în provincie.Pentru aducerea averii mobiliare, a
lucrurilor casnice şi a proviziilornecesare traiului pe timpul călătoriei, să se
elibereze paşapoarte, iar cele de mai sus să fie scutite de vamă. Coloniştii să
primească gratuit loc de casă, livadă, ogor vie şi păşune pentru vite, însă
casele săşi le construiască singuri, să li se împartă gratuit lemn de
construcţie şi de foc din pădure.Se cere scutire pe trei ani de toate
contribuţiile, de încărturiri militare şi de robotă. Mai propune să nu li se
acorde permisiunea de a tăia piatră, a arde var, cărămizi,ţiglă, acestea
constituind drepturi regaliene; ei însă îşi pot procura aceste materiale la
preţuri mici, prin intermediul administraţiei. Celelalte avantaje cerute în
ultimile 7 puncte din petiţie sunt propuse cu modificări neînsemnate.
Prin instrucţiunile din 18 martie 1722, Curtea aprobă colonizarea în
localităţile propuse prin rezoluţia Administraţiei provinciale din 15
decembrie 1721. Curtea arată că, în principiu, în tote cazurile să se
procedeze cu înţelepciune, respectându-se particularităţile băştinaşilor;
repartizarea loturilor coloniştilor germani să se facă “cu toate
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menajamentele astfel ca locuitorii actuali să nu fie puşi în situaţia de a
purta ură împotriva naţiunii germane (“wider die Teutsche Naţion nicht
etwa einiges odium zufassen”). Toţi coloniştii germani să fie îndemnaţi a-şi
păstra tot timpul limba germană şi portul, iar conducătorii lor şi directorii
şcolilor să fie germani. Se aprobă paşapoarte de liberă trecere pentru
colonişti pe tot drumul până în Banat la locul de aşezare, cu scutire de orice
vamă sau alte taxe a averii mobiliare, a lucrurilor de uz casnic şi proviziilor
necesare pe durata călătoriei fără ca aceştia să poată aduce mărfuri sau alte
produse supuse vămii49.
Coloniştilor li se acordă gratuit teren de construcţie pentru
gospodărie pe o suprafaţă stabilită după o normă universală care va fi
măsurată; în caz că cineva dorea mai mult, acestuia să i se dea la un preţ
convenabil. Se lasă la latitudinea Administraţiei provinciale să stabilească
suprafaţa de teren pentru o gospodărie înteagă, pentru o jumătate şi un sfert
şi cât teren pentru arat, pentru fânaţ şi vie, care să fie proporţional cu
mărimea gospodăriei. Pe durata celor trei ani de scutire, calculaţi din
momentul sosirii la locul de destinaţie, li se vor da lemn de foc şi de
construcţie.
În privinţa scutirii de sarcinile fiscale şi publice, Curtea precizează
că “deşi cei trei ani de scutire se acordă, ce-i drept, tuturor locuitorilor
străini care se aşează în Banat, după care aceştia vor fi impuşi la
contribuţii şi celelalte sarcini pe care le prestează toţi ceielalţi supuşi”,
pentru familiile germane “ ca o îngăduinţă deosebită pentru uşurarea şi
prosperarea acestora”, s-a hotărât ca pe timpul celor trei ani să fie scutite de
toate obligaţiile contribuţionale şi de încărtiruiri. În următorii trei ani,
contribuţia va fi astfel repartizată, ca aceştia, în primul an de impunere să
plătească o treime, în al doilea an două treimi iar în al treilea, întreaga
contribuţie.Nu li se aprobă arderea ţiglei şi varului, ci îşi vor procura acestea
la preţul de cost, fără vreun câştig pentru erariu, cum, deasemenea nu li se
permite facerea berii şi a ţuicii, acestea fiind arendate sau monopolizate,
constituind venituri camerale. Li se acordă dreptul de a-şi construe în sate
mori, însă cu plata unui impozit anual. La fel şi transportul sării, libertate
pentru meşteşuguri, comerţ, bineînţeles după platavămii şi a impozitelor în
vigoare. Se admitea numirea de preoţi şi întreţinerea lor după necesităţi şi
numărul de familii, de asemenea aducerea din locurile de origine a primului
preot; acestuia i se prevedea o cotă din decima percerută de la aceste familii
şi un salariu din veniturile erariului pe cheltuiala căruia să se construiască şi
49
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o casă parohială. Administraţia provincială urmând să stabilească cuantumul
decimei (zeciuelii) şi salarul cuvenit fiecărui preot; decimal să se repartizeze
pe satele de colonişti, iar salariul să se plătească din veniturile erariului.
Patenta de colonizare fu difuzată în vestul şi sud-vestul Germaniei,
unde, mase mari de ţărani erau dispuşi să emigreze din cauze economice şi a
regimului absolutist instaurat de principii laici şi clerici. Recrutarea de
colonişti pentru Banat a fost încredinţată lui Craussen, care la începutul
anului 1722 pleacă în regiunea de recrutare unde, în scurt timp, reuşeste să
strângă circa 600 de familii pentru care cere paşapoarte în luna martie
172250.
Colonizarea a fost o acţiune complexă şi complicată, trebuiau
învinse numeroase obstacole, în primul rând rezistenţa principilor, care să
admită plecarea de locuitori din domeniile lor, apoi transportul din locurile
de origine până la centrele de recrutare, situate de multe ori la sute de km
distanţă, apoi nesiguranţa transportului făcut cu plute sau în cel mai bun caz
cu mici corăbii.
Anul 1722 reprezintă începutul colonizării organizate a Banatului şi
implicit a comunei Giarmata, unde sunt colonizaţi primele familii de ţărani
germani, care, spre deosebire de cei ce se vor coloniza în următorii ani,
călătoriseră pe cont propriu, fără a primi ajutoare din veniturile erariului, ci
doar care de transport pentru a-şi aduce bunurile lor, date de către băştinaşi
în cadrul obligaţiilor de robotă, de la punctual de debarcare până la locul de
aşezare. O constatare care se impune a fi semnalată este aceea că, începând
cu primii ani ai colonizării, mare parte din colonişti germani s-au aşezat pe
un fond demografic existent, fie mărind vechile aşezări (cazul Giarmatei),
fie mutând locuitorii existenţi în alte sate sau în altă parte a aşezării, fapt
care, de multe ori a fost trecut uşor cu vederea.
Aşa cum am arătat în anul 1722 au sosit primii colonişti germani în
Giarmata, numărul lor sporind în anii următori. În anul 1728 coloniştii din
Giarmata fac dese intervenţii pentru a li se mări suprafeţele de pământ sau
să li se dea un prediu pentru cultură. Mai târziu, începând din 1734 sosesc şi
familii de italieni pricepuţi în ramura sericicolă. 1720-1722.Prin autoritatea
lui Mercy sunt aduse în Giarmata 20 de familii germane, provenind din
Rheinland şi împrejurimile Meinz-ului. În 1730, în Giarmata locuiesc circa
50 de familii germane.
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1736-1754, construirea Dom-ului din Timişoara. Locuitorii din
Giarmata ajută şi ei. La 8-10 naşteri în Giarmata au loc anual 10-15 morţi.
Banatul îşi primeşte numele de “Mormântul nemţilor”.
1737, un nou atac al turcilor în sudul Ungariei. Populaţia germană
din Weisskirchen, Belgrad, Vârşeţ caută protecţie în cetatea Timişoara şi în
împrejurimile ei, deci şi în Giarmata. Dar şi populaţia germană din Giarmata
se pregăteşte de fugă.
1738, ciuma în Timişoara,ca printr-o minune rămâne Giarmata
neatinsă.
1741-1750, un nou val de colonişti, dar numărul locuitorilor nu
creşte. Rata mortalităţii se află peste rata natalităţii. Giarmata se compune
din Strada Veche şi Strada Principală.
1764-1770, noi locuitori din Elsass-Lothringen, Wuerttemberg,
Baden, Hessen, Luxembourg şi din alte ţări ale regatului se mută în
Giarmata. Grupe mai mari şi mai mici ajung în: 17.4.1764; 8.6. 1764;
10.5.1765; 8.6.1770; 26.5.1764; 15.6.1764; 20.5.1765 ;
9.6.1770;
1.6.1764; 9.7.1764; 23.5.1765; 15.6.1770; 7.6.1764; 22.10.1764;
4.6.1770.
În sat se adaugă străzile ”Lothringer”, “Strada Sicking”, “Ultimul
Rând”.
1770-1771, Strâmtorimea caselor coloniştilor se face simţitoare.
Autoritatea vieneză trimite înca 500 de noi colonişti. Clima mlaştinoasă şi
mâncarea neobişnuită devin o ameninţare pentru sănătatea noilor veniţi.
Rata mortalităţii din Giarmata era înfricoşătoare:1770 iulie - 21 morţi ;1770
octombrie-161morţi; 1770 august-75 morţi; 1770 noiembrie-108 morţi;
1770 septembrie- 122 morţi; 1770 decembrie -51 morţi.
Preotul Wohlfahrt, din Neusiedel, scrie în protocolul decedaţilor de atunci:
“În iulie 1770 a izbucnit moartea printre noii veniţi. Cimitirul este plin. Ce
se va alege de comună?” . În anul 1770 mor în Giarmata 555 de colonişti.
Imaginea acestei catastrofe devine şi mai neagră dacă se ia în considerare şi
rata mortalităţii între copii. Decedaţii din luna octombrie: Până la 1 an -29
morţi;11 până la 15 ani -14 morţi; 2 până la 5 ani-34 morţi;16 până la 20
ani-7 morţi; 6 până 10 ani-17 morţi; peste 20 ani-60 morţi51.
Meticuloasa administraţie habsburgică a consemnat şi sarcinile
impuse Banatului într-un număr impresionant de acte printre care şi o
conscripţie din anul 1743. Importanţa ei deosebită constă în faptul că este
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cel dintâi document în care ni se dezvăluie pe larg unele realităţi din
provincia Banatului, la numai câţiva ani după războiul cu turcii.Astfel,
cunoaştem acum aproape toate aşezările locuite, dimpreună cu sarcinile
fiscale respective. Dar ceea ce trebuie reţinut îndeosebi în acest document
este faptul că a fost consemnată pentru prima oară şi naţionalitatea
locuitorilor din fiecare aşezare în parte.La data respectivă, aproximativ trei
pătrimi din numărul aşezărilor banăţene erau locuite numai de români sau de
români cu sârbi şi în câteva cazuri izolate chiar de români cu germani52. În
această conscripţie Giarmata apare de două ori: cu o populaţie sârbă
(Raitzen) şi alta cu populaţie germană,în districtul Timişoara53.
Imediat după războiului dintre austreci şi turci din ani 1738-1739 şi a
epidemiei de ciumă care a urmat mulţi colonişti germani părăsiseră satele
sau au murit. Preocuparea cea mai importantă a Admistraţiei provinciale în
anul 1763 a fost să repopuleze satele părăsite sau să refacă populaţia
acestora. Knoll, administratorul districtului Timişoara, Laff, controlor al
Cenadului,von Neumann, pe atunci aflat în serviciul depozitului de sare de
la Lipova şi consilierul administrative Hildebrand au fost cei căora li se
încredinţează pe rând construirea de sate şi locuinţe pentru coloniştii nouveniţi. Fiecărei familii i se repartizează o casă şi ogorul de trebuinţă.
Coloniştii au fost înzestraţi cu vitele de tracţiune, nutreţul şi cerealele
necesare pe timp de un an, împreună cu pământul arabil şi uneltele
gospodăreşti necesare.De asemenea li s-a dat bani pentru aceste cheltuieli,
sume restituite după trei ani în rate mici.Până la împlinirea acestui soroc
familiile aveau destule ocazii să se folosească de munca lor, aducându-şi
gospodăria într-o asemenea stare încât dările obişnuite către stat să nu le fie
o povară. În anul 1764 Knoll sporeşte numărul caselor cu locuitori germani
în satele Pişchia, Recaş şi Giarmata54.
Provenienţa coloniştilor germani
Rheinlad-Pfalz, predominant Trier 407
Saarland
177
Lothringen
153
Luxembourg
145
Hessen
84
Baden-Wurttemberg
67
52
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Bayern
31
Boehmen/Maehren
19
Elsass
13
Austria
12
Nordrhein-Westfallen
9
Schlesien
6
Alte locuri
22
În total
1145
Acesta este tabloul statistic al coloniştilor germani din timpul celor
trei valuri de colonizări, care au venit în Giarmata55.
Anexarea Banatului la Ungaria a fost un eveniment cu consecinţe
istorice importante pentru această provincie. Bazându-se pe drepturile
istorice, nu etnice, deoarece la ocuparea Banatului de austrieci nu exista
populaţie maghiară în această provincie, Dieta maghiară va revendica în
mod constant anexarea Banatului la Ungaria. Strădaniile depuse de
nobilimea maghiară pentru a obţine din partea Curţii vieneze încorporarea
Banatului la Ungaria, invocând situaţia provinciei anterioară anului 1552,
s-au lovit de împotrivirea Curţii vieneze, prin invocarea de ius belli (drept al
războiului) extins şi asupra cuceririlor habsburgice din anii 1716-1718. Întrun moment critic pentru împărăteasa Maria Tereza în urma războiului de
şapte ani, Dieta reuşeşte să obţină introducerea adminstraţiei comitatense.
Banatul este încorporat Ungariei şi este organizat, administrativ şi politic în
comitate. Instaurarea adminstraţiei comitatense în comitatul Timiş s-a făcut
la 22 iunie 1778 şi s-a stabilit împărţirea comitatului în patru plase:
Timişoara, Sânandrei, Lipova şi Vârşeţ. Giarmata a făcut parte din plasa
Timişoara56şi avea 311 case.
Prin încorporarea Banatului la Ungaria, unitatea provinciei era
împărţită între adminstraţia germană, dirijată de Consiliul de război din
Viena pe teritoriul celor trei regimente de graniţă şi administraţia
comitatensă, care se introduce în partea încorporată Ungariei prin înfinţarea
comitatelor Timiş, Caraş şi Torontal57. În teritoriile supuse administraţiei
maghiare se reintroduce forma de proprietate feudală, reglementându-se prin
Urbariul din 1780 raporturile dintre proprietarii feudali şi ţăranii iobagi.
Prediile şi moşiile statului sunt vândute, împreună cu titlurile nobiliare,
creându-se astfel, o nouă nobilime feudală în Banat.
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În această perioadă de timp, prin vânzarea domenilor statului
comuna Giarmata ajunge în stăpânirea unor familii nobiliare. Astfel, în 1786
Giarmata ajunge în posesia contelui Mihai Althan58, de la care intră în
stăpânirea lui Remetei Koszeghy Janos. Din anul 1792 devine proprietatea
lui Şandor Mihaly, fiind cumpărat cu 90426 florini, iar în anul 1803 trece în
posesiunea lui Losonczi Gyurky Iştvan. În anul 1835 această proprietate a
fost împărţită în trei părţi, fiecare parte având mai mulţi proprietari până
spre sfârşitul secolului al XIX-lea59. În dicţionarul lui Fenyes Elek,
Giarmata apare ca şi comună urbană cu 183 sesiuni iobagiale. Domni
feudali, Pavel Gyurky, Ştefan Ambrozy, Lajoş George60.
În tot cursul primelor decenii ale secolului al XIX-lea tensiunile politice,
sociale şi religioase au crescut în Banat, nobilimea având tendinţa de a
înăspri exploatarea, autorităţile încearcau să impună în administraţie şi
şcoală limba maghiară iscând conflicte înverşunate cu populaţia de limbă
română şi sârbă şi germană.
Revoluţia din 1848- 1849 a rezolvat una din contradicţiile politice ale
imperiului-iobăgia- care a fost desfinţată de parlamentul maghiar. După
înfrângerea revoluţiei, guvernul habsburgic pentru a evita noi tulburări
aplică împroprietărirea. Ţăranii sunt acum proprietarii de drept ai
pământului pe care îl aveau sub formă de sesie iobagială, obligaţile feudale
fiind desfinţate, principala piedică în calea dezvoltării relaţiilor capitaliste în
economie este înlăturată.
Dualismul
Încheierea pactului dualist austro-ungar a însemnat compromisul
latifundiatilor maghiari cu dinastia habsburgică. În urma creării statului
dualist în 1867 şi prin desfinţarea în 1872 a regimentelor grănicereşti,
întregul Banat a trecut sub administraţia Ungariei. Dualismul a însemnat o
înăsprire a asupririi naţionale şi sociale, fiind o frână în dezvoltarea
naţională şi democratică a popoarelor din Austro-Ungaria61.
În contrast cu realitatea sistemului de stat austro-ungar, guvernul de
la Budapesta s-a axat de la început, pe principiul Ungariei uninaţionaliste,
oficializând mai vechea politică de asimilare prin maghiarizare62. În vasta
acţiune concepută să-i materializeze planurile deznaţionalizării, Parlamentul
Ion Lotreanu, Monografia Banatului, Timişoara, 1935, p. 195.
Samu Borovszki, Temes Varmegye, Budapesta, 1911, p. 103-104.
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de la Budapesta a votat legi prin care s-a decis până şi maghiarizarea
numelor familiilor, satelor şi oraşelor din Banat.
În perioada luptelor electorale de la începutul secolului al XIX-lea,
Giarmata făcea parte din cercul electoral parlamentar Orţişoara. Numai în
1906 exista candidat naţional în acest cerc poliglot bănăţean, de lângă
Timişoara. Candidatul naţional român Sever Bocu, redactor al ziarului
"Tribuna" din Arad, a venit aici cu numai trei zile înainte de alegeri, de la
Tormac unde candidase mai întâi. După cum se observă în traseul electoral
al candidatului român nu a fost inclusă comuna Giarmata dintr-un simplu
considerent, fiind comună aproape curat germană nu a aderat la susţinerea
candidatului naţional român, ci s-au orientat pentru susţinerea candidatului
guvernamental Szivak Imre. Alegerile au loc, în 30 aprilie 1906, la
Orţişoara. Sever Bocu întruneşte 682 de voturi primite de la români, dar şi
de la germani, bulgari şi unguri. Candidatul guvernamental Szivak Imre
obţine 1130 de voturi, fiind ales deputat.
În momentul în care au ajuns sub administratie maghiara, coloniştii
germani au fost mai receptivi faţă de tendinţele politice ale ungurilor decît
saşii sau românii. Deoarece din punct de vedere al bisericii nu erau separaţi
de maghiari, încercările de maghiarizare ale acestora au avut mai mult
succes decât la saşi.
Dezvoltarea spectaculoasă a vieţii economice şi sociale a Banatului,
la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, în ciuda
dificultăţilor determinate de împrejurări obiective, cum ar fi, de pildă, criza
agrară, a fost posibilă datorită organizării comunităţilor locale rurale în
asociaţii de tip cooperatist care au ştiut să atragă capitalul bancar disponibil
înspre agricultură. Putem vorbi, începând cu a doua jumătate a secolului al
XIX-lea, de o adevărată mişcare cooperatistă în care s-au implicat puternic
atât ţăranii (români, germani, sârbi şi maghiari), ca şi meseriaşii şi locuitorii
ocupaţi cu industriile ţărăneşti: mori, uleiniţe, vopsitorii, etc
Dintre asociaţiile cooperatiste care s-au implicat şi în prelucrarea
produselor agrare din gospodăriile ţărăneşti, cele mai multe au fost cele de
prelucrare a produselor lactate, după modelul lăptăriilor domeniale.
Prelucrarea produselor în aceste asociaţii se făcea în atelierele proprii,
aproape fiecare dintre ele dispunând de separatoare de lapte şi instalaţii
pentru prepararea untului, smântânii şi brânzei. Mai târziu, în anul 1904
aceste cooperative se unesc într-o Centrală de lapte cu sediul în Timişoara,
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înfiinţată de către Asociaţia Agricultorilor din Banat63. Scopul acestei
centrale era acela de a sprijini cooperativele de lapte să depăşească
momentul de criză apărut în funcţionarea lor, datorită scăderii alarmante a
producţiei de lapte în cadrul gospodăriilor ţărăneşti, determinată atât de
furajarea insuficientă a animalelor în condiţiile de secetă ale perioadei 19041907, cât şi lipsei posibilităţilor de valorificare a produselor. În această
situaţie, au fost înfiinţate şi cooperativele de creştere a animalelor de rasă,
dar şi asociaţii care asigură păşunatul în comun al animalelor. În 1910 a fost
înfiinţată, la Giulvăz, o societate pe acţiuni pentru exploatarea raţională a
păşunilor, apoi la Giarmata.
Declanşarea primului războiu mondial, în vara anul 1914 a adus un
şir de suferinţe şi privaţiuni populaţiei din Banat, fără deosebire de
naţionalitate. Un foarte mare număr de bărbaţi din toate localităţile sunt
mobilizaţi şi trimişi pe câmpurile de luptă, în timp ce campaniile de
rechiziţionare a produselor agricole se desfăşurau fără încetare, familiile de
ţărani rămânâd adeseori şi fără strictul necesar. Autorităţile revin mereu cu
noi ordonanţe, prin care dispun aspre pedepse împotriva celor care
ascundeau produsele agricole şi refuzau să le predea statului64. Toţi bărbaţii
peste 21 de ani sunt chemaţi în armată. Giarmata anunţă 170 de decedaţi şi
dispăruţi în timpul primului război mondia, dintre care şi 5 români. Lor li sa ridicat un frumos monument ăn faţa bisericii catolice în anul 1928.
Monumentul a fost întreţinut de Reuniunea femeilor germane din comună.
În urma războiului comunele germane din Banat iau copii din Germania şi
Austria. Ajută şi Giarmata. Tot mai dese emigrări în America.
Marea Unire şi perioada contemporană.
Svabii, dupa 1918, şi-au declarat loialitatea faţă de noul stat român
cu ezitări. Ei ar fi dorit să rămâna în acelaşi stat cu şvabii de pe Dunare, dar
acest lucru nu mai era posibil: noile graniţe stabilite după razboiul mondial
ţineau seama de populaţiile majoritare în aceste regiuni-românii, maghiarii
sau sîrbii. În urma Marii Unirii, de la 1 decembrie 1918, în toate ramurile
social-economice s-a înregistrat un curent novator fiind adoptate o serie de
măsuri menite să contribuie la dezvoltarea societăţii româneşti. Printre
acestea se numără şi legiferarea reformei agrare, în iulie 1921, act ce
răspundea unor imperative ale vremii, printre care refacerea economiei
naţionale şi implicit accelerarea dezvoltării ei.Tocmai de aceea, analizarea
Lajos Kakucs, Contribuţii la istoria agriculturii în Banat. Secolele XVIII-XIX, Timişoara,
Ed. Mirton, 1998, p. 178-180.
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evoluţiei agriculturii româneşti interbelice nu se poate face decât prin prisma
urmărilor pe care le-a avut legile agrare din iulie 1921 şi aceasta cu atât mai
mult cu cât este vorba de cea mai radicală, reformă agrară, dintre cele
înfăptuite, în vreo ţară a Europei, după primul război mondial
La împroprietărire aveau întâietate invalizii şi văduvele de război iar
în fiecare categorie oamenii în vărstă, cei cu familie numeroasă şi cei ce
aveau gospodării întemeiate. În caz de egalitate de condiţii între îndreptăţiţi
din aceaşi categorie se proceda la tragere la sorţi65.
În anul 1921 s-a reuşit să se aplice reforma agrară şi la Giarmata.
Legile agrare din vara anului 1921 au determinat însemnate schimbări în
structura funciară, reducând într-o masură considerabilă marea proprietate
din ţara noastră, permiţând, totodată înzestrarea unui număr însemnat de
gospodării ţărăneşti cu pământul absolut necesar existenţei.
.
Reforma agrară din 1921 nu a satisfăcut cu pământ pe toţi ţăranii, nu
a asigurat creditele necesare pentru achitarea terenurilor primite la
împroprietărire şi îndeosebi pentru procurarea inventarului agricol.
Prezentăm mai jos un tabel cu situaţia aplicării reformei agrare din
anul 1921 în Giarmata
Comuna
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Populaţia
pe
naţionalitaţi în
1934
%

423
8,2%
4557
89,1%
134
2,5%

Unguri
4
0,92%
Sârbi
Alţii
-

-

-

Spre deosebire de celelalte comune sau de alte locuri din Banat,
trăiau în Giarmata din 1945 mai mulţi meşteşugari, zilieri decât chiaburi.
Din circa 900 de gospodării erau 52 de familii de chiaburi cu mai mult de 32
de câmpuri şi de podgorii, 180 de ţărani mijlocii şi circa 670 de meşteşugari,
zilieri. Dar până şi printre meşteşugarii din Giarmata erau foarte puţine
familii care să nu aibă o casă cu grădină, o pătrime dintr-un câmp (sesie) sau
podgorie proprie. Majoritatea aveau şi o vacă.
Primăvara, vara şi toamna putea fiecare trăi în Giarmata, deaoarece
locurile de muncă erau suficiente. Datoria capului familiei era să facă
provizii pentru iarnă, care era lungă şi grea. Cei mai săraci erau zilierii, care
nu deţineau pământ, ci doar o gradină mică, sau nici măcar atât. Din salariul
lor mic abia dacă reuşeau să facă provizii pentru iarnă. Iarna se mai
descurcau tăind lemne în pădure.
Dintre meşteşugarii -zidari şi dulgheri-, majoritatea puteau fi gasiţi
pe şantierele din Timisoara. Însă şi fetele şi femeile mai dădeau o mână de
ajutor pe şantiere. Până la primul razboi mondial se mutau majoritatea
muncitorilor în oraş în timpul săptămânii iar sâmbata se întorceau acasa.
Luni trebuia să se trezescă de dimineaţă, pentru a fi la timp la lucru. În anii
20 mergeau baieţii şi bărbaţii aproape zilnic cu bicicleta, femeile în schimb
cu autobuzul sau trenul. Dar munca pe şantier era sezonieră. Pe timp de
iarnă erau toţi acasa şi răbdau, deoarece nu exista nici o plată de şomaj. Se
vindea vinul din rezerva proprie iar femeile făceau troc cu ouă, găini, lapte
şi brânză. Totuşi erau fericiţi şi nu pierdeau nici o ocazie să mergă la
jocurile de carţi sau balurile organizate.Un pic mai bine le mergea
meşteşugarilor individuali- fierar, lăcătuş, croitor, pantofar, templar, rotardeaorece aceştia puteau lucra în tot timpul anului. Printre aceştia se număra
şi bărbierul, care mergea miercurea si duminica din casă în casă pentru a
bărbierii şi a tunde barbaţii. Ţăranii mijlocii, care întreţineau 3-4 cai,
atinseseră deja o anumită bunăstare. Majoritatea negustorilor, care deţineau
o mica afacere, erau egali acestora. Cei prosperi se numeau chiaburii care
aveau mai mult de un câmp (o sesie) şi podgorii. Dar asta nu însemna că
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puteau sta cu mâna în sân. Ei trebuiau să muncească împreun cu familia şi
servitorii pentru a-şi păstra statutul. Pentru munci de câmp urgente erau
angajaţi zilieri. Tractorul si cosaşul însemnau o usurare mare.
Printre intelectuali erau doctorii, farmacistele, veterinarii şi aveau o
situaţie bună. Profesorii nu aveau un salar prea mare. Însă majoritatea mai
aveau a doua meserie, gen contabil sau deţineau pământ şi podgorii.
La sfarsitul anilor 20 s-au dedicat unii ţărani cultivării legumelor.
Nimeni nu se ocupa în special de creşterea porcilor. Unii ţărani creşteau
până la 10 porci, pe care îi vindeau apoi iarna.Multi tineri din Giarmata au
invatat dupa primul razboi mondial meserii tehnice, lucrand apoi in
Timisoara. Multe fete lucreaza in fabrici de textile: filatura, tricotaje si
tesatorie66.
Românii au venit în Giarmata în cursul timpului din diferite sate din
judeţul Timiş şi Arad, venind ca slugi la locuitorii germani din comună.Aici
s-au căsătorit şi-au întemeiat familii şi primind locuri de case la marginea
comunei, s-au stabilit aici.Cel mai bătrân dintre ei, în anii 50 a fost Nicolae
Lazăr, originar din Corneşti67.
Începând din 1928 Germania şi-a urmărit interesele politice şi
economice într-un mod mai active, în raport cu România.. Această
schimbare a influenţat toate aspectele relaţiilor româno-germane. Doar în
această perioadă soarta minorităţii germane a devenit un subiect în relaţiile
bilaterale. Partea germană nu doar că a oferit un suport financiar modest
organizaţiilor culturale şi religioase ale acestei minorităţi dar într-o oarecare
măsură i-a oferit şi sprijin politic. Ca o altă modalitate de a se implica în
interesele minorităţilor din afara Germaniei, Republica de la Weimar a
încercat să se prezinte ca protector al organizaţiilos minorităţii etnice
germane.
Germania a jucat şi un rol activ în conflictele interne ale minorităţii
germane din România, şi a sprijinit din punct de vedere financiar crearea
unei mişcări naziste din interior. În perioada anilor ’30 Berlinul a reuşit să-i
aducă pe etnicii germani români sub controlul său68.
Apropierea sovieto-germană exemplificată de Acordul RibbentropMolotov (23 august 1939), căderea Franţei în iunie 1940 şi pierderile
teritoriale umilitoare ale României din aceeaşi vară au constituit stimulente
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pentru o relaţie mai apropiată cu Germania. Se poate argumenta că suma
opţiunilor aflate la dispoziţia guvernului român în 1940 se diminuase. După
pierderea Basarabiei în beneficiul Uniunii Sovietice în iunie 1940, guvernul
român a privit Germania ca pe un apărător contra revizionismului ungar şi
bulgar. Însă speranţele României de a obţine protecţia Germaniei nu s-au
îndeplinit, deoarece Hitler a sprijinit revendicările teritoriale bulgăreşti şi
ungureşti contra României69.
Trecerea de la protecţia franco-britanică la cea germană s-a produs
chiar dinainte de sfârşitul lui martie 1940 – cu trei luni înainte de
înfrângerea Franţei – din cauză că guvernul României îşi pierduse
încrederea în victoria aliaţilor. Ca simbol al acestei schimbări fundamentale,
guvernul român a semnat un acord petrolier cu Germania după luni de
negociere. De-a lungul războiului, România şi-a păstrat suveranitatea
statală, dar s-a angajat într-o relaţie de dependenţă tot mai strânsă faţă de
noul aliat, care la început a părut zdrobitor de puternic. România a furnizat
materii prime şi şi-a pus armata la dispoziţia Germaniei, prin aceasta
contribuind la menţinerea în funcţiune a maşinii de război germane.
În plus, Germania nazistă a insistat pentru semnarea de către
România a unui acord ce garanta o autonomie lărgită minorităţii germane
din România. Astfel, etnicii germani au reuşit să edifice un mic stat în
interiorul statului. Această entitate teritorială de facto a fost construită direct
de către Reich şi a urmat modelul nazist; iar în 1943 România a fost
constrânsă să permită etnicilor germani să intre în Waffen-SS în loc să fie
recrutaţi în armata română70. Multi soldaţi din Giarmata au fost încadraţi în
trupele germane, în urma înţelegerii dintre România si Germania din mai
1943. Pentru aceşti aşa numiţi “voluntari” existau două variante: armata
română sau cea germană. Majoritatea s-au lasat convinşi de identitatea
naţională şi ispita unor condiţii mai bune. Au fost împarţiţi diferitelor
departamente SS ai armatei germane.
Catastrofa regimului nazist şi consecinţele politicii sale şi ale celui
de-al II-lea război mondial au zguduit şi existenţa minorităţii germane din
România. Capitularea României în august 1944 şi intrarea Armatei
Sovietice în România au însemnat pentru mii de etnici germani refugiul.
Locuitorii unor sate întregi din Banat s-au regăsit ca refugiaţi în coloane
69

Constantin Iordan, La neutralité dans le sud-est europeennes (1939-1941). Le cas de la
Bulgarie et de la Grece. Quelques reperes, Revue des Etudes Sud-Est Europeennes 3
(1991), p. 171.
70
Vasile Ciobanu, Contribuţii la cunoaşterea istoriei saşilor transilvăneni 1918-1944,
Sibiu, Editura Hora, 2001, pp. 236-264.

203

lungi care se îndreptau spre Vest. Pentru mulţi care rămăseseră în România
a început, din ianuarie 1945, deportarea în Uniunea Sovietică
În timpul celui de al doilea război mondial au murit şi dispărut 210 locuitori
din Giarmata. În perioada 1944-1947, din Giarmata femeile şi bărbaţii
capabili de muncă sunt deportaţi în Rusia. Numărul exact rămâne
necunoscut. Numărul decedaţilor pe timpul deportărilor: 130.
În ianuarie 1945 au avut loc deportările germanilor din România,
mai precis au fost duşi în Donbas 75000 dintre ei, la reconstrucţia economiei
sovietice. Au fost aleşi în funcţie doar de vârsta şi de puterea de muncă,
pentru că apartenenţa politică aproape nu conta. O parte erau într-adevăr
foşti membri ai „grupului etnic german”, pro-hitlerist, dar majoritatea erau
oameni simpli, fără angajamente politice, care nu aveau decât vina de a fi
fost germani. Au murit o cincime în detenţie, iar restul s-au întors în
România abia după cinci ani, într-un grad maxim de epuizare şi
inaniţie.Munca silnică pentru femei şi bărbaţi în Uniunea Sovietică a început
la 14 ianuarie 1945. Mame au fost despărţite de copii lor, bărbaţii de femei
şi tinerii de 17 ani de părinţi. Doar câteva mame cu copii nou născuţi au fost
cruţaţi. Deportaţii au trebuit sa lucreze în condiţii neumane în mine, la
construirea străzilor şi în agricultură. O parte din supravieţuitori s-au întors
în 1949. Soldaţiilor căzuţi în captivitate după capitularea Germaniei la 8 mai
1945 nu le-a mers mai bine. Captivitatea a fost deosebit de grea în Uniunea
Sovietică şi în Jugoslavia. Ultimii prizoneri din Giarmata au fost eliberaţi
din Jugoslavia şi trimişi în Austria sau Germania în 1949; cei din Rusia s-au
întors abia în 1952.
În timpul celui de-al doilea razboi mondial s-au inregistrat 205
soldati, provenind din Giarmata, morţi sau pierduţi. În anii 1947 si 1948 au
murit doi barbaţi din Giarmata, făcând parte din legiunea franceza, în
Indochina. Înca 3 locuitori au murit din 1946 până în 1952 în lagarele de
internare, respectiv în minele din Anina. Din pricina bolilor aduse din
deportările din Rusia au murit 129 de locuitori în Giarmata, dintre care 29
fete şi femei. Trei oameni au fost omorâti de catre soldaţii sovietici in 1944,
1945. O femeie a murit in 1952 din cauza abuzului din partea unor soldaţi
sovietici.
Unii locuitori ai Giarmatei au fost afectaţi deosebit de grav de razboi
şi de anii care l-au precedat. În 3 familii au murit câte 3 fraţi iar în 13 familii
au murit câte 2 fraţi. În doua familii au murit tatăl şi fiul iar în 3 familii a
murit barbatul si soţia în Rusia. În o familie au murit ambii fii iar tatăl şi-a
pierdut viaţa în lagarele din Rusia. O familie şi-a pierdut un fiu în razboi si
pe celalalt în timpul deportarii. Foarte tragică este soarta fratilor Josef si
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Nikolaus Wildau, care au murit impreuna cu soţiile lor Margareta si Barbara
in Rusia, lăsând 3 copii minori acasa. În două familii a murit tatăl şi fiul iar
în alte două tatăl şi fiica. O familie şi-a pierdut fiul si fiica în timpul
deportării acestora în Rusia71.
Mulţi dintre locuitorii Giarmatei care au luptat în armata germana,
au rămas după al doilea război mondial în Germania, deorece situaţia
politică din România parea foarte nesigură. Deasemenea multe femei
bolnave, copii şi tineri au fost trimişi în Germania după deportarea din
Rusia, o mare parte rămânând acolo.
Prin exproprierea proprietăţii agricole în urma reformei agrare din martie
1945, au fost loviţi nu numai ţăranii, ci şi zilierii şi meşteşugarii. Ţăranii
care nu învăţaseră nici o meserie nu mai puteau acuma să-şi găsească altă
sursă de venit. Aşa că au lucrat ca zilieri în construcţii, în fabrici,la fermele
statului şi din anii 50 şi în economia colectivă.
Însă nu numai deţinătorii de pământuri au fost dezavantajaţi de
reforma agrară. Ea a atins şi nervul vieţii poporului svabesc şi a Banatului.
Au fost făcute învestiţii în fermele statului şi apoi în economia colectivă. Li
s-au pus la dispoziţie maşinării moderne. Planificarea greşită şi degenerarea
economiei au dus Banatul, care era grânarul Europei, într-o criză. Urmările
le duc azi locuitorii României.
Nici meşteşugarilor individuali nu le-a mers bine în anii 50. Aceştia
au fost obligaţi la cooperative sau să renunţe la meserie. Calitatea nu s-a
îmbunătăţit, în pofida uneltelor moderne iar preţurile nu au scăzut72.
Mulţi români au venit în calitate de colonişti după 1945, ca urmare a
aplicării legii agrare. Originari sunt din Bucovina, Basarabia, Dobrogea şi
părţile Sibiului. La un moment dat au fost 350 de familii. În anul 1952 au
început să plece, fiind un adevărat exod, încât au mai rămas vreo 100 de
familii. Începând cu anul 1953 o parte s-au întors şi au venit şi alţii ca
muncitori73.
Perioada dintre 23 august 1944 şi 30 decembrie 1947, este o
perioadă deosebit de complexă şi contradictorie şi se caracterizează printr-o
luptă disperată şi inegală dintre forţele politice părăsite de istorie, care
încearcă să-şi apere pozitiile şi forţele favorizate de conjunctura politică şi
militară şi care tind să destrame această societate şi să preia puterea. Cele
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dintâi măcinate de incertitudini sunt obligate să rămână în defensivă, în timp
ce forţele favorizate câştigă teren, treptat dar sigur, conducându-se după un
plan de perspectivă, riguros elaborat. Opoziţia partidelor tradiţionale este, de
fapt tolerată din raţiuni dictate de situaţia internaţională, în virtutea unor
clauze din convenţiile dintre aliaţi şi sovietici.Existenţa ei va fi curmată
definitiv odată cu autodizolvarea Partidului Naţional Liberal şi mai ales
odată cu judecarea şi condamnarea, în noiembrie 1947, ai principalilor
conducători ai Partidului Naţional Ţărănesc.La 30 decembrie 1947 regele va
fi silit să abdice, nemaiavând în jurul său nici o forţă politică şi nici o
personalitate cu autoritate, care să se opună cu succes detronării. Cu
detronarea regelui se prăbuşeşte ultimul stâlp al vechii societăţi.
Imediat după război sub presiunea directă a trupelor sovietice de
ocupaţie se instaurează regimul comunist, cu consecinţe contradictorii şi
asupra satului Giarmata. Teroarea fizică şi psihică dezlănţuită asupra
populaţiei, cotele mari de produse agricole impuse au avut ca efect sărăcirea
şi exasperarea ţăranilor, pentru a se putea înfăptui mai uşor colectivizarea
agriculturii. La toate acestea se mai adaugă deportările în Uniunea Sovietică,
fenomen ce a afectat negativ viaţa locuitorilor din sat.Pentru etnicii germani
din România, în general începeau decenii dificile, pline de lipsuri. Deşi au
profitat de măsurile generale de liberalizare din anii şaizeci, presiunea
asimilării a crescut totuşi asupra minorităţilor. Tendinţele de emigrare au
devenit tot mai clare, şi datorită condiţiilor economice din ţară.
În Giarmata exista, mai ales între cele două războaie mondiale, o
viaţă de asociaţii activă. Urmează partidele, uniunile si asociaţiile care au
fost active până în 1944, în ordinea în care au fost infiinţate: Clubul
vânătorilor, pompierii voluntari, asociaţia meştesugarilor, capela de muzică,
ascociaţii bancare, clubul cititorilor, a muncitorilor (socialdemocraţi), a
femeilor germane catolice, clubul de sport, Partidul german al Romaniei,
Tinerimea germană, Echipa germană.
După al doilea razboi mondial au fost desfiinţate toate partidele,
cluburile, organizaţiile şi asociaţiile. Doar partidul comunist mai avea ceva
de zis, dar acesta nu avea membrii germani în Giarmata. Abia în 1948 le-a
fost permis din nou germanilor să se afirme politic in comitetul antifascist şi
în organizatia “Frontul Plugarilor.” Însa doar puţini s-au implicat. Nu a
durat mult, şi partidul social democrat a fost din nou permis. I s-au alaturat
mulţi foşti membrii ai clubului muncitorului, dar şi comercianţi, intelectuali
şi alţii. Aceştia sperau că pot să mai salveze ceva pentru ei însăşi şi pentru
popor. Însă nimeni nu a bănuit că partidul social democrat se va uni cu
partidul comunist, creând astfel Partidul Muncitoresc Român (PRM).
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Începand cu 1948 au putut şi tinerii să devină membrii in Uniunea
Tineretului Munictoresc. (UTM)74.
În perioada comunistă şi Giarmata a urmat calea impusă de autorităţi
şi anume colectivizarea agriculturii, crearea de ferme de stat, câteva, chiar
cu rezultate notabile.
Sistemul socialist şi epoca din 1947 până-n 1989 a fost pentru locuitorii din
Giarmata o perioadă dramatică, plină de contradicţii: colectivizarea,
alienarea sentimentului tradiţional de proprietate al ţăranului, schimbările
produse în mentalitatea şi munca sa, întreţinute de autorităţi, au afectat
puternic fiinţa ţăranului bănăţean şi ale căror consecinţe se întrevăd pregnant
şi astăzi. La acestea se poate adăuga, stilul găunos şi demagogic al
discursului politic, folosit pentru a cosmetiza viaţa satului, apoi practica
raporturilor false privind producţia agricolă.A însemnat, în acelaşi timp
eradicarea analfabetismului, înbunătăţirea asistenţei medicale, dreptul la
cultură, dreptul la muncă învăţământ gratuit la toate nivelele, electrificarea
satelor, ce a dus la o relativă creştere a nivelului de trai. O consecinţă a
industrializări masive a fost exodul tineretului din sat spre oraş la studii şi
muncă, care a avut drept urmare scăderea relativă a populaţiei tinere.
Propaganda împotriva biserici, ateismul practicat în şcoli şi societate au
privat populaţia României de o educaţie religioasă sănătoasă, efecte care se
resimt şi astăzi în comportamentului moral al oamenilor.
Evenimentele din decembrie 1989 au deschis noi perspective în
istoria românilor, perspective generoase în intenţii, dar pe care le zdruncină
şi compromite realităţile cotidiene. Cerinţele vieţii în noul sistem dă naştere
la o sumedenie de probleme pentru care nu prea suntem pregătiţi să le
rezolvăm atât la nivel de stat cât şi la nivel de individ. Totuşi, optimişti ca
tot românul, considerăm că este un bun început şi prin eforturi colective,
responsabile, vom împlinii dezideratele exprimate în decembrie 1989.
Regimul nou al proprietăţii asupra pământului, adică trecerea de la regimul
colectiv la regimul privat a creat şi creează noi probleme locuitorilor satului
Giarmata. Opinia noastră este că doar atribuirea de pământ ţăranilor,
indiferent sub orice formă şi în ce cantitate, fără intervenţia concretă a
statului, manifestată prin acordarea de credite avantajoase necesare
procurării utilajelor agricole, seminţelor selecţionate, fără existenţa unor
unităţi de stat (nu parcelare) rentabile, eficiente, capabile să stimuleze
competiţia pieţii şi exportul, fără stabilirea unei concordanţe juste între
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cerere şi ofertă, între preţul produselor agricole şi industriale, nu se poate
asigura progresul agriculturii de la sate.
Administraţie şi populaţie
În perioada stăpânirii habsburgice pe teritoriul Timişului de câmpie,
necuprins în zona de graniţă a imperiului, situaţia era mai complicată,
datorită ciocnirii intereselor Curţii imperiale cu cele ale nobilimii maghiare,
care pretindea poziţiile pierdute în perioada dominaţiei otomane, iar în plan
religios, interesele bisericii catolice, care desfăşura o agresivă activitate de
prozelitism, cu cele ale bisericii ortodoxe, intrată în acest timp sub
conducere sârbească. În aceste condiţii, autorităţile imperiale iau o serie de
măsuri administrative, menite să întărească statul centralist austriac.
În anul 1751, împărăteasa Maria Terezia schimbă administraţia
militară a provinciei cu una civilă, condusă de un preşedinte şi 6 consilieri.
În 1778, ea cedează Banatul Ungariei, astfel că, începând cu această dată,
se instalează aici două tipuri de administraţie: una imperială, pe zona de
graniţă şi una maghiară în restul teritoriului, unde se reinstalează
administraţia comitatensă, prin înfiinţarea celor trei comitate: Torontal,
Timiş şi Caraş, subîmpărţite în cercuri. Din judeţul Timiş făceau parte
cercurile Timiş, Sânandrei, Lipova şi Vârşeţ. Giarmata făcea parte din
comitatul Timiş, cercul Sânandrei. În secolul al XIX-lea au avut, din nou,
loc modificări în împărţirea administrativă a Banatului comitatens, prin
creşterea numărului de cercuri de la 3 la 5 în comitatul Timiş, se înfiinţează
alte cinci cercuri: Mijlociu, Ciacova, Vârşeţ, Lipova, Mureşan.
După revoluţia de la 1848-1849, Banatul este preluat din nou de
imperiul austriac, care creează o nouă formaţiune administrativă, Voivodina
Sârbească şi Banatul Timişan, care include, pe lângă Banatul comitatens,
ţinuturile Bacs şi Bodrog, precum şi unele localităţi din zona Srem, prin
aceasta intenţionându-se satisfacerea unor revendicări ale sârbilor bănăţeni
de a avea un teritoriu propriu în interiorul monarhiei habsburgice. Această
aşa-numită ţară (Land) cuprindea două districte: timişano-cărăşan şi
torontalo-bačkan, care, ulterior, s-au reorganizat în cinci asemenea
formaţiuni subdivizate în cercuri. În 1860 Voivodina Sârbească şi Banatul
Timişan este desfiinţată, fiind o construcţie artificială, greu de administrat,
încât se revine la administraţia comitatensă dintre 1846-1848. După crearea
monarhiei austro-ungare se desfiinţează şi graniţa militară cu Ardealul, iar
localităţile care formau ţinutul de graniţă au fost încorporate comitatelor.
Comitatul Timiş cuprindea 11 cercuri.
La sfârşitul primului război mondial, după destrămarea monarhiei
austro-ungare, Banatul revine României, în proporţie de două treimi şi
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Iugoslaviei, o treime, chiar dacă populaţia majoritară din această parte a
Banatului era germană. În partea românească a Banatului s-a realizat o
împărţire teritorială în judeţe, aşa cum era şi în restul teritoriului românesc.
În Banat au fost înfiinţate judeţele Timiş – Torontal, Caraş şi Severin.
Regele Carol al II-lea a înfiinţat ţinutul istoric Banat, prin unificarea
judeţelor Arad, Caraş, Hunedoara, Severin şi Timiş – Torontal. După al
doilea război mondial a urmat o nouă împărţire administrativă, pe regiuni.
Banatul a fost numit, iniţial, regiunea Timişoara, apoi regiunea Banat, până
în 1968, când a avut loc o nouă împărţire administrativă, în judeţe,
teritoriului bănăţean revenindu-i judeţele Arad (parţial), Timiş şi Caraş –
Severin, integral, şi o mică parte din judeţul Mehedinţi75. Giarmata făce
parte din judeţul Timiş, fiind reşedinţă de comună.
Populaţia.
Date autentice privind numărul locuitorilor din Giarmata avem, doar
din timpul stăpânirii habsburgice, care cu rigoarea cunoscută au făcut
primele conscripţii:
1839. 3161 locuitori, 2954 rom-catolici, 180 ortodocşi,1 evanghelist,
2 reformaţi, 24 izraeliţi.
1850. 3306 locuitori, 3080 rom-catolici, 196 ortodocşi, 5
evanghelişti, 25 izraeliţi.
1860. 3880 locuitori,.
1870. 5123 locuitori,, 4230 rom-catolici, 1 gr-catolic,305
ortodocşi,50 evanghelişti, 37 evrei.
1890. Făcea parte din comitatul Timiş, districtul Timişoara, era
reşedinţă de comună şi avea 5607 locuitori, 5166 germani, 312 români, 94
maghiari, 25 sârbi, 2 slovaci, 1 croat, 4 alte naţionalităţi.
1900. 5322 locuitori.
1910. 5267 locuitori.
1921, Făcea parte din judeţul Timiş-Torontal, plasa Timişoara, era
reşedinţă de comună şi avea 5169 locuitori.
1930. 5184 locuitori, 4647 germani, 406 români, 120 maghiari, 11
alte naţionalităţi76.
1935.Făcea parte din judeţul Timiş-Torontal, plasa Chişoda, era
reşedinţă de comună şi avea 5114 locuitori

Ion Haţegan, Habitat şi populaţie în Banat (secolele XI-XX), Timişoara, Ed. Mirton,
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1956. Făcea parte din regiunea Timişoara, raionul Timişoara, şi era
reşedinţă de comuna.
1966. Făcea parte din regiunea Banat, raionul Timişoara, era
reşedinţă de comuna şi avea 5206 locuitori.
1972. Făcea parte din judeţul Timiş, era reşedinţă de comună , avea
5281 locuitori, aparinându-i şi localitatea Cerneteaz cu1200 locuitori, în
total 6481 locuitori.
2008. Face parte din judeţul Timiş, este reşedinţă de comună.
Populaţia comunei la 1 ianuarie 1998 este de 5506 locuitori, din care
2702 barbaţi şi 2804 femei, structuraţi pe urmatoarele categorii de vârstă:
- între 0 - 18 ani 35,9%;
- între 19 - 62 ani 52,2%;
- peste 59 ani femei şi peste 63 ani barbaţi 11,9%.
Rezultatele definitive ale recensamântului din 1 ianuarie 1992, arată
o populaţie de 5162 locuitori în comuna Giarmata. Componenţa etnică a
comunei este urmatoarea:
- români 94,3 %
- maghiari 2,0 %;
- germani 1,6 %
- alte nationalităţi 2,1%.
La recensământul din 2002, satul Giarmata avea 4.405 locuitori, din
care numai 21 de germani şi 4.279 români.
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O filă ruptă din istoria localităţii Bocsig
Teodor Pătrăuţă
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
Rândurile de mai jos se vor a fi şi un:
Protest împotriva tăierii arborilor seculari (castani) din curtea
castelului Alexandru Karagheorghevici (actualmente Şcoala cu clasele
I-IV) din Bocsig de către oficialităţile comunei în data de 08.04.2016
a.c., arbori frumoşi, arbori ai toamnelor veşnice pentru toţi copiii
Bocsigului.
Cunoaşterea trecutului a fost o preocupare a oamenilor din toate
timpurile şi din toate locurile. Şi asta nu numai pentru că trecutul este
„învăţătorul prezentului şi al viitorului” ci şi pentru că, întreaga cunoaştere a
trecutului face parte din năzuinţele vitale ale omenirii.
Oamenii care au trăit şi trăiesc în localitatea Bocsig, judeţul Arad, au
conştiinţa că vieţuiesc într-o zonă marcată de istorie şi acoperită de un
frumos veşmânt al tradiţiilor folclorice populare.
Se spune pe drept cuvânt că cel care a băut odată apă din Bocsig se
reîntoarce mereu şi mereu. La fel cel care poposeşte în Bocsig, chiar şi
numai pentru câteva ore, are bucuria de a cunoaşte oameni mândri de istoria
locurilor în care trăiesc şi trudesc, fericiţi de viaţa când bună, când mai puţin
bună, dar frumoasă şi prosperă, într-o localitate clădită pe temelia pusă de
vrednicii lor înaintaşi.
Atunci când vorbesc despre localitatea lor, bocsiganii se umplu de o
îndreptăţită mândrie, pentru că aceste locuri au fost călcate de vrednici
înaintaşi, frumuseţile locului fiind doinite şi de frumoasele păduri (bogate
„cândva” şi acum tot mai mici) şi cântate de apele Crişului Alb.
Localitatea Bocsig, ca de altfel şi celelalte localităţi din jurul său,
inclusiv Ineul, a avut o istorie zbuciumată, măcinată de o serie de
evenimente, evenimente care i-au marcat existenţa, credem milenară.
Scriu despre localitatea Bocsig, nu numai că sunt un fiu al său, ci şi
pentru a-mi aduce modesta contribuţie la istoria acestor meleaguri frumoase
încărcate de istorie şi vise, fiind plin de mândria vieţuirii pe aceste
meleaguri.
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Localitatea Bocsig se află într-o zonă de deschidere, o adevărată
poartă a Ţării Zarandului şi totodată închisă în parte de ramificaţiile
deluroase ale Munţilor Codru-Moma şi ale Munţilor Zarandului, iar în
partea de est pe o mică porţiune de Munţii Bihorului.
Câmpia Crişului Alb, cunoscută ca o câmpie mănoasă şi bogată se
întinde spre vestul localităţii, pe aliniamentul Mâsca – Beliu, iar spre sud,
zona în care dăinuie Bocsigul se întinde de la poalele podgoriei arădene
Mocrea-Radna, până la graniţa de vest a ţării.
Localitatea Bocsig se află, de altfel, în Depresiunea Zarandului, la
interfaţa dintre terminaţiile piemontului şi culoarul marcat de subsidenţa
activă între Pădurea Rovina, Crişul Alb, Canalul Morilor şi Teuz.
Bocsigul este situat central-nordic în judeţul Arad, pe cursul inferior
al râului Crişul Alb, râu care-i brăzdează câmpia şi oraşul Ineu la vest, iar la
nord Beliu, la est Bârsa.
Drumurile care străbat localitatea sunt nemijlocit legate, de vremuri
imemoriale, de traseul Arad-Oradea, via Tinca şi accesul pe valea Crişului
Alb, pe Sebiş- Gurahonţ – Hălmagiu- Brad şi totodată şi prin asigurarea cu
vestul european, prin Chişineu-Criş.
Localităţile cu care Bocsigul se învecinează sunt: la nord Beliu, la
vest Ineul, la sud-est Şilindia, la est Bârsa.
Teritoriul pe care se află astăzi localitatea Bocsig şi hotarele sale din
împrejurimi a fost pe vremuri un golf al Mării Pannonice. Odată cu ridicarea
munţilor laterali, Carpaţii, Alpii Dinarici şi Marea Pannonică a fost umplută
cu materiale provenite şi aduse din erodarea munţilor şi a dealurilor din jur.
Terenul este format din straturi cu dimensiuni variabile suprapuse,
de la părţi grosiere până la părţi fine. Pânza freatică se află la mică
adâncime, aproape de suprafaţă.
Se cunoaşte că din punct de vedere geologic terasa Crişului Alb
conţine material de natură lutoasă, zona de câmpie fiind dominată de loess.
Formaţiunile geologice sunt formate din 3 depozite.
Credem că, având în vedere frumuseţea acestei localităţi, brăzdată de
două ape curgătoare – Crişul Alb cu meandrele sale, Teuzul – dar şi de
câmpia mănoasă şi păduri bogate, au făcut ca imobilul cunoscut sub
denumirea de castelul Karagheorghevici să ajungă în posesia familiei regale
a Serbiei – Alexandru Karagheorghevici. Istoria acestui imobil este una
destul de veche dar extrem, extrem de interesantă.
Merită să fie consemnate câteva fapte din istoria zbuciumată a acelor
vremuri.
La originea lui a fost conac moşieresc, construit fiind la începutul
secolului al XIX-lea.
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Cel dintâi proprietar cunoscut cu nume al castelului a fost moşierul
maghiar Francisc Laszlo, care la 17 iulie 1821, devine stăpânul moşiei
Tămand1, moşie foarte întinsă. Din dragoste pentru aceste pământuri şi din
dorinţa vie de a–şi gospodări cât mai bine moşia, în anul 1824 donează o
suprafaţă de pământ de 70 de hectare, pentru construirea vetrei unui sat în
jurul conacului, urmând să fie comasate cele 4 sate din jur: Bocsig, Tămand,
Ercăşeu şi Cantratău, care era înconjurat de pădure. Data de 18 aprilie
1824, dată memorabilă pentru bocsigani, este data în care s-a născut
actuala vatră a satului Bocsig, conacul fiind centrul localităţii, aşa cum de
altfel este şi în prezent; avea o importanţă majoră. Comasarea satelor a
durat până în anul 1829. Satele au fost aşezate după cum urmează: pe uliţa
Cotîrcani au fost aşezaţi iobagii veniţi din Ercăşeu care au avut două uliţe.
Apoi au fost aşezaţi iobagii veniţi din Bocsig, ocupând 3 uliţe, până la uliţa
în dreptul Primăriei şi al fostei cooperative agricole. Apoi pe două uliţe au
fost aşezaţi cei veniţi din Contratău. În bugeac au fost aşezaţi o parte din
locuitorii din Chiş-Tămand şi anume familiile cu numele: Copil, Rus etc.
Datorită faptului că, condiţiile de viaţă ale iobagilor au fost mai bune sub
aceste moşier, au făcut ca mulţi iobagi să se mute în Bocsig.
În registrele matriculare se află consemnate venirea în Bocsig a
următoarelor familii: familia Pătrăuţă şi Butaru au venit din Vidra; familia
Zgărdău din Căpruţa de pe Mureş; familia Bucatos din Cuied. Familiile
Gubaş, Feier şi Miclăuş au venit dinspre Ineu. Familia Corbu a venit în
Bocsig din satul Drăgăneşti de lângă Beiuş. Familia Zapota a venit din
Cuied etc. Din contopirea celor 4 sate, Bocsigul a devenit comună2. Cel mai
vechi sigiliu al comunei datează din 1838 şi are pe el inscripţia în limba
maghiară. Notariatul era la Mânerău. În 1860, sigiliul notariatului avea
inscripţia: „ Monyor jegyzoi Allas”. Moşierul Ferenc Laszlo a procurat
pentru primarul comunei un baston cu capătul de argint pe care scrie: „Biroi
hivatal 1843, evi, martius, no. 19”. Bastonul s-a păstrat până prin 1945 când
s-a pierdut. S-a putut păstra însă fotografia acelui baston.
Moşierul Ferenc Laszlo a alcătuit planul comunei cu străzi
perpendiculare, grădini egale de 24 acri fiecare, având în longitudinal 3
străzi şi anume: Uliţa Drumul Mare care în 1855 cuprindea 70 de numere
de casă, Uliţa Mare care avea 79 de numere, Uliţa de Margine cu 52 de
numere şi Uliţa Bugeac cu 29 de numere. În total existau în Bocsig 240 de
numere cu 502 bărbaţi, 550 femei, 21 bărbaţi ţigani şi 18 femei ţigance.
1
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Totalul populaţiei din Bocsig era în 1855 de 1091 suflete. După aceeaşi
conscripţie, în anul 1869 în comună erau 240 de numere, 523 bărbaţi, 528
femei fără ţigani. Total: 10513.
Un alt eveniment însemnat în viaţa iobagilor din Bocsig a fost
desfiinţarea iobăgiei. După istoricul maghiar Somogyi Gyula, în timpul
revoluţiei din 1848-1849, soţia lui Lajos Kossuth a stat ascunsă în casa
moşierului Laszlo. De aici, în 1849 a plecat tot în mod clandestin la Sebiş,
de unde la intervenţia reginei Victoria a Marii Britanii la curtea habsburgică
din Viena a fost graţiată şi a putut pleca în Italia, la soţul ei.
În 13 august 1849, populaţia iobagă din Bocsig s-a răsculat
împotriva moşierului Ferenc (Francisc) Laszlo şi a comerciantului evreu
Ransburug Moricz, care deţinea o cârciumă în sat, dând foc jirezilor de
furaje, prădând conacul şi cârciuma. Pagubele pricinuite moşierului Laszlo
au fost de 42 135 florini4. Francisc Laszlo şi Ransburug Moricz au euşit să
fugă fără să fie maltrataţi, făcând însă plângere. În consecinţă, prin
judecarea de către Tribunalul Crăiesc din Oradea cu sentinţa numărul
67/1852, sunt sancţionate 7 persoane, bărbaţi şi femei din Bocsig.
Cu toate măsurile drastice de reprimare, acţiunile de jaf şi prădare a
moşierilor continuă şi după revoluţia din 1848-1849. Lotrii din aceste părţi,
în timpul revoluţiei s-au aprovizionat cu arme şi muniţie, intensificându-şi
acţiunile. Acest fapt l-a determinat pe moşierul Laszlo să îşi vândă moşia
din comuna Bocsig.
În luna decembrie 1858, principele Alexandru Karagheorghevici,
regele Serbiei, este detronat de către scupcina sârbă şi se refugiază la
Budapesta, unde soţia sa Persida acea mai multe case5. În anul 1864, Persida
Karagheorghevici cumpără de la moşierul Laszlo proprietatea sa din Bocsig,
dându-i casele ce le avea în Budapesta şi bani. Tradiţia păstrată până astăzi
în comună, menţionează că din cauza complotiştilor, trimişi de familia
regală sârbă Obrenovici, Alexandru Karagheorghevici şi familia sa au venit
în Bocsig travestiţi în haine ţărăneşti. De multe ori când trebuia să plece din
comună, era travestit în moţ ciubărar. Tot timpul fostul rege al Serbiei
umbla înarmat. În anul 1869, complotiştii trimişi de la Belgrad, au poposit la
locuitorul Baba Anton din Ineu. Acestuia, părându-i-se suspecţi, i-a îmbătat
3
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cu vin şi în stare de ebrietate au mărturisit scopul pentru care au venit.
Călare în miez de noapte, Baba Anton l-a înştiinţat pe Alexandru
Karagheorghevici despre intenţiile complotiştilor. A doua zi, intrând în
castel au fost împuşcaţi pe rând şi îngropaţi în grădina castelului. În cartea
funciară, proprietar tabular era principesa Persida Karagheorghevici.
Cercetând arhiva ambelor biserici din Bocsig s-au găsit acte din care
se poate constata că principele Alexandru Karagheorghevici era în bune
legături cu preotul unit Ioan Papp. Acesta din urmă, la ziua lui onomastică,
aranja serenade, serate, cu care ocazie Alexandru Karagheorghevici a făcut
pe seama bisericii unite din Bocsig o donaţie de 100 de florini. Din amenzi
percepute iobagilor români, numite banale, a mai donat 275 florini pentru
un fond din care trebuia să se cumpere un ceas la turnul bisericii. În
scrisorile episcopului greco-catolic de la Oradea, acesta îndrumă pe preot să
i se adreseze lui Alexandru Karagheorghevici cu titlul de „Serenisime
Principe” pentru a-i măguli orgoliul, cu scopul ca fostul rege al Serbiei să
mai doneze ceva sume pentru biserică şi procurarea ceasului care a costat
360 florini. În 1870, principele Alexandru Karagheorghevici a reparat
biserica unită pe cheltuiala sa6. Pentru biserica ortodoxă din Bocsig,
principele a donat un potir din metal obişnuit şi un sfeşnic –statuetă. Pe potir
pare să fie imprimat blazonul nobiliar al familiei princiare7.
Iniţial, principele a voit să îşi construiască un castel undeva în
apropierea actualei staţii CFR, din Bocsig Cartier, lângă fostul castel,
cumpărat după anul 1924 de localnicul Miron Butar. La scurt timp după
sosirea în Bocsig,, principesa Persida a murit şi a fost înmormântată în
cimitirul din Ineu. Murindu-i însă soţia, şi-a construit castelul pe
intravilanul cumpărat de la nobilul maghiar Laszlo. Clădirea are forma
literei „L". Faţada, partea dinspre şosea, este mai înaltă şi este dominată de
cele trei ferestre mari, boltite şi frumos decorate, care au făcut din salonul
castelului o adevărată atracţie", spun istoricii. Castelul a fost construit în
stilul neoclasic, cu elemente neorenascentiste, vizibile şi astăzi pe toate
laturile clădirii, pe brâul situat sub streşinile ei şi în exterior, menţinându-şi
forma iniţială. Castelul s-a impus, prin simplitatea sa, între clădirile din
localitate şi chiar din zonă.
Principele Alexandru şi-a adus copiii la castel, deoarece din căsătoria
cu principesa Persida au rezultat 3 copii (Arsa, Gheorghe şi Petru). Copiii
principelui Alexandru Karagheorghevici erau foarte zburdalnici şi
neastâmpăraţi. Se jucau pe aleele castelului, fiind traşi într-o căruţă cu cai.
6
7
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Cescând mari, au plecat la şcoli, pentru a-şi desăvârşi educaţia. Odată
venind în vacanţă acasă, prinţul Gheorghe a tras un glonţ de revolver asupra
tatălui său, fără a-l nimeri, urma glontelui păstrându-se ani de zile în
peretele casei. Mai târziu, prinţul Arsa jucând cărţi, împătimit fiind de
jocurile de noroc, într-o noapte a pierdut tot domeniul din Bocsig, pe care la câştigat marchizul francez Anatole de Sessevolle. Familia
Karagheorghevici a fost atunci nevoită să părăsească Bocsigul. În cimitirul
din Bocsig a mai rămas un mormânt părăsit care are la cap o cruce de
marmură, la umbra căreia îşi doarme somnul de veci principesa Persida,
mama regelui Petru al Serbiei. Dar Petru se va căsători mai târziu cu
principesa Mărioara, fiica regelui Ferdinand al României, devenind mai apoi
rege al Serbiei.
Tradiţia comunei Bocsig mai consemnează că principele sârb ajuta
oamenii nevoiaşi. La un om sărac arzându-i casa, a fost ajutat de Alexandru
Karagheorghevici cu 14 şinice de grâu şi cu lemne din pădure ca să-şi
construiască altă casă. Pentru a nu fi prădat era în bune legături cu lotrii. La
un anumit semnal al lotrilor, principele îl trimitea pe administratorul moşiei
să-i întrebe de ce au nevoie. Datorită acestui fapt, lotrii nu l-au atacat
niciodată8. Pirncipele era mult mai îngăduitor cu păşunatul porcilor prin
pădurile sale decât predecesorul său, Francisc Laszlo.
Cu totul altă fire şi comportare a avut marchizul francez Sessevolle.
Fiind arogant şi dispreţuitor, manifestând un comportament foarte dur faţă
de locuitori, de la început a avut conflicte cu lotrii şi populaţia locală , fapt
pentru care lotrii şi populaţia din comună i-au dat foc cocinilor cu sute de
porci care au ars de vii, interzicându-le slujitorilor sa intervină pentru a-i
salva. Nici după imensa pagubă suferită, marchizul francez nu şi-a schimbat
atitudinea faţă de supuşii de pe domeniul său.
Iar mai târziu, văzând că nu îşi schimbă atitudinea, i-au ucis unicul
copil lângă podul de peste Crişul Alb, în drum spre Ineu, lângă balta numită
„Sodomn”, fapt care l-a determinat să-şi vândă în anul 1881 moşia
baronului Eleş Armin, care alături de fiul său Geza, au fost ultimii moşieri
în Bocsig.
În răstimpul dintre 1880-1914, datorită influenţei pe care au avut-o
cântecele patriotice învăţate de la învăţătorul confesional Ivante Vidu,
populaţia Bocsigului a luat parte activă la luptele pentru alegerea lui Vasile
Lucaci ca deputat în Parlamentul de la Budapesta. La păscutul vitelor şi la
diferite petreceri şi serbări, tinerii din Bocsig cântau câtece patriotice ca:
Deşteaptă-te române, Trei culori, Pe-al nostru steag etc., din care cauză
8

Vasile Fenţiu, op.cit., p. 58-59.
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erau mereu în conflict cu jandarmii unguri. Ţîrlea Nicolae Cracovu, Corb
Simion al lui Branţi şi Corb Nicolae al lui Corbu au rupt steagul lui Szomos
la alegerile parlamentare din 1910, pentru care faptă au fost arestaţi şi
închişi la primărie. Populaţia comunei Bocsig, cu mic cu mare, au făcut o
manifestaţie în faţa primăriei, forţând autorităţile maghiare să-i pună în
libertate. Jandarmii unguri purtau o mare frică de bocsigani. Într-o duminică
de vară, tânărul Ardelean Onica al lui Scorţău, venind de la boi, s-a întâlnit
la capătul satului cu jandarmii unguri pe care nu i-a salutat. Un jandarm,
vrând să-l pălmuiască, acesta a scos repede briceagul şi l-a împlântat în
burta jandarmului. Arestat, tânărul este bătut toată noaptea. Dimineaţa,
eliberat ajungând acasă, fiul său cel mai mic îi descânta:
„Scovârdate late,
La tata pe spate,
De jindari-s date”.
În toamna anului 1918, pentru a se răzbuna pe toate împilările
trecutului, populaţia Bocsigului s-a răsculat, dând foc arhivei comunale şi
prădând magaziile de bucate de la castelul Karagheorghevici şi cel al
comunei. Primul care a spart uşile a fost ţiganul Macuci cu soţia sa
Veguleana, care era înarmată cu o sabie, iar cel ce a spart uşile magazinelor
a fost fierarul Ciobănaş. Printre conducătorii răscoalei a fost şi Belean
Nicolae zis Curtu.
La Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918,
au participat ca deputaţi din Bocsig: Bulzan Avacum şi Ţigan Pavel,
înfruntând urgia maghiară.
La intrarea trupelor române eliberatoare în Bocsig, care a avut loc în
ziua de sâmbătă către Paşti, în 1919, Avacum Bulzan şi preotul Papp Traian
au fost călăuzele trupelor române. La capătul comunei dinspre Mânerău,
întreaga suflare a comunei, cetăţeni îmbrăcaţi în haine de sărbătoare, cu ouă
roşii şi cozonaci, a întâmpinat trupele române eliberatoare alcătuite din
regimentul 10 vânători. Preotul Dumitru Nistor, în numele populaţiei, a
rostit un cuvânt de bun venit, spunând printre altele: „După aproape 1000 de
ani de împilări şi asupriri, visul de aur al românilor, pentru care s-a jertfit
Mihai Viteazul şi sute de mii de români, s-a împlinit acum”. Toţi cei
prezenţi, inclusiv trupele, plângeau de bucurie. A răspuns un colonel,
comandantul regimentului, spunând: „Trupele române eliberatoare au
sfărâmat pentru totdeauna jugul robiei milenare. De astăzi înainte vă veţi
bucura şi veţi cunoaşte şi voi, împreună cu tot poporul, adevărata libertate
naţională. Veţi fi stăpâni pe ogoarele voastre stropite cu sudorile şi sângele
străbunilor voştri. Fiecare român va fi împroprietărit şi îndeosebi voluntarii
care s-au înrolat sub drapelul românesc”. Popor şi soldaţi s-au îmbrăţişat şi
217

sărutat de bucurie. Soldaţilor li s-au împărţit ouă şi cozonaci. S-a încins apoi
o horă a înfrăţirii. Fiecare român purta o panglică cu tricolorul peste hainele
de sărbătoare. Alături de cântările religioase îndătinate, tineretul şi bătrânii
plângând, stând în jurul bisericii lor, cântau fără teamă cântecele lor
naţionale învăţate de la strămoşii lor.
Imediat după eliberare, sub conducerea lui Bulzan Avacum şi a lui
Marcea Nicolae Chioscău, bocsiganii au ocupat pusta Tămandului până la
Cermei, precum şi Pusta Rocsin de pe vatra fostului Contratău. Cu actul
eliberării, a început o nouă eră în viaţa lor. Lupta pentru emanciparea
naţională s-a terminat. Prin actul Unirii din 1918 a început o nouă epocă din
istoria localităţii Bocsig, de astă dată în cadrul României.
Castelul construit de familia Karagheorghevici a fost cumpărat în
anul 1926 de la familia Eles de către comunitatea sătească din Bocsig în
schimbul sumei de 750 000 de lei, spre a servi ca local de şcoală 9. Până la
construirea „Şcolii Noi” din Bocsig, aici s-au ţinut cursurile atât pentru
ciclul primar, cât şi pentru cel gimnazial, copiii învăţând în două serii,
dimineaţa şi după-amiaza. După construirea noii şcoli din localitate, castelul
– care a primit denumirea de „Şcoala Veche”, a devenit spaţiu de
învăţământ doar pentru clasele I-IV.
Castelul Karagheorghevici a fost înconjurat de un parc de o
frumuseţe rară, din acesta rămânând doar cinci arbori seculari (castani) care,
în data de 09.04.2016 a.c. au fost „puşi” la pământ de câţiva iresponsabili
pentru un trecut care mai trăia prin frumuseţea florilor de castani şi a
castanelor cu care copiii bocsiganilor se jucau la fiecare început de an
şcolar.
Tot o atrocitate privind acest castel minunat este şi faptul că i-au fost
schilodite ferestrele, de altfel au fost schimbate cu ferestre termopan, fără
valoare.
Caz unic în istoria ţării noastre în care o familie de regi a unei ţări
vecine şi prietene, vine şi trăieşte în această localitate cu întreaga sa familie,
alături de săteni mai mult de 10 ani. Credem că ar fi un act de cultură de a-l
repune în drepturi, iar Şcolii cu clasele I-IV din Bocsig să i se construiască
un local nou, modern, castelul Karagheorghevici putând fi un centru
muzeistic excelent pentru frumoasa Ţară a Zarandului.

9

Arhiva Şcolii din Bocsig.
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Tribunismul arădean la sfârşitul secolului al XIX-lea
Doru Sinaci,
Centrul Cultural Judeţean Arad
După anul 1815, ca reacţie la excesele revoluţionare de până atunci,
Statul şi Biserica introduc un control sever în ceea ce priveşte libertatea de
întrunire şi de exprimare. Prin urmare, intelectualii sunt în căutarea unor
spaţii publice, care să devină adevărate forumuri politice, iar cafenelele,
restaurantele sau redacţiile ziarelor oferă un astfel de refugiu. Treptat, aici
vor începe să se ţină conferinţe publice, reuniuni politice sau „consfătuiri
intime”, iar ziarele devin adevărate tribune ale exprimării noilor idei liberale
şi naţionale. Încetul cu încetul, saloanele aristocratice în care se făceau şi se
desfăceau marile strategii politice continentale încep să-şi piardă influenţa,
locul acestora fiind luat de noile spaţii de libertate. Acest fenomen este
prezent în toată Europa secolului al XIX-lea şi se deplasează, invariabil,
dinspre vestul, spre estul bătrânului continent. Din punct de vedere statistic,
dacă la începutul secolului al XIX-lea doar 2% dintre europeni locuiau în
cele douăzeci de oraşe care depăşeau uşor 100.000 de locuitori, la sfârşitul
secolului existau 6 aglomerări urbane cu peste un milion de locuitori, 55 cu
peste 250.000 de locuitori şi 180 cu peste 100.000 de locuitori, în total 15%
din populaţia bătrânului continent locuind în mediul urban.1 Această
dezvoltare urbană avea să ofere numeroase spaţii de libertate pentru
intelectualii europeni. Cabaretele pariziene, în frunte cu Moulin Rouge şi
Tabarin, tavernele londoneze sau cafenelele vieneze devin adevărate modele
în domeniu, fiind imitate în fiecare capitală europeană. În acelaşi timp,
reacţia intelectualilor europeni faţă de cenzură este totală, dorinţa de
libertate răbufnind efectiv la fiecare categorie artistică sau ştiinţifică în
parte. În prima jumătate a secolului al XIX-lea asistăm la una dintre cele
mai strălucitoare perioade ale culturii europene, marile mişcări filosofice,
artistice sau politice – precum romantismul, socialismul, liberalismul,
naţionalismul etc. – afirmându-se pe tot teritoriul continentului.2 Tot în
Berstein Serge, Milza Pierre, Istoria Europei, Institutul European, Iaşi, 1998, vol. 4, p.
233.
2
Charle Christophe, Intelectualii în Europa secolului al XIX-lea, Institutul European, Iaşi,
2002, p. 63.
1
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această perioadă se manifestă şi o creştere a numărului de ziare politice
independente, care aveau să facă legătura între elitele intelectuale şi popor.
Dacă în Franţa napoleoniană existau doar patru ziare la momentul 1811, în
anul 1846 intraseră pe piaţă 25 de cotidiene, cu un număr de 180.000 de
abonaţi. În Prusia existau, în anul 1845, 42 de ziare politice, iar în Anglia,
373. La Viena, în schimb, nu exista presă independentă înainte de revoluţia
de la 1848, iar în anul 1789 toate sălile de lectură fuseseră închise de frica
iacobinilor. În Ungaria primul ziar liberal independent, Pesti Hirlap, fondat
chiar de către Lajos Kossuth, avea să fie autorizat abia în anul 1841. În
scurtă vreme, acest ziar avea să ajungă la un tiraj de 5.000 de exemplare,
cifră nemaiauzită pentru această ţară.3 Încet, dar sigur, intelectualitatea
europeană se aşează în fruntea luptei politice, iar spaţiile neconvenţionale
devin adevărate tribune de exprimare a noilor idei. La Pesta, tânăra
generaţie literară radicală, condusă de către poetul Petőffi Sándor, se
întâlneşte la cafeneaua Pilvax şi promovează un program politic apropiat
idealurilor revoluţionare franceze. La Berlin, „Tinerii Hegelieni” – denumire
care îi separă de „Bătrânii Hegelieni”, aplecaţi spre dreapta – printre care
Arnold Ruge, Ludwig Feuerbach, Moses Hess, Bruno şi Edgar Bauer sau
Karl Marx, excluşi din mediile academice pentru ideile lor, frecventează
berăriile studenţeşti, dar şi redacţiile ziarelor, transformându-le în locuri
publice de dezbateri politice şi filosofice. Nici mediul universitar nu este
ocolit de opresivitatea puterii statale sau bisericeşti existente, astfel că în
ianuarie 1848 Mickiewicz, Quinet şi Michelet sunt îndepărtaţi de la College
de France, după cum fuseseră îndepărtaţi şi cei şapte corifei de la Gottingen
– Albrecht, Dahlmann, Gervinus, Iacob şi Wilhelm Grimm, Ewald şi Weber
- în anul 1837. Evident, locul de refugiu al intelectualilor şi universitarilor
persecutaţi de către autorităţile reacţionare se petrece tot în zona
neconvenţională şi pe lângă redacţiile ziarelor, cu atât mai mult cu cât şi
studenţii îi urmează, cu înflăcărarea specifică vârstei lor. Mai mult, în ultima
jumătate a secolului al XIX-lea numărul studenţilor va creşte considerabil şi
în spaţiul central-european, în Ungaria depăşindu-se cifra de 10.000.4 Acest
„proletariat cu bacalaureat” – cum îl denumea Bismarck – avea să
constituie germenul viitoarelor schimbări în ceea ce priveşte politica
europeană. Asociaţiile culturale sau sportive care se constituie în această
perioadă, mai ales pentru a suplini imposibilitatea participării directe la viaţa
3

Deak Ianos, The Lawful Revolution: Lajos Kossuth and the Hungarians, New York,
Columbia U.P. 1979, p. 71.
4
Charle Christophe, op.cit. p. 201.
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politică a statului, reprezintă şi ele tot atâtea încercări ale intelectualilor în
ceea ce priveşte căutarea spaţiilor de libertate5.
Pe măsură ce creşte numărul ştiutorilor de carte, presa va juca un rol
din ce în ce mai important în viaţa oamenilor. Întâi în marile oraşe, apoi şi la
nivelul satelor, presa se impune cu forţă ca fiind principalul mijloc de
informare, dar şi de educare politică, economică sau culturală a cititorilor. În
cazul românilor transilvăneni, preotul sau învăţătorul cu „foaia” în mână
devenea o imagine tot mai vizibilă. „Ce mai scrie la ziar?” era o întrebarea
care se punea imediat după salutul de politeţe, astfel că „noutăţile” se
răspândeau în popor.
Arădeanului Ioan Slavici îi revine marele merit de a fi transformat
presa într-un vehicul mediatic în stare să pătrundă „până în ultima colibă
românească” din spaţiul transilvan. Această lumină ce pătrundea peste tot
era alimentată, fireşte, de „soarele ce răsare la Bucureşti”. În altă ordine de
idei, prin presă se transmiteau toate comunicatele importante ale Partidului
Naţional Român, toate discursurile fruntaşilor politici şi toate noutăţile
importante. Presa devenea astfel indispensabilă, fiind extensia de
comunicare publică a Partidului Naţional Român. Presa era „oficioasă”, era
„autorisată” şi, prin urmare, credibilă. Presa devenea, tot mai mult, un
document. Politicienii se raportează la ea, iar în momentele de criză (1895,
1899, 1902, 1910-1911) recursul la colecţia de ziare este un atribut pe care
se întemeiază aproape orice discurs politic.
La sfârşitul secolului al XIX-lea, românii transilvăneni se găseau în
faţa unor mari provocări, comparabile – ca amploare a manifestării acestora,
în toată zona central-europeană – cu marele moment de la 18486. „Veacul al
XIX-lea – avea să constate mai târziu Octavian Goga7 – e veacul principiului
de naţionalitate. În veacul al XIX-lea s-a lansat ideea identificării
graniţelor etnice cu graniţele politice; în veacul al XIX-lea s-a elaborat
unitatea popoarelor. Desigur, mai întârziaţi decât alţii din cauza aşezării
noastre geografice, aceste idei din cursul veacului al XIX-lea au fost în mod
postum resimţite în conştiinţa noastră şi trecute în instinctul nostru popular.
5

*** Asociaţionism şi naţionalism cultural în secolele XIX-XX, Coord: Liviu Maior, Ioan
Aurel Pop, Ioan Bolovan, Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca,
2011.
6
Liviu Maior, capitolul Dualismul austro-ungar, în Istoria Transilvaniei, vol. III (de la
1711 până la 1918), coordonatori: Ioan-Aurel Pop, Thomas Nägler, Magyari András,
Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2008, p. 430.
7
Octavian Goga, Fragmente autobiografice, vol. Discursuri, Bucureşti, Editura Cartea
Românească, 1942, p. 13.
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Toţi cărturarii, toţi scriitorii noştri, toţi au perpetuat generaţii întregi acest
vis, de la unul la altul, şi eu nu mă găsesc decât o verigă într-un lanţ de
evoluţie: nu sunt decât continuatorul normal al siimţirii generale, pe care,
în mod firesc, am dus-o şi eu cu un pas mai departe.” Acest veac, descris
excelent de către tribunistul Octavian Goga, se încheia în Transleithania pe
fondul intensificării politicilor de maghiarizare demarate - mai ales după
anul 1875, prin guvernarea premierului Kálmán Tisza - la adresa românilor,
slovacilor, sârbilor şi a celorlalte popoare subjugate. Confruntaţi cu acest
pericol, care se exprima prin forme din ce în ce mai subtile, românii
transilvăneni îşi intensifică eforturile de unificare politică, iar la 12-14 mai
1881, cu ocazia Conferinţei Naţionale de la Sibiu se naşte Partidul Naţional
Român din Transilvania, Banat şi Ungaria, prin fuziunea celor două partide
întemeiate la 1869. În ambele momente de construcţie politică, respectiv la
1869 şi la 1881, românii din Transilvania şi Ungaria au reacţionat împotriva
compromisului austro-ungar de la 1867, act politic sintetizat cât se poate de
just de către politicianul şi sociologul maghiar Oszkár Jászi: „Compromisul
s-a născut dintr-o neîncredere reciprocă. El a fost rezultatul unui mare
impas. Împăratul avea nevoie de maghiari pentru a-şi putea pune în
practică politica antiprusacă, în timp ce Ungaria, chinuită, dezmembrată şi
slăbită de regimul absolutist, avea nevoie de un răgaz pentru a-şi regenera
forţele economice şi politice înainte de a-şi relua vechea luptă pentru
independenţă.”8 Dacă societatea politică maghiară era împărţită între
susţinătorii dualismului şi adversarii acestuia – cei din urmă grupaţi în
special în Partidul Independenţei şi Paşoptist, condus de către Ferenc
Kossuth, fiul marelui revoluţionar maghiar de la 1848 – în cazul românilor,
atitudinea politică era nuanţată în funcţie de recunoaşterea sau
nerecunoaşterea compromisului austro-ungar. Pornind de la aici, unul dintre
cele mai interesante procese din evoluţia Partidului Naţional Român din
Transilvania, Banat şi Ungaria vizează confruntările de idei care se
manifestă în interiorul acestuia, referitoare la schimbarea strategiei de
acţiune politică, prin trecerea de la tactica pasivismului, la noul activism.
Vorbim despre un proces ale cărui elemente constitutive se manifestă încă
din 1884 - odată cu apariţia ziarului Tribuna la Sibiu – şi se încheie în 1905,
la presiunea politică şi mediatică a tinerilor politicieni grupaţi în jurul
8

Oszkár Jászi, The Dissolution of the Habsburg Monarchy, Chicago, The University of
Chicago Press, 1929, p. 350, în Valer Moga, Sorin Arhire (coord.), Problema Transilvaniei
în discursul politic de la sfârşitul Primului Război Mondial, Academia Română, Centrul de
Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2009, p. 43.
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ziarului Tribuna Poporului de la Arad9. Între cele două ziare există o
constantă care defineşte un curent politic şi cultural de mare complexitate,
având în centrul preocupărilor sale societatea românească în ansamblul ei:
tribunismul. Până la sfârşitul anului 1895, tribuniştii păşesc alături de
conducerea Partidului Naţional Român şi respectă programul de la 1881.
Tribuniştii contribuie esenţial la apropierea dintre conducătorii mişcării
naţionale şi masa românilor transilvăneni, dar mai ales la dezvoltarea
conştiinţei naţionale a ţărănimii ştiutoare de carte. Dacă scopul lor declarat
era unificarea culturală a tuturor românilor10, în ceea ce priveşte discursul
politic liniile directoare sunt trasate încă din primul număr, prin articolul de
fond întitulat „Cătră publicul român!” şi semnat de toţi fondatorii noii
gazete: Ioan Bechnitz, Aurel Brote, Eugen Brote, Ioan Dusoiu, Diamandi
Manole, Simeon Mărginean, Ioan Neagoe, George B. Popp, Ioan de Preda şi
Ioan Slavici. Fondatorii Tribunei proclamă statul ungar ca stat poliglot şi
denunţă bazele constituţionale ale dualismului austro-ungar. „Alipirea către
tron” devine atât un element de principiu politic, pe deplin compatibil cu
pasivismul declarat al fruntaşilor Partidului Naţional Român din
Transilvania, cât şi o strategie gazetărească menită să evite acuzele de
„trădare de patrie”, pe care procurorii unguri le utilizau în desele procese de
presă îndreptate împotriva ziariştilor români11. Până la apariţia Tribunei
sibiene, la 1884, elita politică transilvăneană îşi găsise în pasivism o
strategie „de luptă” care nu permitea democratizarea vieţii politice şi bloca
în bună măsură activitatea Partidului Naţional Român. Ideile junimiste, de la
care tribuniştii se revendică din punct de vedere cultural, sunt aplicate cu
succes în Transilvania şi au un rol determinant în reconsiderarea atitudinii
elitei faţă de popor12. Curentul junimist, promovat încă de la începuturi de
9

Dumitru Suciu, Studii privind mişcarea naţională a românilor din Transilvania în a doua
jumătate a secolului al XIX-lea, Editura Tribuna, Cluj-Napoca, 2004, pp. 283-284. Vezi şi
Istoria României, Transilvania, II, capitolele redactate de D. Suciu, pp. 19-86,.
10
Vezi primele articole programatice ale Tribunei sibiene: „Cătră publicul român!”,
Tribuna I, nr.1, 14/26 aprilie 1884, „Programul Tribunei”, Tribuna I, nr. 10, 27 aprilie/9
mai 1884, p. 37, „Linia de conduită a Tribunei”, Tribuna I, nr. 114, 4/16 septembrie 1884,
p. 453 etc.
11
Între anii 1886-1908 au existat 353 de procese de presă, totalizând 132 de ani de temniţă
şi însumând amenzi în valoare de peste 93.000 de coroane (Vezi Ioan Bolovan, capitolul
Naţionalităţile şi dualismul, în Istoria Transilvaniei, vol. III (de la 1711 până la 1918),
coordonatori: Ioan-Aurel Pop, Thomas Nägler, Magyari András, Academia Română,
Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2008, p. 436.
12
Ioan Slavici, Opere, IX. Publicistica social-politică „Tribuna” şi epoca sa, Ediţie critică
de Dimitrie Vatamaniuc, Academia Română, Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă,
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către tribuniştii sibieni a determinat reconsiderarea atitudinii elitei faţă de
popor, mai ales prin acţiunile menite să ridice sub aspect cultural, economic
şi politic nivelul claselor populare. Tot de sorginte junimistă este şi strategia
culturală a tribuniştilor, care militează împotriva direcţiei tradiţionale din
cultura românească ardeleană. Astfel, tribuniştii atacă sistemul ciparian,
acuzându-l că produce o ruptură între români, fiind accesibil doar unei elite:
„Ortografia nu este un scop, ci numai un mijloc. Scopul este cultura şi
răspândirea acesteia prin masele poporului, iar ortografia este mijlocul”13.
Pentru a pune în valoare aportul tribuniştilor la dezvoltarea unitară a limbii
române literare, pe parcursul lucrării am transcris toate citatele cu maximă
fidelitate, utilizând ortografia şi punctuaţia vremii. Din acest punct de
vedere, în cele aproape două decenii supuse cercetării noastre (1895-1914)
se poate constata o dezvoltare fără precedent a limbii utilizate în coloanele
ziarelor arădene. Promovarea învăţământului de calitate, dezvoltarea limbii
române pe baze sănătoase şi stimularea forţelor literare locale pentru o
creaţie originală întregesc ideile junimiste promovate de către tribuniştii
ardeleni. În schimb, din punct de vedere politic, la doar câţiva ani după
apariţia „Tribunei” ruptura dintre tribunişti şi junimişti este totală. I. Slavici
îi scria lui T. Maiorescu, la 2/14 noiembrie 1889, că „Noi, deşi amici literari
ai junimiştilor de peste Carpaţi, nu suntem junimişti”. Francheţea lui Ioan
Slavici faţă de liderul de necontestat al junimiştilor români nu era de
prisos, deoarece cu un an înainte, în timpul unei întrevederi cu E. Brote din
vara anului 1888, T. Maiorescu – ajuns la putere – condiţiona un posibil
ajutor financiar promis tribuniştilor de pe vremea când se afla în opoziţie de
schimbarea „atitudinii brătieniste a Tribunei”14. Relaţiile mai strânse cu
liberalii bucureşteni reprezintă o constantă a tribuniştilor ardeleni, care-i va
detaşa de „fruntaşii” politici sibieni sau bănăţeni, mai apropiaţi de
conservatorii din capitala tânărului regat român.
În limitele programului politic de la 1881, tribuniştii militează
pentru trecerea la acţiune politică şi pentru modernizarea discursului politic
românesc, la un nivel compatibil cu dezbaterea europeană a problemei.
Începând cu toamna anului 1895, între tribunişti şi câţiva dintre
liderii Partidului Naţional Român apar primele conflicte. Confiscarea
Tribunei de către bătrânul fruntaş naţional I. Raţiu, în temeiul
Bucureşti, 2010, pp. 274-293, seria de şase articole intitulate „Bizantinisme” publicate în
Tribuna Poporului, numerele 90-93/1899.
13
Tribuna, II, 1885, nr. 125, p. 499.
14
Lucian Boia, Eugen Brote (1850-1912), Ediţia a II-a, revăzută, Bucureşti, Editura
Humanitas, 2013, p. 58.
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„patrimoniului de partid”, n-avea să conducă şi la dispariţia tribunismului.
Spirite libere, moderne, care simţeau că mai aveau multe de făcut în ceea ce
priveşte afirmarea politică a românilor transilvăneni, tribuniştii se
regrupează în jurul „sâmburelui sănătos” de la Arad şi începând cu anul
1897 vor scoate un nou ziar, Tribuna Poporului. Deşi „vechea” Tribună de
la Sibiu va mai apare până în anul 1903, publicaţia va fi văduvită de
principalele sale condeie gazetăreşti, îndepărtându-se tot mai mult de ceea
ce înţelegem prin „tribunism” – acest curent cultural-politic cu largă
penetrare în popor. Eliberaţi de prăfuita teorie a pasivismului şi de
învechitele idei ale elitismului şi separatismului ardelenesc, în doar câţiva
ani tribuniştii arădeni vor scoate cel mai puternic ziar politic din
Transilvania, având numeroşi cititori şi în România15. Pe de altă parte,
conjuncţia activismului arădean cu tribunismul avea să conducă, după nici
opt ani de la apariţia gazetei, la schimbarea strategiei politice a Partidului
Naţional Român şi revenirea românilor transilvăneni la viaţa politică
parlamentară. Mai departe, tribuniştii arădeni aveau să se implice în
educarea electorală şi politică a românilor cu drept de vot, la trezirea
conştiinţei naţionale, la coordonarea campaniilor electorale „în cel mai rău
sistem politic din Europa”16 şi la dezvoltarea colaborării politice a
naţionalităţilor din monarhie. Dar, de departe cel mai mare merit al
tribuniştilor arădeni ţine de dezvoltarea discursului politic: de la susţinerea
autonomiei pe baze istorice, la autonomia pe principiul majorităţii
populaţiei; de la discursul de atitudine politică, la cel de activitate politică,
iar în final, la promovarea conceptului de autodeterminare. Un parcurs
dificil, care avea să şlefuiască discursul politic al românilor transilvăneni şi
să pregătească generaţia Marii Uniri.

Tot acest parcurs al discursului politic este legat, indisolubil, de evoluţia
politică, economică, socială şi culturală a societăţii româneşti transilvănene de la
sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului următor. „Cea de-a doua
Tribună” – cum va rămâne în istoriografie Tribuna arădeană17 - porneşte la drum în
condiţii destul de grele. Scandalul politic de la vârful Partidului Naţional Român

15

Lucian Boia, op.cit., p. 201.
Iulian Negrilă, Eugean Gagea, Sistemul electoral din Austro-Ungaria (1867-1918),
Editura „Vasile Goldiş” University Press, 2003, pp. 11-12.
17
Primele referiri legate la această denumire le găsim la Ioan Slavici, „Tribuna” şi
tribuniştii, Orăştie, 1896, când nici nu apăruse încă Tribuna arădeană, apoi la Mircea Popa,
Valentin Taşcu, Istoria presei româneşti din Transilvania de la începuturi până la 1918,
Editura Tritonic, Bucureşti, 2003.
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era în toi18, iar concurenţa pe piaţa publicisticii politice româneşti din Transilvania
nu era una prea uşoară. Stând alături de liberalii din Regat19, tribuniştii arădeni
aveau de înfruntat şi atitudinea ostilă a presei conservatoare bucureştene. În Banat,
în imediata lor vecinătate, dominau Mocioneştii20, iar la Orăştie se schimbau
generaţiile de luptători21. În aceste condiţii, dominarea pieţei publicistice se putea
realiza doar după acapararea în prealabil a structurilor de putere din eparhia
Aradului, de fapt singurele structuri aflate la acea vreme la îndemâna românilor
ardeleni.22 Acest lucru se realizează pe parcursul a doi ani de confruntări, când
reuşesc să-l impună ca episcop al Aradului pe Iosif Goldiş, cu program „pastoral
tribunist” semnat cu acte în regulă23. Cu ocazia banchetului de instalare al noului
episcop are lor un prim contact al tribuniştilor arădeni cu Tisza István, relaţiile
dintre gruparea arădeană şi viitorul prim-ministru maghiar cunoscând – în perioada
supusă studiului nostru – un parcurs cât se poate de interesant.
După ce cuceresc poziţiile-cheie în eparhie şi îşi impun oamenii în fruntea
instituţiilor şcolare din subordinea acesteia, urmează strategia impunerii la nivelul
conducerii Partidului Naţional Român. Tribuniştii arădeni aveau deja de partea lor
un element invincibil: notorietatea. Ajunseseră la câteva mii de abonaţi permanenţi,

De dată mai recentă, despre această primă criză a Partidului Naţional Român vezi: Vlad
Popovici, Tribunismul (1884-1905), Presa Universitară Clujeană, 2008; Vasile Crişan,
Aurel C. Popovici 1863-1917, monografie, Editura Altip, Alba Iulia, 2008; Lucian Petraş,
Politică şi demers naţional în comitatul Arad (1895-1916), Editura Brumar, Timişoara,
2008.
19
Lucian Boia, Eugen Brote (1850-1912), Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Editura
Humanitas, Bucureşti, 2013; Marius Eppel, Vasile Mangra. Activitatea politică 1875-1918,
Presa Universitară Clujeană, 2004.
20
Teodor Botiş, Monografia familiei Mocioni, Fundaţia pentru literatură şi artă „Regele
Carol II”, Bucureşti, 1939; George Cipăianu, Vincenţiu Babeş (1821-1907), Editura Facla,
Timişoara, 1980; Gheorghe Iancu, Omul politic şi de cultură Valeriu Branişte, vol.I, 18691896, partea I, Editura de Vest, Timişoara, 2011.
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studiu biografic de prof.Silviu Dragomir, membru al Academiei Române, Tiparul
Tipografiei Arhidiecezane Sibiu, 1938; Valentin Orga, Aurel Vlad. Istorie şi destin, Editua
Argonaut, Cluj-Napoca, 2008.
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1711 până la 1918), coord. Ioan Aurel Pop, Thomas Nägler, Magyari András, Academia
Română, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2008; Pavel Vesa, Episcopia
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care proveneau din toată Transilvania, dar şi din Regat24, iar din punct de vedere
economic reuşiseră să se rentabilizeze, fapt care le permitea să adopte o politică
editorială independentă25. Volumele cu caracter autobiografic26 şi monografiile de
personalităţi27 cercetate au evidenţiat, de asemenea, tendinţa tribuniştilor arădeni de
a se constitui într-un veritabil „stat-major” politic şi cultural al românilor
transilvăneni.
Discursul politic publicat în paginile Tribunei este extrem de variat28. Sunt
publicate discursurile rostite de către fruntaşii politici la întâlnirile populare de
protest faţă de numeroasele abuzuri săvârşite de către autorităţile maghiare, după
cum sunt tipărite, integral, şi discursurile politice ale deputaţilor români rostite în
parlamentul de la Budapesta. Nu lipsesc nici discursurile din congregaţiile
comitatense sau chiar cele rostite la congresele naţionale bisericeşti. Discursurile
electorale sunt de asemenea foarte interesante, dar şi discursurile polemice, care nau lipsit în nici o perioadă din intervalul studiat. Aproape două decenii Aradul a
jucat rolul de capitală politică a românilor transilvăneni, iar cei care au contribuit
decisiv la aceasta au fost, cu siguranţă, tribuniştii. Iar în acest mare curent politic şi
cultural – am numit tribunismul – trebuie să-i încadrăm şi pe ziariştii de la
Românul, care l-au continuat cu succses. În fond, Românul a asimilat toată zestrea
materială şi umană a Tribunei, prin fuziunea – prin absobţie, ce-i drept – de la
începutul anului 191229.
Sever Bocu, Drumuri şi răscruci, Timişoara, 1939; Roman R. Ciorogariu (1852-1936),
Studii şi documente, Studii: prof. dr. Vasile Popeangă, prot. dr. Gheorghe Liţiu, Editura
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25
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Zile trăite, Oradea, 1926 ; Coriolan Băran, Reprivire asupra vieţii, Arad, 2010 ; Onisifor
Ghibu, Pe baricadele vieţii. Anii mei de învăţătură, Cluj-Napoca, 1981; Ioan Mihu, op.cit.;
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Editura Progresul Românesc, Bucureşti, 1994.
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Un jurnalist austro-ungar la București: Romulus August
Popescu (1914-1916)
Alin Spânu
Centrul de Studii Euro-Atlantice, București
Abstract
Romulus August Popescu was born in Arad county, became a
journalist in Hungary and then in Bucharest. During 1914 – 1916 he had
controversial attitudes towards the Romanian politics and become
suspicious. The Police and the General Security Directorate oversaw him
and obtained evidence that he was an Austro-Hungarian spy and on August
15, 1916 he was arrested. He claimed he was innocent, but he remained in
custody.
Cuvinte cheie: Romulus August Popescu, jurnalist, spionaj, informații
Keywords: Romulus August Popescu, journalist, espionage, intelligence
Izbucnirea conflictului european în 1914 a impus întărirea măsurilor
de siguranță la nivel național. Ministerele și marile companii din ambele
tabere aflate în conflict – Antanta (Anglia, Franța și Imperiul rus) și Puterile
Centrale (Imperiul german, Imperiul austro-ungar și Imperiul otoman) – șiau trimis reprezentanții în statele neutre, atât pentru a achiziționa produse și
echipamente, cât și pentru a influența opinia publică să adere la cauza
blocului politico-militar respectiv. Pe acest fond, presa scrisă, singura
disponibilă la nivelul tuturor straturilor sociale și capabilă să creeze curente
de opinie pertinente, a fost monitorizată cu atenție, de la proprietar, membrii
redacției, articolele publicate și până la finanțare și interesele urmărite.
În primăvara anului 1914 în vizorul Direcțiunii Poliției și Siguranței
Generale (DPSG), structura informativă/contrainformativă care avea
atribuții în acest domeniu, a intrat un jurnalist austro-ungar de origine
română. La 9 aprilie 1914 agentul de siguranță nr. 2 l-a semnalat pe Liviu
Popescu – „un oarecare supus ungar”1 – în redacția ziarului „Universul”
Arhivele Naționale Istorice Centrale (în continuare: ANIC), fond Direcțiunea Poliției și
Siguranței Generale (în continuare: DPSG), dosar 668/1914, f. 2.
1
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care, anterior, a lucrat la Poliția din Budapesta. Acum, conform agentului,
„e în legătură cu cei din Budapesta dându-le prin telefon toate relațiile
relativ la orice mișcare este aici”2. După un timp, la ziar a fost angajat și
Romulus Popescu, văr cu Liviu, care „lucrează în această direcție împărțind
orele de telefoniști”3. Liviu Popescu, prin natura activității, ar fi în legătură
cu toți comisarii din Capitală, de la care primește informații confidențiale.
Printre datele primite în ultima vreme erau: Poliția i-a prins pe Cătărău și
Timoftei (atentatori căutați de autoritățile ungare), i-a condus la frontieră și
i-a expediat în Orient; guvernul român e implicat în acțiunile întreprinse de
Liga Culturală ș.a.m.d. Cei doi veri au fost documentați a fi „intimi”4 cu
Alpar de Reiod și Corneliu de Burg, polițiști unguri din Predeal.
Pe baza acestor prime informații se începe munca la arhive, se
verifică fișe, iar un agent de siguranță ardelean este trimis să discute cu
Romulus August Popescu, considerat „un înfocat filo-austriac”5. Cel
desemnat este Ștefan Stoicescu de la Biroul Secretariatului din DPSG și îl
cunoaște pe Popescu de la Societatea corală „Carmen” (înființată în 1901)
unde acesta era membru în comitet. La întâlnire ziaristul se arată expansiv și
ofensiv în discuții. Nu se sfiește să se declare atotștiutor în politica externă a
României, dar și a evoluției militare viitoare: „România nu va intra în
acțiune decât cu trei luni înainte de sfârșitul războiului, ceea ce ar veni cam
pe la sfârșitul lunii august și nu vom lupta contra Austro-Ungariei, ci contra
Rusiei. Vom forma flancul drept al armatelor austro-germane, iar lupta
decisivă va fi la Brest-Litovsk, în Ucraina, unde rușii vor fi înfrânți și noi
vom lua Basarabia. În Transilvania n-avem ce căuta, neputându-i guverna,
căci transilvănenii sunt mai culți și o duc mai bine ca românii din regat. În
caz că România ar lua Transilvania în cel mult doi ani vom avea o revoluție
internă grozavă provocată de peste 10.000 de proprietari de moșii unguri,
care tratează omenește pe țăranul român de acolo, nu cum sunt tratați țăranii
de la noi”6. Atacă în continuare și întrebă pe interlocutor dacă e adevărat că
în DPSG sunt mulți funcționari bucovineni și transilvăneni, criticând pe cei
care lucrează în acest domeniu. În raportul de după întâlnire Stoicescu a
propus ca individul „să fie supravegheat mai îndeaproape în toate mișcările
lui”7.
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În urma verificărilor ceva mai amănunțite, la jumătatea anului 1915,
s-a constatat că erau doi Popescu în redacția ziarului „Universul”, dar fără
relații de rudenie. Unul, Ion Popescu, era redactor-șef și un om apreciat
pentru calitățile sale. Un referat al DPSG îl atestă pe Romulus August
Popescu în redacția „Universul”, după care a trecut la „Ziua”, însă nu se
cunoșteau motivele reale ale acestei rocade. La Budapesta a fost redactor la
un ziar românesc „cam deochiat”8 – „Foaia poporului român” – al cărui
proprietar nu avea multe scrupule morale. În capitala României era ocolit de
transilvăneni „pentru sentimentele lui austrofile și ungarofile”9 și era
suspectat de transmitere de date către Legația imperiului dualist.
Agentul de siguranță nr. 13 extinde cercetările despre subiect și în
februarie 1916 îl caracterizează drept „încrezător în sine, megaloman,
înfățișare simpatică, inteligent. Zice că este ofițer de război, dar n-a făcut
armata, se dă doctor în drept, dar n-are decât 6 clase gimnaziale. Fire
perversă, a trăit tot timpul din expediente”10. A venit în România în 1906 și
a locuit cu tatăl său, preot și un frate în strada Ingineri nr. 24. Din cauza
datoriilor acumulate de el tatăl a fost nevoit să vândă imobilul. A fost
căsătorit cu o femeie de origine germană din Ungaria „dintr-o familie foarte
onorabilă”11. După căsătorie a început să cheltuie bani, apoi să vândă tot ce
primise cadou, zestrea soției, moștenirile, mobila din casă, iar în final și
pianul „cu care soția sa scotea existența dând lecții”12. În 1913 soția l-a
părăsit și s-a reîntors în Ungaria. Individul s-a reorientat rapid și s-a cuplat
cu o femeie cu un copil, dar care „face și prostituție clandestină cu care
întreține pe Romulus Popescu”13. Femeia a fost căsătorită, dar a fost prinsă
în flagrant delict de adulter de soț, care apoi a murit de inimă rea. Popescu a
fost impiegat la Societatea de asigurări „Naționala”, de unde a fost
îndepărtat „din cauza unor nereguli financiare”14. A intrat apoi ca traducător
al telegramelor de la Budapesta și Viena la „Universul”, de unde a plecat
„din cauză că era dator la toată lumea”15. Din octombrie 1914 s-a angajat la
„Ziua”, unde nu a făcut mulți purici „din cauza escrocheriilor”16 a fost
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licențiat în aprilie 1915. S-a lipit contabil la Alexandru Negru, dar în scurt
timp și-a păgubit șeful cu 1.000 lei. Alte victime identificate erau Luca
Brândză, avocat din Cadrilater și fost funcționar în Ministerul Afacerilor
Străine și Pipoș, un conațional din Transilvania. Pentru o datorie de 78 de lei
a fost reclamat la Prefectura Poliției Capitalei și ca să nu ajungă la
închisoare a fost obligat să-i returneze. În cele din urmă a fost îndepărtat din
cercurile ardelenilor din Capitală deoarece „face o propagandă antinațională,
înjură pe toți oamenii politici din țară și preamărește armata ungară. Armata
română nu are nici comandanți și nici nu este îndeajuns de echipată pentru o
campanie contra Ungariei. Am face bine să rămânem neutri dacă nu vrem să
fim slugi la unguri”17. În pofida problemelor financiare colinda zilnic
cafeneaua „Boulevard” și berăria „Mercur”, unde cheltuia „relativ mult”18
față de veniturile sale.
La 24 iunie 1916 Popescu se afla angajat la ziarul „Seara”, dar și „în
serviciul organizațiunilor de spionaj austro-germane”19. Se agita pentru a
face cunoștință cu persoane care plecau în Rusia pentru a le atrage la o
colaborare informativă în favoarea Puterilor Centrale. Intrarea României în
război (15 august 1916) i-a adus lui Popescu o reținere din partea DPSG. La
11 septembrie 1916 i se ia un interogatoriu în care apar datele personale și
semnalmentele: născut la 26 iunie 1877 în cătunul Arăneag, comuna Arieșu,
județul Arad, a absolvit bacalaureatul la Arad; are 1,69 cm înălțime, păr
castaniu cărunt și nas rectilin. Se simte nedreptățit de reținere și la 21
octombrie 1916 elaborează o declarație privind situația sa (Anexa). Într-un
stil patetic, lacrimogen și jurnalistic afirmă că la „Ziua” a lucrat în favoarea
interesului național și „nu o dată am aruncat la coș articolele care nu
concordau cu interesele românismului și cu atitudinea țării”. Unica
motivație pentru a se angaja acolo a fost „mizeria care mă amenința pe mine
și pe ai mei sau decăderea morală dacă refuzam acel serviciu, care îmi
asigura pâine de toate zilele”. Nu se sfiește să declare că nici nu concepea că
lucreze pentru inamicii României, deoarece „mi-ar fi jignit sentimentele de
român și cinstea ce i se impune oricărui om de onoare și iubitor de neamul
său, pentru care a sacrificat atât de mult”.
Nu știm ce s-a întâmplat cu Romulus August Popescu în timpul și
după Războiul de Întregire (1916-1919). În această perioadă s-au amestecat
problemele, au dispărut unele și au apărut altele, unii s-au ridicat în viața
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publică, iar alții au fost aruncați în anonimat. În această ultimă categorie îl
includem și pe acest jurnalist transilvănean, ale cărui acțiuni și atitudini nu
concordau cu moralitatea și opiniile majoritare ale conaționalilor săi.
Anexa
21 octombrie 1916

Declarație
În septembrie 1914 am fost concediat de la „Universul” pe baza că
reducându-se munca nu mai era nevoie de serviciile mele. Disperat de acest
fapt am căutat să-mi mențin serviciul, dar fără rezultat, deși eram susținut de
I. Popescu, șeful redactor.
La începutul lui octombrie 1914 am fost angajat ca redactor la ziarul
„Ziua” de către dl Ioan Slavici. La intrarea mea în serviciul ziarului acesta
era de un colorit politic nedeterminat, dar susținea neutralitatea. În ianuarie
1915 un domn H. O. Schlawe, pe care nu-l cunoșteam până atunci, începe a
ne face mizerii, întrucât ne făcea observații când scriam împotriva ungurilor
și ne pretindea să publicăm articole de fond cu subiect absolut german. Pe
timpul acela eram însărcinat cu secretariatul de noapte al ziarului și nu o
dată am aruncat la coș articolele care nu concordau cu interesele
românismului și cu atitudinea țării, din care pricină situația mea la ziar a
devenit din ce în ce mai grea până când la mijlocul lunii aprilie 1915, după
un vehement conflict cu dl Schlawe, cu toată opunerea dlui Slavici, mă
concediază pur și simplu fără am servi leafa, ceea ce reiese și din scrisoarea
ce mi-a adresat-o dl. Slavici și administrația ziarului. Scrisorile mi-au fost
ridicate cu ocazia arestării.
Mă găseam în cea mai neagră mizerie, dar dl Slavici îmi dădea mici
însărcinări pe lângă ziar, făcând să-mi câștig strictul necesar. După ce am
fost concediat am încercat să-mi mențin postul, dar n-am reușit, din care
pricină m-am prezentat la dl von dem Busche rugându-l să intervină, dar mia răspuns că acolo dl Schlawe dispune. Aceasta a fost prima și ultima ocazie
că am fost la această legație și nici la vreun alt birou străin, afară de acela
numit „biroul Iversen”, de unde eram însărcinat cu traduceri, lucru ce reiese
și din actele ce mi-au fost sechestrate la arestare.
În București am stat în legătură cu multe persoane, dar numai în
chestiuni de afaceri, nici unul din aceste cunoștințe n-a îndrăznit să-mi facă
propuneri care mi-ar fi jignit sentimentele de român și cinstea ce i se impune
oricărui om de onoare și iubitor de neamul său, pentru care a sacrificat atât
de mult. În acești doi ani din urmă mi-am concentrat toată atenția spre a-mi
câștiga pâinea prin muncă cinstită și onorabilă și, ca atare, nu mă simt
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vinovat deloc și primesc orice pedeapsă pe cât de aspră dacă s-ar dovedi
împotriva mea vre-o incorectitudine.
Motivele care m-au determinat să primesc un serviciu la „Ziua” au
fost foarte puternice și se rezumă într-un singur cuvânt: „mizeria” care mă
amenința pe mine și pe ai mei sau decăderea morală dacă refuzam acel
serviciu, care îmi asigura pâine de toate zilele. Din colecția ziarului se poate
vedea, de altfel, că n-am scris nici un cuvânt împotriva țării și a neamului și
că articolele scrise de mine erau mai mult combative decât doctrinare.
În atât îmi rezum declarația, căci despre altele nu știu și nici nu pot
ști, căci nu m-am ocupat decât de muncă și familia mea, de care am fost
despărțiți și despre care de la 14 august 1916 și până azi nu mai știu nimic.
/ss/ Romulus August Popescu
(Arhivele Naționale Istorice Centrale, fond Direcțiunea Poliției
și Siguranței Generale, dosar 668/1914, f. 18-19).
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Prima abdicare a Prinţului Carol,
relatată în presa maghiară
Aurel Dragoş,
Ineu, judeţul Arad
Populaţia Bucureştiului cunoştea foarte bine escapadele amoroase
ale Prinţului Carol, zvonistica, nu-i aşa, era la ea acasă. În acelaşi timp,
publicul era la curent cu activitatea politică a Prinţului, care era foarte
popular în rândurile armatei. De asemenea se ştia atât în cercurile politice
cât şi a populaţiei, de conflictele şi sentimentele pe care le avea Prinţul
Carol faţă de prim-ministrul Guvernului României, Ionel Brătianu şi
viceversa.
Prinţul Carol îndrăgostit de Zoe Lambrino, se căsătoreşte cu ea în
secret, iar conflictul se acutizează, în scenă intrând şi Casa Regală. Guvernul
liberal avea toate pârghiile politice sub control, aşa că încercările Prinţului
de al îndepărta pe Brătianu din fruntea guvernului au eşuat. Mai mult, s-au
folosit de orice argumente (greşelile Prinţului), pentru a pune în conflict pe
Moştenitor cu Regele.
Către finele anului 1924 zvonurile devin tot mai alarmante. Prinţul
pierde bătălia, se simte trădat şi decide să plece în străinătate.
Relatarea ziarelor Budapestane a crizei abdicării Prinţului Carol, o
găsesc obiectivă şi nepărtinitoare. Vă las pe dumneavoastră să analizaţi
aceste materiale.
Adresa 8/4 ianuarie 1926:
Domnule Prefect
Avem onoarea a înainta alăturat în copie un articol tradus din ziarul
maghiar Budapesti Hirlap de la 3 ianuarie 1926, - ce apare la Budapesta, care se ocupa de abdicarea A.S.R. Prinţul Carol, făcând diferite comentarii.
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DE CE A ABDICAT MOŞTENITORUL DE TRON ROMÂN
Activitatea de subminare a Guvernului Brateanu, Moştenitorul de
Tron Carol şi Ardealul. Ciocnirea sa cu regele. Consiliul de Coroană.
În legătură cu călătoria în străinătate a Moştenitorului de Tron Carol,
s-a răspândit intenţionat ştiri din cercurile guvernamentale, ca din cauza
relaţiunilor sale de dragoste a fost nevoit să părăsească ţara şi să renunţe la
dreptul de moştenire al Tronului. Această versiune a început deja şi în
Bucureşti, unde bine înţeles nu i s-a dat crezământ, pentru că publicul
cunoaşte destul de bine aventurile de dragoste ale Prinţului care nu
obicinuiau a avea caracter serios. Singura dragoste serioasă a avut-o la
sfârşitul războiului când s-a amorezat de o damă de onoare a mamei sale, a
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fost amorezat de Lambrino Zoe, cu care s-a şi căsătorit cu toate măsurile de
precauţie ale Familiei Regale şi guvernului. Îndrăgostiţii au fugit la Odesa
unde s-au şi căsătorit legitim. Din această căsătorie s-a născut un copil.
După război, în urma accelerărei guvernului Brătianu, Regele a declarat nulă
această căsătorie a internat pe fiul său într-un oraş din Transilvania iar pe
tânăra femee a căsătorit-o cu sila în străinătate. Moştenitorul de Tron a
scăpat numai atunci de internare când s-a obligat să ia în căsătorie pe
Prinţesa Regală Greaca Elena. Din acesată căsătorie s-a născut Prinţul Mihai
care acum urmează a fi moştenitorul Tronului şi care acum este de 5 ani.
Populaţia din Bucureşti cunoaşte nu numai aventurile de dragoste ale
Moştenitorului Tronului ci şi activitatea sa politică. Este foarte popular în
special în cercurile militare şi societăţile sportive. Prinţ de 33 ani urăşte din
inimă pe Brătianu, pe care-l ţine periculos atât pentru Dinastie cât şi pentru
ţară. Tocmai din ura pentru Brătianu s-a împrietenit cu Ardelenii pentru
luptele politice iar în Regat cu fasciştii. Ambele grupuri politice au baze
democrate al căror program este constrângerea oligarhiei liberale şi
restabilirea drepturilor poporului. Întru cât parlamentul de azi care este ales
prin forţa şi furt de urne de către partidul liberal, - nu se poate realiza acest
program. Moştenitorul de Tron s-a raliat în mod public cu Ardelenii şi cu
fasciştii pentru schimbarea regimului politic. Brătienii au aflat la timp
aceasta şi au preintimpinat propriul lor pericol, folosind cunoscuta panaramă
a avioanelor pentru a pune în conflict pe Moştenitor cu Regele. Această
ciocnire a fost aşa de vehementă, încât Moştenitorul jignit adânc a plecat în
străinătate. Absenţa sa a fost folosită de guvern pentru a-l despoia de dreptul
de moştenitor al Tronului. Cel puţin în Bucureşti acea scrisoare de renunţare
care a figurat la consiliul de Coroană se considera ca o poveste. Din cauza
marilor inundaţii circulaţia trenurilor o conduse cu mare greutate (delegaţia)
ardelenii nu s-au putut prezenta la şedinţele din 4 ianuarie ale parlamentului
în care trebuia să se ratifice abdicarea Prinţului şi instituirea regenţei.
Brătianu putea la adăpostul constituţiei şi legilor să suprime pe cel mai
periculos duşman al său pe viitorul Domnitor.
Oamenii mici şi în special militarii nu considerau aceasta chestiune
ca tranşată nici după ratificarea parlamentului. Moştenitorul carol este
cunoscut ca om cu care nu se poate proceda în mod uşor şi poporul crede
nestrămutat ca Carol se va reintoarce şi se va socoti neinduplecat cu
duşmanii poporului. E cert că cu procedeul adoptat actualmente, contra sa
cultivat şi mai mult popularitatea sa incă şi în acele cercuri cari până acum
nici nu se interesau de el. A devenit Erou Naţional.
Urmează descrierea decurgerii Consiliului de Coroană care Este
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relatat ca in ziarele noastre. Moştenitorul Tronului se divorţează /Dela
corespondentul nostru special/.
Abdicarea Prinţului Carol, care a abdicat în timpul când se întreţinea
la Milano a avut o urmare senzaţională. La 18 decemvrie s-a prezentat
Inspectorul Cortescu la Hotelul unde era Prinţul în Milano care încă din acea
noapte s-a reintors la Bucureşti ducând cu el irevocabila Prinţului. În acelaşi
hotel cu Carol locuieşte sub numele de Principesa Lupescu despre care se
crede că este una şi aceiaşi cu prima soţie a Prinţului, de care l-au divorţat
odinioară, pentru ca să ia pe actuala soţie. - După ştiri din Milano - şi-a
anunţat sosirea şi o altă damă care şi-a reţinut camere în Icognito şi care va
sosi săptămâna viitoare la Hotelul prinţului. - Se zvoneşte că aceasta a doua
doamnă ar fi Prinţesa Greacă Elena, actuala soţie a lui Carol, aşa că se vor
juca scene interesante intre pereţii hotelului, unde se vor intâlni ambele soţii
ale prinţului.
După ştiri din Paris Principele ar fi plecat din Milano şi ar fi petrecut
Anul Nou, într-o societate plăcută din Paris.
Ministerul Român din Viena Mitilineu a declarat ca aceasta
chestiune n-are latura politică.
Berlin Ianuarie 2. În legătură cu abdicarea Moştenitorului Carol ni se
comunică din Paris că după comunicate oficiale din Bucureşti nici vorbă nu
poate fi despre aceia că Carol se pregăteşte de a se despărţi de a doua soţie,
Prinţesa Greacă Elena.
Milano Ianuarie 2.
Fostul Principe Moştenitor Carol este deja de la mijlocul lunei
Decemvrie in Milano. A sosit aici la 15 Decemvrie şi şi-a închiriat
apartamente la hotelul Cavour. Tot în aceiaşi zi a sosit la hotel şi o tânără
damă care s-a inscris in registrul de pasageri sub numele de Prinţesa
Lupescu. Prinţesa şi Prinţul nu au fost văzuţi nicăieri împreună şi amândoi
au trăit o viaţă foarte retrasă. Cu trei zile în urmă, noaptea, a sosit la hotel un
funcţionar dela Curtea Regală Română care imediat ce şi-a luat camera la
hotelul Cavour a avut o lungă consfătuire cu Prinţul.
De zece zile Prinţul s-a retras şi mai mult ca la început aşa că ia masa
in camera sa.
Tradus din ziarul Budapesti Hirlap din 3 Ianuarie 1926.
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Adresa nr. 2/2 ianuarie 1926
Domnule Prefect
Avem onoarea a înainta alaturat în copie un articol tradus din ziarul
maghiar Az Est din 3 ianuarie 1926, - ce apare la Budapesta, - în care
ocupându-se de renunţarea la Tron a A.S.R. Prinţul Carol,o comentează
în sensul că ar fi rezultatul unei aventuri de dragoste.

Carol Moştenitorul Tronului Român a Renunţat la Tron Se
divorţează de soţia sa Elena Principesa Greacă luând în căsătorie o evreică.
Scrisoarea în care abzice a expediato din Veneţia Tatălui său iar El cu
amanta a plecat la Suedia. Şase ani nu se reintoarce in România. În ziua de 4
Ianuarie parlamentul va proclama ca moştenitor pe fiul sau Prinţul Mihai
care abea are 5 ani.
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Bucureşti 1 Ianuarie. Dela corespondentul ziarului Az Est.
Un eveniment foarte rapid sa întâmplat în viaţa constituţională a
României. Carol moştenitorul tronului a trimis din Veneţia o scrisoare tatălui
său Regelui în care abzice de dreptul de a moşteni tronul. Pentru a se discuta
această scrisoare Regele Ferdinand a convocat la Sinaia Consiliul de
Coroană. Consiliul de Coroană a fost ţinut eri seară in Castelul Peleş din
Sinaia la care au luat parte toţi membrii guvernului, toţi foştii miniştri,
Patriarhul, Preşedintele Curţii de Casaţie şi Generalii Prezan şi Coandă. În
consiliul de Coroană Regele a prezentat scrisoarea de abzicere. Regele a
comunicat guvernului că au fost nevoiţi de a primi renunţarea. A propus ca
in locul celui abdicat să fie proclamat fiul său, Prinţul Carol, rugând atât pe
cei prezenţi cât şi pe toate elementele valoroase ale ţării pentru a conlucra la
acesta proclamând ca moştenitor pe Prinţul Mihai. Pentru ratificarea
renunţărei precum şi pentru proclamarea noului moştenitor a fost convocate
în şedinţă extraordinară Corpurile Legiuitoare pe ziua de 4 Ianuarie.
In acestea se va lua hotărâri că în cazul când nu va fi încă major la
moartea actualului Rege din cine se va compune Regenţa. Regenţa va consta
din 3 membri: Patriarhul, Prinţul Nicolae Unchiul Moştenitorului şi
Generalul Prezan. În cazul când Prinţul Nicolae ar refuza, atunci în locul lui
va trece Manolescu Râmniceanu fostul preşedinte al Curţii de Casaţie.
La propunerea Regelui singurul care a vorbit foarte entuziasmat a
fost patriarhul după care cuvântare toţi membri consiliului in unanimitate au
primit abdicarea primind şi propunerea pentru noul moştenitor. După
terminarea consiliului sa instituit cenzura presei pentru menţinerea ordinei şi
siguranţei statului.
Oraşele de frontieră nici măcar ştirea renunţărei nu a putut-o publica.
MOTIVUL ABDICĂREI ŞI ANTECEDENTELE EI
Bucureşti 2 ianuarie. Dela corespondentul ziarului Az Est comunicat
la telefon.
În Bucureşti sa vorbit deja de vreo câteva luni sub forma de secret
public despre conflictul grav ce sa iscat intre Prinţul Moştenitor şi Soţia sa.
Gazetele nu au putut aduce aceasta ştire cu atât mai puţin nu au putut
publica această ştire presei străine.
În spatele acestui conflict se află chestiunea de inimă a Prinţului
Carol. Prinţul Moştenitor a făcut cunoştinţa unei femei evreice de care îl va
lega în curând firele unei dragoste. Din aceasta a survenit incidentul şi când
Moştenitorul Tronului a plecat nu demult pentru a reprezenta familia Regală
la înmormântarea Reginei Alexandra a Angliei a luat cu dânsul – după cum
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s-a constatat mai târziu – şi pe amanta sa. Dela Londra Moştenitorul
Tronului n-a vrut să se mai întoarcă în România ci a plecat în Veneţia, a
rămas acolo şi a făcut cunoscut acasă că vrea să se căsătorească cu amanta
sa. Sămptămâni întregi a decurs schimbarea de telegrame între Veneţia şi
Bucureşti, însă Moştenitorul a rămas neînduplecat, na vrut să se întoarcă
acasă, na vrut să se întoarcă la soţia sa, care după cum se ştie este sora
izgonitului Rege al Greciei.
Săptămâna trecută lucrurile ajunseră până acolo încât se putea
aştepta în fiecare zi ruptura oficială şi definitivă. În legătură cu acestea
Guvernul Român, pentru care ştirile nu ajung înainte de vreme în străinătate
a închis aparatele telefonice şi telegrafice pentru corespondenţa streină. Întâi
însă, timp de 2 zile au refuzat legăturile telefonice şi respins la oficiul
telegrafic orice telegramă care conţinea şi cea mai mică aluzie referitoare la
chestiunea Moştenitorului Tronului. Mai târziu – adevărat că numai pentru
câteva ore - au redeschis legătura telefonică, însă mai întâi au pus pe toţi
corespondenţii să-şi dea cuvântul de onoare ca să nu scrie nici un cuvânt din
întreaga afacere în ziarele lor. Se vede însă că vreun corespondent şi-a călcat
cuvântul căci cu toate că Vineri s-a redeschis telefonul, după câteva ceasuri
s-a reînchis din nou nemailăsând pe corespondenţii streini la aparate.
În ziua de Sf. Vasile a apărut un scurt comunicat oficial care anunţa
marelui public senzaţia: Moştenitorul Tronului a renunţat în mod oficial
definitiv odat pentru totdeauna la dreptul de moştenire al Tronului şi la
rangul de Prinţ.
Joi după masa la ora 4, sa întrunit sub preşedinţia Regelui, Consiliul
de Coroană la care au participat toţi membri guvernului, şefii partidelor de
opozitie şi patriarhul.
SCRISOAREA DE RENUNŢARE A MOŞTENITORULUI
TRONULUI
Regele a deschis consiliul de coroană arătând renunţarea Prinţului
Carol şi a cerut celor prezenţi să primească renunţarea Prinţului pentru că
aceasta este definitivă şi irevocabilă. După asta Regele a cetit scrisoarea de
renunţare a Prinţului care a spus următoarele:
„SIRE!
Ma-m hotărât în mod irevocabil să renunţ la toate drepturile şi
titlurile cari îmi compet ca moştenitor al Tronului şi Membru al Familiei
Regale Române. Mă oblig ca în decurs de 6 ani să nu mă reîntorc în
România iar după acest timp voi trece frontiera Română numai cu
autorizarea Regelui şi a Corpurilor Legiutoare.”
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După cetirea de renunţare a moştenitorului Tronului, Regele şi-a
repetat rugămintea faţă de Consiliul de Coroană ca să primească renunţarea.
După Rege şi-au cerut cuvântul unul după altul conducătorii
opoziţiei. Au declarat că se unesc la cererea Regelui, câţiva din ei însă au
întrebat că nu s-ar putea face o ultimă încercare de împăcare?.
Regele a arătat schimbul de scrisori şi telegrame dintre El şi
Moştenitor şi a declarat că după toate astea nu mai este nici o speranţă ca să
se readucă la păreri mai bune pe Prinţul Carol. Consiliul de Coroană a adus
o deciziune după care sa primit renunţarea la Tron a Prinţului Carol.
NOUL MOŞTENITOR ŞI CONSILIUL DE REGENŢĂ
Tot odată s-a hotărât proclamarea de moştenitor al Tronului pe
Prinţul Mihai, fiul Moştenitor de Tron abdicat. Prinţul Mihai este însă numai
de 5 ani şi în cazul că urcarea sa pe Tron, ar necesita înainte de a fi major,
s-a ales un consiliu de Regenţă de 3 şi ai cărui membri sunt: Prinţul
Nicolae/fratele Prinţului Carol şi Unchiul noului Moştenitor/, afară de El
Patriarhul şi Generalul Prezan care a fost Şeful Marelui Cartier General în
timpul războiului care acum este la pensie.
Generalul Prezan na făcut niciodată poliţie şi de aceea numirea lui na
întâmpinat nici o dificultate din partea partidelor politice.
După sfârşitul Consiliului de Coroană miniştri au vizitat în grup pe
soţia Prinţului Carol. Unde era deja şi Perechea Regală.
Regina a spus plângând miniştrilor: Vedeţi Domnilor acesta este anul
nou al Meu!
Mâine va fi consiliul de miniştri care va hotărâ administrarea
moşiilor fostului Moştenitor situate pe teritoriul român.
La 4 Ianuarie se întruneşte parlamentul pentru a lua la cunoştinţă
abdicarea lui Carol şi proclamarea de Moştenitor al Tronului pe Prinţul
Mihai.
Despre motivul abdicarei lui Carol nu sa comunicat nimic oficial.
Comunicatul oficial se restrânge numai la comunicarea abzicerei şi
proclamarea de moştenitor pe Prinţul Mihai.
În cercurile Palatului şi ale Guvernului sa adoptat tendinţa de a se
răspândi diferite versiuni politice în opinia publicului ca motiv al renunţărei
moştenitorului de Tron Carol. Spun şi răspândesc ştirea că Carol a avut un
conflict grav cu guvernul şi cu Regele şi că Regele ar fi trecut de partea
guvernului. Nu demult sa trimis în faţa Consiliului de Răsboi câţiva ofiţeri
aviatori cari au cumpărat în Olanda avioane pentru armata română cari nu se
pot întrebuinţa. Moştenitorul Carol a fost Comandant Suprem a Trupelor de
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aviaţie Române şi în această calitate a protestat contra măsurei luate faţă de
ofiţerii săi. Cu toată protestarea sa guvernul şi Regele nu au retras măsurile
luate. Carol a mai făcut din Londra şi Veneţia o ultimă întâmpinare la Rege
şi guvern ca să se retragă măsurile luate. Insuccesul ultimei sale întâmpinări
la hotărât pe Moştenitor la abdicare. Această versiune însă nu o crede
numeni, pentru că astfel de conflicte se ivesc des pretutindeni şi nu pot servi
de motiv la tragere de consecinţe atât de grave. Aruncarea acestor versiuni
în opinia publică guvernul le considera fără succes.
Moştenitorul Carol a plecat între timp din Italia în Suedia, bine
înţeles însoţit de frumoasa sa amantă. Încă din Veneţia a cerut Regelui ca în
conformitate cu legile Casei Regale să-i dea un nume de cetăţean, deoarece
odată cu renunţarea la rangul de Prinţ a renunţat şi la numele ce urma
acestui titlu.
MOŞTENITORUL DE TRON ABDICAT A FOST OMUL CEL
MAI POPULAR DIN ROMÂNIA
Moştenitorul de Tron abdicat Carol este omul cel mai popular din
România. Spiritul, european învăţat, care în toate chestiunile avea punctul
său de vedere independent şi de multe ori a fost în opoziţie cu directivele
Domnitorului. Prin purtarea sa a căştigat simpatia marelor mase. În Ardeal şi
Banat sa făcut iubit în special cu ceea ce era în fruntea chestiunilor sportive
şi lua parte personal la toate concursurile, sprijinea însufleţit societăţile şi
sportmeni.
Moştenitorul Carol era foarte popular şi în armată. La abdicarea sa a
înaintat demisia şi ministrul de răsboiu Mărdărescu, pe care a retras-o în
urma rugămintei Consiliului de Ministri.
Era secret public în capitala României şi faptul că Moştenitorul
Tronului nu-l poate suferi pe primministrul Ionel Brătianu pe care-l suspecta
că otrăveşte şi mai mult relaţiunile dintre El şi Părinţii săi. Cu ocazia boalei
grave a Regelui Ferdinand, guvernul a voit să institue regenţa compusă din:
Regina Maria, Moştenitorul de Tron Carol şi Preşedintele Consiliului Ion
Brătianu. Moştenitorul a respins însă acest rol important pentru că nu a vrut
să se întâlnească cu Brătianu.
Cel mai simpatic om al moştenitorului Carol este popularul General
Averescu, fostul primministru, iar cel mai credincios om al Reginei este
Ionel Brătianu.
Moştenitorul de Tron abdicat Carol sa născut în anul 1893, este deci
acum de 33 ani. Sa căsătorit în 1921. Soţia sa Principesa Elena a Greciei
este sora Ex Regelui George al II al Greciei. Cununia lor a fost la 10 martie
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1921 în Atena, unde tot atunci Regele George al Greciei/ pe atunci încă
numai moştenitor al Tronului/ sa căsătorit cu sora Prinţului Carol Principesa
Elisabeta. Aceasta dublă căsăorie a oţelit strâns pe atunci România şi Grecia.
Fiul moştenitorului de Tron Carol şi al Principesei Elena, Mihai sa
nascut la 25 octombrie 1921, este deci în al 5 an. Spirit vioi, bine desvoltat,
este unicul fiu al Moştenitorului abdicat Carol.
Adresa 5/5 ianuarie 1926
Domnule Prefect
Avem onoare a Vă aduce la cunoştinţă, că în ziua de 4 Ianuarie a.c.
senatul şi camera au votat legile pentru desăvârşirea actului de abzicere a
Alteţei Sale Prinţul Carol şi declararea de moştenitor al tronului A.A.S.
Principele Mihai apoi reprezentarea naţională a confirmat regenţa instituită
de M.S. Regele în porsoana A.A.S. principele Nicolae, a sanctităţii sale
patriarhul Miron Cristea şi Preşedintele Curetei de Casaţie Dl. Buzdugan.
d-sale D-lui Comandant al Diviziei I. Cavalerie Prefect al Poliţiei
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Adresa 153/13 Ianuarie 1926
Ministru
Ca urmare la telegrama cifrată a D-Voastră, avem onoare a înainta
alăturat în copie articolul tradus din ziarul maghiar Esti Kurir din Budapesta
apărut în numarul său dela 5 Ianuarie 1926 şi care face comentarii
senzaţionale în legătură cu abzicerea de la Tron a A.S.R. Prinţul Carol.
Prefect:
INSPECTORATUL GENERAL ADMINISTRATIV
Secretarul Cons. Jud.
Şeful Serviciului Administrativ
Ministru de Interne
Bucureşti
MOŞTENITORUL TRONULUI ROMÂN DUPĂ AFIRMAŢIA
GUVERNULUI A PREGĂTIT REVOLUŢIE PE SEARA DE CRĂCIUN
POLIŢIA A ARESTAT MAI MULŢI MEMBRI AI CONJURAŢIEI /
GUVERNUL A ORDONAT DIN NOU CENZURA TELEGRAFICĂ ŞI
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TELEFONICĂ
/
OPINIA PUBLICĂ
ESTE
DE
PARTEA
MOŞTENITORULUI TRONULUI / CAROL S-A REFUGIAT DIN
VENEŢIA ÎN ELVEŢIA.
Despre dedesubturile abdicărei Moştenitorului Român ziarul Esti
Curir s-a ocupat încă în numărul său de sâmbătă printrun articol senzaţional.
Comunicatele noastre au arătat că deşi cercurile oficiale atribuie cele
întâmplate ca şi când Moştenitorul ar fi renunţat la Tron în urma aventurei
sale amoroase, cei implicaţi abia ştiu că abdicarea moştenitorului are motive
politice.
Primul Ministru Brătianu şi chiar Regele a forţat pe Carol la abdicare
pentru că au aflat că Moştenitorul este în fruntea unor planuri politice
îndrăsneţe. Probabilitatea acestei ştiri o adevereşte tot mai mult elementele
ce au urmat. Îndată ce hotărârile Consiliului de Coroană au fost publicate,
ştirea abdicărei Moştenitorului a produs o vie agitaţie în toată România.
Guvernul a contat pe această situaţie şi cu măsuri repezi tinde să apese
explozia Opiniei Publice. Îndată după aducerea la cunoştinţă a hotărârii
Consiliului de Coroană Guvernul a ordonat suprimarea comunicaţiei
telefonice pe tot teritoriul ţărei. Din România nu au venit nici azi ziare la
Budapesta. Ultimele ziare care au sosit comunică comunicatul oficial al
Consiliului de Coroană fără nici un comentariu. Este foarte interesant că
acele ziare care au apărut imediat anterior Consiliului de Coroană se ocupă
foarte mult de chestiunea Moştenitorului. Ziarele de Opoziţie au stabilit în
mod public încă înaintea Consiliului de Coroană, că Guvernul răspândeşte
ştiri necontrolate despre Moştenitorul Tronului şi că dictatura lui Brătianu
nu se opreşte nici în pragul Palatului Regal. Pentru ilustrarea acestora ziarul
Lupta a amintit acum că Prim Ministrul dictatorul României şi-a folosit
dicatatura şi faţă de Curte, protestând pe timpul când Moştenitorul a primit
invitaţie de la Curtea Italiană pentru căsătoria ficei Regelui. Moştenitorul s-a
dus totuşi la cununie cu toată supărarea Prim Ministrului care s-a supărat şi
pe Rege din cauza că a primit vara trecută ovaţiunile poporului italian.
Primul Ministru a plecat atunci înainte de sosirea Regelui cu trei zile
dela Karlsbad. Regele cu o linişte filozofică nu a voit să ia act de supărarea
Primului Ministru, Moştenitorul nu a fost dispus să supoarte dictatura prim
ministrului care s-a extins şi asupra Familiei Regale. Revoltarea Prinţului a
atins culmea atunci când în lipsa sa din ţară Brătianu a ordonat anchetă
contra ofiţerilor care au preluat avioanele, cari ofiţeri erau sub comanda
directă a Moştenitorului.
Ziarele Adevărul şi Cuvântul au stabilit încă înaintea Consiliului de
Coroană că Brătianu a crezut de cuviinţă să răspândească astfel de ştiri în
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legătură cu această chestiune, care nu menajează nici persoana
Moştenitorului. Tot atunci ziarele au făcut apel la Opinia Publică ca să nu se
lase influenţată de aceste ştiri răspândite.
După Consiliul de Coroană însă aceste ziare au publicat numai
comunicatul oficial, pentru ca Brătianu n-ar suferi comentarea abdicărei.
SE DESMINTE OFICIAL CONSECINŢELE POLITICE ALE
ABICĂREI
Bucureşti 3 Ianuarie.
Presa îşi exprimă părerea de rău asupra hotărârei Prinţului Carol,
constată că în decursul ultimilor ani este a treia oară cazul că Prinţul s-a
hotărât să renunţe la Tron şi drepturile Regale. Conform comunicărei orient
radioului, hotărârea de acum a Prinţului ar fi de natură pur personală şi n-ar
privi de loc politica.
Numele cetăţenesc al Exmoştenitorului: Scarlat Monastireanu.
Moştenitorul a cerut printr-o nouă scrisoare adresată adresată Regelui ca să
se întocmească un astfel de proiect şi să fie supus Parlamentului, după care
numele său să fie Scarlat Monastireanu.
PRINŢUL NICOLAE NU ŞTIE MOTIVUL PENTRU CARE
FRATELE SĂU A TREBUIT SĂ RENUNŢE LA TRON
Prinţul Nicolae a declarat corespondentului lui Excelsior că nu este
orientat asupra motivelor cari au determinat abdicarea la Tron a fratelui său.
Aceste ştiri însă care s-au răspândit că Elena soţia Ex-moştenitorului ar fi
orbit, aproape este în măsură să le desmintă. Prinţesa are vedere scurtă însă
nu este bolnavă de ochi.
GUVERNUL
ROMÂN
AFIRMĂ
CĂ
DESPUIEREA
MOŞTENITORULUI S-A ÎNTÂMPLAT DIN CAUZA UNEI
CONJURAŢII REVOLUŢIONARE
Bucureşti 4 Ianuarie
Guvernul Român a ordonat din nou cenzurarea ştirilor telegrafice şi
telefonice referitoare la chestiunea Moştenitorului, aşa că ştiri se pot trimite
numai pe căi înconjurătoare. Opinia Publică este de altfel de partea
Moştenitorului care este de mult simpatia poporului Român.
Moştenitorul Carol este în mod hotărât şi prietenul nemţilor şi în
privinţa chestiunilor minoritare erea în opoziţie puternică cu Brătianu.
Guvernul însă se pricepe ca prin presa care îi stă la dispoziţie să dezvolte o
propagandă contra Moştenitorului, pe care doreşte s-o extindă şi în
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străinătate. După unul din aceste comunicate Moştenitorul ar fi pregătit o
revoluţie care ar fi trebuit să isbucnească în seara de Crăciun. Conform
acestei ştiri poliţia ar fi arestat mai mulţi membrii din conjuraţie.
Semi-Oficiosul adevăr scrie despre elementele în legătură cu Prinţul Carol:
În cercurile bine informate se ştie că Moştenitorul Carol a adresat Regelui
două astfel de scrisori pe cari Ferdinand nu le-a supus Consiliului de
Coroană. Aceste scrisori lăsa să se întrezărească un spirit cu totul anormal şi
o stare sufletească personală. Starea sufletească periculoasă a scriitorului
scrisorilor a determinat pe Rege şi Prim Ministru ca în interesul Ţărei şi al
Dinastiei să despoaie pe Prinţ de drepturile şi datoriile sale.
Tradus din ziarul ESTI KURIR din Budapesta ce a apărut la 5
Ianuarie 1926
Adresa 154/13 ianuarie 1926
Avem onoarea a Vă înainta alăturat un articol tradus din ziarul Pesti
Hirlap din Budapesta ce a apărut la 5 Januarie 1926, care se ocupă cu
abzicerea A.S.R. Prinţul Carol.
Prefect:
INSPECTORATUL GENERAL ADMINISTRATIV
Secretarul Cons. Jud.
Şeful Serviciului Administrativ
Ministru de Interne
Bucureşti
Instituirea Regenţei
Bucureşti Ianuarie 4.
Abidicarea Prinţului tine întro continuă agitaţie opinia publică şi
cercurile politice. Cele mai diferite ştiri sunt răspândite iar nesiguranţa o
întăreşte şi mai mult, faptul că presa se abţine să trateze motivele abdicărei.
Motivele acestei abdicări ar fi în cea mai mare parte faptul că circulă ştiri
foarte serioase despre diferite dispoziţi energice pe cari guvernul
intenţioneză să le ia, se vorbeşte în special despre aceea că guvernul va
institui cenzura presei.
În chestiunea instituirei regenţei circulă cele mai diferite versiuni.
După unele comunicate instituirea consiliului de regenţă ar fi deocamdată
omisă pentru că nu este ţinută ca trebuind a fi aranjată urgent.
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MOŞTENITORUL NU ESTE ÎN VENEŢIA CI ÎN MILANO
Milano 4 Ianuarie
În cercurile oraşului a stârnit mare interes stabilirea Moştenitorului
de Tron Român la Milano. Moştenitorul Român este dela mijlocul lunei
Decemvrie în Milano şi nu la Veneţia, unde a descins la hotelul dela Ville.
Prinţul se ocupă cu gândul că după primirea abdicarei şi reglementarea
relaţiei cu Familia Regală Română, să se mute din Milano în Riviera şi să se
stabilească acolo. Prinţul Român Carol s-a îndepărtat ultima oară din hotel
la 30 Decemvrie cu Madame Lupescu şi cu ataşatul Consulatului Român,
s-a urcat în automobil şi după o plimbare de 2 ore sa reîntors la hotel.
Madama Lupescu care este o femee extraordinară de frumoasă a
sosit împreună cu Moştenitorul Tronului la Milano. Pe Prinţ îl însoţeşte
adjutantul său, inspectorul său militar, un chofeur şi un lacheu.
În hotelul dela Ville unde locuieşte Prinţul toţi vor să se apropie de
Moştenitor, însă Directorul hotelului împiedică, cu intervenţie demn de
simpatie toate aceste încercări. Unuia dintre ziarişti i-a reuşit cu toate
acestea să vorbească cu adjutantul şi secretarul său însă ambii au făcut
declaraţiuni foarte restrânse spunând numai atât, că Prinţul va descria prin
Agenţia Stefani împrejurările abdicărei Sale. Atât este sigur însă că în
această afacere o femee joacă rolul principal, care nu e alta decât Madama
Lupescu. Moştenitorul vrea să se divorţeze de Prinţesa Elena din cauza ei şi
din cauza acestei hotărâri a devenit imposibilă situaţia sa la Curte.
Se vorbeşte mult despre actul care la predat Prinţul Golescu Prinţului
Carol, care după unele stări, a venit din încredinţarea Regelui la Milano ca
să încunoştinţeze pe Moştenitor despre hotărârea definivită a Regelui.
Ştirea despre sosirea Prinţesei Elena la Milano nu se confirmă. În
legătura cu acesta se comunică că musafirul distins din străinătate care s-a
înscris sub pseudonim în registrul de pasageri ai hotelului, ar fi Cecilia
Lambrino prima soţie a Moştenitorului.
ABDICAREA MOŞTENITORULUI A REVOCAT
COMPĂTIMIRI ÎN ROMÂNIA
Prinţul abdicat s-a bucurat în cercurile largi ale Ţărei de o mare
popularitate. Această popularitate s-a relevat şi cu ocazia abdicărei Sale
când mai multe ziare şi-au amintit cu dragoste şi cuvinte calde despre El.
Nicolae Iorga a scris în ziarul Neamul Românesc sub titlul „Un om
mare mai puţin” următoarele:
„Regele s-a hotărât ca să primească abdicarea Prinţului Carol şi-l
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atrage din controalele armatei. Cu toate că trebuie să ne plecăm în faţa
hotărârei Regelui, totuşi este de compătimit în lumea creaturilor,
manechinilor, intregenţei şi smucitorilor de ftrânghii, cu începere de azi,
avem cu un adevărat om mai puţin, fercheş şi frumos, bărbat nobil şi bun
care a ştiut să găsească meritul şi a ştiut să încurajeze bunele intenţii. Să ne
cadă o lacrimă pentru fostul moştenitor al Tronului Român, care a murit
pentru lumea oficială, dar va trăi întotdeauna în inimile acelora cari l-au
iubit.”
Tradus din ziarul Pesti Hirlap ce a apărut la 5 Ianuarie 1926 la
Budapesta
Adresa 46/8 Ianuarie 1926
Avem onoarea a înainta alăturat un articol tradus din ziarul Esti Kurir
ce a apărut la Budapesta la 8 Januarie 1926 şi care publică, că
Exmoştenitorul Român Carol ar aspira la Tronul Maghiar.

REGINEI MARIA A ROMÂNIEI IAR PLĂCEA SĂ-I PROCURE
FIULUI SĂU MOŞTENITORUL ABDICAT TRONUL MAGHIAR
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Afirmativ s-ar fi început deja tratativele în această direcţie,
exmoştenitorul Carol va sosi în scurt timp la Viena. Ministerii Micei Antante
de la Bucureşti protesteză contra acestui plan.
Ziarul „Hirado” din Bratislava comunică ştirea fantastică că
moştenitorul abdicat Carol vrea să apară ca pretendent la Tronul maghiar, în
realizarea acestui plan este sprijinit de Regina Maria a României care a şi
făcut deja paşi în această direcţie în străinătate. Articolul fantastic sub formă
de comunicat din Viena spune următoarele:
În cercurile diplomatice din Viena se colportează astefl de ştiri că,
fostul moştenitor la Tronului Român va sosi la Viena la sfârşitul lunei pentru
un timp mai îndelungat, Ministrul Românei Mitilineu ar fi fost înştiinţat
afirmativ din Bucureşti ca să primescă pe Moştenitorul cu toate demnităţile
rangului său indiferent de abdicarea sa. Cu toate astea fostul moştenitor va
călători incognito ceea ce denotă că figurează nu ca Prinţ Român ci ca
persoană particulară. Moştenitorul vine de aceea la Viena pentru a continua
convorbiri cu diferiţi diplomaţi, în chestiune pretendenţei sale la Tronul
maghiar. Celelalte guverne ale statelor din Mica Antantă ale Jugoslaviei şi
Cehoslovaciei, nu văd bucuros acţiunea Reginei Maria a României, care
vrea să pună pe Tronul Ungariei pe fiul său moştenitorul abdicat. Li-e frică,
că în cazul reuşitei, acţiunea mai curând sau mai târziu se va înfăptui.
Uniunea Maghiară – Română şi Monarhia Ungară Română – va împiedica
acţiunea panslavă cum a împiedicat pe timpuri aceasta acţiune fosta
monarhie Austro-Ungară.
În cercurile române din Budapesta această ştire se crede imposibilă.
Tradus din ziarul Esti Kurir dela 8 Ianuarie 19261.
Ştirile de senzaţie ale presei maghiare pe această temă se pare că
s-au oprit intempestiv. Referitor la aspiraţiile Prinţului Carol la Tronul
Maghiar, cred că a fost un Cal Troian pentru Guvernul României.

1

SJAN, Prefectura Judeţului Arad, dosar nr. 12/1926, f. 69-91.

252

Poliţia urbană arădeană (1929-1949)
Emil Arbonie,
Centrul de Studii de Istorie şi Teorie Literară „Ioan Slavici” Arad
Abstract
Assuring the public order and the state safety represented a
permanent preoccupation of the Romanian society. The police were
considered the authority which was watching, the urban territory, the public
order and tranquility, and also the enforcement of the laws, regulations and
decrees. The sfety of the state was considered to be represented to be
represented by the Political police, or the Informative police, assuring not
only in the urban domain but also in the rural one, the defense and
conservation of the constitutive and essential elements of the state: the
territory, the population and the state power. During the period of analysis,
these institutions had different ways of organization and regulations of
applying them and the orders given by the administrative and judicial
powers.
Keywoeds: public order, safety, quaestors, officers, agents, public gardians.
1. Aspectele generale
Asigurarea ordinei publice şi a siguranţei statului a constituit o
preocupare permanentă a societăţii române. Modul de organizare şi
funcţionare a instituţiilor cu aceste obiecte de activitate publică, în
domeniile urban şi rural, a fost modificat în funcţie de interesele
contemporane ale diverselor regimuri politice, schimbate de-a lungul
timpului. În general, Poliţia a fost considerată autoritatea care veghea, pe
teritoriul urban, la ordinea şi liniştea publică, precum şi la executarea
legilor, regulamentelor şi ordonanţelor. Siguranţa statului a fost considerată
Poliţia politică, sau Poliţia informativă, care asigura, atât în domeniul urban,
cât şi în cel rural, apărarea şi păstrarea elementelor constitutive şi esenţiale
ale statului: teritoriul, populaţia şi puterea de stat. Autoritatea care asigura,
în mediul rural, ordinea publică şi siguranţa statului, a fost Jandarmeria, o
instituţie complexă şi perfect militarizată.
A existat şi o altă instituţie specială, care asigura ordinea publică şi
siguranţa statului într-un mediu deosebit, în care trăiau persoanele
253

condamnate definitiv sau temporar cu suspendarea libertăţii, precum şi
minorii supuşi procesului de reeducare, denumită Penitenciar.
Diversele instituţii de Poliţie, Siguranţă şi Jandarmerie au fost
supuse sub conducerea Ministerului de Interne, prin Direcţiunea Generală a
Poliţiei şi Siguranţei Statului şi Inspectoratul general al jandarmeriei, iar
Penitenciarele, sub conducerea Ministerului Justiţiei, Direcţiunea Generală a
Penitenciarelor şi Institutelor de Prevenţie.
În perioada de analiză, aceste instituţii au avut organizări diferite, dar
au colaborat permanent, conform legilor de organizare şi a regulamentelor
de punere în aplicarea acestora şi a ordinelor date de puterile administrative
şi judecătoreşti.
2. Înfiinţarea Chesturii Poliţiei Municipiului Arad (21 iulie 1929)
În perioada interbelică, asigurarea ordinei publice şi a siguranţei
statului, pe plan urban şi rural, a fost reorganizată în anul 1929, în timpul
guvernării conduse de ardeleanul Iuliu Maniu, avându-l ministru de interne
pe un alt celebru ardelean, medicul şi omul politic Alexandru VaidaVoevod1. Ministrul de interne a fost iniţiatorul reorganizării ordinei publice
şi siguranţei statului în mediile rural şi urban.
Astfel, Legea pentru organizarea jandarmeriei rurale, din 23 martie
19292, a stabilit că Jandarmeria rurală era un „Corp organizat milităreşte,
instituit pentru a veghea în comunele rurale la siguranţa de stat, la
menţinerea ordinei publice, precum şi la executarea legilor şi regulamentelor
de competenţa sa3. Pe plan rural arădean, ordinea publică şi siguranţa
statului s-a realizat prin Legiunea de Jandarmi rurali Arad, cu reşedinţa în
Arad, care cuprindea 11 secţii şi 54 de posturi, astfel: 1. Secţia Aradul Nou
cu posturile de jandarmi rurali din comunele Aradul Nou, Şag, Schöndorf,
Glogovăţ, Micălaca, Andrei Şaguna şi Curtici; 2. Secţia Pecica cu posturile
de jandarmi rurali din comunele Pecica, Semlac, Nădlac, Pereg, Turnu şi
Dorobanţi; 3. Secţia Şiria cu posturile de jandarmi rurali din comunele Şiria,
Ghioroc, Pâncota şi Măderat; 4. Secţia Sfânta Ana cu posturile de jandarmi
rurali din comunele Zărand, Şimand, Macea şi Comlăuş; 5. Secţia Chişineu
cu posturile de jandarmi rurali din comunele Chişineu, Socodor, Grăniceri,
1

A fost ministru de interne în perioadele 10 noiembrie 1928-7 iunie 1930; 13 iunie-8
octombrie 1930 şi 8 iunie-10 august 1932 [Constantin Gheorghe, Miliana Şerbu, Miniştrii
de interne ai României (1862-2001), Editura Ministerului de Interne, Bucureşti, 2001, pp.
111-112].
2
Monitorul Oficial nr. 69 din 24 martie 1929 (în continuare: M. Of.).
3
Constantin Gheorghe, O istorie a Internelor în date, Editura Ministerului de Interne,
Bucureşti, 2001, p. 98.
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Pilu, Sintea, Zerind şi Vânători; 6. Secţia Ineu cu posturile de jandarmi
rurali din comunele Ineu, Moroda, Gurba, Apateu, Cermei şi Bocsig; 7.
Secţia Târnova cu posturile de jandarmi rurali din comunele Târnova,
Şilindia şi Tauţ; 8. Secţia Radna cu posturile de jandarmi rurali din
comunele Radna, Odvoş şi Bârzava; 9. Secţia Sâvârşin cu posturile de
jandarmi rurali din comunele Săvârşin, Troaş, Petriş şi Vărădia, 10. Secţia
Hălmagiu cu posturile de jandarmi rurali din comunele Iosăşel, Gurahonţ,
Pleşcuţa, Vârfuri şi Hălmagiu şi 11. Secţia Sebiş cu posturile de jandarmi
rurali din comunele Sebiş, Buteni, Gil, Dieci şi Dezna4. Legiunea de
Jandarmi rurali Arad era inclusă în structura Inspectoratului 7 Jandarmi
rurali Timişoara5.
Legea de organizare a poliţiei generale a statului, din 21 iulie 19296,
a unificat poliţiile urbane Administrative şi Judiciare, împreună cu Siguranţa
statului. Activitatea acestei poliţii generale a statului se baza pe regulile
referitoare la unitatea de conducere, specializarea serviciilor, disciplina
ierarhică şi descentralizarea7. Prin această lege s-a înfiinţat, pe lângă alte 70
de astfel de instituţii, şi Chestura Poliţiei Municipiului Arad. Această nouă
instituţie înlocuia unitar atribuţiile poliţieneşti ale fostei Prefecturi de Poliţie
Arad, înfiinţată la 30 noiembrie 1919 sub conducerea timişoreanului
Sebastian Stoica, şi cele informative ale Serviciului Special de Siguranţă
Arad, înfiinţat tot în 1919, sub conducerea sibianului Ilie Rău8.
Chestura făcea parte din cadrul serviciilor exterioare ale Poliţiei
Generale şi Siguranţei Statului, fiind inclusă în structura Inspectoratului
Regional de Poliţie Timişoara, care cuprindea poliţiile din judeţele Arad,
Bihor, Caraş, Severin şi Timiş-Torontal9.
3. Structura organizatorică
Chestura Poliţiei Municipiului Arad a avut o structură foarte
complexă, ca urmare a multilateralităţii oraşului şi a situării acestei zone în
partea cea mai vestică a frontierei României. Chestura avea în compunere
birouri ale poliţiilor Administrative, Judiciare şi de Siguranţă, precum şi un
4

M. Of. nr. 109 din 23 mai 1929, pp. 3859-3860.
Această instituţie avea în structură Legiunile de Jandarmi Caraş, Severin, Arad, TimişTorontal, Oradea şi Beiuş (ibidem, nr. 14 din 18 ianuarie 1930, p. 481).
6
M. Of. nr. 159 din 31 iulie 1929, pp. 5426-5447.
7
Constantin Gheorghe, op. cit., p. 99.
8
Referitor la aceste instituţii vezi Emil Arbonie, Eugeniu Criste, Ordinea şi siguranţa
publică arădeană (1919-1929). Structuri instituţionale şi personal, Editura Concordia,
Arad, 2011, 409 p.
9
M. Of., nr. 16 din 21 ianuarie 1930, p. 555.
5
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Detaşament al Gardienilor Publici, care asigura paza şi ordinea publică, ziua
şi noaptea. Aceste activităţi generale poliţieneşti erau puse în executare prin
intermediul unor servicii exterioare, denumite comisariate şi detaşamente de
poliţie.
A. Biroul Poliţiei Administrative. În conformitate cu prevederile legii de
organizare a poliţiei generale a statului, atribuţiile de poliţie administrativă
constau în apărarea libertăţii, proprietăţii şi siguranţei persoanelor, precum
şi a drepturilor recunoscute grupărilor sociale prin Constituţie şi legi;
prevenirea infracţiunilor împotriva legilor, regulamentelor şi ordonanţelor
administrative; executarea măsurilor de poliţie şi a oricăror îndatoriri
impuse prin legi, regulamente şi ordonanţe administrative; sprijinirea operei
de asistenţă socială, în caz de nevoie şi vegherea permanentă la menţinerea
ordinei publice.
Mai avea atribuţii interne, de înregistrare, rânduirea pe materii şi în
ordine cronologică şi transmiterea diferitelor ordonanţe şi dispoziţiuni cu
caracter poliţienesc şi administrativ, primite de la prefectura judeţului şi
primăria municipiului, precum şi eliberarea acelor autorizaţii care nu intrau
în competenţa serviciilor speciale centrale. Alte probleme de interes intern
vizau chestiunile de Personal, Contabilitate, Statistici, etc.
Secţia Populaţiei şi Servitorilor avea atribuţii de a urmări şi
coordona, conform legilor speciale, întreaga mişcare a populaţiei stabilite
sau flotante în cuprinsul circumscripţiilor chesturii10. Secţia populaţiei avea
o strânsă legătură cu Primăria Municipiului Arad, care asigura încadrarea şi
plata unui număr de 10-12 funcţionari, care se ocupau de evidenţa
persoanelor domiciliate în Arad, evidenţă necesară şi punerii în aplicare a
dispoziţiilor referitoare la activităţile electorale.
Secţia Servitorilor avea atribuţia de a exercita controlul poliţienesc
asupra servitorilor, în conformitate cu legea11, a întocmi libretele de serviciu
şi fişele individuale, pe baza informaţiilor primite de la Serviciul Central al
Poliţiei Judiciare şi de la organele Ministerului Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirii
Sociale. Eventualele conflicte dintre stăpâni şi servitori sau contravenţiile la

Legea pentru completarea unor dispoziţii şi înfiinţarea biroului populaţiei şi
Regulamentul pentru aplicarea Capitolului III (biroul populaţiei), cu modificările din anul
1923, în: M. Of., nr. 261 din 2 martie 1921; nr. 280 din 24 martie 1921 şi nr. 98 din 4
august 1923.
11
Legea pentru servitori şi Regulamentul de aplicare a acesteia, în: M. Of., nr. 59 din 16
iunie 1892 şi nr. 135 din 29 septembrie 1892, cu modificările ulterioare şi Convenţia
internaţională pentru asigurarea servitorilor şi lucrătorilor, în: M. Of., nr. 98 din 6 mai
1929.

10
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legea specială erau constatate de comisariatele de circumscripţii, iar actele
se înaintau chesturii.
Secţia Ordinei şi Asistenţei Sociale avea atribuţiile de a centraliza şi
transmite la prefectura judeţului toate datele referitoare la diferite activităţi
colective; întruniri publice, cluburi, asociaţii, prostituţie şi de a culege date
pentru a sprijini activitatea de asistenţă a iniţiativei publice sau private. În
toate problemele care nu erau de resortul serviciilor centrale ale prefecturii,
chestorul poliţiei avea dreptul de iniţiativă şi rezoluţie, putând corespunde
direct cu diverse autorităţi publice, cu avizul prealabil sau delegaţia
prefectului. Ulterior, respectiv din anul 1934, la Arad a fost înfiinţată
Judecătoria de Muncă, care a preluat o parte din atribuţiile acestor birouri12.
Secţia Circulaţie. Circulaţia pe căile publice era liberă pentru toţi
locuitorii şi pentru străinii aflaţi în trecere prin ţară, fiind însă supusă
regulilor şi prevederilor Legii asupra circulaţiei pe drumurile publice şi
regulamentului de aplicare al acesteia13.
Exista un Secţie de Înmanuării, personalul acestuia având obligaţia
de a se deplasa la locuinţele cetăţenilor care trebuiau să îşi rezolve, în
colaborare cu instituţiile statului, problemele de ordin militar, cercetări şi
urmăriri penale, îndeplinirea de proceduri penale, participarea la şedinţele
de judecată, în calitate de specialişti, martori, părţi civile sau penale, etc.
Secţia de Moravuri si-a schimbat, de-a lungul timpului, o parte din
obiecele de activitate, în conformitate cu noile dispoziţii legale.
Secţia de Arme autoriza dreptul de a poseda arme, prevăzute de
Legea pentru reglementarea portului şi vânzării de arme şi regulamentul de
aplicare a acesteia. Autorizaţiile se eliberau de prefectul chesturii pentru
locuitorii arădeni şi de către prefectul judeţului pentru ceilalţi locuitori din
circumscripţia judeţului.
Ulterior, s-a efectuat o altă organizare, funcţionând Secţia Militară,
Secţia Spectacole şi Moravuri; Secţia Administrativă şi a Personalului;
Biroul M.O.N.T.; Secţia Contabilitate şi Paşapoarte; Secţia Registraturii
generale şi Arhivei; Secţia Intendenţei şi Secţia Poliţiei comunale. Apoi
aceste secţii s-au numit birouri.
Ocupaţia sovietică, din septembrie 1944 a impus schimbarea unor
servicii judeţene şi municipale. A fost instituit un Biroul de Rechiziţii şi
Cartiruire de pe lângă Primăria Municipiului Arad, sub conducerea
Vezi Emil Arbonie, „Jurisdicţiile muncii şi asigurărilor sociale”, în: Analele Aradului, an
I, nr. 1/2015, pp. 490-511.
13
M. Of., nr. 236 din 22 octombrie 1929; ibidem, nr. 8 din 19 ianuarie 1930: ibidem, nr.
179 din 7 august 1933 şi nr. 204 din 5 septembrie 1939.
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preşedinţială a unui comisar de poliţie, lângă care mai funcţionau şi alţi
ofiţeri şi agenţi de poliţie, pe lângă funcţionarii administrativi.
În anul 1947, în cadrul Serviciul Poliţiei Administrative funcţionau:
Biroul Pazei şi Ordinei Publice; Biroul Populaţiei şi Cărţii de Imobil; Biroul
Circulaţiei, Biroul Paşapoartelor şi Frontierei, Biroul Poliţiei Sociale, Biroul
Certificatelor şi colaborării cu alte autorităţi şi Biroul de Proceduri.
B. Biroul Poliţiei Judiciare avea în competenţa sa urmărirea şi constatarea
tuturor crimelor şi delictelor săvârşite în circumscripţia chesturii, trimiterea
făptuitorilor în faţa justiţiei, precum şi constatarea, amendarea şi încasarea
amenzilor, în cazul în care, făptuitorii recunoşteau faptele săvârşite prin
contravenţii şi erau dispuşi să plătească amenzile stabilite. Tot în
competenţa acestui birou mai era şi obligaţia de a executa măsurile ordonate
de justiţie, potrivit procedurilor penale sau civile, contra persoanelor sau
bunurilor.
Pentru îndeplinirea atribuţiilor, au funcţionat Secţia Cercetări şi
Urmăriri, Secţia Contravenţii şi Secţia Mandatelor, care au înlocuit fosta
Divizie de Cercetări şi Urmăriri.
În anul 1947, în Serviciul Poliţiei Judiciare funcţionau Biroul
Cercetări, cu un număr de 5 brigăzi, în care desfăşurau activităţi 18 ofiţeri şi
agenţi de poliţie; Biroul Cazierul Poliţiei Judiciare, unde funcţiona un ofiţer
şi 2 agenţi, Biroul Mandatelor şi Urmăririlor, unde funcţionau 2 agenţi de
poliţie şi Arestul Poliţienesc, în care funcţionau 2 agenţi de poliţie.
Pentru desfăşurarea activităţii poliţiei judiciare, chestura a colaborat
strâns cu toate instituţiile judecătoreşti din ţară, Curtea de Apel Timişoara,
Tribunalul Arad şi judecătoriile de ocol din judeţ, închisorile şi
penitenciarele. Conducerea şi controlul poliţiei judiciare erau exercitate de
procurorul general al Curţii de Apel Timişoara, care delega şi procurorii
arădeni pentru această activitate.
C. Biroul Poliţiei de Siguranţă avea atribuţii de culegere şi instrumentare a
faptelor contrare siguranţei statului, şi de a aduce la cunoştinţa autorităţilor
superioare a ştiinţelor şi indicilor privind fapte sau stări de fapt contrare
ordinei publice şi siguranţei statului. În cadrul acestui birou funcţionau
Secţia Controlul Străinilor14 şi Secţia Informaţii. Din anul 1947 Direcţia
Legea asupra străinilor, în: M. Of., nr. 6 din 7 aprilie 1881 cu modificările ulterioare;
Lege pentru dobândirea şi pierderea naţionalităţii, în: M. Of., nr. 41 din 24 februarie 1924;
Lege privitoare la pierderea cetăţeniei române, în: M. Of., nr. 134 din 15 iunie 1938; Decret
relativ la revizuirea evreilor, în M. Of., nr. 273 din 24 noiembrie 1939, etc.
14
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Poliţiei de Siguranţă a fost despărţită din cadrul Directoratului General al
Poliţiei şi Siguranţei Statului.
D. Detaşamentul Gardienilor Publici era numit Corpul de poză
poliţienească în structura Inspectoratului Gardienilor Publici. În Arad,
conform normelor legale, paza de zi şi de noapte în municipiu, gări şi
punctele de frontieră, se executa de gardienii publici, organizaţi milităreşte
în cadrul unui număr de 5 plutoane, din care unul era de rezervă. Pentru
executarea atribuţiunilor de pază şi a tuturor celorlalte îndatoriri de poliţie,
gardienii publici arădeni erau la dispoziţia autorităţilor poliţieneşti de care
depindeau.
E. Comisariatele circumscripţiilor de poliţie
Comisariatele circumscripţiilor de poliţie erau structurile exterioare,
care asigurau, prin ofiţeri şi agenţi, toate măsurile administrative, judiciare
şi de siguranţă dispuse de chestura de poliţie. În municipiul Arad au existat,
din anul 1929, opt comisariate ale circumscripţiilor de poliţie, primele patru
asigurând măsurile de pază şi ordine în centrul oraşului, iar celelalte în unele
cartiere şi Gara C.F.R. Arad.
F. Comisariatele şi detaşamentele poliţiilor de frontieră
În structura şi subordinea Chesturii Poliţiei Municipiului Arad au
fost incluse şi poliţiile de frontieră, care asigurau controlul persoanelor care
treceau frontiera, pentru călătorii sau executarea muncilor la terenurile
proprietate personală, situate de cealaltă parte a frontierei15. În cadrul
judeţului, au funcţionat comisariatele poliţiilor de frontieră la Curtici şi
Nădlac şi detaşamentele poliţiilor de frontieră la Pecica şi Grăniceri, unele
dintre ele încetându-şi activitatea, şi înfiinţându-se altele, cum au fost cele
de la Turnu şi Aeroportul Arad.
După ocupaţia sovietică, au fost oprite călătoriile în străinătate şi
trecerea frontierei pentru muncă. Din anul 1948 au rămas în funcţie numai
Comisariatul Special de Frontieră Curtici şi Detaşamentul Poliţiei de
Frontieră Aeroportul Arad.
4. Personalul poliţienesc.
Personalul poliţienesc era împărţit în ofiţeri de poliţie şi agenţi de
poliţie. Ierarhia ofiţerilor de poliţie începea de la comisarul ajutor, apoi la
15

Pentru detalii: Emil Arbonie, Călătoriile românilor. Realităţi transilvănene (19181948).”Vasile Goldiş” University Press, Arad, 2009, 395 p.
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comisar, comisar şef, secretar de chestură, chestor, subinspector şi inspector.
Agenţii de poliţie erau agenţii (detectivii) şi gardienii publici, ierarhizaţi pe
clase de salarizare, după vechimea în această activitate publică.
Ofiţerii de poliţie se recrutau dintre absolvenţii de liceu sau cu studii
superioare, agenţii se recrutau dintre absolvenţii gimnaziilor, iar gardienii
publici dintre absolvenţii cursurilor primare.
Numărul funcţionarilor din Chestura Poliţiei Municipiului Arad a
fost stabilit în cadrul Tabelei C, anexat legii de organizare. În conformitate
cu prevederile acestui tablou, a fost stabilit un număr de 48 ofiţeri de poliţie
cu următoarele funcţii, în ordine ierarhică: un chestor de poliţie, un secretar
de poliţie în oraş de reşedinţă, un comisar-şef la Comisariatul de Poliţie
Curtici-Frontieră, 18 comisari, din care 2 la frontiere şi 27 de comisariajutori, din care 11 la frontieră.
Pe lângă ofiţerii de poliţie, au fost fixaţi 37 agenţi de poliţie, din care
12 în funcţii administrative, 10 în funcţii judiciare şi 15 detectivi, din care 5
la punctele de frontieră cu gări feroviare, respectiv 4 la Curtici şi unul la
Pecica.
Legea stabilise competenţa materială şi teritorială a ofiţerilor şi
agenţilor de poliţie. Din punct de vedere al competenţei materiale, toţi
ofiţerii de poliţie aveau competenţa generală de constatare şi instrumentare a
tuturor infracţiunilor la legi, regulamente şi ordonanţe. Conform
dispoziţiilor Codului penal, infracţiuni erau crimele, delictele şi
contravenţiile. Agenţii de poliţie, puteau constata şi instrumenta, în lipsa
unui ofiţer de poliţie, numai contravenţiile flagrante de simplă poliţie.
Competenţa teritorială a ofiţerilor şi agenţilor de poliţie era limitată la
teritoriul formaţiunii din care făceau parte. În caz de continuare a unei
urmăriri, ofiţerii şi agenţii de poliţie puteau trece şi pe teritoriul formaţiunii
străine, avizând organul competent.
Alături de ofiţerii şi agenţii de poliţie, au fost stabiliţi 19 funcţionari
administrativi, din care un şef de birou, un subşef de birou, un contabilajutor, 3 arhivişti şi 2 registratori, precum şi 12 impiegaţi din care, 2 la
Comisariatul de Poliţie Curtici-Frontieră şi 10 la chestură. În calitate de
personal tehnic şi de specialitate, au fost stabiliţi 3 translatori (din care 2 la
Poliţia de Frontieră Curtici), un fotograf şi 2 telefonişti. Ierarhia
personalului administrativ a poliţiei era aceea prevăzută în Statutul
funcţionarilor publici, având îndatorirea de a îndeplini toate lucrările de
ordin birocratic cu bună competenţă şi grabnică activitate, ţinând evidenţa
lucrărilor şi datelor statistice.
Corpul de pază, care asigura paza de zi şi de noapte, era format
dintr-un şef de detaşament al gardienilor publici şi 9 şefi de secţii, care
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conduceau 260 de gardieni publici, din care 10 la comisariatele şi
detaşamentele poliţiilor de frontieră de la Curtici, Nădlac, Grăniceri şi
Pecica.
În fine, personalul de serviciu era format din 10 camerieri şi curieri,
din care unul era repartizat la Poliţia de Frontieră Curtici.
5. Sediile poliţieneşti
Din anul 1921, sediul Prefecturii Poliţiei Arad şi apoi a Chesturii
Poliţiei Municipiului Arad a fost asigurat pe Strada Mărăşeşti nr. 18-20,
după mutarea Regimentului 9 Jandarmi la Timişoara. În sediul chesturii
funcţionau, birourile de poliţie administrativă, poliţie judiciară şi poliţie de
siguranţă. Tot aici îşi avea sediul Detaşamentul Gardienilor Publici şi
Comisariatul Circumscripţiei I de poliţie.
Sediile celorlalte comisariate ale circumscripţiilor de poliţie erau
stabilite în cartierele municipiului, astfel: Comisariatul Circumscripţiei II,
pe Strada Gojdu nr. 8; Comisariatul Circumscripţiei III, pe Strada
Dorobanţilor; Comisariatul Circumscripţiei IV, pe Strada Calea Aurel
Vlaicu; Comisariatul Circumscripţiei V, pe Strada Şega; Comisariatul
Circumscripţiei VI, în Cartierul Gai; Comisariatul Circumscripţiei VII, în
Cartierul Micălaca şi Comisariatul Poliţiei din Gara C.F.R. Arad, în
imobilul acestei gări.
După ocuparea Aradului de către armata „eliberatoare” sovietică,
aceasta a preluat cele mai importante imobile din oraş, unde şi-a instalat
militarii şi diverse instituţii necesare ocupaţiei. Poliţia arădeană a fost
obligată să-şi mute sediul pe Bulevardul Regina Maria, într-un imobil
aparţinând familiei Neumann.
Fiecare comisariat de poliţie era pus sub conducerea unui comisarşef sau comisar, având în subordine unul sau mai mulţi comisari şi comisariajutori. Pe lângă fiecare comisariat de poliţie funcţiona un oficiu al arhivei şi
registraturii, un număr de agenţi de poliţie şi impiegaţi, după nevoile
serviciului şi o secţie de gardieni publici.
Sediul Comisariatului Curtici-Frontieră a fost asigurat în cadrul
Gării C.F.R. Curtici. Creşterea numărului de călători şi a trenurilor de marfă,
a necesitat construirea unui nou sediu al Gării C.F.R. Curtici, finalizată în
anul 1935, sub denumirea Gara „Decebal”.
Sediul Comisariatului Nădlac-Frontieră a fost schimbat de foarte
multe ori, ca urmare a creşterii chiriilor, consecinţă a scăderii puterii
financiare a leului românesc. Dacă în perioada 1931-1934, sediul poliţiei de
frontieră era stabilit într-un imobil al Parohiei Ortodoxe Române din
Nădlac, cu o chirie de 5.600 lei anual, în anul 1935-1936 s-a închiriat un
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imobil al secţiei nădlăcane a Băncii „Victoria” S.A. cu chiria de 6.000 lei
anual16, în anul 1937 s-a mutat sediul în imobilului localnicului Perueczky
Antoniu, la preţul de 10.000 lei anual17.
Detaşamentul Poliţiei Pecica-Frontieră a avut asigurat sediul în
incinta Gării Pecica, Detaşamentul Poliţiei Aeroport-Arad avea sediul în
cadrul Aeroportului Arad, iar detaşamentele poliţiilor de frontieră de la
Grăniceri şi Turnu, în imobile asigurate de primăriile acestor localităţi.
6. Reorganizarea poliţiei
În baza Decretului-lege nr. 2370 din 12 iulie 1940, Poliţia,
Jandarmeria şi Prefectura Poliţiei Capitalei au fost unificate în cadrul
Direcţiunii Generale a Poliţiilor şi Siguranţei Statului. În baza principiului
unităţii de conducere, au fost organizate două grupe mari după atribuţiile de
specialitate: Poliţia de siguranţă şi Poliţia de ordine.
Poliţia de siguranţă cuprindea activităţile de Informaţii şi Poliţia
Judiciară. Ramura de Informaţii supraveghea şi urmărea toate acţiunile
sociale interne care interesa siguranţa şi care erau dirijate din străinătate.
Ramura Poliţiei Judiciare constituia un singur organism de urmărire şi
cercetare a tuturor actelor judiciare.
Poliţia de ordine cuprindea în compunere jandarmii, gardienii
publici, ofiţerii şi agenţii de poliţie administrativă.
Aceste grupuri au fost organizate şi în cadrul Inspectoratelor
Regionale de Poliţie din Ţinuturi, precum şi în Chesturile şi Comisariatele
oraşelor de reşedinţă, împreună cu alte noi structuri: Stat Major şi
Intendenţă.
În perioada celui de al Doilea Război Mondial s-au realizat noi
organizări de Poliţie şi Siguranţă, conform nevoilor din acel timp.
Ocupaţia sovietică a impus noi forme de organizare a activităţilor
poliţieneşti şi de siguranţă, impunând reducerea foarte mare a întregului
personal18.
Desfiinţarea Siguranţei şi Poliţiilor rurale şi urbane
La 30 august 1948 s-a desfiinţat Siguranţa Statului, fiind înlocuită cu
noua instituţie, denumită Securitatea Poporului. În 22 şi 23 ianuarie 1949 sau desfiinţat Inspectoratul General al Jandarmeriei şi Direcţia Generală a
Poliţiei. Jandarmeria rurală a fost înlocuită cu posturile de miliţie din mediul
16

A.N. Arad, fond ChesturaPoliției Municipiului Arad, dosar personal nr. 41.
Idem, dosar nr. 90.
18
Legea nr. 127 pentru reducerea personalului Direcţiunii Generale a Poliţiei şi al
prefecturii Poliţiei Capitalei, în: M. Of. nr. 48 din 28 februarie 1945.
17
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rural, iar în locul chesturilor şi comisariatelor poliţiilor de reşedinţă s-au
înfiinţat Miliţiile judeţene. În cadrul Ministerului Afacerilor Interne s-a
înfiinţat Direcţia Generală a Miliţiei, care avea ca atribuţii menţinerea
ordinei publice, apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, asigurarea
muncii paşnice şi securităţii personale a cetăţenilor, supravegherea
respectării legilor şi dispoziţiilor date de autorităţi.
Astfel, s-a realizat unificarea poliţiei rurale cu poliţa urbană, toate
sub conducerea unei Direcţiei Politice.
În Arad a fost înfiinţată Miliţia Judeţeană Arad, schimbată după
raionarea teritorial-economică şi, mai ales, după desfiinţarea regiunii Arad,
în ianuarie 1956.
7. Chestorii poliţiei arădene
Dr. Moga Romulus. Născut la 19 decembrie 1895 în localitatea Petroşani.
Fiul lui Ştefan Moga şi Raveca, născută Tecău. Religia: ortodoxă română.
Absolvent al Liceului din Petoşani, în anul 1914. Mobilizat în timpul
Primului Război Mondial, prizonier în Italia, membru al Legiunii Române
din Italia. În anul 1919 a fost numit şef al Poliţiei de Stat din Petroşani, apoi
şef al secţiei de judecată contravenţională a Poliţiei din Târgu Secuiesc, în
anul 1921, unde a activat până în anul 1922, când şi-a prezentat demisia,
continuându-şi studiile de drept. Doctor în ştiinţe juridice al Universităţii din
Cluj, la 2 iulie 1927. Înscris ca avocat stagiar în Baroul Hunedoara, prin
Decizia nr. 226 din 21 iunie 1926. A efectuat practica stagiară în birourile
avocaţilor Emil Boeriu şi Alexe Kepes din Petroşani. S-a transferat în
Baroul Arad, la 19 februarie 1928, unde şi-a continuat practica stagiară în
birourile avocaţilor arădeni Géza Juhasz (19 februarie-1 aprilie) şi Teodor
Pap (Popa) (1 aprilie–12 august). A fost înscris ca avocat definitiv, la 12
august 192819. I s-a eliberat diploma de avocat nr. 2.551 la 24 septembrie
1928. Era membru al Partidului Naţional Ţărănesc şi după accesul la putere
a acestuia, a fost trecut pe lista avocaţilor incompatibili, ca urmare a numirii
sale în funcţiile de prefect de poliţie şi, apoi, chestor al Prefecturii Poliţiei
Municipiului Arad. A condus această instituţie în perioada 17 noiembrie
1928–25 septembrie 1934. Şi-a reluat practica avocaţială la 8 octombrie
1934, după încetarea calităţii de funcţionar public. În urma unei boli grave,
prin Decizia nr. 91/1 din 24 februarie 1940, a fost şters din registrul
avocaţilor definitivi al Baroului Arad, ca urmase a decesului înregistrat la
Cluj, la 1 februarie 194020.
19
20

Complexul Muzeal Arad, Registrul avocaţilor, vol. III, f. 82.
Baroul Arad, Dosar personal, f. n.
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Dr. Bejan Romulus. Născut la 19 octombrie 1899 în localitatea Sânnicolaul
Mic (Timiş). Fiul preotului Mircea Bejan şi al Aureliei, născută Adamovici.
Religia: ortodoxă română. Studii secundare la liceele din Arad (clasele IIV), Beiuş (clasele V-VII), şi în particular, clasa a VIII-a. A efectuat
serviciul militar în arma Jandarmeriei şi a fost distins Cavaler al Virtuţii
Militare de Război. Doctor în ştiinţele politice ale Facultăţii de Drept din
Cluj, la 27 iunie 1925 şi licenţiat în ştiinţele juridice la Facultatea de Drept
din Oradea, la 28 iunie 1933. A îndeplinit mai multe funcţii publice, între
care şi pe cele de inspector general administrativ, primpretor, subprefect. La
propunerea prefectului judeţului Arad dr. Groza Ioan, care a solicitat
revocarea delegaţiei de chestor a lui Filotti şi delegarea lui Romulus Bejan
în această funcţie, a fost numit chestor al Poliţiei Municipiului Arad pe data
15 decembrie 1934. A îndeplinit această funcţie, fiind ajutat de comisarul
Iancu Traian, care a condus Divizia urmăriri şi cercetări judiciare şi era
delegat temporar în funcţia secretar al chesturii. Acesta a întocmit procesulverbal de preluare a funcţiei de chestor, cu data de 17 decembrie 1934, din
care a rezultat preluarea Casieriei chesturii, Detaşamentul Gardienilor
Publici, Secţia Paşapoartelor, Registratura Generală, dicţionarul cifrat al
chesturii, toate celelalte servicii şi birouri, precum şi cele opt comisariate de
circumscripţii şi întreg mobilierul chesturii. Pe data de 5 februarie 1936, i-a
încetat delegaţia, fiind delegat director al Prefecturii Judeţului Arad, la
solicitarea prefectului judeţului, şi apoi, a delegat ajutor de primar al
generalului Vlad Alexandru, primarul Municipiului Arad, în perioada 19381940. A fost un funcţionar public exemplar şi autor al unor culegeri de acte
normative pentru uzul funcţionarilor administrativi arădeni21.
Iancu Traian. A fost unul dintre cei mai eficienţi artizani ai poliţiei
româneşti arădene. Născut la 6 septembrie 1887, în localitatea Săcărâmb,
din judeţul Hunedoara. A fost o personalitate bine şcolarizată, aspect
reflectat în calitatea, claritatea şi distincţia documentelor pe care le-a
redactat, de-a lungul timpului. A intrat în rândurile Poliţiei arădene la o
vârstă în deplină maturitate, în anul 1919, când avea 32 de ani. În noiembrie
1919, prefectul Sebastian Stoica l-a însărcinat cu conducerea Secţiei
detectivilor, apoi, în iunie 1920, prefectul Ovidiu Gritta l-a numit inspector,
însărcinat cu controlul şi îndrumarea celor 6 comisariate de poliţie
circumscripţionale. După unificarea poliţiilor, la 15 noiembrie 1921, a fost
numit ajutor al comandantului Sergenţilor de oraş (Nicolae Popescu), care
i-a păstrat o adâncă şi reală prietenie toată viaţa, considerând-l „un bun
21

A. N. Arad, fond Chestura Poliţiei Municipiului Arad, dosar personal nr. 58.
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coleg, funcţionar energic, având spirit de sacrificiu pentru instituţie”. În
martie 1922 a fost numit comisar special, fiind însărcinat cu conducerea
Diviziei de urmăriri şi cercetări, fiind numit în funcţia de director de poliţie
în anul 1926. În ianuarie 1929, inspectorul general de poliţie D.G. Buda îl
considera „sufletul acelei prefecturi de poliţie, prin însuşirile sale de bun
poliţist, prin activitatea continuă, pasiunea şi iniţiativa de care a dat dovadă
în decursul vremii”. Pe lângă atribuţiile de poliţie judiciară, a îndeplinit şi
unele activităţi administrative temporare, cum a fost aceea de secretar de
chestură, începând la jumătatea lunii decembrie 1933.
La 31 martie 1936 a fost delegat să îndeplinească funcţia de chestor
al Chesturii Poliţiei Municipiului Arad. Din motivaţii politice, a fost numit
secretar la Poliţia Silistra, la începutul anului 1938, apoi mutat la Poliţia
Sighişoara. Fără a da curs acestor numiri şi mutări, a intrat în diverse
concedii medicale, pregătindu-şi pensionarea. Cu data de 1 noiembrie 1938
a fost pus în retragere, pentru a-şi asigura drepturile de pensie.
Trecutul său de luptător pentru îndeplinirea idealului naţional l-a
dezvăluit unui număr mic de persoane, odată cu completarea dosarului de
pensionare. Absolvise Liceul militar din Sibiu, şi satisfăcuse stagiul militar,
cu termen redus, în armata austriacă. Din anul 1909 a lucrat ca desenator la
Serviciul de poduri şi şosele din Bistriţa. Mobilizat şi trimis pe frontul
italian, în anul 1916, a fost rănit şi demobilizat în anul 1917, după care şi-a
reluat activitatea profesională. În noiembrie 1918 s-a pus la dispoziţia
Armatei române, fiind încadrat ca ofiţer informator pentru diverse comitate.
A organizat şi efectuat transporturi de arme şi muniţii în Munţii Apuseni,
unde arădeanul Ioan Suciu, membru al Consiliului Dirigent din
Transilvania, organiza batalioanele de voluntari români. Unul dintre foştii
comandanţi militari de atunci, îl caracterizase: „Zi şi noapte, neobosit şi cu
curaj neasemănat, a stat la dispoziţia celor care lucrau în interesul armatei şi
neamului, dând dovadă de bun român şi urmaş adevărat al Eroului neamului
de odinioară, a nemuritorului Avram Iancu”.
Pentru activitatea depusă în interesul ordinei şi siguranţei publice, a
fost distins cu ordinele „Coroana României” cu gradele de cavaler (1922) şi
ofiţer (1926) şi Crucea „Serviciului credincios”, cl. I, în anul 1931.
A avut o viaţă relativ singuratică, nefiind căsătorit, dar a avut o fire
sociabilă şi prietenoasă şi nu a dispreţuit momentele de relaxare, la ore
târzii, în compania bunilor săi prieteni militari, procurori, judecători şi
avocaţi. Datorită capacităţii sale sociale şi profesionale, au existat şi
personalităţi duşmănoase, din rândul celor care nu au reuşit să îşi rezolve
toate interesele, făcându-i, în schimb, denunţuri calomnioase, relevate ca
ireale, în urma anchetelor administrative ordonate şi efectuate.
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Pentru a-şi putea îndeplini complexele atribuţii profesionale, a reuşit
să realizeze diverse venituri materiale, asigurând şi situaţia diverselor rude
din judeţul Hunedoara, inclusiv întreţinerea unor nepoţi la studii şcolare şi
universitare22.
Ciorăscu Tache (ianuarie 1938). Născut la 7 iunie 1889 în Turnu-Severin,
judeţul Mehedinţi. După studiile liceale, în anul 1911 a fost încorporat în
Regimentul 17 Infanterie Mehedinţi, fiind transferat în Corpul Jandarmeriei
rurale, de unde a fost trecut în rezervă, cu gradul de plutonier, în anul 1913.
A participat la Primul Război Mondial, în perioada 1916-1919, în cadrul
Armatei române. Cu data de 12 ianuarie 1919 a fost numit subcomisar la
Poliţia de Frontieră Vârciorova, iar la 15 februarie 1920, a fost numit în
diferite clase de comisar special, la Serviciile Speciale de Siguranţă TurnuSeverin, Tulcea, Caracal, apoi subşef al Siguranţei Turnu-Severin. În
octombrie 1924, a fost mutat cu postul său, la Serviciul Special de Siguranţă
Arad. După desfiinţarea acestui serviciu independent, şi crearea Biroului
Poliţiei de Siguranţă Arad, în anul 1929, şi-a continuat activitatea
profesională, îndeplinind, prin delegaţie, şi funcţia de secretar al Chesturii
Poliţiei Municipiului Arad. A condus biroul Poliţiei de Siguranţă Arad până
la 11 noiembrie 1936, când a fost mutat şi însărcinat cu conducerea Poliţiei
Reşiţa, până în ianuarie 1938, când a fost mutat la Inspectoratul Regional de
Poliţie Timişoara, fiind delegat şi în funcţia de chestor al Chesturii Poliţiei
Municipiului Arad, în locul lui Traian Iancu, în ianuarie 1938. După câteva
luni a fost detaşat la Chestura Poliţiei Ploieşti, până la 29 octombrie 1940,
când a fost repartizat la Poliţia de Frontieră Curtici. Cu data de 5 mai 1941 a
fost transferat la Chestura Poliţiei Municipiului Arad, fiind pus din oficiu în
retragere, pentru caz de boală, cu data de 27 noiembrie 1941. Lucrase 28 de
ani în cadrul instituţiilor româneşti de jandarmerie, poliţie şi siguranţă, din
care 17 ani la Arad23.
Lt. col. de jandarmi Stoichiţoiu Constantin, şeful Legiunii de Jandarmi
Arad, a fost delegat o perioadă de timp şi cu conducerea Chesturii Poliţiei
Municipiului Arad, în anii 1938-1939.

22

Ibidem, dosar personal nr. 425. Alte date la Emil Arbonie, Eugeniu Criste, op. cit., pp.
28, 76, 82, 125-127, 133, 136, 138-139, 142, 151 şi 193.
23
A. N. Arad, fond Chestura Poliţiei Municipiului Arad. Dosare personale, dosar personal
nr. 359.
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Murgău Liviu, un ardelean, care a condus Chestura Poliţiei Municipiului
Arad în perioada mai 1938- martie 1940).
Rău Ilie. S-a născut la 20 ianuarie 1887 în localitatea Ludoşul Mare (Sibiu).
A urmat cursuri universitare de ştiinţe juridice la Cluj, şi comerciale la
Grazt, şi a obţinut titlul ştiinţific de doctor în ştiinţele de stat. A fost un
activist politic în lupta pentru triumful ideii naţionale a românilor. În anul
1914 a trecut ilegal munţii în Vechiul Regat, unde a fost încadrat în Poliţie,
îndeplinind diverse funcţii importante, inclusiv în perioada refugiului
guvernului în Moldova. Până la 1 aprilie 1919 a profesionat la Directoratul
de Interne din Chişinău, apoi, prin decretul 2800/1919 a fost înaintat şi
numit şeful Serviciului Special de Siguranţă Arad, cu data de 1 iunie 1919.
S-a implicat cu pasiune în rezolvarea problemelor de serviciu, ceea ce a
stârnit nemulţumiri în mediile locale ostile. În anul 1920 a organizat poliţiile
de frontieră din sectorul arădean şi s-a ocupat de numirea ofiţerilor şi
agenţilor de poliţie, precum şi a funcţionarilor necesari. La sfârşitul anului
1921 a fost înaintat în funcţia de subinspector general de Siguranţă, fiind
repartizat la Inspectoratul General de Siguranţă al Transilvaniei, cu sediul la
Cluj. La sfârşitul anului 1925 a fost însărcinat cu conducerea Prefecturii
Poliţiei Municipiului Oradea, iar în vara anului 1926, cu conducerea
Serviciului Special de Siguranţă Oradea, delegare care a încetat cu data de 8
iulie 1927. Din februarie 1928 a fost însărcinat cu controlul şi inspectarea
personalului de poliţie administrativă din judeţele Bihor, Sălaj, Satu Mare şi
Maramureş, iar la sfârşitul acelui an a fost iarăşi titularizat cu conducerea
Prefecturii Poliţiei Municipiului Oradea. Din primăvara anului 1931 a fost
însărcinat cu controlul poliţiilor de frontieră din judeţele Bihor, Sălaj, Satu
Mare şi Maramureş, îndeplinind diverse însărcinări şi în colaborarea cu
diverse organe militare. La 28 februarie 1940 a fost însărcinat cu conducerea
Chesturii Poliţiei Municipiului Oradea, iar la 18 martie 1940, cu conducerea
Chesturii Poliţiei Municipiului Arad24, unde avea rude din partea soţiei. S-a
pensionat în octombrie 1940. A decedat în martie 1943, lăsând foştilor săi
colegi şi subordonaţi amintiri deosebit de frumoase25.
Dr. Cornel Preda, medic la Arad, a fost delegat cu conducerea Chesturii
Poliţiei Municipiului Arad în perioada totalitarismului Antonescu-legionar,
din octombrie 1940, până în ianuarie 194126. După oprirea Mişcării
24

Ştirea (Arad), din 27 martie 1940.
A.N. Timiş, fondul Inspectoratul Regional de Poliţie Timişoara, dosar personal nr. 72.
26
Ştirea (Arad), din 24 octombrie 1940.
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legionare, din perioada 21-23 ianuarie 1941, a fugit în Serbia, sustrăgânduse de la posibilitatea pedepsirii pentru asasinarea unor personalităţi ale
Mişcării muncitoreşti arădene.
Maior Mateescu, din structura Regimentului 93 Infanterie din Arad a fost
delegat cu conducerea Chesturii Arad, în ianuarie 194127.
Meseşian Traian, un vechi poliţist transilvănean, care a condus şi Chestura
Poliţiei Municipiului Timişoara, în perioada 1941-1944 a avut două
delegaţii temporare pentru conducerea Chesturii Poliţiei Municipiului Arad,
în februarie 1941 şi septembrie 194428.
Pop-Baldi Nicolae, o personalitate cu o puternică vechime poliţienească, a
fost delegat cu conducerea Chesturii Poliţiei Municipiului Arad în perioada
1941-13 martie 1943. În această perioadă a participat câteva luni la luptele
armatei române pe Frontul de Răsărit, de unde a obţinut distincţii militare.
Din anul 1943 a fost transferat la Inspectoratul Regional de Poliţie
Timişoara.
Thira Dumitru, fost vechi poliţist arădean, a condus Comisariatele
Poliţiilor de Frontieră Nădlac, Curtici şi Poliţia oraşului Dej. În perioada
când Pop-Baldi Nicolae a fost pe Frontul de Răsărit, a fost delegat cu
conducerea chesturii arădene29, după care a fost însărcinat cu conducerea
Poliţiei oraşului Buzău.
Stelian Ion. Născut la 30 septembrie 1898 în localitatea Turnu-Severin,
judeţul Mehedinţi. A exercitat diverse funcţii în cadrul Oficiului P.T.T.
Bucureşti (1915 – 1 octombrie 1919), Direcţia C.F.R. (1 octombrie 1919-1
ianuarie 1921), iar din 28 mai 1921 a fost încadrat în funcţia de subşef de
birou la Direcţiunea Generală a Poliţiei, din care a demisionat la 1
septembrie 1922. A efectuat stagiul militar în Regimentul 36 Infanterie
„Vasile Lupu”, fiind trecut în rezervă cu gradul de sublocotenent. Cu data de
31 decembrie 1923 a fost numit comisar special ajutor în Direcţiunea
Siguranţei, fiind avansat în diverse grade în anii 1926, 1928, 1929 şi
definitivat în funcţia de comisar de siguranţă în anul 1932. Pentru
activităţile desfăşurate a fost distins cu „Coroana României” în gradul de
27

Ibidem,din 20 ianuarie 1941.
Ibidem, din 5 februarie 1941.
29
Ibidem, din 21 iunie 1942.
28
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cavaler şi „Crucea Comemorativă a Primului Război Mondial”. În perioada
18 noiembrie 1929 – 23 martie 1932 a funcţionat în Chestura Poliţiei
Ploieşti, la Direcţia Generală a Poliţiei şi Siguranţei în perioada 23 martie
1932-8 februarie 1935, în funcţia de comisar şef, apoi a fost transferat la
Comisariatul de Poliţie Petroşani, până la 13 februarie 1937. La 29
octombrie 1936 a obţinut diploma de licenţă de la Facultatea de Drept din
Iaşi. A fost avansat în funcţia de secretar la Chestura Poliţiei Galaţi, din 13
februarie 1937, până la 8 iunie 1940, când a fost mutat în funcţia de şef al
Poliţiei Bistriţa. După Diktatul de la Viena, din 30 august 1940, a revenit la
Direcţia Generală a Poliţiei, unde a fost avansat la gradul de subinspector
regional de poliţie şi a fost transferat la Chestura Poliţiei Craiova. Prin
decizia nr. 65.553 din 13 martie 1943 a fost detaşat şi însărcinat cu
conducerea Chesturii Poliţiei Municipiului Arad, în locul lui Pop-Baldi
Nicolae. A condus poliţia arădeană până la 16 martie 1945, când i s-a retras
delegaţia. În perioada 13-23 septembrie 1944 a asigurat refugierea
personalului şi a unor dosare şi acte ale poliţiei la Lipova. După ce i s-a
retras funcţia, a fost subiect al unei cauze civile şi penale din învinuirea unei
părţi a populaţiei arădene, pentru dispariţia aparatelor de radio în perioada
refugierii la Lipova. Instanţa judecătorească l-a condamnat la trei luni de
închisoare contravenţională30.
Dinu P. Gheorghe (16 martie 1945 – 1 decembrie 1945). Născut la 13
octombrie 1913 în Bucureşti. Fiul lui Dinu Petrache şi al Anei, născută
Popescu. Studii medii absolvite la Liceul „Matei Basarab” din Bucureşti, la
3 noiembrie 1931. Licenţiat al Facultăţii de Drept din Bucureşti, la 8
octombrie 1937. Înscris ca avocat stagiar în Baroul Ilfov, la 30 martie 1938.
Recursul înaintat i-a fost respins „ca insuficient timbrat”. A fost angajat în
funcţia de comisar la Prefectura de Poliţie din Bucureşti, la 24 iunie 1940. A
fost transferat la Inspectoratul Regional de Poliţie din Timişoara, la 17 iulie
1943, apoi, la 15 noiembrie 1944, a fost mutat la Chestura Poliţiei
Municipiului Arad, în locul comisarului şef Slavu Ilie, care a fost mutat la
Inspectoratul Regional de Poliţie din Sibiu. A fost numit provizoriu în
funcţia de chestor, la 16 martie 1945, în locul chestorului Stelian Ion. Pentru
activitatea profesională, a fost profund criticat de prefectul judeţului Arad,
Gheorghe Voştinar, ceea ce l-a determinat să-şi depună demisia din această
funcţie publică, cu data 1 ianuarie 1946. S-a înscris ca avocat definitiv cu
data de 16 iunie 1941, prin Decizia Comisiei Interimare a Baroului Ilfov nr.
101 din 5 februarie 1946. I s-a eliberat diploma de avocat nr. 2.155, la 26
30

A. N. Arad, fond Chestura Poliţiei Municipiului Arad, dosar personal nr. 788.
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februarie 1946 şi s-a înscris ca avocat definitiv în Baroul Arad prin Decizia
nr. 122 din 2 aprilie 1946, cu vechimea de la 16 iulie 1941. A profesat
avocatura până la data de 30 martie 1948, dată la care i s-a respins cererea
de înscriere în colegiu, pe motivul că nu a exercitat profesiunea de avocat în
mod efectiv şi nici nu avea aceasta ca principală sursă de existenţă31.
Stănciulescu Gheorghe. A condus poliţia arădeană în perioada 14
decembrie 1945–9 aprilie 1947).
Danciu Iosif (Vereş). Foto. Născut la 19â0 mai 1892 în localitatea Bicaciu
(Bihor). Absolvent al liceului de stat din Salonta-Mare în anul 1912. S-a
înscris la Facultatea de Drept, dar a fost preluat în armata austro-ungară în
anul 1914, unde a urmat cursurile Şcolii militare de ofiţeri în rezervă şi a
fost trimis pe fronturile din Serbia şi Rusia. În anul 1916 a căzut prizonier în
Rusia, iar în anul 1917 a intrat voluntar în armata română, de unde a fost
trecut în rezervă în anul 1920. În perioada 1919-1920 a susţinut examenele
restante la Academia de Drept din Oradea-Mare, de unde a obţinut licenţa în
ştiinţele juridice. Pentru activitatea militară a fost distins cu medaliile
„Crucea Comemorativă a Războiului din 1916-1918” şi Crucea
Comemorativă a Războiului din 1918-1919”, iar pentru activitatea
profesională a primit medalia „Ferdinand I”. Cu data de 7 iulie 1920 a fost
angajat funcţionar superior la Prefectura Poliţiei Oradea-Mare, iar la 15
septembrie 1920 a fost numit şeful Poliţiei din Baia Sprie. De acolo a fost
avansat în funcţia de poliţai cl. I la Prefectura Poliţie din Baia-Mare, funcţie
care i-a fost modificată în aceea de comisar, la 1 octombrie 1929. A fost
numit, o perioadă de timp şeful Chesturii Poliţiei Baia-Mare, apoi, cu data 1
iulie 1940, a fost numit secretar de poliţie la Chestura Poliţiei din SatuMare. După cedarea Nord-Vestului Transilvaniei, a fost refugiat la Lugoj, şi
încadrat comisar şef la Poliţia din Caransebeş, cu data 30 mai 1941, de unde
a fost transferat la Chestura Poliţiei Municipiului Timişoara, cu data 1
ianuarie 1942. La 10 noiembrie 1942 a fost numit şeful Poliţiei din
Caransebeş, de unde a fost transferat la Chestura Poliţiei Municipiului Arad,
Baroul Arad, Dosar personal, f. n. Răspunzând unui chestionar depus odată cu cererea de
înscriere în colegiu (1948), Dinu P. Gheorghe arătase că fusese înscris în Uniunea
Patrioţilor de la 16 februarie 1945, în Apărarea Patriotică, de la aceeaşi dată, precum şi în
Partidul Naţional Popular. Fusese chemat la Secţia I a Tribunalului Arad, reclamat de
legionarul Noveanu Nicodom, pentru abuz de putere, deoarece, în calitate de chestor „am
dat cabinetul lui medical în custodia şi folosinţa Apărării Patritice”. A fost achitat. Pentru
alte date, vezi A. N. Arad, fondul Chestura Poliţiei Municipiului Arad, dosar personal nr.
299.
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cu data 1 decembrie 1943, în locul comisarului şef Câmpeanu Ilie, fiind
încadrat în funcţia de secretar al chesturii. La 24 martie 1944 a fost înfiinţat
Biroul de Evacuaţie din Nord-Estul ţării, iar Danciu Iosif a desfăşurat cele
mai merituoase activităţi, fiind însărcinat cu conducerea acestui birou.
Prefectul judeţului Arad, gen. de divizie Banciu Sabin, într-un raport trimis
Ministerului de Interne l-a lăudat, arătând că a îndeplinit atribuţiile de
conducere „pentru primirea, alimentare şi cazarea evacuaţilor, chiar şi în
condiţiile excepţional de dificile de la început, cu o deosebită râvnă şi
abnegaţie, ce-i invederează probitatea Domniei sale de element de elită al
poliţiei noastre, spre mulţumirea deplină a naţiei şi a populaţiei evacuate”.
Cu data de 1 septembrie 1946 a fost înaintat în funcţia de chestor al
Chesturii Poliţiei Municipiului Arad. Din toamna anului 1948 a solicitat să i
se aprobe pensionarea şi să nu fie încadrat în noua instituţie de ordine
publică. Prin urmare, la 24 ianuarie 1949 nu a fost încadrat în Miliţie32.
Albu Şt. Cornel. Născut la 17 octombrie 1913 în Timişoara. Fiul avocatului
Cornel Traian Albu33 şi al Petronelei Putici. Absolvent al Liceului
„Alexandru Odobescu” din Bistriţa, a susţinut examenul de bacalaureat în
faţa Comisiei de examinare din Dej, în sesiunea septembrie 1930. Studiile
juridice le-a urmat la Facultatea de Drept din Cernăuţi, cu licenţa obţinută la
28 martie 1936. A fost înscris ca avocat stagiar în Baroul Prahova, cu data
de 4 august 1936 şi avocat definitiv, cu data de 8 august 1938. I s-a eliberat
diploma de avocat definitiv nr. 8.099, la 8 august 1938. A devenit
incompatibil la 1 septembrie 1938, prin numirea sa în funcţia de ajutor de
judecător la Judecătoria de Pace Mixtă Sinaia. S-a transferat şi înscris pe
lista avocaţilor definitivi incompatibili a Baroului Timişoara, prin
Deciziunea nr. 604 din 15 septembrie 1945, la cerere, în urma numirii ca
funcţionar de stat, respectiv subinspector la Inspectoratul Regional de
Poliţie Timişoara34, din anul 1946 a fost avansat în funcţia de inspector
regional de poliţie la, iar prin decizia nr. 15929 P din 9 aprilie 1947 a fost
numit prim-chestor la Chestura Poliţiei Municipiului Arad35. Pentru
desfăşurarea activităţii profesionale s-a sprijinit prin activitatea comisarului
şef Nădăban Gheorghe, care era şeful Biroului Poliţiei Administrative şi
preşedintele Secţiei Sindicale a poliţiei. Mutându-se în Arad, aceasta l-a
32

Dosar personal nr. 292.

Delegat din partea cercului Timiş la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia din 1
Decembrie 1918 (Gazeta Oficială nr. 5 din 5/18 ianuarie 1919 (în continuare: G. Of.).
34
A. N. Timiş, fond Inspectoratul Regional de Poliţie Timişoara, dosarele nr. 92 şi 134.
35
A.N. Arad, fond Chestura Poliţiei Municipiului Arad, dosar nr. 194/1947-1948, f. 10124.
33
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determinat să ceară transferul şi înscrierea pe lista avocaţilor definitivi
incompatibili ai Baroului Arad, la 9 iulie 1947. Prin Decizia nr. 352 din 16
iulie 1947, cererea i-a fost admisă. Nu a profesat avocatura în Arad şi a fost
retras din funcţia poliţienească arădeană la 15 noiembrie 1947. În anul 1973
domicilia în oraşul Drobeta-Turnu Severin, fiind salariat la Grupul
„Electrocentrale Porţile de Fier”36.
Aciu Alexandru. De la sfârşitul lunii noiembrie 1947 a fost numit primchestor al Chesturii Municipiului Arad. La 24 ianuarie 1949, a fost încadrat
cu gradul de maior şi numit comandantul Miliţiei Judeţene Arad.

36

Baroul Arad, Dosar personal, f. n.
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Istoria presei culturale în România comunistă
Adrian Deheleanu,
Complexul Muzeal Timișoara
Abstract
The article is the analysis of the Romanian Cultural Press
development during the Communist period with an emphasis on the main
newspapers and literary magazines of the years 1944-1989. The article is a
brief presentation of the most important literary newspapers and magazines
which appeared during the communist period in Romania. I have thus
identified three different periods in the evolution of the Romanian cultural
press: the period between August 1944 - March 1953, the period between
March 1953 - April 1964 and the one between 1964 -1989. I consider these
steps important in order to observe what were, throughout time, the topics
and the main development criteria of the Romanian literature. On the one
hand, I have tried to identify the features the three periods had in common
and on the other hand I have analysed the characteristics specific to each of
the above mentioned periods. It is a history of the Romanian Cultural
press. I have directed my focus on the most important literary publications
of that period: ,,Viaţa Românească’’, ,,Gazeta literară’’, ,,Contemporanul’’,
,,Luceafărul’’, ,,Tribuna’’, ,,Steaua’’, ,,Secolul XX’’, ,,Familia’’, ,,Ramuri’’,
,,Iaşul literar’’, ,,Cronica’’, ,,România literară’’, ,,Orizont’’ etc.
Cuvinte cheie: presă culturală, regim comunist, România, propaganda,
realism socialist, ideologie
Keywords: cultural press, Communist regime, Romania, propaganda,
socialist realism, ideology
Cultura şi literatura după anul 1944 devin instrumente eficiente
pentru cucerirea şi consolidarea puterii politice de către comuniştii români,
într-o Românie devastată de al doilea război mondial şi aflată sub ocupaţia
Uniunii Sovietice. Propaganda şi ideologia comunistă vor duce treptat la
politizarea culturii române şi a presei culturale româneşti. Decretele-legi
care priveau presa, interdicţiile, sancţiunile, epurările, listele privind cărţile
şi publicaţiile interzise, defăimarea prin presă, distribuirea discriminatorie a
cotelor de hârtie pentru publicaţiile necomuniste, vânătoarea de intelectuali
cosmopoliţi şi admiratori ai Occidentului, dictatura proletariatului, se vor
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constitui întrun adevărat arsenal de luptă folosit de puterea politică
comunistă din România pentru înlăturarea şi anihilarea culturii şi identităţii
româneşti autentice.
Comunizarea culturii româneşti se va realiza prin naţionalizarea
tuturor tipografiilor, fabricilor de hârtie, editurilor şi a cinematografelor.
Secţia de Propagandă şi Agitaţie a regimului comunist va avea un rol
primordial, începâd cu anul 1948, în îndepărtarea influenţelor occidentale
din literatură şi presa literară şi reorientarea către cultura şi civilizaţia de tip
marxist-leninist a Uniunii Sovietice. Ştiinţele sociale, istoria literară, critica
literară, teatrul, poezia, proza, vor adopta ca doctrină materialismul
dialectic şi istoric, întreaga producţie culturală şi literară urmând a fi
realizată sub semnul realismului socialist şi împotriva cosmopolitismului şi
a gândirii de tip burghez (occidental).
După moartea lui Stalin, în anul 1953, urmează o perioadă a
destalinizării relative
în cultura şi literatura română. Perioada se
caracterizează prin o desprindere treptată de realismul socialist, de izolarea
stalinistă, de didacticismul, schematismul şi de dogmatismul cultural
specific perioadei 1944-1953. Se creează astfel o cultură şi o presă culturală
hibridă, cu accente inovatoare, dar profund aservite ideologic regimului şi
propagandei comuniste.
Literatura română între anii 1960-1971 îşi redescoperă trecutul şi
specificul naţional. Nichita Stănescu debutează în anul 1960 cu volumul
Sensul iubirii, iar în octombrie 1968 apare primul număr al revistei
România literară, revistă literară de prestigiu şi care va deveni în timp
stânjenitoare pentru regimul comunist. Aceste două evenimente sunt semne
evidente ale ,,dezgheţului ideologic’’ din epoca respectivă.În Bibliografia
Esenţială a Literaturii Române-Scriitori-Reviste-Concepte apărută la
Bucureşti în anul 2003 se precizează că: ,, Este momentul în care se va
manifesta în literatura română Generaţia’ 60, reprezentată de scriitori ca:
Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Gabriela Melinescu, Ioan Alexandru,
Adrian Păunescu, Ana Blandiana, Constanţa Buzea, Cezar Baltag,
D.R.Popescu, Fănuş Neagu, Ştefan Bănulescu, Sorin Titel, Augustin
Buzura, Nicolae Breban, Alexandru Ivasiuc etc.’’.
Tot în lucrarea menţionată mai sus se consideră că ,, această generaţie
are meritul recuperării modernismului interbelic şi al sincronizării cu
literatura universală contemporană. Generaţia’ 60 a oferit valori certe
propunând o resurecţie a lirismului, o etică a actului poetic, dar şi un model:
lirismul metafizic, orfic, de natură neoromantică, confesiv ori ermetizant, o
stare de spirit caracterizată prin ingenuitate şi voinţă de puritate. Proza
274

acestei generaţii deviează de la regulile obişnuite-de la romanul ,,realist’’,
de mari proporţii (roman cu problematică vastă, politică, istorică, filosofică,
psihologică), la ,,realismul magic’’ sau proza cotidianului, mai ales în
naraţiunea de mică întindere, de la livrescul baroc la rafinamentul analizeişi reflectă o conştiinţă a scrisului, diversificarea şi înnoirea modalităţilor de
construire a textului. Această generaţie a oferit canonul poeziei şi prozei
postbelice româneşti ( Nichita Stănescu, respectiv Marin Preda)’’.
Anul 1964 este unul de cotitură pentru viaţa culturală şi literară
românească fiind considerat începutul unei noi epoci aceea a ,,relativei
liberalizări’’. Accentul s-a pus pe recuperarea operelor şi a scriitorilor
valoroşi care avuseseră de suferit în perioada realismului socialist şi pe
încurajarea creaţiei literare naţionale autentice. Are loc un intens proces de
desovietizarea în domeniul culturii şi artei iar în domeniul literaturii şi al
presei literare se va renunţa la obligativitatea temelor fundamentale
specifice epocii realismului socialist şi a epocii staliniste.Totodată, deşi nu
încetează să-şi exercite sarcinile specifice, cenzura devine mai tolerantă. Pe
de altă parte în domeniul criticii literare apare un curent de opinie
estetizant.
Tezele din iulie 1971 au reprezentat începutul a ceea ce s-a
numit:,,mica revoluţie culturală’’ românească. Esenţa acestei schimbări
constă în redogmatizarea literaturii române prin modificarea politicilor
culturale ale regimului comunist. Este schimbată orientarea ideologică şi se
revine la un control aplicat în mod riguros al partidului comunist asupra
vieţii culturale şi literare din România. O altă idee de bază a tezelor din iulie
1971 era lupta cu ,,elementele ideologiei burgheze’’, considerându-se că
influenţa culturală a Occidentului în România în perioada 1964-1971
fusese mult prea evidentă . Era semnalul clar că liberalizarea vieţii culturale
şi literare , a sistemului , de la jumătatea anilor’60 era un proces încheiat.
În acest context, politic, cultural, literar, este necesar să cunoaştem
trecutul presei culturale şi literare româneşti în perioada comunistă prin care
a a trecut România. Există deci trei perioade distincte în evoluţia presei
literare româneşti: perioada cuprinsă între august 1944-martie 1953,
perioada martie 1953-aprilie 1964 şi intervalul aprilie 1964-1989. Se poate
observa astfel tematicile şi principalele direcţii de dezvoltare a literaturii
române. Există pe de o parte trăsături comune ale celor trei perioade iar pe
de altă parte particularităţile specifice fiecarui interval. Cele mai importante
ziare şi publicaţii literare din perioada comunistă identificate au fost : Viaţa
Românească, Gazeta literară, Contemporanul ,Convorbiri literare,
Luceafărul, Tribuna, Steaua, Secolul XX, Familia, Ramuri, Iaşul literar,
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Cronica, România literară, Echinox, Orizont, Vatra etc.
Reviste culturale în perioada 1944-1953
În perioada 1944-1947 unele reviste au încercat să păstreze
continuitatea cu tradiţia. Astfel, Revista Fundaţiilor regale (apare în
continuu în această perioadă); Universul literar era o revistă apolitică, dar
din păcate nu a apărut decât până în iunie 1945, etc deşi au încercat să se
distanţeze de noile direcţii impuse1.
Au exista şi unele personalităţi care au avut curajul de a semnala
criza prin care trecea cultura română: Camil Petrescu, Ion Caraion, Virgil
Ierunca, Miron Radu Paraschivescu şi mulţi alţii2.
Linia oficială a aşa zisei noi literaturi a fost trasată de o cuvântare a
lui Gheorghe Gheorghiu Dej în noiembrie 1946. La Congresul al doilea al
Uniunii Scriitorilor, Artiştilor şi Ziariştilor s-a organizat activitatea literară
şi artistică sub semnul revoluţiei culturale şi al realismului socialist.
Observăm că perioada 1948-1954 a fost perioada cea mai grea din acest
punct de vedere; de abia anul 1957 a adus o relativă relaxare după
Congresul al XX- lea al Partidului Comunist din Uniunea Sovietică care a
denunţat cultul lui Stalin şi crimele acestuia3.
Dintre cele mai importante reviste apărute în perioada de început a
dictaturii proletare amintim în primul rând Viaţa românească, revistă
editată de Uniunea Scriitorilor. De fapt în anul 1948 apare ca revistă a
Societăţii Scriitorilor din România. Între anii 1949-1965 a apărut ca revistă
a Uniunii Scriitorilor din Republica Populară Română, iar din 1965 ca
revistă a Uniunii Scriitorilor din Republica Socialistă România. În anul 1948
comitetul de redacţie era alcătuit din Ion Călugăru, G. Gabor, N. Moraru,
Perpessicius, Camil Petrescu, Zaharia Stancu etc. Din colegiile redacţionale
au mai făcut parte Tudor Arghezi, Mihai Beniuc, Iorgu Iordan4.
Viaţa românească a acordat o atenţie deosebită problemelor
valorificării moştenirilor culturale şi creării unei literaturi noi. În acest scop
au fost publicate versuri şi proză, articole şi studii critice, comentarii
documente literare şi cronici5.

1

Bibliografia esenţială a literaturii române. Scriitori. Reviste. Concepte, Ed.
Enciclopedică, Bucureşti, 2003, p. 322.
2
Ibidem.
3
Ibidem.
4
Ion Hangiu, Dicţionarul presei literare Româneşti, ediţia a III- a, Ed. Institutului Cultural
Român, Bucureşti, 2004, p. 746.
5
Ibidem, p. 747.
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Viaţa românească, interzisă în timpul dictaturii atonesciene, reapare
cu un prim număr în noiembrie 1944, fără numerotare, dar cu indicarea
anului fondării: XXXVI. Nici următorul număr nu e numerotat: protocolul
începe cu numărul 1- ianuarie-februarie 1945. Aceste detalii indică o anume
nesiguranţă a apariţiei sub directorii Mihail Ralea şi D.I. Suchianu care-şi
aleg colaboratori neepurabili6.
Revista îşi va schimba mai târziu adeseori coperta şi şefii. Textele nu
sunt interesante, chiar dacă aparţin unor colaboratori cu prestigiu; se acordă
importanţă problemelor de politică internă şi externă, beneficiindu-se şi de
corespondenţe din străinătate. Politica iniţială a revistei nu place
comuniştilor: lipsă de combativitate „democratică", favorizarea
estetismului7.
Se răspunde energic în redacţionalul intitulat „Esteţii" de la Viaţa
românească (nr. 2, decembrie 1944), remarcându-se că reproşurile
"Scânteii" nu diferă de cele hitleriste, care au precedat suprimarea revistei;
dar în acelaşi timp, critica noii puteri politice este asumată tacit,
selecţionându-se mai aproape de dezideratele acesteia unele texte şi
colaboratorii. Cel mai de seamă colaborator din străinătate este Eugen
Ionescu, care trimite scrisori din Franţa: aceste texte se ocupă puţin de
cultura şi viaţa politică franceză, viitorul autor absurd străduindu-se mai ales
să ofere bilanţuri politice pentru ţara abandonată8.
Scrisoarea din numărul 3, martie 1946, este o critică sarcastică a
situaţiei din ţară, vizând mai ales armata, poliţia şi magistratura, instituţii pe
care nu le disociază de cele din trecutul cel mai apropiat; atacurile
ionesciene sunt magistral speculate în jocul confruntărilor politice de
Nicolae Carandino şi „Dreptatea", tocmai chemaţi în justiţie de
guvernamentali pentru jignirea armatei şi atacaţi de presa comunistă.
Direcţia „Vieţii româneşti" publică prompt o precizare în „Universul" (nr.
71, 27.3.1946), în care dezaprobă textul lui Ionescu, apărut dintr-o eroare
de atelier tipografic, distanţarea fiind întărită prin faptul că se anunţă că
autorul a fost radiat dintre colaboratori9.
Marian Popa, Istoria Literaturii Române de azi pe mâine, Vol. I., Ed. Semne, Bucureşti,
2009, p. 145.
7
Ibidem.
8
M. Gafiţa, Luptăm pentru pace , în Viaţa Românească, serie nouă, nr.14-16, mart.-apr.,
1946, apud Popa Marian, op. cit., p. 145.
9
A. Mihale, Pe drumul realismului socialist, în Viaţa Românească, serie nouă, nr.17-18,
mai-iun., 1946 , apud Marian Popa, op. cit., p. 145; Vasile Cristian, Politicile Culturale
Comuniste în timpul regimului Gheorghiu- Dej, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2011, p. 158.
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O iniţiativă s-ar părea insuficientă: după numărul următor, apariţia e
suspendată. Revista reapare în iunie 1948, ca periodic de reprezentare
absolută a dogmatismului realist-socialist. Noua serie va purta indicaţia
"Anul I", comitetul de direcţie adunând noi colaboratori momentani: Miron
Constantinescu, Ion Călugăru, G. Gabor, Corin Grosu, Perpessicius, Nicolae
Moraru, Camil Petrescu, Leonte Răutu, Al. Rosetti, Zaharia Stancu,
Cicerone Theodorescu10.
Un Cuvânt înainte disociază noua serie de cele vechi, aspru criticate
pentru lipsuri ideologice: "Viaţa românească" va deveni o „revistă nouă."
Apărută iniţial cu aproximativ 300 pagini, revista are drept redactor şef pe
Cicerone Theodorescu; între 1950-1959 comitetul redacţional dispare grafic,
alte modificări producându-se mai ales în caseta redacţională şi puţin în
spiritul revistei. Concret, în urma verificărilor din PMR, Cicerone
Theodorescu îşi pierde postul, preluat de Nicolae Moraru11.
Ca şi mai înainte, paginile sunt tematizate pentru lungi perioade sau
sunt determinate de comenzi politice momentane: Teorie şi critică,
Orientări, Recenzii, Luptăm pentru pace, Oamenii şi faptele zilelor noastre,
Pe drumul realismului socialist, Discuţii, Texte şi documente, Scriitori
români contemporani, Actualitatea literară, Cărţi noi, Pe marginea cărţilor,
Scriitori şi curente, Revista revistelor, Caleidoscop12.
Colaboratori ai celei de a doua serii postbelice şi în primii ani ai
acesteia: Barbu T. Câmpina, Nicolae Moraru, Eugen Schileru, Mihai Gafiţa,
Aurel Baranga, Zaharia Stancu, Silvian Iosifescu, Viorica Huber, V. Gafiţa,
Aurel Mihale, Taşcu Gheorghiu, Marin Bucur, Cristian Sârbu, Victor
Tulbure şi alte câteva duzini de scriitori. Se publică grupaje de poezie
tematică semnate de un poet sau de mai mulţi, fragmente de roman şi chiar
romane întregi nu foarte subţiri, eventual pe parcursul mai multor numere:
mai toate nuvelele şi romanele unor Petru Dumitriu şi Marin Preda, Nicoară
Potcoavă de Mihail Sadoveanu (1952), Dulăii de Zaharia Stancu, Un om
între oameni de Camil Petrescu(1953) ş.a.13.
Revista Fundaţiilor Regale, condusă până la numărul 6 de Dimitrie
Caracostea şi Ovidiu Papadima, are apoi ca redactor şef pe Camil Petrescu.
Un comitet de direcţie compus din Dimitrie Gusti, Emil Racoviţă,
Constantin Rădulescu-Motru, Mihail Sadoveanu, Al. Tzigara-Samurcaş şi
10

Marian Popa, op. cit., p. 145.
Ibidem.
12
Ibidem.
13
C. Iosifescu, Revista revistelor, în Viaţa Românească, serie noua, nr.88, mai-iunie., 1952,
apud Marian Popa op. cit., p. 145.
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Octavian Neamţu este socotit inacceptabil; nu se impune imediat un cu totul
altul, dar e eliminat I.Al. Brătescu-Voineşti şi se schimbă colaboratorii:
Arghezi, Blaga, Ion Pillat, Mihail Sadoveanu, Mihai Beniuc, Tudor Vianu,
Anton Dumitriu, Zaharia Stancu etc.14.
În septembrie 1945, este decisă iniţierea unei „Serii noi",
numerotarea începând cu 1, direcţia este dată lui Mihail Sadoveanu, director
fiind Zaharia Stancu, Hortensia Papadat-Bengescu, Petre Pandrea, Dimitrie
Stelaru, Ion Caraion, Geo Dumitrescu. Revista va fi totuşi atacată din
ambele flancuri de forţele politice momentane, avându-se în vedere
caracterul ei de „bazar" literar-cultural, lipsa unei opţiuni politice şi mai ales
trecutul recent, de orientare fascistă15.
Revista caută până la ultimul număr neutralitatea, ca şi cel care o
patronează, punând accent pe enciclopedism. Materialele publicate, chiar
dacă aparţin unor autori angajaţi în extreme politice, au aici puncte de
vedere rezonabile. Problemele majore şi reale ale epocii răzbat cu
dificultate, abia aluziv, în scurte note semnate abreviat, în timp ce în
majoritatea paginilor se publică studii enorme, nu anacronice, dar cert
atemporale, de tipul Rolul imaginilor în poezia modernă (nr. 3, martie 1946)
de Michel Dard. Al. Rosetti semnează note şi impresii nesurprinzătoare prin
banalitatea lor puerilă şi anacronică16.
Un exemplu de echilibru şi de compromis este numărul 1, din
ianuarie 1947, care include studiile Izvoarele germane ale materialismului
dialectic de sovieticul V. Svetlov, Pluralitatea planurilor de conştiinţă de
Ioan D. Gherea, Versul popular şi versul liber de Vladimir Streinu recenzii
de proză sovietică de Sorana Gurian, o cronică de Şerban Cioculescu la
Omul şi Umbra de Oscar Lemnaru, carte care nu pretinde nici o dezvoltare
politică a comentariului. În 1947, revista apare cu subtitlul „Literatură - artă
— cultură - critică generală"; director e Al. Rosetti, Camil Petrescu în
continuare redactor şef, iar Corin Grosu secretar de redacţie. Până la nr. 4,
din aprilie 1947 are circa 230 pagini; apoi numărul e redus la 120.
Colaboratorii principali postbelici sunt Şerban Cioculescu, Vladimir Streinu,
Al. Rosetti, Camil Petrescu, Petru Comarnescu, Felix Aderca, Ion Biberi, N.
Steinhardt, Sorana Gurian, Adrian Marino, Ruxandra Oteteleşanu, Eugen
Schileru, Victor Kernbach, Florian Nicolau, Alice Voinescu, Călin
Popovici, D.Panaitescu, Pericle Martinescu, Mihnea Gheorghiu, Eugen
14

Marian Popa, op. cit., p. 146.
Ibidem.
16
Ibidem.
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Todoran, întâmplător Lucian Blaga (5 poeme, nr. 2, din februarie), Ion
Barbu (nr. 7, iulie), G.Călinescu, Jacques Costin17.
Partea relativ interesantă a revistei rămâne poezia. Vladimir Streinu
şi Şerban Cioculescu sprijină noul val, şi în special pe Constant Tonegaru şi
Mircea Popovici. Un Caiet de poezie nr. 1, anexat numărului din mai 1946
al revistei, grupează poeţi nealiniaţi ai momentului: Tudor Arghezi, Mihai
Celarianu, Demostene Botez, Sanda Movilă, H. Furtună, Ion Caraion,
George Dan, George Magheru, Constantin Ruso, Petru Dumitriu, Alexandru
Lungu, Mihai Crama, Alexandru Vona, Al. Tudor-Miu, Constantin Deşliu,
V. Cristian, Mircea Popovici, Ioan I. Horga, Victor Kernbach, Stere
Popescu, Titus Ştefănescu-Priboi, Emil Mânu, Al. Marius, Samson Lazăr,
Radu Căplescu, George Pătrăuceanu, Iordan Chimet, I.N. Soare, Margareta
Sterian, Maria Rovan, Radu Teculescu. Mai toate poeziile originale şi
traducerile incluse în caiet şi în revistă sunt marcate de religiozitate,
ilustrează oboseala, neîncrederea şi nesiguranţa, starea de boală, agonia şi
moartea sau o natură asocială. O apreciere a lui Arghezi, susţine programul
estetic nonpolitic18.
Chiar dacă nu se angajează în campanii instaurative, revista devine
treptat organ de propagandă sovietică. Numărul 10-11, din octombrienoiembrie 1947, determinat şi de împlinirea unei cifre rotunde de la
revoluţia din octombrie, este integral consacrat Uniunii Sovietice, un Camil
Petrescu elogiindu-1 pe ideologul V. Kemenov. Noua orientare n-o scapă de
artificiala criză de hârtie: „Trăim timpuri grele, nespus de grele", afirmă C.
Grosu într-un text de încheiere a numărului 5, din mai 1947; revista, chiar şi
sub conducerea lui Tudor Vianu, nu-şi mai pot permite nici măcar tipărirea
operelor unor Eminescu şi Bălcescu19.
Poate că presentimentul sfârşitului radicalizează publicaţia: în
numărul 2, din februarie 1947, Vladimir Streinu semnează articolul Poezia
socială şi aventura criticii „funcţionale", în care Mihai Beniuc e desfiinţat
prin sine şi prin variate comparaţii, demonstrându-se că poezia sa activistă,
ce pare acum comunistă, fusese publicată în "Revista Fundaţiilor Regale"
în perioada dictaturilor, Dimitrie Caracostea găsindu-1 de partea politică pe
care o reprezenta el.
Criticului i se ridică dreptul de colaborare; din aprilie 1947 dispare şi
numele lui Şerban Cioculescu, dispariţii desigur salutate de presa comunistă.
17

Ibidem.
Ibidem; Ion Hangiu, op. cit., p. 551- 552.
19
M. Popovici, Caiet de poezie, în Revista Fundaţiilor Regale, serie noua, nr. 4 , aprilie,
1946, apud Ion Hangiu, op. cit., p. 551- 552.
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Revista va fi suprimată o dată cu abrogarea monarhiei şi cu desfiinţarea
instituţiei tutelare20.
Universul literar prezintă imediat după 23 august 1944 mulţi dintre
colaboratorii anteriori, mulţi anonimi şi pe unii dintre literatorii abonaţi la
toate publicaţiile vremii aproape noi. În ultimele numere, înainte de
amintitul eveniment, semnează Radu Gyr, Traian Chelariu, Ion Frunzetti,
Al. Ciorănescu, Iulian Vesper, Dan Petraşincu, Liviu Bratoloveanu, I.
Valerian, Romulus Vulcănescu, Olga Greceanu, Ovidiu Papadima: mai
târziu continuă să fie lizibile numele unor Frunzetti, Vesper, Ciorănescu,
Bratoloveanu etc.Poate şi din cauza complexelor provocate de activitatea
anterioară, revista preferă să ignore agitaţiile politice din ţară, plutind
expectativ în idei şi beletristică necircumstanţializată astfel că, după anumite
numere e dificil de precizat chiar în ce deceniu apare. După numărul din 20
decembrie 1944, numerotat cu 34-35, an LIII, următorul apare abia
duminică 21 ianuarie 1945, numerotat tot cu 1, anul LIV, într-un format
mic, ca săptămânal cu 16 pagini, având ca director pa Al. Ciorănescu21.
Colaboratorii următoarelor numere vor fi: Camil Baltazar, Liviu
Bratoloveanu, Emanuel Ciomac, Ben Corlaciu, Ion Frunzetti, Magda Isanos,
Ion Sofia Manolescu, Basil Munteanu, Florian Nicolau, Ruxandra
Oteteleşanu, Perpessicius, Camil Petrescu, Al. Rosetti, Al.T. Stamatiad, N.
Steinhardt, Ionel Teodoreanu, Petru Comarnescu, Ovidiu Constantinescu,
Adrian Marino, Mihu Dragomir, Teohar Mihadaş, Mihai Moşandrei,
G.C.Nicolescu, Margareta Sterian, N.Condeescu, I. Valerian, D. Panaitescu,
Şerban Cioculescu, Barbu Brezianu, Traian Lalescu, Radu Petrescu,
Constant Tonegaru, Al. Piru, Petru Dumitriu, Emil Manu. Revista îşi doreşte
structura unui "bazar literar", aşadar o poziţie care să permită întâlnirea
tuturor celor ce ştiu ce este literatura, indiferent de poziţia politică.
Comuniştii nu sunt invitaţi sau nu vor să participe, dar există destui
colaboratori dintre cei refuzaţi sau deja criticaţi de presa comunistă.
Literatura publicată e inegală: poezie acceptabilă, proză mediocră22.
Critica şi eseistica încearcă popularizarea autorilor lipsiţi de excese
sau de miză politică. Numărul 14-15, din 20 mai 1945 e consacrat lui Ion
Pillat, iniţiativă temerară, date fiind presiunile comuniste exercitate.
Kalende, „Revistă de critică, literatură şi istorie
literară", scoasă în condiţii grafice excelente este şi ea sortită pieirii
T. Arghezi, O vorba, în Revista Fundaţiilor Regale, Literatura, Arta, Cultura, Critica
generală, nr. 2, februarie, 1947, apud Ion Hangiu, op. cit., p. 551-552.
21
Marian Popa, op. cit., vol. I., p. 146- 147.
22
Ibidem.
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pentru că a apărut în timpul guvernării antonesciene. Director rămâne
Vladimir Streinu; nici colaboratorii nu sunt schimbaţi de la ultimul număr
"vechi" la primul număr de după 23 august 1944: George Dan, Ştefan
Augustin Doinaş, C.T. Lituon, Adrian Marino, Dan Petraşincu, Mircea
Popovici, Mihail Sadoveanu, Octav Şuluţiu, Radu Teculescu, Constant
Tonegaru, Dimitrie Stelaru23.
Numărul 6- 8/iunie-august 1944 apare abia prin octombrie 1944 şi
devine automat ţinta atacurilor presei noi; se introduc câteva poeme cu note
de subsol care precizează că ele au fost interzise de cenzura antonesciană; la
asemenea tertipuri stângace se adaugă pe ultima foaie a primului şi ultimului
număr liber o clarificare: „întârzierea apariţiei revistei noastre s -a
datorat şi se datoreşte trecutei cenzuri, care nu înţelegea că
publicaţia aceasta să se preocupe exclusiv de literatură şi în
nicio măsură de politica vremii. Bucuroşi că n u ni se va mai
impune vreodată ceva similar, politica nemaicomandând de azi
înainte literatura, apărem cu un sentiment de uşurare" 24.
Ramuri, revista craioveană care apare de 41 ani, are în 1945 un
singur număr, consacrat lui D. Tomescu, elogiat într-o tabletă şi de Tudor
Arghezi; o altă suită de numere debutează în ianuarie 1947, sub patronajul
Editurii Fundaţiei Regele Mihai I, anul indicat fiind 194225.
Un preambul, semnat de C.S. Făgeţel, confirmă continuitatea de
preocupări cu ultimele decenii „de idealism curat şi îndrăsneţ",
propunându-şi în acelaşi timp să respingă noua mediocritate şi să sprijine
tineri definiţi de „bunul simţ, iubirea de ordine şi dragostea
pentru disciplina morală ". În cele câteva numere posibile, revista va
tipări poezie desuetă, dar excelente eseuri filosofice şi literare, mai toate
polemizând implicit cu politica literară şi culturală guvernamentală; note şi
recenzii popularizează publicaţii şi autori incomozi pentru aceleaşi forţe
politice noi26.
Colaboratori vor fi: Vasile Voiculescu, Victor Papilian, Em. Bucuţa,
Ion Pillat, Victor Ion Popa, Romulus Vulcănescu, N. Cartojan, Scarlat
Struţeanu, Al. Dima, Ion Zamfirescu, D.M. Pippidi, Ovidiu Papadima, Ion
Caraion, M.D. Ioanid, Constant D. Ionescu, I. Popescu Teiuşan.
Luceafărul continuă să apară la Sibiu aproape un an după război, tot
ca „Revistă lunară de literatură, artă şi cultură generală " cu
23

Ion Hangiu, op. cit., p. 373.
Ibidem.
25
Vezi în acest sens Marian Popa, op. cit., vol. I, p. 147.
26
Ibidem.
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vechii colaboratori. Comitetul de redacţie este format din Victor Papilian
(director), D.D. Roşca, Olimpiu Boitoş, Mihai Beniuc şi Grigore Popa27.
După o pauză începută în iunie 1944, numărul 7 apare în septembrie
1944; în numerele următoare pot fi găsite contribuţii de Eugen Crăciun,
Emil Zegreanu, Petre Hossu, Virgil Nistor, Ştefan Bezdechi, George
Hanganu, Ion Apostol Popescu, Alexe Procopovici, George Murnu, D.
Gherghinescu-Vania, Olga Cruşevan, I. Groşanu, N. Mărgineanu, Romulus
Todoran. Cu numărul din martie-aprilie 1945 formatul e redus la jumătate,
după care mai apare un număr dublu pentru mai-iunie. Spre deosebire de
alte periodice, "Luceafărul" nu consideră necesar să-şi facă autocritica sau
să despartă două etape cruciale ale existenţei; totuşi, D.D. Roşca anunţă că
în revistă se va face „operă de oportunitate", angajându-se în
dezbaterea problemelor fundamentale ale timpului cu „obiectivitatea cea
mai mare pe care o îngăduie natura acestor probleme" 28.
Filosoful încearcă să salveze ideologic revista (care ar fi comis acte
insurecţionale şi înainte de 23 august 1944, dar a fost reprimată şi
cenzurată), prin elogii ale Uniunii Sovietice şi ale gândirii lui Lenin,
afirmându-se totuşi că „Luceafărul păstrează linia lui de
totdeauna." Dincolo de atari echivocuri penibile, revista este provincial
anacronică, fară beletristică notabilă, pierdută în istorism şi banalităţi
criticate de alte publicaţii mai dinamice şi mai demagogice. Puţine numere
(unele duble şi triple) mai are după război şi Transilvania, aflată în anul 75
de apariţie. Sentinţa capitală este determinată probabil tot de naţionalismul
vechi şi conservatorismul nou al acestui lunar, organ al „Asociaţiunii
pentru literatură română şi cultura poporului român" (ASTRA);
Ion Breazu continuă să fie redactor responsabil, Comitetul de redacţie
întrunind pe C. Daicoviciu, Silviu Dragomir, Ion Muşlea, Sabin Opreanu,
Ionel Pop29.
Obiectivele naţionaliste nu sunt abandonate: apar studii serioase
asupra unor evenimente istorice şi altele polemice faţă de opinii ruseşti şi
maghiare privind pe români, spaţiul şi statul lor. Revista, care intervine şi în
lupta pentru Transilvania declanşată în plan internaţional în perioada
formulării tratatelor de pace, când pretenţiile maghiare devin din nou
zgomotoase, păstrează în permanenţă o atitudine gravă în faţa realităţilor şi
27

Ion Hangiu, op. cit., p. 399-400.
Ibidem, p. 400; este semnificativ în acest sens şi articolul lui Virgil Teodorescu, Trecutau anii (15 ani de la apariţia revistei,, Luceafărul”), în Luceafărul, 1973, nr. 28.
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Marian Popa, op. cit., p. 147.
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nu renunţă niciodată la probitatea ştiinţifică, definindu-se oarecum implicit
polemic şi faţă de mahalagismul jurnalistic bucureştean30.
Academia, „Organ săptămânal de atitudine spirituală, socială şi
politică", având drept fondator pe Remus D. Ţeţu, un director în Radu
Câmpeanu şi un prim redactor în Ion Gh. Bulgăr, îşi scoate primul număr la
1 octombrie 1944, la Bucureşti; ultimul număr a fost probabil al
doisprezecelea, în decembrie acelaşi an31.
În afara conducătorilor mai semnează Mihai Gafiţa, Emil Mânu, Al.
Lungu, Gh. Bulgăr, Mihnea Marmeliuc, Dan Dem. Lungescu şi alţii de
acelaşi calibru, dar şi pseudonimele sunt asiduu frecventate. Comentariile nu
strălucesc prin originalitate sau aplicaţie ştiinţifică, ci prin atitudine: ca la
mai toţi tinerii care au apucat studii liceale şi universitare bune, este
evidentă preţuirea eticii intelectuale, opusă oportunismului politicianist de
orice natură. Demascarea pamfletară a lui Ion Caraion, cel abia angajat în
gazetăria stângii postbelice, va fi principala ispravă a revistei32.
Democraţia, „Săptămânal independent de orientare politică şi
culturală" (an 1, nr. 1, 8.10.1944; director Anton Dumitriu) este cea mai
bună revistă postbelică, întrunind multe nume cu semnificaţie în epocă: S.
Tzigara-Samurcaş, Hortensia Papadat-Bengescu, Ion Biberi, Eugen
Schileru, Lucian Boz, Cella Serghi, Ieronim Şerbu, Felix Aderca, Ovidiu
Constantinescu, Ioana Postelnicu, Victor Eftimiu, Athanase Joja, Tudor
Vianu, I. Răcăciuni, N. Argintescu-Amza, Ion Vinea, Camil Baltazar, Edgar
Papu, Ion Sava, Ion Zamfirescu, Sorana Gurian, Ben Corlaciu, Mihail
Crama, Al. Lungu, Constant Tonegaru, Şt. Augustin Doinaş, Mircea
Popovici, Adrian Rogoz. Revista vrea să impună un concept riguros de
cultură universală, descurajând naţionalismul şi chiar patriotismul, care ar fi
responsabile pentru catastrofa ţării33.
Sub titlul Lumea de mâine, în paginile Democraţiei s-a publicat
prima anchetă având drept temă viitorul României, realizată de Ion Biberi.
Se discută de asemenea despre locurile intelectualului şi scriitorului în
lumea care se prefigurează optimist dar neclar, recomandându-se prin
generalităţi armonizarea angajamentului social cu libertatea de creaţie şi
opinie. Revista dispare fără avertisment, probabil suprimată din cauza
articolului Două atentate, în care Anton Dumitriu condamnă extremismul
Ibidem., p. 148; vezi şi Ion Hangiu, op. cit., p. 5.
Ibidem.
32
Marian Popa, op.cit., vol. I, p.156.
33
I. Biberi, Lumea de mâine, în Democraţia . Săptămânal independent de orientare politică
şi culturală, nr.1, 8.10.1944, în Marian Popa, op. cit., p. 148.
30
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politic, vizând adică pe manişti pentru a se putea referi indirect şi la
comunişti34.
Lumea, „Săptămânal literar şi artistic social" (an 1, nr. 1,
25.9.1945; director George Călinescu), este un bazar literar, eclectic şi
deopotrivă marcat de concepţia singulară a conducătorului asupra structurii
şi rolului unei reviste35.
Aşadar, Călinescu cu articolele sale, uneori semnate "Aristarc"
pentru Cronica mizantropului, şi colaboratori din cei mai diferiţi, în genere
cu texte de calitate: Tudor Vianu, Camil Petrescu, Perpessicius, Şerban
Cioculescu, Oscar Lemnaru, D.I. Suchianu, Geo Dumitrescu, Ion Sava,
Eugen Schileru, Virgil Gheorghiu, Mihnea Gheorghiu, Florian Nicolau,
Barbu Zaharescu, B. Brănişteanu, Petru Comarnescu, Andrei Tudor, Silvian
Iosifescu, Al. Philippide, Nina Cassian, Al. Dimitriu-Păuşeşti, Lucreţiu
Pătrăşcanu, Ov.S. Crohmălniceanu, Dan Petraşincu, Sorana Gurian, Ion
Cutova, Ioanichie Olteanu, Camil Baltazar, B. Elvin, H. Wald, Al. Mirodan,
Simion Alterescu, Ion Călugăru, Felix Aderca. Petre Pandrea, Nina Faţon,
Edgar Papu, C. Ionescu-Gulian întreţin cronica ideilor; o pagină sporadică
intitulată Lumea scriitorilor tineri adună pe Dinu Stegărescu, Gheorghe
Mărgărit, Ion Bălan, Ion Caraion, Ion Frunzetti, Virgil Ierunca, Dumitru
Panaitescu, Letiţia Papu, Dimitrie Stelaru, Margareta Dorian, George Dan,
Traian Coşovei, Monica Dan, Mihail Petroveanu, Nicolae Ţaţomir36.
Pe lângă literatura originală, multe traduceri din autori importanţi: ca
o curiozitate, merită să se menţioneze traducerea de Eugen Schileru a unui
fragment din Ciuma lui Albert Camus, care nu apărase încă în volum nici în
original. Eseistica erudită şi de atitudine constituie totuşi partea forte a
revistei, în acord principial cu oficialitatea, se polemizează totuşi discret în
problemele de detaliu ale culturii şi literaturii. Există destule texte de
prezentare a realităţilor culturale şi literare sovietice, dar în ansamblu revista
rămâne pro-occidentală. În nr. 35 din 16 iunie 1946 ea anunţă că în timpul
verii frecvenţa va fi bilunară: dar nu va mai apare deloc37.
Jurnalul literar fusese scos în 52 numere la Iaşi, între 1 ianuarie şi
31 decembrie 1939, ca „Foaie săptămânală de critici şi informaţie literară"
avâns ca model "Les Nouvelles litteraires"- o revistă bogată în colaboratori
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şi variată prin rubrici- critică şi istorie literară, documente, foiletonistică,
beletristică, anchete, sondaje, debuturi38.
O a doua serie apare la Bucureşti, cu un prim număr în 1947;
director, evident, G. Călinescu, colaboratori Alexandru Piru, Adrian Marino,
Ovidiu Papadima, Dinu Pillat. Este o broşură sub aspect grafic mizerabilă,
cu o periodicitate întâmplătoare, tiraj redus şi fără longevitate: două numere
în 1947, alte trei (dintre care unul dublu) în 1948. Revista nu interesează şi
de aceea Al. Piru, aghiotantul profesorului Călinescu găseşte o soluţie de
comercializare: o scrisoare a unui grup de studenţi de la Facultatea de Litere
care au urmat cursul Literatură modernă predat de Călinescu reclamă pe
titular că prin intermediul lui Al. Piru a avertizat că nu vor fi admişi la
examen cei care nu vor achita costul unei fascicole din Jurnalul literar39.
Ultima pagină a primului număr oferă un Program prin care se
asigură că noua serie o va continua pe cea veche „în termeni mai severi, şi
cu excluderea aspectului popularizator. Pornind de la punctul actual, el va
străbate literatura istoric, problematic şi critic în viziune sferică mergând
până la valorile universale şi până la un concept despre lume prin
fenomenologia artistică. A pregăti conştiinţe eline pentru o inevitabilă epocă
de clasicitate, aceasta e năzuinţa noastră intimă”40.
Primul număr include istoria ca ştiinţă inefabilă şi sinteză epică, test
de justificare a propriei istorii atât de urgisite, Domina bona şi fragmente
din Universul poeziei41.
În sfârşit studii mărunte, articole atemporale, note şi citate din presă:
Jurnalul literar îşi are în inactualitate o şansă de apariţie şi una de apărare.
Ca alţii, Călinescu vrea să conducă o revistă şi să-şi disocieze partea erudită
a activităţii sale de aceea civică, destinată foilor politice finanţate de
oficialitate. În primăvara lui 1947 apare şi un singur număr din Agora, in
două tiraje însumând 1.026 exemplare, sub patronajul Fundaţiei Regale
pentru Literatură şi Artă şi cu îngrijirea unor Ion Caraion şi Virgil Ierunca42.
Acest număr trebuia să inaugureze colecţia "Sisiph": ce a apărut a fi
o imagine a universalismului în literatură sub criteriile specificităţii literare:
texte originale româneşti (în special poezie şi eseistică), traduceri de
literatură română în limbi străine, traduceri în română, texte oferite în
limbile genuine caută să ilustreze această viziune. Colaborările sunt
38
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excepţionale: de la Ion Barbu (După melci, revăzut de poet) şi Blaga, la
Montale, Saba şi Quasimodo. Aici îi apar trei poeme în germană (Das
Gastmahl, Das Geheimnis der Ferne, Ein wasserfarbenes Bild) lui Paul /
Pavel Antschel / Ancei, redactor la Scânteia postbelică, apoi la Editura
Cartea Rusă, care va părăsi România la sfârşitul aceluiaşi an pentru a deveni
poetul de limbă germană Paul Celan43.
Este interesant că până şi autorii de orientare comunistă îşi
abandonează aici atitudinile politice de aiurea, acceptând regula jocului şi
relevându-şi duplicitatea: Radu Boureanu este prezent cu La Nord de
Aldebaran, poem al cărui evazionism ar fi mai curând caracteristic pentru
Tonegaru şi Mircea Popovici. Grafica modernă este semnată de Gh.
Tomaziu, M. Constantinescu şi Valentina Bardu. Traduc din Laforgue,
Breton, Esenin, Desnos, Michaux, Sandburg, Rilke, Puşkin, Morgenstern
etc. Ion Caraion, Victor Kernbach, Margareta Dorian, George Lesnea,
Dragoş Vrânceanu, Dinu Albulescu, George Dan ş.a.; traduc poezie română
A. Margul-Perber (o versiune din Mioriţa cu titlul ridicol Das Lămmchen) şi
Franyo Zoltan. Sunt prezente articole şi eseuri în original de R. Regnier, P.
Biffis, Ch. Singevin şi în română de Dragoş Vrânceanu, Titus ŞtefănescuPriboi, A. Margul- Sperber, Petru Comarnescu, Despina Levent44.
Apărută în condiţiile războiului rece şi cu unii colaboratori
dizgraţiaţi, Agora va fi foarte criticată de comunişti: revista este „un
comentariu, asemeni unei oglinzi diformante, prin care se zăreşte un prezent
distorsionat şi schimonosit, şi în care refulăm să recunoaştem altceva decât o
meşteşugită invitaţie la evaziune din prezent, de voită ignorare a
prezentului". Difuzarea unicului număr va mai fi posibilă decât parţial.
Revistele comuniste ale primilor ani sunt obţinute prin metamorfoză,
schimbare de titlu şi vagi eforturi de dobândire a unei oarecari originalităţi.
S-a văzut cum a fost transformată Viaţa românească după suprimare; un alt
exemplu este Rampa (an 36, seria 4, nr. 1, luni 21.10.1946), „ziar de teatru,
muzică, sport şi cinema", apărut sub îngrijirea unui comitet de direcţie
compus din N.D. Cocea, Petru Comarnescu, Iosif Flavius, G. Horia, Al.
Kiriţescu, M. Hurtig, Ioan Massoff şi Faust Mohr45.
Sunt numeroşi colaboratorii: Mihail Sadoveanu, D.I. Suchianu,
Tudor Vianu, I. Valjean, Gh. Ciprian, Gh. Brăescu, Saşa Pană, Ionel Jianu,
Em. Serghie, Cella Delavrancea, I. Berg, Teodor Scarlat, Marin Sârbulescu.
Cu nr. 64, de duminică 19 ianuarie 1947, publicaţia devine săpămânală şi
Florin Manolescu, Enciclopedia exilului românesc, Bucureşti, 2003, p. 33- 35.
Ibidem.
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suferă schimbări structurale, indicate şi în articolul Cuvântul nostru semnat
de Al. Kiriţescu:,, Rampa a fost până atunci făcută pe gustul superficial
burghez bazându-se pe notiţe şi cancanuri, dar în viitor se va consacra
exclusiv asupra a ceea ce este esenţial şi de ansamblu în arta şi cultura nouă,
orientată spre mase’’46.
Editorialul Cui ne adresăm ? (nr. 65, seria 4, 26.1.1947) precizează
încă: „Ne adresăm prin urmare în primul rând creatorilor de frumos, ne
adresăm acelora cărora le sunt dragi artele, ne adresăm maselor largi,
poporului"47.
Noua orientare se bazează pe noi colaboratori sau pe un ideal nou al
colaboratorilor vechi: Sergiu Milorian, Ion Sava, Simion Alterescu, Nina
Cassian, Florin Tornea, Eugen B. Marian, Tudor Şoimaru, Lucia Demetrius,
Nicolae Moraru, Andrei Tudor, Vladimir Colin, Zaharia Stancu, Valentin
Silvestru, A. Adania, C. Cristobald, Dan Petraşincu, Marcel Breslaşu,
Lascăr Sebastian, Monica Dan, Mioara Cremene, Silvian Iosifescu, N.
Argintescu- Amza, Liana Maxy, Florica Şelmaru, Petru Dumitriu, V.
Cristian, H. Brauner. În noua postură, Rampa va avea două misiuni: lupta
contra formelor burgheze de literatură şi teatru şi popularizarea victoriilor
sovietice din aceleaşi domenii. Congresul U.S.A.S.Z. transformă Rampa
într-o armă a războiului rece: o tehnică nouă de luptă constă în împănarea
paginilor cu lozinci politice48.
Entuziasmul militant depăşeşte raţiunea ideologică, revista va fi
criticată de presa centrală a partidului unic şi ea îşi va însuşi critica.
Numărul 139 şi ultimul, din 18 iulie 1948 se personalizează îndeosebi prin
reproducerea integrală a articolului Mai multă principialitate ... din
Scânteia şi prin nota Către cititorii Rampei, în care se motivează dispariţia
prin exigenţele totalizării: „Odată cu creşterea muncii în domeniul artistic,
odată cu lărgirea orizontului şi complexitatea din ce în ce mai sensibilă a
fenomenului artistic, creşte şi răspunderea publicaţiilor artistice. Este deci
necesară o concentrare a forţelor noastre pentru a dobândi reviste şi
publicaţii cât mai bune calitativ şi cât mai complete, care să reflectele
realitatea artistică românească, în actualitatea şi perspectivele ei. Această
concentrare de forţe se poate face cu atât mai lesne cu cât preocupările
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publicaţiilor de artă sunt similare"49. Colectivul Rampei va fi redistribuit în
alte colective redacţionale.
La câteva zile după înlăturarea monarhiei constituţionale a apărut şi
revista Flacăra. Tot atunci, odată cu instaurarea republicii de tip sovietic
apare şi un articol- Argument de Eugen Jebeleanu. Flacăra a deschis calea
prolecultismului din artă a preluat temele dragi realismului socialist:
refacerea economiei, primatul clasei muncitoare, lupta pentru pace etc. A
promovat o literatură nouă de pe poziţiile clasei muncitoare. În Flacăra au
publicat autori cunoscuţi pentru orientările lor: Mihai Beniuc, Eugen
Jebeleanu, Nina Cassian, Victor Tulbure. Din 1948 apar articlole scrise de
Iorgu Iordan, George Călinescu, Ovid S. Crohmălniceanu, Perpessicius,
Tudor Vianu, dar pe lângă multe reproduceri( din alte ziare sau din cărţi) au
fost publicate şi articole originale scrise de Mihail Sadoveanu, Camil
Petrescu etc. Apar în paginile revistei Flacăra fragmente din operele unor
clasici: Tolstoi, Gorki, Cehov, Lermontov, Hristo Botev, Mickiewicz, Ady
Endre, Petöfi Şandor. Flacăra era un săptămânal de artă şi de cultură al
Uniunii Sindicatelor de Artişti, Scriitori şi Ziarişti. A apărut până la mijlocul
anului 195150.
Reluând tradiţia ziarului Contemporanul (1881- 1891) a apărut şi
Contemporanul de la Bucureşti în 1946. În paginile sale au fost dezbătute
diverse probleme referitoare la construcţia economiei şi culturii, iar în jurul
său s-au strâns mulţi oameni de ştiinţă şi cultură valoroşi savanţi,
cercetători, compozitori, artişti51.
Almanahul Literar a apărut între anii 1948 şi 1953. Sub conducerea
redactorului responsabil Miron Radu Paraschivescu, la Cluj au fost publicate
poezii, proză, articole de critică şi istorie literară, note şi recenzii52.
Între 1944-1946 a apărut şi revista Orizont, revistă de literatură, artă,
cultură, găndire socială. A fost semnificativ Manifestul de început în care se
vorbea de cucerirea drepturilor şi de respectarea obligaţiilor într-o
democraţie53.
Perioada dintre instaurarea dictaturii de tip sovietic şi până la
moartea lui Stalin a fost cea mai neagră perioadă din istoria culturii române.
O oarecare relaxare s-a simţit de abia după moartea acestuia din urmă odată
cu venirea la putere a lui Nichita Hruşciov.
49

Ibidem.
Ion Hangiu, op. cit., p. 286- 288.
51
Ibidem, p. 160.
52
Ibidem, p. 40- 41.
53
Ibidem, p. 471.

50

289

Reviste culturale în perioada 1953-1964
După 1953 şi-a continuat apariţia la Bucureşti revista
Contemporanul. George Călinescu a deschis în 1955 o nouă rubrică
Cronica Optimistului, Tudor Arghezi a început din anii 1951 să publice
poeme şi chiar din 1956 au colaborat Camil Petrescu, Aurel Baranga şi alte
nume cunoscute ale literaturii române. În 1960 ca simbol al noi politici au
fost publicate poezii şi articole inedite scrise de Lucian Blaga. S-au semnalat
apariţiile unor noi cărţi şi ţinem să subliniem contribuţia adusă de o nouă
pleiadă de critici literari, printre care trebuie să-i pomenim pe Al. Piru,
Eugen Simion, Nicolae Manolescu (din 1962) şi chiar Laurenţiu Ulici54, cel
căruia îi datorăm lansarea unui nou concept referitor la critica şi creaţia
literară( generaţia anilor 70).
Contemporanul nu-şi modifică nici el aspectul formal, continuând
de altfel fără mari schimbări, dar prin adăugiri de personal, să reprezinte şi
linia nouă. Săptămânalul renunţă să mai publice proză, devenind tot mai
mult un magazin cultural scris în cea mai mare parte tot de scriitori care se
pricep la toate. Prezenţa în actualitate e realizată prin anchete, profesiuni de
credinţă, mese rotunde, discuţii (cum sunt acelea despre satiră şi tipic din
1953). În 1955, Ministerul Culturii nu mai e satisfăcut de activitatea
redactorului şef Horia Liman, care este înlocuit de George Ivaşcu. Mai
conformistă ca altele, revista are onoarea de a asigura rubrici unor
notorietăţi reabilitate: în 1954 Tudor Arghezi începe să semneze Tablete,
prezent înainte sporadic cu proză şi articole de estetică55.
Între 1956 şi 1957 scriu frecvent Eugen Luca, Aurel Martin, Al.
Dimitriu-Păuşeşti. Din 1957 încep să intereseze din punct de vedere literar
numai prima şi a treia pagină, revista fiind chemată să se ocupe de mai toate
formele artei şi culturii. O dată cu nr. 16/1957 e atestat pe ultima pagină
colegiul redacţional: redactor şef reconfirmat este George Ivaşcu. Cronica
literară e repartizată pe rând unor redactori şi colaboratori externi pentru a se
îndepărta suspiciunea unei politici de grup sau de consolidare a vreunei
personalităţi şi aceasta până la titularizarea lui Nicolae Manolescu.
Caracterul obstinat reprezentativ repartizat acestei reviste, distanţează
Contemporanul de polemicile timpului, în care nu intervine cu plăcere nici
măcar când e atacat56.
Într-o perioadă de cumpănă, din 1951, a apărut la Bucureşti Tânărul
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Scriitor. Revistă a Uniunii Scriitorilor. A fost o publicaţie în care s-au
afirmat scriitori din generaţia lui Labiş alături de alţi scriitori mai vechi:
Demostene Botez, Tudor Arghezi, Tudor Vianu, George Bacovia. Redacţia
revistei a organizat şi concursuri cu premii, iar în paginile ei au debutat:
Gherghe Tomozei, Fănuş Neagu, Constanţa Buzea etc.57.
Tânărul Scriitor este un lunar conceput pentru cultivarea tinerelor
talente, dar condus de Demostene Botez. Aproape orice tânăr scriitor a
apărut în revistă cu un text sau măcar ca obiect al unui comentariu semnat
de un alt tânăr. Se consemnează şi se sprijină activitatea cenaclurilor literare
din ţară, scriitori mai vârstnici şi de succes oficial dau sfaturi începătorilor
mai ales pentru sprijinirea principiului accesibilităţii. În 1955 revista se
angajează în polemici cu alte reviste din ţară, problemele fiind exclusiv
texte fără nici o calitate literară. Ca şi în cazul altor periodice, politica
oficială a constat în descurajarea discretă a talentelor, pentru alinierea lor
sub raportul mesajului; vigilenţa de partid a descoperit nu rareori şi
contradicţii între justeţea exprimărilor prin texte teoretice şi practica
beletristică, totuşi situabilă în zona platitudinii58.
Tînărul scriitor suferă în acelaşi timp din cauza unor conflicte abia
disimulate din interiorul redacţiei şi din conducerea Uniunii Scriitorilor.
M.Dragomir e înlocuit la un moment dat fară ştirea şi voia sa cu Demostene
Botez, prieten cu Mihai Ralea, prin care s-a apropiat de Gheorghiu-Dej;
frustrat, M. Dragomir plănuieşte cu asentimentul altor activişti superiori
editarea unei alte reviste pentru tineret, pentru care formează o echipă
redacţională cu Dan Deşliu, Aurel Martin, Ion Dodu Bălan, Aurel Mihale,
Gheorghe Tomozei şi Niculae Stoian, având şi sprijinul multor scriitori cu
acoperire activistică. Haralamb Zincă, propus pentru viitorul post de secretar
general de redacţie, primeşte sarcina de a pune la punct maşinaţiile necesare
desfiinţării Tînărului scriitor, o dată cu care ar fi eliminat şi Demostene
Botez; pentru aceeaşi cauză e folosită grupa de activişti repartizaţi revistei
de CC al UTM, precum şi Ştefan Gheorghiu, membru influent în
conducerea organizaţiei naţionale de tineret şi el însuşi prozator realist
socialist de duzină59.
Argumente se găsesc uşor, secretarul general de redacţie Petre Sfetca
a fost legionar, Florin Mugura a început să aibă atitudini antipartinice şi
revizioniste după revoluţia din Ungaria, revista publică poezii erotice,
pesimiste, naturiste. Atmosfera creată în jurul revistei este cea a ultimul
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număr, apărut în decembrie 1957, se încheie cu nota, semnată Tînărul
scriitor şi redactată de Zincă; se afirmă că publicaţia a avut la apariţie un rol
important în susţinerea tineretului, pe care 1-a pierdut ulterior. „Raţiunea
perpetuarii unei publicaţii al cărei profil era depăşit oarecum de ritmul de
dezvoltare al literaturii noastre actuale, se dovedeşte, practic, inconsistentă.
Dealtfel Tânărul scriitor însuşi nu-şi mai putea păstra în ultima vreme,
natura şi specificul sarcinile sale fuseseră, măcar în parte, preluate de alte
publicaţii centrale provinciale sau, recent, de culegerile regionale." Se
anunţă cu această ocazie apariţia unei alte reviste, tot pentru tineret60.
Între iulie 1958 şi octombrie 1965 a apărut bilunar revista
Luceafărul. În colegiul de redacţie şi colaboratori au fost: Dan Deşliu,
Perpessicius, Eugen Barbu (din 1963). Deşi au colaborat nume de prestigiu (
Tudor Arghezi, Tudor Vianu, Perpessicius), revista şi-a propus să se
adreseze în primul rând tinerilor, astfel că în paginile ei au debutat: Iosif
Naghiu, Al. George, Mircea Radu Iacoban, Gabriela Adameşteanu etc. Aici
au publicat poezii poeţi precum Nichita Stănescu şi Ioan Alexandru sau
scriitori precum Marin Preda, Dumitru Radu Popescu etc.61.
Conducerea revistei îndeosebi organizează atmosfera: chiar înainte
de a apare, noua revistă e acuzată de tendinţe legionare, antisemite şi
proletcultiste62.
Primul număr al Luceafărului îşi expune un program concepţional
într-un Prolog: „Ne adresăm în primul rând tinerilor, celor care s-au afirmat
de pe acum, sau celor care se vor afirma." Conexiunea eminesciană este
relativă, preferându-se readaptarea astronomică: ,,Modest în simbolul lui
luminos, înscriind pe boltă începutul şi sfârşitul zilei, bucuria ne însoţeşte,
ca un zâmbet al cosmosului, de-a lungul bucuriilor şi întristărilor noastre"63.
Revista are iniţial un director (Mihai Beniuc) şi un colegiu de
redacţie compus din Dumitru Corbea (redactor şef-adjunct), Dan Deşliu
(redactor şef), Mihu Dragomir, V.Em. Galan, Silvian Iosifescu, Aurel
Mihale, Mihai Novicov, Perpessicius, Titus Popovici, A1.I. Ştefănescu
(redactor şef-adjunct). Din această conducere onorifică şi protectoare
iniţială, câţiva membri socotiţi activi ar trebui să ia trimestrial conducerea;
dar se detaşează ca, executor şi moderator Mihu Dragomir, devenit director
până la moarte, locul său fiind preluat în 1962 de Eugen Barbu, cu bizarul
asentiment al lui Leonte Răutu. Dar foarte activă este redacţia propriu-zisă.
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„Echipa redacţională era îndrăzneaţă, credea în idealuri, avea conştiinţa că
revoluţia socială presupune asimilarea culturii, participarea democratică a
tuturor forţelor intelectuale ale naţiunii".64
Specializarea revistei este la început încă foarte pronunţată: două
rubrici se ocupă exclusiv de începători (Dintre sute de catarge şi Steaua
fără nume, concentrate mai târziu în Poşta redacţiei); Mihu Dragomir se
îngrijeşte în 1961 de un Mic dicţionar poetic, folositor tinerilor cititori şi
debutanţilor. Interviurile din ciclul Măiestria literară au tot intenţii
formative, chiar dacă unii din cei solicitaţi să se destăinuiască nu sunt ei
înşişi suficient formaţi profesional. Rubrici cu obiective similare sunt
Pagina elevului şi Cronica limbii. Inedit în contextul presei epocii este
efortul de prezentare enciclopedică, panoramică şi prin sinteze ale literaturii
contemporane: principalii scriitori oficiali sunt trataţi şi retrataţi cu
seriozitate în rubricile Fişe (1959), Profiluri literare (1961), Dicţionar de
literatură română contemporană, Scriitori pentru copii şi Medalioane,
Beletristica, deşi criticată uneori de presa politică centrală, nu depăşeşte la
început banalitatea65.
Din 1954 a apărut Revista Uniunii Scriitorilor din Republica
Populară Română, filiala Iaşi- Iaşul Literar. Aşa cum a declarat în paginile
sale revista a dorit să fie o tribună care să angajeze pe toţi scriitorii din
Moldova şi din România la cauza poporului liber. Din 1960 în paginile
Iaşului Literar s-au găsit rubrici precum Versuri şi proză, Medalioane,
Cronica literară, Recenzii, Revista revistelor, Poşta redacţiei etc. De
asemenea drept colaboratori pot fi amintiţi Tudor Arghezi, Lucian Blaga,
Ştefan Augustin Doinaş, Victor Eftimiu, Nicolae Labiş, Marin Sorescu,
Marin Preda. În revista Iaşul Literar s-au publicat şi fragmente din operele
unor clasici ai literaturii române (Marin Preda, George Topârceanu) dar şi
internaţionali66.
Revista asigură disocierea critică de publicaţia din care provenea:
ultimele numere ale vechiului almanah s-au rupt de viaţă, s-a persistat în
grave greşeli ideologice şi artistice, redacţia s-a dovedit partinică, s-au
tipărit textele unor decadenţi, printre care poeme de Mihail Codreanu,
reintrodus în circuitul literar pentru a fi criticat.,, Prin publicarea unor
versuri cu vădite reminiscenţe formaliste, cu caracter idilic sau apolitic,
precum şi a unor bucăţi de proză care dădea o imagine falsă a realităţii,
Ibidem; este semnificativ în acest sens şi articolul lui Virgil Teodorescu, Trecut- au
anii(15 ani de la apariţia revistei,, Luceafărul”), în Luceafărul, 1973, nr. 28.
65
Ibidem.
66
Ibidem.

64

293

sectorul de poezie şi proză al almanahului s-a îndepărtat de temele
principale ale realităţii. O bună parte din poezia şi proza almanahului s-a
mărginit la reliefarea unor aspecte nesemnificative, la cultivarea unei satire
lipsite de principialitate, la abordarea cu precădere a unor teme din trecutul
îndepărtat şi la neglijarea marilor teme ale contemporaneităţii"67.
Cronicarii literari au dat dovadă de obiectivism burghez,
neprincipialitate, negativism şi spirit apologetic, nu au folosit îndeajuns
uriaşa experienţă sovietică, mai ales în valorificarea moştenirii literare.
Odată reprofilată, publicaţia se angajează să facă totul pentru evitarea
vechilor carenţe. Noua variantă lunară sporeşte numărul de rubrici cu
Condeie noi, Texte şi documente, Recenzii, Miscellanea; sunt solicitaţi şi
supralicitaţi localnici şi moldoveni autentici sau naturalizaţi: Andi Andrieş,
Al. Dima, Lucian Dumbravă, Horia Zilieru, N.I. Popa, Al.O. Teodoreanu,
Adrian Marino, Ioanid Romanescu ş.a. Cu nr. 5, din mai 1957 este precizat
şi un colegiu redacţional: Dumitru Ignea (redactor şef), Nicolae Barbu,
Otilia Cazimir, Constantin Ciopraga, Mihail Codreanu, Al. Dima, Mihai
Gafiţa, Ion Istrati, George Lesnea, N.I. Popa, Nicolae Ţaţomir68.
Se acordă mai multă atenţie tinerilor, dintre care unii vor părăsi
oraşul şi mentalitatea lui, după cum alţii o vor depăşi: Nicolae Labiş, pe de o
parte, George Mărgărit pe de alta.
Încă din anul 1949 a apărut la Timişoara revista Scrisul Bănăţean.
Revista a fost editată de filiala Timişoara a Uniunii Scriitorilor. Între anii
1949-1951 a apărut în mod neregulat. În perioada la care ne referim Scrisul
Bănăţean a apărut trimestrial( 1952- 1955), apoi ,lunar ( 1956- 1963). Până
în 1955 avea subtitlul de Almanah Literar al filialei Timişoara a Uniunii
Scriitorilor din Republica Populară Română. Până în anul 1955 se găsesc în
paginile acestei publicaţii rubrici precum: poezie, proză, însemnări critice şi
bineînţeles din lirica rusă. Odată cu anul 1956 an din care apare lunar,
rubricile revistei s-au diversificat Au apărut noi rubrici precum: Tribuna
actualităţii, Din creaţia cercurilor literare, Cronica literară, Limbă şi stil,
Revista revistelor, Pe marginae cărţilor, Cronica spectacolelor, Menţiuni
critice, Figuri şi fapte din trecutul Banatului şi Carnet sovietic69.
Au colaborat la această revistă Victor Eftimiu, Damian Ureche, Ana
Blandiana, Adrian Păunescu, Ştefan Augustin Doinaş, Cezar Baltag, Nichita
Stănescu, Mircea Radu Iacoban. Au scris articole şi studii Tudor Vianu,
Perpessicius G. I. Tohăneanu, Eugen Todoran, Tudor Arghezi. Aici au
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debutat Anghel Dumbrăveanu şi Damian Ureche. Au fost publicate
deasemenea diverse articole închinate unor evenimente sau comemorării
unor evenimente, precum şi traduceri din diverse limbi70.
Redactori şi colaboratori: Al. Jebeleanu, Rusalin Mureşanu, Franz
Liebhard, Aurel Martin, Mircea Şerbănescu, Radu Theodoru, Anghel
Dumbrăveanu, Virgil Ardeleanu, Grigore Popiţi, S. Levin, Sofia Arcan,
Leonard Gavriliu, Ion Arieşanu, Andrei Lillin, Nicolae Ciobanu, Damian
Ureche, Vladimir Ciocov, Ion Maxim, Sorin Titel,Virgil Birou, Eugen
Todoran, Traian Liviu Birăescu. Conformismul forţat e definitoriu pentru
perioada de confruntare româno-iugoslavă: Scrisul bănăţean se află în
prima linie antititoistă, pentru ca apoi să participe cu elan la toate
campaniile antirevizioniste organizate de oficialităţi după revoluţia ungară71.
Din 1954 şi până în 1968 a apărut săptămânal o revistă a Uniunii
Scriitorilor- Gazeta Literară. În primi ani redactor şef a fost Zaharia Stancu,
iar din colegiul de radacţie au mai făcut parte: Mihai Beniuc, Eusebiu
Camilar, Eugen Jebeleanu, Veronica Porumbacu, Cezar Baltag etc. Din
1962 redactor-şef a fost Tiberiu Utan. Încă din primul număr această revistă
a promovat ideologia comunistă. În paginile revistei Mihail Sadoveanu a
propus revenirea la scrisul scurt şi concis ilustat de schiţe, nuvele şi cronici.
În perioada aceasta Gazeta Literară a publicat articole de îndrumare
marxist-leninistă, proză şi versuri, cronici literare şi recenzii. În cronica
literară a revistei s-au prezentat cărţi româneşti şi sovietice în special.
Alături de aceasta mai existau cronica ideilor şi cronica dramatică72.
Gazeta Literară a discutat şi probleme referitoare la utilitatea
manualelor şcolare. A publicat şi numere speciale ce au fost consacrate unor
evenimente sau personalităţi ( V. Alecsandri, M.Sadoveanu, I.L.Caragiale,
G.Coşbuc, N. Iorga) sau dedicate Unirii Principatelor etc.73.
Personalităţi ale epocii precum Zaharia Stancu sau Mihai Beniuc au
publicat aici. După 1964 s-au afirmat în paginile revistei reprezentanţi unei
noi generaţii precum: Eugen Simion şi Nicolae Manolescu în critica literară,
Nichita Stănescu şi Marin Sorescu în poezie şi Fănuş Neagu şi Nicolae
Velea în proză74.
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Editorialul Gazeta noastră literară este compus exclusiv din
generalităţi şi licenţe stilistice. „Gazeta noastră literară se vrea în linia întâi
de luptă pentru o literatură menită să ridice conştiinţa socialistă a celor ce
muncesc pe ogoare şi uzine, în marile gospodării colective şi pe marile
şantiere, în munca de producţie manuală sau activitatea de creaţie
intelectuală"75.
Se vor încuraja de aceea formulele scrisului concis. Gazeta literară
apare mult timp în patru pagini, într-un format aproximativ A2, o suprafaţă
de hârtie mai mare revenind doar numerelor politice festive76.
La început, consemnarea cărţilor prezintă un interes subsidiar. Apar,
în schimb, multe articole directoriale, cu conţinut ideologic, sociologic şi
estetic. Cronica literară este o rubrică sporadică, în spaţiul căreia apar
adesea texte principiale. Cronicari literari sunt: Savin Bratu, Paul
Georgescu, Mihail Petroveanu, Georgeta Horodincă, Lucian Raicu, Ov.S.
Crohmălniceanu, Eugen Simion, Valeriu Cristea, G. Dimisianu77.
Bine întreţinută este Cartea străină, rubrică având printre
colaboratori pe Ion Marin Sadoveanu, Al.Balaci, Edgar Papu, Romul
Munteanu, Mariana Şora, Ion Caraion. Colaboratori de prestigiu sunt Tudor
Arghezi şi Tudor Vianu. Cronica ideilor este ţinută cu intermitenţe de H.
Wald, cea dramatică de D. Solomon, Ion Biberi, V. Mândra, Valeriu
Râpeanu ş.a. Tot în funcţie de conjunctură, apar rubricile de note polemice
Alb-Negru şi Caleidoscop. Revista participă la dezbaterile literare din ţară şi
uneori îşi organizează propriile discuţii tematice, printre care una consacrată
poeziei, în 1955, şi o alta prozei, în 1962. Se scot numere aniversare şi
comemorative, consacrate unor evenimente şi personalităţi nu numai
literare. Sectorul beletristic este bogat: mai toţi scriitorii omologaţi îşi au
contribuţia la umplerea paginilor, evident în măsuri şi ritmuri diferite. Se
publică inedite, fragmente de roman, poeme ample şi chiar câte două pagini
săptămânal din romanul Rădăcinile sunt amare de Zaharia Stancu78.
La Cluj a apărut din aprilie 1954 revista Steaua. La început era o
revistă a Uniunii Scriitorilor din Republica Populară Română. Steaua a
apărut în continuarea Almanahului Literar dinre 1949-1953. Între 19541971 a apărut lunar (apoi bilunar). În comitetul de redacţie au intrat: Ion
Agârbiceanu, Victor Velea, Mihai Beniuc, Tudor Vianu, Dumitru Radu
Popescu etc. Deşi revista a vrut să fie o expresie a unei grupări de literaţi
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tineri, a noilor talente, a pus în circulaţie şi literaţi sau critici din generaţiile
mai vechi precum: Lucian Blaga, Tudor Arghezi, George Călinescu. Aici au
publicat: Eugen Barbu, Ion Băieşu, Augustin Buzura, Ion Lăncrănjean,
Dumitru Radu Popescu, Eugen Uricaru, Tudor Arghezi şi Geo Bogza79.
Steaua devine rapid un promotor al schimbărilor şi explicaţiile nu
pot fi îndeajuns de complete fără presupunerea unui mandat prin instrucţiuni
oficiale secrete, corelate unor iniţiative proprii80.
Revista are posibilitatea revitalizării unor tradiţii literare ardelene
specific militante, dar n-o face: ea caută însă să valorifice din trecut în
primul rând ceea ce este încă modern şi poate fi util modernizării literaturii
politizate. Scriitorii grupaţi aparţin unui mediu mai bine educat intelectual şi
estetic, datorită în special universităţii clujene; se poate ajunge deci în
cunoştinţă de cauză la modelele autohtone şi universale utile scopului
propus. În calitate de lunar provincial cu tiraj redus, Steaua are unele
avantaje. Centrul politic nu supraveghează mai puţin provincia dar va folosi
revista pentru experimente şi iniţiative cu aparenţă marginală şi
incidentală81.
Este singura publicaţie care pare a avea redactori şi colaboratori
tineri negrupaţi administrativ şi politic, ci prin interese şi idealuri comuneoameni ai scrisului aproape compleţi, manifestându-se deopotrivă ca poeţi,
prozatori, eseişti, traducători şi gazetari: A.E. Baconsky, Aurel Rău, Aurel
Gurghianu, Petre Stoica, Leonida Neamţu, Ion Rahoveanu, George
Munteanu.Revista din această perioadă contestă vioi ambianţa rămasă în
fond dogmatică, prin specularea principiilor relaxării; e constructivă cu elan,
caută să impună un "modernism" în realismul socialist conceput unitar dar
mai complex articulat, dar şi distructivă, ţintă fiind dogmatismul reticent,
ambiguu în apărare şi atac82.
Se consumă inteligenţă în ofensivă şi în defensivă, argumentele
estetice se combină cu cele de bun simţ; cei de la revistă nu cred că se poate
construi în viitor eludându-se trecutul, aşa cum vor unii dogmatici.
Activitatea teoretică şi beletristică de la Steaua deranjează; aproape un
deceniu ea va fi ţinta atacurilor presei bucureştene. Se întreţin şi conflicte
locale, Steaua şi Tribuna angajându-se în polemici şi delaţiuni. Articole
anonime lovesc revista pentru politica ei83.
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A continuat în această perioadă editarea revistei Viaţa românească.
S-au publicat aici o varietate de articole şi cronici, iar din 1955 s-a
reintrodus rubrica Miscellanea. În afară de personalităţi pomenite în prima
parte a studiului nostru mai putem aminti aici fragmentele apărute din
operele unor scriitori precum: Marin Preda, Ion Marin Sadoveanu, George
Călinescu, Eugen Barbu. Până în 1965 găsim în paginile revistei şi teatru de
Horea Lovinescu, istorie şi teorie literară sau recenzii semnate de Ovid. S.
Crohmălniceanu, Tudor Vianu, Mihai Gafiţa etc. Şi în Viaţa românească în
această perioadă s-au publicat multe articole sau numere special dedicate
unor evenimente sau personalităţi: Caragiale, Alexandru Sahia, Tudor
Vianu, Mihai Eminescu, Mihail Kogălniceanu. Am descoperit în această
perioadă şi câteva importante articole de critică şi istorie literară semnate de
Alexandru Piru, Eugen Simion, Nicolae Manolescu sau Constantin
Ciopraga84.
Viaţa românească este avantajată şi totodată afectată de faptul că
între 1950-1959 n-a avut un comitet de redacţie nominalizat.
Responsabilitatea colectivă şi anonimă salvează pe mulţi, iar trecerea de la o
etapă la alta e o problemă facilă pentru autorităţi şi superfluă pentru martorii
evoluţiei literaturii85.
În martie 1953, Nicolae Moraru pierde postul de redactor şef, fiind
înlocuit cu Petru Dumitriu, care-şi va realiza politica în tandem cu Ov.S.
Crohmălniceanu. Primul număr din ianuarie 1959 prezintă într-o casetă
redacţională pe Ov.S. Crohmălniceanu ca redactor şef, având drept adjuncţi
pe Marin Preda şi Victor Tulbure; în 1962 apare şi un director, Mihai Ralea;
în 1963, Demostene Botez devine redactor şef, Aurel Baranga şi Paul
Georgescu adjuncţii săi. După moartea lui Ralea, redactorul şef devine
director, locul său fiind dat lui Şerban Cioculescu, apoi lui Radu Boureanu.
Schimbările frecvente nu trebuie puse integral sub semnul partinicului:
numărul crescând de scriitori reabilitaţi sau legitimaţi după 1964 pretinde şi
crearea de posturi parazite, dar salarizate86.
Ca lunar cu apariţie neregulată, Viaţa românească nu e apt să
participe la dezbaterile curente, dar le poate crea, prin modul nonconformist
de a pune unele probleme; pentru că are tiraj redus, este un loc nimerit
pentru pripăşirea, testarea şi acomodarea cu literatura nouă a scriitorilor şi
criticilor burghezi sau nonpartinici recent toleraţi87.
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Reviste culturale în perioada 1964-1989
Gazeta literară continuă să fie principalul săptămânal al breslei sub
conducerea directorului Zaharia Stancu şi a redactorului şef Paul Georgescu
până în 1966, când poziţia hegemonică e atribuită poetului Tiberiu Utan88.
Modificarea aceasta provoacă tensiuni, al căror indiciu este dispariţia
casetei redacţionale, o dată cu nr. 7/1967. La începutul lui 1968, Zaharia
Stancu îşi asumă din nou conducerea, dar numai pentru a i-o preda, în iunie,
lui Geo Dumitrescu. Revista nu se bazează în acest timp pe nume noi;
principalii colaboratori rămân Paul Georgescu, Ov.S. Crohmălniceanu,
Mihail Petroveanu, Lucian Raicu, Eugen Simion, Matei Călinescu, Valeriu
Cristea, Gabriel Dimisianu, secondaţi de un număr de tineri, îndeosebi
studenţi ai facultăţilor filologice bucureştene. Este acordat un spaţiu mai
mare şi mai multă bunăvoinţă literaturii străine contemporane, de care se
ocupă de acum Ion Marin Sadoveanu, Romul Munteanu, I. Vitner, Ion
Caraion, Edgar Papu, Al. Balaci, Mariana Şora. Sunt activate rubricile
curente- de la cele de note polemice, la aceea sportivă. Revistei i se
repartizează un rol important în declanşarea unor dezbateri şi campanii utile
distanţării de trecutul apropiat şi de impunere sau măcar de sugerare a unor
noi drumuri literare înainte anatemizate: aceasta înseamnă pe de o parte
angajarea de tineri verosimili, pe de alta reintegrarea unor scriitori abia ieşiţi
din închisori, ca Edgar Papu, Ion Caraion, Nicolae Carandino89.
Dintre cei care vor semna în revistă se numără: Nichita Stănescu,
Cezar Baltag (Convorbiri literare), Constantin Ţoiu (Contrapunct), Dumitru
Micu (Jurnal, Periplu, Cronica poeziei), Ion Biberi (Oameni şi probleme),
Marin Sorescu (Cronica fantezistă), Ştefan Bănulescu (Cronica
elementară), Al. Piru (Cronica chenzinei), Al. Dima (Critica criticii), Paul
Anghel (Arhivă sentimentală), Şerban Cioculescu (Breviar), Perpessicius
(Lecturi intermitente), Ştefan Augustin Doinaş (Lampa lui Diogene). Şi
această impermeabilizare stârneşte nemulţumire, deşi calitatea
colaboratorilor şi a textelor este remarcabilă; redeschisă pentru toţi, revista
mai trăieşte cu numele sovietic până la 3 octombrie 1968, când este reciclată
în România literară, cu primul număr datat 10 octombrie 1968, în
întâmpinarea Adunării Generale a Uniunii Scriitorilor deschisă la 14
noiembrie90.
Respectând convenţiile noului legitimism, care restructurează
trecutul în favoarea sa, editorialul O nouă „Românie literară" evocă
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activitatea revistelor anterioare cu acelaşi titlu, sarcinile celei noi fiind totuşi
coincidente celorlalte periodice contemporane. Revista nu se va adresa unui
cerc de specialişti, ci publicului larg: de aici, caracterul, consolidat cu
timpul, de magazin neilustrat. Primul colectiv redacţional diferă puţin de
acela al Gazetei literare: Geo Dumitrescu(redactor şef), Gabriel Dimisianu
şi Ion Horea(redactori şefi-adjuncţi, primul până la nr. 46 din 15.11.1984),
Teodor Balş (secretar general de redacţie), Ion Caraion, Valeriu Cristea, S.
Damian, Nicolae Jianu (dispărut din nr. 16/17.4.1969), Marcel Mihalaş,
Adrian Păunescu (redactor şef-adjunct atestat între nr. 26/6.1969 16/16.4.1970), Gheorghe Pituţ (cu nr. 23/4.6.1970 consemnat ca secretar
general de redacţie), Lucian Raicu, Constantin Ţoiu (dispărut din nr.
16/17.4.1969). De la apariţie şi până în 1990 vor mai activa în redacţie Petru
Popescu (care dispare din nr. 49/4.12.1969), Vasile Băran (secretar general
de redacţie între nr. 26/26.6.1969 şi 20/14.5.1970), Paul Goma, Andriana
Fianu, Valentin Silvestru, Octavian Barbosa, Viorel Burlacu (secretar de
redacţie), Aurel Dragoş Munteanu, Constantin Stoiciu(cu nr. 1/1.1.1970),
Leonid Dimov (cu nr. 22/28.5.1970), Sorin Titel, Dana Dumitriu, Ioana
Creangă, Virgil Mazilescu, Mihai Pascu, Mircea Iorgulescu, Mircea
Dinescu, Mihai Minculescu, Ştefan Agopian, Platon Pardău, Adriana Bittel,
Magdalena Popescu, Titus Nicolau, Maria Dumitrescu91.
Majoritatea titularilor de rubrici din Gazeta literară îşi păstrează
poziţiile, unii schimbând titlurile, pentru a da impresia noutăţii; alţii apar
acum: Constantin Noica (Creaţie şi frumos în rostirea românească), Eugen
Simion (Fragmente critice), Ştefan Augustin Doinaş (Moda poetică '68),
Aurel Dragoş Munteanu (O generaţie poetică), Al. Ivasiuc (eseuri, din 1971
sub titlul Pro domo), Cezar Baltag (Ideograme, 1971-1972), Paul Georgescu
(Umanioare). Cronici literare semnează G. Dimisianu, V. Cristea, S.
Damian, Magdalena Popescu, din 1971 de Lucian Raicu şi Mircea
Iorgulescu; cu nr. 17/1972 este titularizat Nicolae Manolescu. Pentru rubrica
de recenzii Cărţile săptămânii scriu Dumitru Micu, FI. Manolescu, Ilie
Constantin (cel mai bun comentator postbelic), Dan Cristea (poezie),
Magdalena Popescu, N. Balotă, S. Damian, G. Dimisianu,, M. Iorgulescu
(proză), Ov.S. Crohmălniceanu şi M. Ungheanu (critică)92.
Apar articole şi eseuri cu caracter de campanie; la rubrica
Documente şi mărturii se introduc materiale uneori interesante privind
istoria literaturii române; de Cronica traducerilor şi de Cartea străină
răspunde Nicolae Balotă. În primii ani, Adrian Păunescu realizează
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interviuri, indispensabile pentru cel ce va dori să reconstituie un tablou al
ideilor şi atitudinilor epocii. Se ţine seama de opiniile cititorilor la rubrica
Voci din public; Ochiul magic este repartizată notelor şi replicilor uneori
polemice, dar fără spirit; Profesorul Haddock extrage erori logice,
gramaticale şi de informaţie din întreaga presă, rareori din propria-i revistă;
D. Macrea şi Al. Graur semnează Cronica limbii; există pagini cu informaţii
din lumea întreagă, cu traduceri şi consemnări de evenimente şi fenomene
din alte arte93.
Pagina care include Poşta redacţiei, Atelier şi Condeie noi
încurajează/descurajează începători prin redactori anonimi mai întâi, un
timp prin Nina Cassian. Au rubrici Radu Cosaşu, Florin Mugur, Romulus
Rusan, Gabriela Melinescu, Radu Dumitru; exerciţii stilistice şi de atitudine
pe pretexte fotbalistice fac Eugen Barbu şi Fănuş Neagu.Cu nr. 20/1970 este
atestată conducerea lui Nicolae Breban, deja redactor şef-adjunct (cf. nr.
5/7.11.1968), având un adjunct în Nichita Stănescu şi un eliberat din funcţie
în persoana lui Al. Cerna- Rădulescu94.
Revista, care nu mai menţionează în caseta redacţională decât pe
conducători, se ocupă puţin de cărţi, mult de mese rotunde şi întâlniri
teoretice de tot felul şi din tot locul. Reprezentativitatea unională scade; mai
mult, ca şi cum n-ar mai fi alţi poeţi, se repartizează unuia singur câte un
număr: nr. 28/92 din 9.7.1970 conţine poeme de Şt.A. Doinaş pe paginile 1,
3, 4, 7,11, 17, 19. În anul următor, Breban îşi pierde funcţia, ca urmare a
protestului faţă de emiterea Tezelor din iulie. Cu nr. 41/157 din 7.10.1971,
revista are un director, post înfiinţat pentru George Ivaşcu, detaşat cu sila de
la Contemporanul, care-şi aduce drept secretar general de redacţie pe Roger
Câmpeanu; cu nr. 31 din 1.8.1974, este consemnat şi un colegiu redacţional,
care dispare cu nr. 30 din 28.7.1977: Zaharia Stancu, Ana Blandiana, Şerban
Cioculescu, Zoe Dumitrescu-Buşulenga, Ion Horea, Nicolae Manolescu,
Darie Novăceanu. Dar numele directorului dispare după nr. 26/23.6.1988;
cu nr. 27/30.6.1988 mai sunt consemnaţi doar Ion Horea şi Roger
Câmpeanu; între nr. 32/4.8.1988 şi 51/21.12.1989 .Apare sub conducerea
unui consiliu redacţional coordonat de Dumitru Radu Popescu, preşedintele
Uniunii Scriitorilor"-, între 29.12.1989 şi nr. 13/22.3.1990 devine
„Săptămânal de literatură şi artă", coordonat de un comitet provizoriu
format din O. Paler, Al. Paleologu, N. Manolescu, A. Pleşu, G. Dimisianu,
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V. Cristea, Roger Câmpeanu95.
Cu nr. 14 din 4.4.1974 revista are 24 pagini format A3. Stabilizarea
nu e lipsită de monotonie, mai ales că în timp ea se realizează în dauna
reprezentativităţii arogate, sectorul beletristic fiind repartizat favoriţilor.
Revista se angajează contra altor reviste şi direcţii, în special contra aceleia
conturate de Săptămîna şi Luceafărul; un caracter mai militant e imprimat
totuşi abia în anii 80, prin Geo Bogza, Ana Blandiana şi Nicolae
Manolescu96.
Şi Luceafărul îşi continuă existenţa. În 1962, ideologul Leonte
Răutu fusese de acord cu numirea lui Eugen Barbu ca redactor şef, într-un
moment marcat de dispute interne în conducerea Uniunii Scriitorilor, prin
câţiva scriitori cu ambiţii personale .Cu nr. 21/1965, revista devine
săptămânală, cu reducerea numărului de pagini de la 12 la 8 în format A2.
Prin Eugen Barbu, Luceafărul renunţă la funcţiile de orientare şi informare
a tineretului, concentrându-se asupra textelor de atitudine, polemicilor şi
beletristicii incomode politic şi artistic97.
Este un moment propice pentru asemenea mutaţii, în măsura în care
s-a decis campania contra dogmatismului şi mai ales contra indivizilor
concreţi care 1-au servit. Rubricile Atitudini, Accente, Vitraliu îşi îndreaptă
atenţia spre aspectele precare ale vieţii literare în note semnate sau nu;
polemicul este prezent în fiecare rubrică, până la cea sportivă, ţinută
succesiv de Fănuş Neagu şi Eugen Barbu.Luceafărul avea atunci o
respiraţie bărbătească, patimă, ştia să nege cu frenezia cu care afirma. Tot
acolo poate şi-au găsit loc multe cruzimi. Cu siguranţă că şi-au făcut loc şi
multe nedreptăţi. Dar ce frumoasă recoltă a răsărit din acele pagini"98.
Vor scrie în revistă personalităţi precum: Ion Gheorghe, Nichita
Stănescu, Marin Sorescu, Ioan Alexandru, Nicolae Velea, Dumitru Radu
Popescu, Horia Pătraşcu, Dumitru M. Ion, George Alboiu. Aici apar
reportaje remarcabile de Romulus Zaharia, Mihai Stoian şi Sânziana Pop,
cronici literare, teatrale, cinematografice şi plastice violente. Alţi
colaboratori şi redactori sunt I.D. Bălan, Gheorghe Achiţei, Dinu Săraru,
Cornel Regman. Revista îşi permanentizează colaboratorii spre sfârşitul lui
1967: Vladimir Streinu (Distinguo), Alexandru Rosetti (Cartea albă),
Mihnea Gheorghiu (Note şi contranote), Al. Piru (Controverse), Marian
Popa (A propos de ...), M.N. Rusu (Cronica literară). Mai publică sporadic
95

Marian Popa, op. cit., vol. II. p. 141-142.
Ibidem.
97
A se vedea în acest paginile anterioare despre Virgil Teodorescu, op. cit.
98
Ibidem.
96

302

Petre Pandrea, Al. Paleologu, Ion Negoiţescu, Marin Bucur, M.R.
Paraschivescu, Andrei Pandrea99.
Luceafărul, prima revistă care reuşeşte să-şi orneze un număr din
1964 cu tricolorul, capătă nu numai un caracter antidogmatic, dar şi unul
naţionalist, care începe să deranjeze. Numărul 23/319 din 8 iunie 1968 nu
mai prezintă pe frontispiciu numele lui Eugen Barbu, îndepărtat din
redacţie; nici numerele următoare nu aduc un colegiu de redacţie vizibil;
schimbarea se explică prin creşterea presiunii exercitate de tineretul local,
dornic de posturi şi de noi moduri de a vedea literatura.Abia în nr. 27/323
din 6 iulie 1968 apare editorialul Prefaţă la câteva răspunsuri, în care se
uzează de retorica tradiţională a începuturilor şi de stereotipurile
generozităţii. Revista este de acum condusă de Ştefan Bănulescu(redactor
şef), Gheorghe Tomozei, Cezar Baltag şi Fănuş Neagu(redactori şefiadjuncţi). Deschiderea rămâne invizibilă; un grup de colaboratori e înlocuit
de altul; scriu acum Mihai Ungheanu(cronica literară, articole de atitudine),
Nicolae Manolescu, Leonid Dimov, D. Ţepeneag100.
Preferinţele criticilor se orientează către producţiile tinerilor
inovatori, de altfel moderaţi; se discută acum despre onirism. Din 1970,
Adrian Păunescu imprimă revistei o coloratură intens publicistică; printre
altele, el îl determină pe Marin Preda să se confeseze săptămânal. Atunci
când o face, Dan Laurenţiu conferă cronicii literare o ţinută filosofică, iar
Eugen Simion una estetică. La Poşta redacţiei răspund începătorilor Fănuş
Neagu (cu asprime terapeutică) şi Cezar Baltag (cu politeţe ironică); recenzii
semnează "Lector", Nicolae Ciobanu şi Al. Ştefănescu sub titlul
Compendiu; rubrică permanentă devine Revista străină; în 1970 deţin
rubrici Marin Sorescu, Nicolae Velea, Nicolae Balotă, Edgar Papu, Barbu
Cioculescu, Ov.S. Crohmălniceanu, Radu Dumitru, Grigore Hagiu, Ovidiu
Constantinescu, care se ocupă de ei înşişi, de alţii, de diferite arte. Numărul
5/1972 dispune prin Virgil Teodorescu de un nou redactor şef, secondat de
S. Damian şi Georgeta Horodincă. În primul rând (an 15, nr. 6/510,
5.2.1972) este un articol-program emfatic, general şi deficitar ideatic al
redactorului şef, care susţine, într-o inexplicabilă filipică, moralitatea
creaţiei. Ce anunţă concret conducătorul e faptul că revista nu va mai fi
dedicată integral tinerilor101.
Colaboratori: Mircea Iorgulescu, Dan Cristea, Dan Laurenţiu, Mircea
Martin, Cornel Mihai Ionescu, Alexandru George, Adrian Isac, Silvian
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Iosifescu, Ion Ianoşi, Al. Sever, Mihail Petroveanu, H. Zalis, Saşa Pană,
Savin Bratu, Lucian Raicu, Petre Solomon, Ileana Vrancea, Gh. Schwartz,
Brunea-Fox, Gellu Naum, N. Tertulian, Z. Ornea, Norman Manea.
Cronica literară e semnată de Florin Mihăilescu, apoi de Paul
Georgescu. Această echipă produce alte nemulţumiri: sub Eugen Barbu,
revista fusese acuzată de naţionalism, acum de filoiudaism. Şi conducerea
este din nou schimbată: cu nr. 19/1974, redactor şef devine Nicolae Dragoş.
În nr. 26/1974 apare şi un colegiu redacţional remaniat. M.
Ungheanu(redactor şef-adjunct) e titularul cronicii literare, Dorin Tudoran
recenzează poezia, Nicolae Baltag şi Voicu Bugariu proza, Paul Dugneanu
şi Dan Cristea cartea de critică şi istorie literară102.
Au rubrici Adrian Păunescu, Aurel Dragoş Munteanu, Cezar
Ivănescu, Dumitru M. Ion, Marius Robescu; Geo Dumitrescu prelucrează
poşta redacţiei, Mircea Iorgulescu prezintă tineri scriitori. Revista probează
tot felul de rubrici, din care puţine rezistă; tinerii sunt bine reprezentaţi
cantitativ, dar imaginea literaturii juvenile este pulverizată, incompletă.
Uzând de caracterul specializat, conducerea poate renunţa oricând la unii
colaboratori şi redactori pentru a aduce alţii: apar Valentin F. Mihăescu, Al.
Condeescu, Artur Silvestri, Nicolae Ciobanu etc. Un nou redactor şef e
Nicolae Dan Fruntelată, impus de CC al UTC; practic, Luceafărul este
condus cu mână sigură de Mihai Ungheanu, care-i impune un regim mereu
mai militant pe plan intern contra direcţiilor socotite străine intereselor
naţionale, pe plan extern contra emigraţiei literare instigator pseudologice,
anticomuniste şi anticeauşiste. Fireşte, creşte obedienţa faţă de oficialitate:
din cele 8 pagini ale numărului 27/1417, din 8 iulie 1989, patru reproduc
Tezele pentru Congresul XIX al PCR103.
Lunarul Viaţa românească îşi respectă profilul postbelic, vieţuind
între contemporaneitatea inactuală şi aniversarul desuet; se compun numere
tematice, numere de evocare a unor personalităţi ca G. Călinescu, Tudor
Vianu, Camil Petrescu; se publică articole, recenzii, cronici literare semnate
de Al. Philippide, Şerban Cioculescu, Paul Georgescu, Ov.S.
Crohmălniceanu, Mihail Petroveanu, Eugenia Tudor, Edgar Papu, Ion
Bălu,V. Florescu, Ioana Creţulescu, Al. George, M. Niţescu, Al. Sever, I.
Pascadi, Fl. Mihăilescu, B. Solacolu, Al. Lungu, Veronica Porumbacu şi
destui alţii104.
După moartea lui Demostene Botez, revista nu mai are un director;
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cu nr. 8/august 1972, Ioanichie Olteanu devine redactor şef- adjunct şi cu nr.
5/mai 1974, redactor şef, în locul lui Radu Boureanu,un secretar general de
redacţie longeviv fiind Vladimir Colin; schimbarea conducerii succede
măsurilor de reorganizare a presei, după care revista dispune de circa 60
pagini. Rubricile sunt cumva reorganizate, anume prin comprimare,
acordându- se totuşi încă mai mult spaţiu textului politic şi aniversar.
Colaboratorii variază; revista este ardelenizată, dar abia dacă din cuprinsul
ei se vor reţine cronicile literare ale lui Cornel Regman. Parcă pentru a
extinde impersonalitatea temeinică şi vag artistică, se încearcă extensia prin
suplimente105.
Steaua devenise un lunar accentuat inovator în anii 50, prin
promovarea unui ideal estetic propriu în serviciul politicii; acelaşi program
este susţinut şi în această etapă, dar relaţiile s-au răsturnat paradoxal:
timpurile s-au schimbat, şi opţiunea estetică veche devine mai degrabă un
semn al aderării. Se scrie la obiect şi elegant, dar profesionalismul şi
dichisul calofil par lipsite de sens într-o epocă a indiferenţei şi indisciplinei
viguroase; vinovat este probabil şi învechitul redactor şef Aurel Rău, cel mai
reţinut din vechea echipă, de acum temperat de onoruri oficiale şi poziţii
politice. Cu nr. 5/mai 1971, revista devine bilunară; la 1 mai e tipărită
indicaţia "Serie nouă", păstrându-se continuitatea anilor106.
Alături de vechii colaboratori apar şi nume noi : Liviu Petrescu,
Petru Poantă, Adrian Popescu, Dinu Flămând, Horia Bădescu, Valentin
Taşcu, Eugen Uricaru, Mircea Muthu, Marian Papahagi, Marcel Constantin
Runcanu.
Convorbiri literare provine, în mai 1970, din Iaşul literar. Pe
frontispiciu e lizibilă şi o precizare comică: «Revistă literară fondată de
societatea „Junimea" din Iaşi, la 1 martie 1867, editată de Uniunea
scriitorilor din R.S.R.» Numerotarea începe de la 1; primele numere apar
lunar în format jurnalier, renunţându-se deci la cel anterior, de carte;
,,explozia’’ presei, caracteristic pentru debutul deceniului, oferă posibilitatea
frecvenţei bilunare, regresul general ulterior fiind de asemenea resimţit107.
Primul comitet de redacţie e compus din Dumitru Ignea (redactor
şef), Andi Andrieş (redactor şef-adjunct), Horia Zilieru (secretar general de
redacţie), D. Costea, Ion Istrati, Florin Mihai Petrescu. Din aprilie 1976
până în septembrie 1977, revista apare lunar în 16 pagini, fără indicarea unui
redactor şef. Primele numere uzează de stilul şi colaboratorii Iaşului literar;
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cronica literară e semnată de Al. Călinescu, Th. Codreanu şi Aura Pană;
numele redactorilor circulă de la o rubrică la alta: Convorbiri critice,
Restituiri. Apoi revista este dată lui Corneliu Ştefanache, multă vreme
unicul consemnat în caseta redacţională: şeful schimbă colaboratorii,
creditând tineri bine pregătiţi profesional şi cu atitudini decise în judecata de
valoare. Din 1972, spiritul militant este consolidat prin colaboratori din
Bucureşti. Critica poeziei aparţine iniţial lui Daniel Dimitriu; critica prozei
este executată succesiv de Al.Andriescu, G.Pruteanu, Val Condurache,
Critica criticii revine lui Al.Dobrescu. Colaboratori împărţiţi cu Cronica
sunt Constantin Ciopraga, Constantin Coroiu, Dan Mănucă, M. Ursachi, A.
Friduş; Constantin Pricop comentează traducerile de carte străină, Ioanid
Romanescu participă sporadic la analizarea corespondenţei108.
Revista se angajează în microbătăliile naţionale prin rubrici de note
şi uneori prin articole ample, dar e curios şi trist să se constate că ea nu şi-a
dat osteneala de a îndepărta impresia de oficină a unor interese bucureştene
şi nici n-a sprijinit numeroşii tineri protestatari din anii 80. Beletristica
publicată n-a frapat nici în bine, nici în rău. O decădere spirituală tipică
anilor 80 îşi găseşte omul care s-o ilustreze în Corneliu Sturzu (din
septembrie 1977 până în decembrie 1989) şi alţi câţiva localnici din
generaţia 60109.
Dintre revistele social-politice şi cultural-artistice se detaşează
săptămânalul de vineri Contemporanul, datorită lui George Ivaşcu, redactor
şef transformat în director; misiunile sau iniţiativele sale principale constă în
valorificarea unor foşti proscrişi politici şi în angajarea unor colaboratori
tineri, bucurându-se şi de revenirile contestatare ale unor foşti stalinişti110.
Se pot întâlni curent numele unor Eugen Jebeleanu, Geo Bogza,
Adrian Marino, Al. Piru, Eugen Simion, George Gană, Laurenţiu Ulici; din
1966, Nicolae Manolescu e prezent aproape în fiecare săptămână. Diferite
rubrici ţin A.E. Baconsky, Paul Everac, Al. Mirodan, Paul Anghel, Ana
Blandiana, Eugen Barbu, Teodor Mazilu. Cu 10 pagini format A2, revista
capătă un caracter larg informativ, refuză disputele care agită restul presei;
interesul pentru literatură este redus în mod direct, dar rămâne mare indirect,
prin valorificarea unor scriitori pentru opinii în domenii extraliterare.Tezele
din iulie l971 îşi fac simţite efectele: cu nr. 42/1971, redactor şef este
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activistul Constantin Mitea. Cronica literară este preluată cu nr. 11/1972 de
Laurenţiu Ulici, care va semna din 1975 şi recenzii la Cronica lapidară. Se
apelează la tot mai mulţi colaboratori, producători de texte convenţionale,
mese rotunde, dialoguri, anchete. Sarcina de conducător revine apoi lui
Vasile Nicolescu, de la care trece la D.R. Popescu, proverbial prin
prudenţă111.
Devenită organ de exprimare a Consiliului Culturii şi Educaţiei
Socialiste, revistei i se repartizează un rol special în întreţinerea cultului
familiei Ceauşescu. O oarecare dinamizare în sens doar relativ exemplar e
provocată de Adrian Păunescu, concediat de la "Flacăra" şi dotat cu un post
de comentator aici.
Drumul către banalizare este parcurs şi de săptămânalul clujean
Tribuna. Cu nr. 52/1965, revista trece la un format A2, în 8 pagini; din
ansamblu este facil de remarcat contrastul dintre notele polemice viguroase
şi cronicile literare mediocre ale unor Ion Oarcăsu şi Ion Lungu. Din
decembrie 1969, redactor şef este Dumitru Radu Popescu, adjuncţii săi Ion
Vlad şi Victor Felea, care semnează şi cronica literară; secretari de redacţie:
Augustin Buzura şi I. Maniţiu(înlocuit în 1971 cu C. Cubleşan, şi el, retras
şi expediat la Bucureşti, în beneficiul periodicului sindical "Munca")112.
Colaboratorii revistei vor fi : Mircea Zaciu, Mircea Braga, Liviu
Petrescu, Negoiţă Irimie, Vasile Sălăjan, N. Prelipceanu, Dan Rebreanu, Ion
Mareş, Mircea Muthu, Ion Cocora, Radu Mareş, Ion Pop, Adrian Popescu,
M.C. Runcanu, Valentin Taşcu.
În 1972 unii specialişti şi literatori se angajează într-o discuţie sub
titlul Argument pentru o istorie a literaturii române contemporane. Mircea
Zaciu, inamic al redactorului şef, semnează rubrica Bivuac (1973), Ion Vlad
Lecturi constructive; în acelaşi an, anchete despre utilitatea polemicii şi
despre condiţia scriitorului din provincie, în 1974-75 despre condiţia
literaturii române în şcoală etc.113.
Revista va sprijini în anii 80 un cenaclu, favorizând poeţi precum:
Ion Mureşan, Petru Romoşan, Ion Cristofor, E. Hurezeanu, Virgil Mihaiu,
Nicolae Băciuţ, Al. Florin Ţene.
Orizont este noul nume al lunarului timişorean Scrisul bănăţean,
atestat în ianuarie 1964, stipendiat încă de Uniunea Scriitorilor114.
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Primul comitet de redacţie: I. Arieşanu, N. Ciobanu, A.
Dumbrăveanu (secretar responsabil), Al. Jebeleanu (redactor şef), A. A.
Lillin. Printre colaboratorii frecvenţi: Damian Ureche, D. Rachici, I. Maxim,
Vl. Ciocov, Crişu Dascălu, L. Bureriu, G. Suru, S. Titel, L. Cerneţ, C.
Omescu. Critica şi eseistica literară se mai bizuie pe E. Todoran, V. Iancu,
L. Gavriliu, T. L. Birăescu, C. Apreotesei, Veturia Birou, I. Pantea, P.
Murariu, S. Dima, Alexandra Indrieş, Şt. Munteanu, N. Ţirioi. Fenomenul
literar naţional este prezentat selectiv şi uneori chiar partizan.
Revista literară timişoreană are în perioada 1964-1972 are un statut
mai aparte în peisajul publicistic literar românesc:
a) Revista continuă o tradiţie a presei literare din Banat alături de:
Limba română (1920), Banatul (1926-1930), Semenicul (1928-1931),
Vrerea (1932-1945), Revista Institutului Social Banat-Crişana (1933-1946),
Fruncea (1934-1944), Luceafărul (1935-1942), Analele Banatului (19361940), Brazde bănăţene (1938-1941) şi Contrapunct (1940-1944).
Continuatoare a Scrisului bănăţean, revista nou înfiinţată în anul 1964 a
contribuit şi a militat pentru dezvoltarea unui climat literar şi cultural în
Banat în general, respectiv în Timişoara, Arad, Reşiţa, Lugoj dar şi în restul
ţării.
b) Prin rubricile care le conţinea (Orientări, Profiluri literare,
Cronica traducerilor, Artă, Studii, Cărţi-Reviste Străine, Comentarii,
Cronica limbii, Cronica dramatică, Peisaj liric, Din literatura universală,
Cronica literară, Istorie literară-documente, Debut literar, Cărţi-Reviste,
Orizont extern, Miniaturi critice etc), s-a conturat un anumit tip de revistă
enciclopedică, dovedind longevitate şi continuitate, fiind un punct de
referinţă în peisajul presei literare româneşti.Toate acestea conturau
imaginea unei epoci în care, deşi literatura nu era liberă, totuşi existau
scriitori excelenţi care au scris o literatură de foarte bună calitate.
c) Prin publicarea în rubricile revistei a scriitorilor de limbă română
din spaţiul iugoslav, revista contribuie la popularizarea literaturii românilor
din Banatul istoric. Pe de altă parte, în coloanele revistei Orizont vor publica
şi scriitorii de limbă sârbă, maghiară şi germană din Banat.
În 1972, revista devine „Săptămînal politic-social şi literar-artistic"
editat de Comitetul judeţean de cultură în colaborare cu Uniunea
Scriitorilor. I. Arieşanu este redactor şef, A.Dumbrăveanu şi I.Bociort
adjuncţii săi, Cornel Ungureanu secretar responsabil de redacţie. Fără a
renunţa la colaboratorii vechi, Orizont îşi capătă abia acum o personalitate
certă prin tinerii remarcabil dotaţi sub aspectul vocaţiei artistice şi bine
pregătiţi profesional, care au asimilat interesantul şi utilul din metodele
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moderne de interpretare a obiectului literar: Livius Ciocârlie, Cornel
Ungureanu, Marcel Pop-Corniş, Eugen Dorcescu, Adriana Simlovici,
Felicia Giurgiu, Gyorgy Mandics, Julia Schiff ş.a. Excelenţi literatori
susţinuţi de revistă sunt Gheorghe Azap, Şerban Foarţă şi Andrei Ujică.
Revista a încercat să echilibreze fără stridenţe seriozitatea literară cu
obligaţia de a fi rentabilă prin pagini şi rubrici de magazin spectaculos, mai
ales prin ultima conducere, încredinţată lui Anghel Dumbrăveanu. Sarcini
speciale: popularizarea literaturii românilor din Banatul iugoslav şi
ilustrarea echilibrului româno-sârbo-germano-maghiar115.
Ramuri este un lunar de cultură care apare la Craiova din august
1964, în 24 pagini format A3, primul redactor responsabil fiind Ilie Purcaru.
Primul colegiu de redacţie este compus din: Eugen Constant, Sina
Dănciulescu, Petre Dragu, Ilarie Hinoveanu(secretar general de redacţie,
apoi redactor şef-adjunct), C.D. Papastate. Primul număr e decorat cu un
salut de Tudor Arghezi; un editorial se reclamă din tradiţia seriilor
anterioare ale revistei şi îşi asumă sarcini formale pentru viitor116.
Vor fi colaboratori: Mihnea Gheorghiu, Al. Balaci, Traian Herseni,
Adrian Maniu, Şerban Cioculescu, Al. Piru, Ion Biberi, George Ivaşcu,
Mihail Cruceanu, Marin Sorescu, Ştefan Bănulescu, Paul Anghel, Nicolae
Dragoş, Mihai Pelin, Vasile Băran, Lucian Zatti, Ştefan Bossun.
Familia, „Revistă de cultură" lunară editată la Oradea, este
categorică în preluarea trecutului: un oarecare număr poartă de exemplu pe
frontispiciu următoarele precizări: „Proletari din toate ţările, uniţivă!/Fondator losif Vulcan/Seria a V-a octombrie 1981 /anul 17(117)/ nr.
10/196. Cea de-a 5-a serie legitimistă e inaugurată în septembrie 1965, cu
ocazia aniversării centenarului revistei editată de Iosif Vulcan; motivul
necomunicat al aprobării noului periodic este consolidarea flancului vestic
al ţării, ameninţat de o activitate culturală maghiară accelerat sporită. Primul
număr conţine de altfel evocări ale seriilor anterioare, cărora li se
evidenţiază rolul jucat în apărarea fiinţei naţionale117.
Primul comitet redacţional: Al. Andriţoiu(redactor şef), Traian
Blajovici, Em. Enghel(redactor şef-adjunct), Horvath Imre, Mircea Maliţa, I.
Pervain,Titus Popovici, Stelian Vasilescu(secretar responsabil de redacţie).
Redactori sunt Radu Enescu(din 1971 redactor şef-adjunct), Ovidiu Cotruş,
Gh. Grigurcu, N. Balotă, D. Chirilă, Fr. Pamfil, M. Bradu, I. Golban şi Gh.
Suciu. Spaţiul repartizat literaturii este de la început dominant; se apelează
115
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la forţe locale, la cele din judeţele vecine şi de la Bucureşti. Critica şi
eseistica ocupă şi preocupă, totul fiind de bună calitate prin aportul unor Şt.
A. Doinaş, Ov. Cotruş, N. Balotă, Radu Enescu, I. Negoiţescu; cronica
literară aparţine lui Gh. Grigurcu. Recenzii la Vitrina cu cărţi, căreia i se
substituie o vreme Paranteze, rubrică remarcabilă prin inteligenţa sarcastică
a lui Valentin Taşcu. Colaboratori: Ion Maxim, Marcel Petrişor, V. Spoială,
Coriolan Gheţie, Cr. Bejan, Mircea Muthu, I. Vartic, V. Podoabă, I. Simuţ
ş.a. De poşta redacţiei literare se ocupă mai întâi Şt. A. Doinaş, apoi Al.
Cistelecan118.
Dintre iniţiativele revistei: publicarea unor texte de Petre Ţuţea, a
unor fragmente din O istorie posibilă a literaturii române(1972-1973), în
care Paul Anghel are deja unele viziuni protocronice, un alt proiect de
istorie a literaturii fiind mărturisit de I. Negoiţescu. Rare, dar meritorii sunt
textele unor Liviu Rusu şi Traian Herseni. Cu nr. 1/1974, revista îşi pierde 8
din cele 24 pagini, finanţatorul ferm devenind Comitetul pentru cultură şi
educaţie socialistă al judeţului Bihor. Spre deosebire de alte publicaţii,
Familia nu-şi pierde însă, în condiţiile degradării presei literare şi culturale,
spiritul critic: caută să păstreze în echilibru faţă de grupurile de interese din
ţară, publică poeme protestatare de Adrian Păunescu, interviuri şi anchete cu
opinii critice faţă de problematica social-politică, economică şi culturalartistică a ţării"119.
Cronica, săptămânal politic, social şi cultural(nr. 1, 12 februarie
1966), provine din Iaşul literar, titlul fiind propus de redacţie conducerii
Uniunii Scriitorilor încă la sfârşitul lui 1957. Un Cuvînt înainte e conformist
fără efort: „Contribuind la valorificarea întregii bogăţii a tradiţiei culturale
româneşti, vom continua drumul exemplar al publicisticii ieşene... Revista
va oglindi activitatea creatoare din Moldova şi din întreaga ţară"120.
Colegiu redacţional va fi alcătuit din: Constantin Ciopraga (director),
N. Barbu, Corneliu Sturzu (redactori şefi-adjuncţi), M.R. Iacoban (secretar
general de redacţie), Al. Dima, Otilia Cazimir, G. Lesnea, N. Ţaţomir,
Gavril Istrate, Corneliu Ştefanache, Al. Andriescu. Mai colaborează N.I.
Popa, Val Panaitescu, D. Costea, George Popa, Mihai Drăgan, Laurenţiu
Ciobanu/Dan Laurenţiu, I.D. Lăudat, Maria Platon, N. Creţu, C. Călin, I.
Sîrbu, Z. Sângeorzan. Tinerii se bucură de spaţiul rubricilor Un prozator şi
Un poet. Vor colabora: Horia Zilieru, Valeriu Gorunesci, Ioanid
Romanescu, Florin Mihai Petrescu, Platon Pardău, Mihai Ursachi, Adi
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Marian Popa, op. cit., p. 145-146.
Ibidem.
120
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Cusin, Ion Chiriac, M.R. Iacoban, N.V. Turcu, Ilie Tănăsache, Stelian
Baboi, George Bălăiţă ş.a.m.d. până la Teodor Parapiru, C. C/Kalmuschi, I.
Puha. Paginile sunt iniţial tematizate: Cronica vieţii culturale, Cronica în
actualitate, Cronica artelor, Cronica literelor. Rubrici literare: Răsfoind
vechi reviste ieşene, Scriitori despre critică, Istoria literară în imagini121.
Din 1971, redactori şefi-adjuncţi sunt Liviu Leonte, Andi Andrieş şi
N. Barbu, secretar responsabil Ştefan Oprea. Comentatori ai literaturii: Liviu
Leonte, Al. Andriescu, Z. Sângeorzan, Magda Ursache, Alexandru
Călinescu, Aurel Leon, Constantin Coroiu, Rodica Şuiu, George Pruteanu,
Al.I. Friduş, Val Condurache, Constantin Pricop, Ion Constantinescu, în anii
80 fiind angajaţi şi alţi tineri din presa studenţească locală.
În iunie 1966 apare primul număr din Argeş, revistă politică, socială
şi culturală editată la Piteşti de Comitetul de cultură al judeţului Argeş, la
început cu 20 pagini lunare. Primul redactor şef: Mihai Diaconescu; în
comitetul de redacţie: Al. Cerna Rădulescu(secretar general), Şerban
Cioculescu şi A.Z.N. Pop122.
Multe pagini sunt ocupate cu studii istorice, arheologice, etnografice,
sociologice, cu mese rotunde şi reportaje industriale, anchete şi interviuri; se
privilegiază regiunea geografică, dar textele bune sunt ale oaspeţilor: Şerban
Cioculescu, V. Netea, N. Balotă ş.a. Cronica literară e semnată de C.
Păunescu, M. Diaconescu, P. M. Gorcea, Gabriel Ţepelea, Marin Bucur.
Poeţi locali: Miron Cordun, Dan Rotaru, George Ţărnea, Otilia Nicolescu.
Un punct de atracţie este rubrica Bilete de papagal, ţinută de Tudor Arghezi.
La 15 noiembrie 1969 sunt atestaţi noi conducători: Gh. Tomozei, secondat
de Florin Mugur.Aspectul literar devine mai îngrijit, colaboratorii principali
sunt Valeriu Cristea, Mircea Iorgulescu, Dan Cristea şi S. Nicolaescu pentru
critică, Radu Boureanu, Nichita Stănescu, Leonid Dimov, Cezar Ivănescu,
Dinu Flămând, apoi Nicolae Carandino, Florin Manolescu, Dana Dumitriu,
Al. George, C. Crişan, N. Baltag şi mulţi alţi bucureşteni agreaţi de
conducători. Notele din rubricile Lynotip, Compilator şi Subiecte sunt
reflexe necondiţionate ale relaţiilor din viaţa literară a ţării. În 1970,
Laurenţiu Ulici şi Mihai Vornicu fac Antologia critică a poeziei tinere, iar
Ion Caraion ţine Poşta redacţiei, un comentator ulterior al poeziei prin
rubrica Starea poeziei fiind Tudor Cristea123.
Dintre revistele regionale se detaşează Echinox, editată în mediul
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Universităţii clujene. Apariţia este principial lunară, dar din motive tehnice
şi politice unele numere sunt duble şi triple. Primul număr, din decembrie
1968 are ca redactor şef pe Eugen Uricaru, numărul următor pe Ion Pop,
devenit director în 1974, redactor şef fiind Marian Papahagi124.
Revista, care aspiră să continue spiritul Cercului Literar, este un
mijloc prompt şi fericit pentru exprimarea unei promoţii remarcabile de
scriitori, teoreticieni şi locali dispuşi ei înşişi să facă toate sacrificiile
materiale pentru a susţine existenţa publicaţiei lor, aprobată personal de Ion
Gheorghe Maurer. Realitatea este că revista va servi şi intereselor unor
corifei locali cu complexe naţionale, ca Mircea Zaciu. Prima etapă este
ilustrată de Adrian Popescu, Ion Mircea, Dinu Flămând, Horia Bădescu,
Franz Hodjak, Aurel Şorobetea, Mariana Bojan, Bernd Kolf, Eugen Uricaru,
Marcel Constantin Runcanu, Vasile Sălăjan, Marian Papahagi, Petru Poantă,
Ion Marcoş, Ion Cristoiu, Peter Motzan, Olimpia Radu, Ion Maxim Danciu,
prezentarea grafică aparţinând lui Mihai Creangă. O altă echipă, conturată
relativ între 1971 şi 1974 cuprinde pe Mircea Muthu, Ion Vartic, Aurel
Sasu, Dan Damaschin, Ovidiu Mureşanu, Virgil Mihai; acesteia îi succedă
cea definită de Virgil Podoabă, Al. Cistelecan, Constantin Hârlav, Valentin
Radu, Valentin Lepădatu, Ştefan Borbely, Nicolae Oprea. Echinox a fost o
bună revistă de critică; nivelul ştiinţific este ilustrabil prin analiza şi selecţia
fenomenului literar străin, prin traduceri şi numere tematice, unele de sprijin
pentru "optzecişti"125.
Accentul pus pe calitatea profesională a avut ca efect impunerea, cu
puţine excepţii, a colaboratorilor în peisajul literar naţional, un cert rol
avându-1 şi tradiţionala vocaţie carieristă a ardelenilor, care acceptă să se
afirme oriunde- în universitate, în presă, în administraţie, în Securitate.
Revista întreţine un cenaclu, apreciat de cunoscători126.
Vatra este o revistă social-culturală lunară editată la Tg. Mureş cu o
serie nouă din aprilie 1971; preluarea numelui cunoscutei publicaţii
patronate de Slavici, Coşbuc şi Caragiale este consolidată prin atestarea
fondatorilor pe frontispiciu. Şi această apariţie e justificată politic: Vatra
trebuie să stimuleze cultura română într-o regiune care avea o populaţie
preponderent maghiară la acel moment, în care românii sunt obligaţi să
vorbească şi să citească mai toată ziua ungureşte127.
Laurenţiu Ulici, Cronica lapidară,, Echinox”, în Contemporanul, 1976, nr. 3, apud Ion
Hangiu, op. cit., p. 249-250.
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Redactor şef este Romulus Guga, funcţia fiind apoi predată lui
Cornel Moraru. Redactor şef adjunct: Dan Culcer, titularul cronicii literare
şi autorul multor eseuri despre problemele delicate ale literaturii române
contemporane. Un grup stabil de redactori şi colaboratori: Mihai Sin, Gavril
Şedran, Serafim Duicu, Silvia Udrea, Dumitru Mureşan, Atanasie Popa,
Bogdan Stugren, Andrei Roth. Există dorinţa de a găzdui fie şi sporadic
toate personalităţile literaturii contemporane. O rubrică interesantă este, un
timp, Cuminţenia pământului, consacrată unor materiale etnografice; unele
reportaje şi documentare evocă fie şi estompat o seamă de conflicte românomaghiare din cele consumate de-a lungul secolelor. În politica literară
internă, revista se angajează fără agresivitate contra exagerărilor patriotarde,
sprijinind pur şi simplu valoarea artistică modernă. Revista are înţelegere
pentru mişcarea textualistă şi pentru proza fantastică, satirică şi S-F128.
Un destin similar are Tomis, lunar de cultură editat la Constanţa cu
20 pagini, începând din iulie 1966, titlul fiind al unei publicaţii dintre 19221947. Din primul comitet de redacţie: Vasile Canarache, Traian Coşovei,
Gheorghe Dumitraşcu, Gh. Mihăescu(redactor şef), Nicolae Motoc(redactor
şef-adjunct), Cornel Regman129.
Din numărul inaugural s-ar reţine salutul lui Tudor Arghezi; din
următoarele, dacă se ignoră primele pagini repartizate propagandei şi
informaţiilor social-politice şi economice regionale, prezenţa unor
nelocalnici atraşi momentan şi de înfiinţarea unui institut pedagogic. Cornel
Regman semnează cronica literară, secondat de Al. Protopopescu. Alţi
comentatori literari sunt N. Motoc, Mirela Roznoveanu, Hristu
Cândroveanu, Al. Ştefănescu, Octavian Georgescu, M. Gafiţa, dar şi: Gh.
Mihăescu, C. Novac, M. Porumbescu, E. Lumezianu, G. Ciucură, Ana
Barbu, M. Păruş, Tr. Coşovei, D. Mureşan, Gr. Sălceanu. Note militante se
pot întâlni în rubrica Trident; Toate pânzele sus! susţine debutanţi; de poşta
redacţiei se ocupă Romulus Vulpescu şi Ioanichie Olteanu. Există rubrici
pentru produsele literare de divertisment.. Un nucleu redacţional din anii 80
(C. Novac, redactor şef, N. Motoc, secretar general de redacţie, Carmen
Tudora, N. Fătu, Eugen Vasiliu) îşi selecţionează sezonişti de la un număr la
altul130.
La sfârşitul lui decembrie 1969, lui Eugen Barbu i se aprobă
reorganizarea unei foi obscure de informare asupra evenimentelor culturale
Hangiu, op. cit., p. 727- 28.
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bucureştene: aşa apare Săptămâna Culturală a Capitalei, serie nouă. Cu un
număr sporit de pagini, revista îşi găseşte repede individualitatea prin
redactorul şef, mai întâi larg deschis spre toate curentele nemarcate politic;
treptat sunt accentuate idealurile naţionale, provocând iritare unora din ţară
şi intermediarilor lor din străinătate, prin care se afirmă că revista este
condusă de fapt de organele poliţiei secrete specializate în afaceri literare131.
Colaboratori mai importanţi vor fi: A. Baranga, Al. Stark, A. Bacalu,
Corneliu Vadim Tudor, Dan Zamfirescu, Emil Mânu, Constantin Sorescu,
Iosif Chiuzbaian, Dan Mutaşcu, Ion Lotreanu, Eugen Teodoru, Dan Ciachir
ş.a.
Una din cele mai inportante reviste apărute este Secolul XX. A
apărut la Bucureşti, de două ori pe an în 1957, anual apoi până în 1960, şi
lunar din 1961. Până în 1960 avea subtitlul Caiet de literatură universală şi
între 1961-1970, Revistă de literatură universală. Din colegiul de redacţie
putem menţiona personalităţi precum Al. Philppide, Ovid. S.
Crohmălniceanu, Zoe Dumitrescu-Buşulenga, apoi Dan Hăulică, Ion
Hobana, Ştefan Augustin Doinaş132.
Preocupările revistei pot fi foarte bine studiate şi citind rubricile:
Scriitori români în perspectivă universală; Scriitori străini despre România;
Aniversări şi comemorări; cronica literară; arte; muzică şi literatură;
Cărţi, idei, opinii; Fişe; Cadran mondial; Antologia lirică franceză; etc.133
Sunt prezentaţi cu texte traduse, însoţite de analize, note şi comentarii:
Andre Malraux, Marcel Proust, James Joyce, Thomas Mann, Esenin, Pasternak,
Georg Trakl, Fr. Durrenmatt, Camus, Paul Claudel, Fr. Kafka, Apollinaire,
Ungaretti, Hemingway. Nr. 5/1965 este închinat lui Dante Alighieri, nr. 2/1972, lui
Cesare Pavese.
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Un corpus documentar cenzurat din monografia
Douãzeci de ani de la Unire, de Tiron Albani (1938)
Mihai-Octavian Groza
Universitatea ,,Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca
Abstract
Censorship represented over time the control power over the content
and over the circulation of information, prints, pictures, paintings etc.,
exerted by an authority in order to limit or prevent the spread of certain
ideas, concepts, ideologies considered undesirable. Published as an act of
blessed memory, the monography dedicated to the Great Union’s twentieth
anniversary, coordinated by the Social Democrat Tiron Albani, was passed
through the filter of censorship, the suppressed materials being kept in the
manuscript for seven decades. Their recovery was made, however, in an
anastatic and unprofessional way. Through the documents republished with
a critical approach and accompanied by some introductory comments, we
tried to relaunch in the scientific circuit, in a professional way, a
documentary corpus that presented a different perspective over the progress
of the Great National Assembly from Alba-Iulia, different by the one known
before. Thus, in addition to the description of the work carried out by Tiron
Albani with the aim of mobilizing people from his home village (Gârbova
de Sus) to take part in the National Assembly, we are shown the
Transylvanian Social Democrats’ aversion to a monarchical regime and
their preference for a republican one, launched within the debate on the
drafting of the Declaration of the Union of Transylvania with the Kingdom
of Romania.
Keywords: Tiron Albani, documents, censorship, Great Union, socialdemocracy.
Cenzura a reprezentat de-a lungul timpului ,,puterea de control”
asupra conţinutului şi circulaţiei informaţiilor, tipãriturilor, imaginilor,
picturilor etc., de cãtre o autoritate, în scopul limitãrii sau prevenirii
rãspândirii anumitor idei, concepte, ideologii considerate indezirabile.
Cenzura apare în momentul în care autoritatea, fie cã vorbim despre o
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autoritate politicã, religioasã sau militarã, îşi impune propriul sistem de
valori asupra unui public, ,,prin suprimarea cuvintelor, imaginilor sau ideilor
pe care le gãsesc neconforme cu tiparul acceptat”. Suprimarea anumitor idei
sau materiale poate avea loc în diverse moduri: înainte de lansarea în spaţiul
public; refuzarea lansãrii unui material/idei care nu respectã anumite reguli
interne; dupã lansare, prin retragerea din spaţiul public; sau în cel mai dur
mod, prin distrugere sau modificare, pânã la interzicerea prin lege1.
În categoria lucrãrilor cenzurate înainte, dar şi dupã lansarea în
spaţiul public, se înscrie şi monografia Douãzeci de ani de la Unire (1938),
volum coordonat de fostul lider social-democrat transilvãnean Tiron
Albani2. Nu este un secret pentru nimeni faptul cã dupã ce a vãzut lumina
tiparului, lucrarea a fost cenzuratã, dat fiind faptul cã la pagina cu numãrul
46 fãcea trimitere la aşa-numitul ,,manifest mangrist”3. o declaraţie de
fidelitate faţã de ,,tron” şi ,,patrie”, elaborat în ianuarie 1917, semnat, printre
alţii, şi de Miron Cristea, viitorul patriarh, care în momentul 1938 ocupa şi
fotoliul de prim-ministru. Însã, puţini specialişti cunosc faptul cã şi înainte
de a intra în tipar lucrarea a trecut pe sub furcile caudine ale cenzurii, o serie
de materiale, în care Tiron Albani prezintã participarea locuitorilor satului
natal, Gârbova de Sus, la Marea Adunare Naţionalã, precum şi aversiunea
social-democraţilor transilvãneni faţã de un regim monarhic şi preferinţa
acestora pentru un regim politic de tip republican, principii indezirabile
pentru un regim dictatorial precum cel instaurat de regele Carol al II-lea4,
fiind eliminate din cuprinsul volumului. Pãstrate în format dactilografiat,
articolele cenzurate, înmânate de Tiron Albani, în momentul mutãrii sale la
Oradea, inginerului Teodor Sima (1921-2010) din Gârbova de Sus, acestea
au fost în anii din urmã editate, într-o formulã anastaticã, de nepoata

Daniel Ionicã, ,,Cenzura ca mecanism de apãrare a ideologiei în democraţie şi
totalitarism”, în Sfera Politicii, numãr 4 (186), 2015, pp. 73-74.
2
Titlu complet: Douãzeci de ani de la Unire. Monografie comemorativã a Unirii, volum I,
Cum s-a fãcut Unirea.
3
Document elaborat ca un protest îndreptat împotriva amestecului Antantei în problema
naţionalitãţilor din Ungaria. Documentul, iniţiat de mitropolitul ortodox Vasile Mangra
(1850-1918), a fost semnat de majoritatea reprezentanţilor marcanţi ai vieţii politice şi
ecleziastice din Transilvania, fiind privit ca ,,un nou document de loialitate şi patriotism al
neamului românesc din Ungaria”. Mai multe detalii la: Marius Eppel, Vasile Mangra:
activitatea politicã (1875-1918), Cluj-Napoca, Presa Universitarã Clujeanã, 2004, pp. 289291.
4
Mai multe detalii la: Marcela Sãlãgean, Introducere în istoria contemporanã a României,
Cluj-Napoca, Presa Universitarã Clujeanã, 2013, pp. 69-74.
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acestuia din urmã, doamna Istina Sima5. Apãrutã într-un tiraj minuscul, dat
fiind faptul cã editorul a suportat, din buzunarul propriu, cheltuielile
tipografice, cu o circulaţie restrânsã, la care se adaugã maniera
neprofesionistã de editare, lucrarea, cu excepţia cronicilor şi recenziilor
publicate în presa localã şi judeţeanã, nu a primit nici un ecou din partea
comunitãţii ştiinţifice, puţini fiind cei care au cunoştiinţã de apariţia
acesteia. Pornind de la aceastã constatare, vom încerca, prin demersul
nostru, o succintã prezentare a conţinutului textelor suprimate din
monografia Douãzeci de ani de la Unire, precum şi o redare a acestora, sub
forma unei anexe documentare, într-o formulã criticã şi adaptatã normelor
ortografice din prezent.
Pentru a înţelege mai bine cele ce urmeazã a fi relatate, considerãm
ca fiind absolut necesarã prezentarea unei schiţe biografice a
coordonatorului monografiei unirii şi autorului textelor suprimate de
cenzurã, social-democratul transilvãnean Tiron Albani. Scriitor, gazetar,
memorialist, militant politic, Tiron Albani s-a nãscut la 2 martie 1887, în
localitatea Gârbova de Sus, într-o familie de ţãrani. Dintr-un interogatoriu,
la care a fost supus în urma primului sãu proces de presã, aflãm cã şi-a
început educaţia în satul natal, unde a urmat ,,douã clase elementare”,
continuate mai târziu, în Budapesta, cu ,,o clasã de liceu particular, douã
clase de gimnaziu muncitoresc şi Academia Ziaristicã, plus cursurile
seminariale ale Universitãţii libere”6. La vârsta de 16 ani, îndrumat de
învãţãtorul din Gârbova de Sus, a pãrãsit satul natal, trecând munţii în
România, unde a lucrat o vreme în atelierul de tâmplãrie al bunicului sãu,
din Caracal, dupã care s-a mutat la Craiova. Aici, dupã parcurgerea
autodidactã7 a literaturii vremii, a intrat în contact cu ideile socialiste
promovate de Ion Costache Frimu, Ştefan Gheorghiu, Gheorghe Cristescu
etc., idei care l-au determinat sã participe la rãscoala din anul 1907, în urma
cãreia a fost arestat. A reuşit sã evadeze din temniţã, sã treacã Dunãrea şi sã
5

Tiron Albani, Cum s-a fãcut Unirea. Articole suprimate de cenzurã din monografia 20 de
ani de la Unire de Tiron Albani, ediţie îngrijitã şi prefaţã de Istina Sima, Alba-Iulia, Editura
Aeternitas, 2012, pp. 13-38.
6
Idem, Memorii. Din contribuţia clasei muncitoare la desãvârşirea statului naţional român
unitar (1 decembrie 1918), Bucureşti, Editura Ştiinţificã, 1969, pp. 20-21.
7
Formaţia autodidactã este ilustratã şi de biblioteca pe care acesta a deţinut-o, plinã ,,cu
cãrţi de toate genurile şi pentru toate gusturile: de la tratate de fizicã şi agronomie, pânã la
antologii de texte filozofice, în limbi de circulaţie universalã”. Mai multe detalii la: Tiron
Albani, ,,Din amintirile unui gazetar”, în Constantin Dumitrescu (editor), Din lunga
timpului bãtaie. Anul 1918 în amintirile unor martori oculari, Cluj-Napoca, Editura Dacia,
1978, p. 102.
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se refugieze în Bulgaria, de unde a revenit în anul 1908, în urma amnistiei
lansate de guvernul român. O vreme a activat în cadrul mişcãrii socialiste
din Bucureşti, din aceastã perioadã datând şi primele apariţii jurnalistice,
dupã care este numit corespondent al ziarului ,,România muncitoare” şi
trimis la Budapesta8. În capitala Regatului Apostolic al Sfântului Ştefan a
reuşit sã se încadreze în structurile secţiei române a Partidului SocialDemocrat din Ungaria, în anul 1913 fiind cooptat în colegiul editorial al
ziarului ,,Adevãrul”9, oficiosul acestei grupãri politice10, moment ce a
marcat ,,logodna” sa cu pana, dupã cum avea sã noteze ulterior în memoriile
sale11. În timpul Primului Rãzboi Mondial, alãturi de majoritatea liderilor
social-democraţi, a fost mobilizat şi trimis pe front, de unde, îmbolnãvinduse, a fost trecut la partea sedentarã, în cadrul serviciului sanitar al armatei
austro-ungare12. Pe parcursul anilor 1917-1918 a desfãşurat o bogatã
activitate în vederea reorganizãrii mişcãrii sindicale din Transilvania, acest
lucru contribuind la alegerea sa, în urma desfãşurãrii celui de-al IX-lea
congres al secţiei române a Partidului Social-Democrat din Ungaria (mai
1918), în noul comitet central, alãturi de Ion Flueraş, Ion Mihuţ, Bazil
Surdu, Enea Grapini, Iosif Jumanca, Teodor Moga, Iosif Renoiu, Vasile
Alexandru Roz, Noiembrie 1918. Aradul-capitala Transilvaniei, Arad, ,,Vasile Goldiş”
University Press, 2002, pp. 202-203.
9
,,Adevãrul” a fost oficiosul secţiei române a Partidului Social-Democrat din Ungaria, ziar
ce apãrea la Budapesta lunar (în perioada 16 august 1903-20 aprilie 1912), sãptãmânal (în
perioada 1 mai 1912-9 august 1914; 8 octombrie 1917-1 decembrie 1918), apoi la Sibiu (în
perioada 2 decembrie 1918-20 mai 1926), sub redacţia lui Aurel Cristea (1903-1911), Ion
Flueraş (1911-1917; 1919-1926), Tiron Albani (1913-1919). Ziarul şi-a propus sã
popularizeze în rândul muncitorilor români din Transilvania şi Ungaria ideile socialismului,
sã contribuie la rãspândirea culturii în rândul maselor. Evenimentele sociale şi politice
(congrese de partid, de sindicat, întruniri şi greve muncitoreşti) ocupau locul principal.
Alãturi de cronici externe şi interne, ,,Adevãrul” publica şi rubricile ,,Bibliografie” şi
,,Cãrţile noastre”, prin intermediul cãrora erau prezentate noutãţile editoriale. ,,Adevãrul” a
republicat în paginile sale o serie de texte literare, precum: Împãrat şi proletar, de Mihai
Eminescu; Noi vrem pãmânt, de George Coşbuc; Note din Egipt, de Panait Istrati, sau
pasaje din ,,România muncitoare”. Cu reproduceri din poeziile lui D. Th. Neculuţã,
,,Adevãrul” arãta situaţia grea a muncitorilor şi milita pentru rezolvarea problemelor lor
sociale. A se vedea: Georgeta Rãduicã, Nicolin Rãduicã, Dicţionarul presei româneşti
(1731-1918), Bucureşti, Editura Ştiinţificã, 1995, p. 20; Ioan Hangiu, Dicţionarul presei
literare româneşti (1790-1990), ediţia a II-a revizuitã şi completatã, Bucureşti, Editura
Fundaţiei Culturale Române, 1996, pp. 10-11.
10
Gheorghe Nistor, ,,Tiron Albani-martor şi militant socialist pentru unire”, în Steaua.
Revistã a Uniunii Scriitorilor, an XXXIV, numãr 11 (438), 1983, p. 23.
11
Tiron Albani, Memorii, p. 19.
12
Alexandru Roz, Noiembrie 1918. Aradul-capitala Transilvaniei, p. 203.
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Petraşcu, Iosif Mayer, Valeriu Coman, Constantin Crãciun şi Victor
Olariu13. Pe fondul prãbuşirii monarhiei austro-ungare, în toamna anului
1918 s-a numãrat printre cei şase membri social-democraţi ai Consiliului
Naţional Român Central, a desfãşurat o activitate rodnicã de organizare a
muncitorilor, a participat în calitate de delegat la Marea Adunare Naţionalã
de la Alba-Iulia, unde a fost cooptat în Marele Sfat Naţional Român. Dupã
acest moment se retrage de pe scena marii politici şi se dedicã scrisului,
lãsându-ne moştenire, pe lângã memoriile sale (publicate în anul 1969), mai
multe lucrãri istorice (Leul de la Şişeşti: de ce s-a prãbuşit monarhia
austro-ungarã-publicatã în anul 1936; Douãzeci de ani de la Unire, volum
I-publicat în anul 1938), o dramã (Craiul munţilor: dramã istoricã în 4 acte
ºi 13 tablouri-publicatã în anul 1934), un roman social (Atlantida-publicat în
anul 1945), o traducere din limba maghiarã a romanului Se clãdea un
templu, semnat de Fekete Francisc, precum şi un început de roman
autobiografic, rãmas în manuscris (Trandafiri în fund de vale). La fel de
importante au fost şi colaborãrile sale, în calitate de membru al Sindicatului
Presei Române din Ardeal şi Banat, cu revistele ,,Tribuna socialistã”
(Sibiu), ,,Dezrobirea” (Cluj), ,,Dreptatea” (Braşov), ,,Adevãrul” (Sibiu),
,,Facla” (Cluj), ,,Aurora” (Bucureşti), ,,Tribuna” (Cluj), ,,Santinela”,
,,Nãdejdea poporului” (Oradea), ,,Ştirea”, ,,Libertatea poporului” (Arad),
,,Familia”, ,,Gazeta de Vest”, ,,Noua gazetã de vest”, ,,Cele trei Crişuri”,
,,Neamul Românesc” (Oradea).14 Dupã semnarea Dictatului de la Viena (30
august 1940) şi cedarea Ardealului de Nord în favoarea Ungariei, Tiron
Albani s-a refugiat la Arad, pentru ca dupã finalizarea celei de-a doua
conflagraţii mondiale sã se retragã la Aiud, unde a activat ca bibliotecar. A
încetat din viaţã la data de 12 septembrie 1976, la Oradea, în vârstã de 89
de ani, ducând cu el în mormânt o experienţã istoricã de o viaţã, o adevãratã
şcoalã gazetãreascã, politicã şi literarã15.
Momentul aniversar 1938, deşi umbrit de situaţia internaţionalã ce
prevestea izbucnirea unui nou conflict, nu a fost ratat, fostul lider socialdemocrat Tiron Albani îngrijind un volum dedicat celor douãzeci de ani
scurşi de la Marea Unire, acesta având menirea sã întãreascã falsa imagine a
Tiron Albani, Memorii, p. 36; Idem, ,,Unirea. Amintiri”, în Apulum, numãr VII/II, 1969,
p. 288; Ioan Bolovan, Marius Eppel, 1 decembrie 1918. Contribuţia social-democraţilor la
unirea Transilvaniei cu România, Cluj-Napoca, Editura Eikon, 2008, p. 32.
14
Eugen Simion (coordonator), Dicţionarul general al literaturii române, volum I (A-B),
Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2004, pp. 67-68; Cristian Bârsu et alii, Clujeni ai
secolului XX. Dicţionar esenţial, Cluj-Napoca, Editura Casa Cãrţii de Ştiinţã, 2000, p. 13.
15
Alexandru Roz, Noiembrie 1918. Aradul-capitala Transilvaniei, p. 204
13
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regelui Carol al II-lea de ,,consolidator al României Întregite”. De altfel,
regele Carol al II-lea, care se visa un ,,rege al culturii”, dar şi un ,,rege al
ţãranilor”16, este şi cel care, printr-un ,,cuvânt regal”, deschide acest volum,
precizând cã: ,,Prin culturalizarea satelor, Eu vãd rãspândirea cãrţii,
rãspândirea a tot ceea ce este frumos, dar vãd şi ridicarea pãturii ţãrãneşti
la un trai mai bun, la o mai bunã pricepere a nevoilor şi datoriilor
fiecãruia. Şi apãs asupra acestui cuvânt: datoriile fiecãruia, pentru cã în
concepţiunea Mea fiecare cetãţean formeazã o celulã vie a statului şi
aceastã celulã trebuia sã zvâcneascã cu acelaşi suflet şi aceeaşi inimã,
pentru acelaşi ideal şi acelaşi bine”17.
Continuând ,,activitatea cu program” a istoricilor unirii18, studiile şi
articolele publicate, aparţinând fie coordonatorului, fie unor participanţi
direcţi la evenimente (Nicolae Iorga, Ioan Lupaş, Teodor Roxin, Cornel
Vaida, Gheorghe Repede, Ion Clopoţel, Pompiliu Dan, Septrimiu Popa,
Apostol Zamfir, Ion Flueraş, Pavel Dârlea, Gheorghe Vornicu, Aurel
Gociman, George N. Farcu, Adrian Ganea, Alexandru Aciu, Ilie Rau,
Teodor Popa, Eugeniu Speranţia), încearcã sã justifice poziţia şi discursul
promovat, realizarea politico-statalã româneascã, precum şi necesitatea
consolidãrii acesteia19. O parte semnificativã a materialelor publicate,
nesemnate, au fost redactate de Tiron Albani, acestea prezentând momentele
apropierii dintre secţia românã a Partidului Social-Democrat din Ungaria şi
Partidul Naţional Român din Transilvania (,,determinate adhoc de
evenimente şi de scopul comun”)20, pregãtirea revoluţiei (,,dacã nu s-ar fi
Regele Carol al II-lea. Discursuri culturale (1930-1940), ediţie îngrijitã de Lis Karina,
prefaţã de Emil Manu, Bucureşti, Editura Universal Dalsi, 2000, pp. 5-9; Lucian Boia,
Capcanele istoriei. Elita intelectualã româneascã între 1930 şi 1950, Bucureşti, Editura
Humanitas, 2011, pp. 113-115.
17
Tiron Albani, Douãzeci de ani de la Unire. Monografie comemorativã a Unirii, volum I,
Cum s-a fãcut Unirea, Oradea, Institut de Arte Grafice ,,Grafica”, 1938, p. 3.
18
Pentru o radiografie a istoriografiei româneşti dedicate Marii Uniri a se vedea: Nicolae
Bocşan, ,,Istoriografia Unirii (1918)”, în Tribuna, an XXIX, numãr 48, 1985, p. 1, 6;
Marcel Ştirban, ,,1918. Istoriografia româneascã a ultimelor trei decenii”, în volumul 1918.
Sfârşit şi început de epocã, coordonat de Cornel Grad, Viorel Ciubotã, Zalãu/Satul Mare,
Editura Lekton/Editura Muzeului Sãtmãrean, 1998, pp. 547-578; Iacob Mârza, ,,Perspective
contemporane asupra anului 1918 în istoriografia românã”, în Annales Universitatis
Apulensis. Series Historica, numãr 2-3, 1998-1999, pp. 79-85; Valer Moga, ,,Anul 1918: un
traseu istoriografic de nouã decenii”, în volumul Anul 1918 în Transilvania şi Europa
Central-Esticã. Contribuţii bibliografice şi istoriografice, coordonat de Valer Moga, Sorin
Arhire, Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, 2007, pp. 7-20.
19
Valer Moga, ,,Anul 1918: un traseu istoriografic de nouã decenii”, pp. 7-8.
20
Tiron Albani, Douãzeci de ani de la Unire, p. 116.
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produs revoluţia din statele centrale, unirea Ardealului cu România ar fi
întâmpinat mai multe greutãţi”)21, elaborarea şi prezentarea declaraţiei de
autodeterminare în parlamentul de la Budapesta22, constituirea Consiliului
Naţional Român Central din iniţiativa liderilor social-democraţi23, tratativele
româno-maghiare şi ruptura dintre social-democraţii români şi cei maghiari,
convocarea adunãrii naţionale24, precum şi contribuţia social-democraţilor la
stabilirea principiilor declaraţiei de unire25.
Trecute prin filtrul cenzurii, o parte a materialelor redactate de Tiron
Albani, referitoare la participarea locuitorilor din satul natal, Gârbova de
Sus, la Marea Adunare Naţionalã, precum şi la unele poziţii adoptate de
social-democraţii transilvãneni care, în contextul instaurãrii dictaturii regale,
ar fi adus unele prejudicii casei domnitoare, au fost suprimate.
În primul text, intitulat ,,Ce a fost Adunarea Naţionalã”, Tiron
Albani condamna prestaţia ,,istoricilor burghezi” care nu au reuşit sã ofere
un tablou clar asupra modului de organizare şi de desfãşurare a Marii
Adunãri Naţionale de la Alba-Iulia, lãsând impresia cã adunarea s-a
mãrginit doar la cei 1228 de delegaţi, trimişi sã voteze unirea Transilvaniei
cu România. De asemenea, este prezentatã, în câteva cuvinte, şi şedinţa
desfãşuratã în ziua premergãtoare unirii, convocatã cu scopul eliminãrii
ultimelor divergenţe din cadrul Consiliului Naţional Român Central
(provocate de nemulţumirile formulate de membrii social-democraţi, care nu
au fost consultaţi în legãturã cu lansarea manifestului ,,Cãtre popoarele
lumii”) şi elaborãrii unui proiect de rezoluţie care sã fie acceptat de toate
pãrţile26. Conform textului semnat de Tiron Albani ,,elementele
revoluţionare”, identificate în propria-i persoanã şi în cea a publicistului
Emil Isac, a profesoarei Eleonora Lemenyi-Rozvan, a inginerului Enea
Grapini şi a mecanicului Basil Surdu, au fost marginalizate în cadrul
discuţiilor, iar ulterior nu au fost cooptate în cadrul Marelui Sfat Naţional
Român27, acuze infirmate de realitatea istoricã şi chiar de Albani în
memoriile sale, publicate în anul 196928. Exceptându-l pe Enea Grapini,
toate personajele amintite au fost fie alese (Eleonora Lemenyi-Rozvan, Basil
21

Ibidem, p. 129.
Ibidem, pp. 135-137.
23
Ibidem, pp. 157-162.
24
Ibidem, pp. 186-210.
25
Ibidem, pp. 224-241.
26
Sorin Radu, Ion Flueraş (1882-1953). Social-democraţie şi sindicalism, ediţia a II-a,
Târgovişte, Editura Cetatea de Scaun, 2012, pp. 52-53.
27
Tiron Albani, Cum s-a fãcut Unirea, p. 13.
28
A se vedea: Tiron Albani, Memorii, pp. 80-83.
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Surdu), fie cooptate (Emil Isac, Tiron Albani) în cadrul Marelui Sfat
Naţional Român29.
În cel de-al doilea text, intitulat ,,Cum s-a fãcut Unirea”, pe lângã
descrierea activitãţii depuse în vederea mobilizãrii locuitorilor satului natal
(Gârbova de Sus), desemnarea delegaţilor pentru Marea Adunare Naţionalã,
Tiron Albani descria freamãtul, aglomeraţia şi euforia care au cuprins AlbaIulia în ajunul zilei de 1 decembrie 1918: ,,[…] Oraşul pãrea o cetate
asediatã. O mare mulţime de oameni îl ocupaserã […] Şi tot veneau.
Pitorescul îmbrãcãmintei lor concretiza specificul poporului de pe plaiurile
Transilvaniei: haine albe împestriţate ici colo cu haine negre de intelectuali
sau câte o uniformã militarã […] Mulţimea ce pãrea o revãrsare
nezãgãzuitã dãdea oraşului un aspect de mare sãrbãtoare. Sute de drapele
se ridicau ca un simbol. Era voinţa celor ce le urmau. Când se lãsã noaptea
pieţele şi parcurile erau pline de mulţime şi tot mai veneau”30. Pe aceeaşi
linie, Tiron Albani descria şi sosirea delegaţiilor muncitoreşti, ,,organizate”,
hotãrâte sã voteze unirea, sã militeze pentru ,,dreptate socialã”, precum şi
pentru instaurarea unui regim de tip republican, prin alungarea ,,regelui” şi a
,,boierilor”31. În finalul acestui text, Albani reia problema şedinţei din ajunul
zilei de 1 decembrie, insistând asupra discuţiilor legate de punctul I din actul
rezoluţiei unirii, care în formula iniţialã prevedea ,,unirea cu Regatul
României”: ,,[…] Noi trebuie sã transmitem poporului român din ţara
mamã suflul de libertate ce ni l-a inspirat poporul nostru, care a sângerat
pe fronturi şi a rãsturnat tronuri, a alungat împãraţi alungându-le coroana
dupã ei, cã ar trebui sã facã şi ei la fel eliberându-se de sub stãpânirea
regelui şi a moşierilor, cã dorim ca statul român, pe care-l vom forma
împreunã sã devie republicã […] Oricât vi se pare absurditate, e totuşi
logicã. Dar, dacã credeţi cã e absurd sã-i punem în vedere României cã
dorim sã-şi scuture şi ea jugul monarhic, aşa cum l-am scuturat noi, atunci
sã gãsiţi dumneavoastrã o expresie mai diplomaticã, prin care sã arãtãm cã
noi, care ne-am eliberat de sub stãpânirea regelui împãrat şi a magnaţilor
lui, nu mai dorim sã ne bãgãm grumazii în jugul altui rege şi altor
moşieri”32. Într-adevãr, liderii social-democraţilor transilvãneni au amendat
formularea iniţialã, argumentul invocat fiind acela cã ,,regatul poate fi
Pentru lista completã a membrilor aleşi şi cooptaţi în Marele Sfat Naţional Român, a se
vedea: Enciclopedia României, consultatã online pe site-ul www.enciclopediaromaniei.ro,
la data de 20 martie 2016.
30
Tiron Albani, Cum s-a fãcut Unirea, pp. 18-19.
31
Ibidem, pp. 19-20.
32
Ibidem, pp. 22-23.
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trecãtor, România este veşnicã” şi oricând poate deveni o republicã33, astfel
încât în textul final al rezoluţiei se preciza cã ,,Adunarea Naţionalã a
tuturor românilor din Transilvania, Banat şi Ţara Ungureascã […]
decreteazã unirea acelor români şi a tuturor teritoriilor locuite de dânşii cu
România”34. Este reluatã aserţiunea, falsã, formulatã în textul precedent,
conform cãreia datoritã poziţiei intransigente adoptate în cadrul discuţiilor
legate de finalizarea textului rezoluţiei ce urma a fi prezentatã adunãrii
naţionale Tiron Albani, alãturi de Enea Grapini şi Emil Isac, au fost
marginalizaţi şi excluşi din lista deputaţilor care urmau a fi desemnaţi în
Marele Sfat Naţional Român35.
Ultimul text, intitulat ,,Adunarea Naţionalã”, descrie atmosfera
generatã de desfãşurarea adunãrii naţionale de la Alba-Iulia şi o parte a
dialogurilor purtate de social-democraţi cu diverşi participanţi (unele chiar
fanteziste), sunt rememorate anumite episoade din istoria românilor
(Gheorghe Doja, Mihai Viteazul, Horea, Tudor Vladimirescu, Avram
Iancu), precum şi atrocitãţile comise în unele zone ale Transilvaniei de
fostele autoritãţi austro-ungare (cazul Beliş, Teiuş). Adoptarea rezoluţiei de
unire a Transilvaniei cu România ocupã un loc special, textul acesteia fiind
redat parţial, alãturi de fragmentele preluate din discursurile lui Iuliu Maniu
(,,[…] Poporul român dintre Carpaţi-Dunãre şi Tisa, eliberat de sub jugul
nobililor unguri declarã în mod sãrbãtoresc sã se uneascã pe veci cu patria
mamã, cu România”)36 şi Iosif Jumanca (,,[…] Muncitorimea din
Transilvania, Banat şi Crişana, declarã azi în mod sãrbãtoresc, cã
desfãcându-se de ţara ungureascã, se declarã independentã şi unindu-se cu
România, va forma o floare separatã în buchetul internaţionalei
proletare”)37. În final este redat schimbul de replici dintre social-democratul
Emil Isac şi unul dintre raportorii militari francezi, ataşaţi cartierului
generalului francez Franchet d’Espèrey de la Salonic, prezenţi la AlbaIulia38.
Aşadar, observãm cã avem de-a face cu un altfel de discurs referitor
la desfãşurarea evenimentelor premergãtoare Marii Adunãri Naţionale de la
Alba-Iulia, care demonstreazã încã o datã în plus cã lucrurile nu au decurs
33

Sorin Radu, Ion Flueraş (1882-1953). Social-democraţie şi sindicalism, p. 53.
Iulian Oncescu, Texte şi documente privind istoria modernă a românilor (1774-1918),
Târgovişte, Editura Cetatea de Scaun, 2011, p. 673.
35
Tiron Albani, Cum s-a fãcut Unirea, pp. 23-24.
36
Ibidem, p. 34.
37
Ibidem.
38
Ibidem, pp. 36-38.
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lin, cã între cele douã grupãri politice româneşti care au realizat unirea au
existat puternice contradicţii, peste care nici unii, nici alţii, nu au reuşit sã
treacã, ba mai mult acestea au persistat şi în perioada imediat urmãtoare. De
asemenea, textele elaborate de Tiron Albani pot fi citite şi într-o altã notã,
aceea a unui fost lider politic social-democrat, nemulţumit de soarta mişcãrii
sale, divizate şi mãcinate de patimi potrivnice, care nu a reuşit sã se impunã
pe scena politicã interbelicã, motiv pentru care suprasolicitã contribuţia
social-democraţilor la realizarea actului de la 1 decembrie 1918.
Cu toate cã existã voci cãrora publicarea de izvoare li s-ar putea
pãrea desuetã sau depãşitã, considerãm cã aceastã etapã constituie o datorie
a istoricilor, pentru cunoaşterea şi realizarea unei imagini nuanţate a
evenimentelor şi personajelor implicate. Transcrierea şi editarea
fragmentelor cenzurate din monografia coordonatã de Tiron Albani a ţinut
seama, în linii mari, de regulile folosite pânã acum în editarea izvoarelor.
Exigenţa de a oferi cititorului contemporan o reeditare reprezentativã ne-a
determinat sã recurgem la unele îndreptãri: formele abreviate sau
incomplete au fost completate tacit, am încercat, unde a fost cazul, o
actualizare a timpurilor şi modurilor verbale ieşite din uz şi am remediat
greşelile de tipar. Cu toate acestea, în cele mai multe cazuri, am preferat
menţinerea formei arhaice a unor cuvinte, din dorinţa de a pãstra câte ceva şi
din parfumul expresiilor din epocã. În altã ordine de idei, am procedat la
realizarea unei reeditãri critice, asociind documentelor redate o serie de note
explicative cu referire la instituţiile, evenimentele şi personajele menţionate.
Avem în faţã o serie de documente suprimate din textul monografiei
Douãzeci de ani de la Unire, coordonatã de social-democratul Tiron Albani,
necunoscute comunitãţii ştiinţifice, care pot constitui o mãrturie fãrã echivoc
cã evenimentele desfãşurate în toamna şi iarna anului 1918, care au condus
la realizarea unirii Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu
România, nu s-au desfãşurat lin, fãrã obstacole, fãrã conflicte între liderii
mişcãrii naţionale, cercetãri viitoare urmând sã întãreascã şi sã completeze
aceastã afirmaţie.
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ANEXÃ DOCUMENTARÃ39
CE A FOST ADUNAREA NAŢIONALÃ
Din datele înregistrate de ,,istoricii” burghezi40, nu reiese un tablou
clar al felului de organizare a Adunãrii Naţionale41. Ei lasã sã parã cã
adunarea s-a mãrginit la cea din sala de şedinţã şi câteva grupuri de oameni
rãmaşi pe dinafarã. Adevãrul este cã au luat parte 120.000 de cetãţeni, din
care abia 1000 dacã au încãput presaţi ca sardelele în Sala Unirii42. Îşi poate
imagina oricine cã poporul în numãr de 120.000 nu a încãput nici în cetate.
Aşa cã zecile de mii au rãmas în oraş. Ca sã evite o prea mare aglomeraţie sau improvizat tribune în piaţa din centru, în parc, în faţa Tribunalului (astãzi
Prefectura), în subcetate, la intrarea în cetate şi chiar în faţa gãrii, etc. (în opt
locuri). Apoi în cetate în şase locuri. De la aceste tribune au vorbit oratorii
pânã la epuizare. Unii, care se credeau mai chemaţi, se deplasau de la o
tribunã la alta, de la o adunare la alta şi vorbeau poporului. Astfel s-au ţinut
14 întruniri la care au vorbit treizeci de oratori. Adicã, prima întrunire a avut
loc sâmbãtã seara de la ora 20, pânã la 3, s-a ţinut şedinţa de lucru, unde sau fixat principiile care sã stea la baza unirii. Au avut loc ample şi
vehemente discuţii cu privire la aceste principii. Elementele revoluţionare
(Emil Isac43, d[octo]r Eleonora Lemeny-Rozvan44, Enea Grapini45, Basil
39

Documentele redate au fost publicate, într-o formulã anastaticã, în volumul Tiron Albani,
Cum s-a fãcut Unirea. Articole suprimate de cenzurã din monografia 20 de ani de la Unire
de Tiron Albani, ediţie îngrijitã şi prefaţã de Istina Sima, Alba-Iulia, Editura Aeternitas,
2012, pp. 13-38.
40
Cu referire la: Silviu Dragomir, Ioan Lupaş, Zenovie Pâclişanu, Vasile Goldiş sau
Nicolae Iorga.
41
Referitor la organizarea Marii Adunãri Naţionale de la Alba-Iulia, la modalitatea de
alegerea a delegaţilor, a se vedea: Anton Drãgoescu (coordonator),Istoria României.
Transilvania, volum II, Cluj-Napoca, Editura ,,George Bariţiu”, 1997, pp. 642-645.
42
Construitã în intervalul 1898-1900, servind drept cazinou militar pânã în toamna anului
1918, a fost locul în care s-a votat actul unirii Transilvaniei cu România.
43
Emil Isac (1886-1954): poet, dramaturg, critic literar, jurnalist român, membru al secţiei
române a Partidului Social-Democrat din Ungaria, promotor al simbolismului şi literaturii
moderniste în Transilvania, superintendent al teatrelor din Transilvania şi Banat (19201940), membru corespondent al Academiei Române, membru al Partidului Comunist din
România. A se vedea: Ion Brad, Emil Isac, un tribun al ideilor noi, Cluj-Napoca, Editura
Dacia, 1972.
44
Eleonora Lemeny-Rozvan (1885-1948): profesoarã în Sibiu, membrã a secţiei române a
Partidului Social-Democrat din Ungaria, singura femeie aleasã în Marele Sfat Naţional
Român. A se vedea: Anton Drãgoescu (coordonator), Istoria României. Transilvania,
volum II, p. 663.
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Surdu46 şi Tiron Albani) au fost înlãturate cu chiar concursul şefilor
socialişti Ioan Flueraş47, Iosif Jumanca48, Ioan Mihuţ49 şi Ioan Munteanu
Arad. Aceste elemente nu au fost admise nici în Marele Sfat Naţional
(Parlamentul Ardealului autonom)50. Totuşi nu s-au putut înlãtura toate
principiile expuse de aceste elemente.
Dupã aceea s-a redactat rezoluţia care urma sã fie cititã şi votatã în
sala festivã, apoi sã se citeascã la toate celelalte întruniri publice, ce se vor
ţine pe teritoriul oraşului Alba-Iulia. Acolo s-a fixat şi punctul de vedere al
Consiliului Naţional Român Central51 şi ordinea de zi a Marii Adunãri52:
Enea Grapini (1893-1980): inginer, arhitect, militant politic român, membru al secţiei
române a Partidului Social-Democrat din Ungaria, membru al Consiliului Naţional Român
Central. A se vedea: Florea Grapini, ,,Socialiştii şi Marea Unire”, în Magazin Istoric, an
XXXII, numãr 12 (381), 1998, pp. 17-18; Idem, Enea Grapini şi ziua cea mare, Bucureşti,
Editura Fundaţiei ,,Constantin-Titel Petrescu”, 1999, pp. 20-29.
46
Basil Surdu (1893-?): mecanic,militant politic român, membru al secţiei române a
Partidului Social-Democrat din Ungaria, membru al Consiliului Naţional Român Central;
dintre liderii social-democraţi, despre Bazil Surdu se ştiu cele mai puţine lucruri, la aceastã
situaţie contribuind şi faptul cã în 1926 întreaga familie Surdu a emigrat în Statele Unite ale
Americii. A se vedea: Alexandru Roz, Noiembrie 1918. Aradul-capitala Transilvaniei, pp.
197-200.
47
Ion Flueraş (1882-1953): rotar, militant politic român, membru al secţiei române a
Partidului Social-Democrat din Ungaria, membru al Consiliului Naţional Român Central,
membru al Consiliului Dirigent, delegat la Conferinţa de Pace de la Paris, preşedinte al
Confederaţiei Generale a Muncii (1924-1939), deputat, membru al Partidului SocialDemocrat, victimã a regimului comunist. A se vedea: Sorin Radu, Ion Flueraş (1882-1953).
Social-democraţie şi sindicalism.
48
Iosif Jumanca (1893-1950): tipograf, ziarist, militant politic român, membru al secţiei
române a Partidului Social-Democrat din Ungaria, membru al Consiliului Naţional Român
Central, membru al Consiliului Dirigent, deputat, victimã a regimului comunist. A se
vedea: Cicerone Ioniţoiu, Victimele terorii comuniste. Arestaţi, torturaţi, întemniţaţi, ucişi.
Dicţionar (H, I, J, K, L), Bucureşti, Editura Maşina de Scris, 2003, p. 256.
49
Membru al Comitetului Central al secţiei române a Partidului Social-Democrat din
Ungaria, ales în urma celui de-al IX-lea congres, desfãşurat în luna mai 1918.
50
Marele Sfat Naţional a fost ales la 1 decembrie 1918 de cãtre adunarea naţionalã, pe baza
propunerilor fãcute de preşedinţii consiliilor naţionale comitatense, fiind format din 210
membri. Acest organism a funcţionat în perioada 29 iulie-11 august 1919, lucrãrile sale
desfãşurându-se pe parcursul a 21 de şedinţe. Existenţa Marelui Sfat Naţional a încetat de
jure la întrunirea Corpurilor Legiuitoare (20 noiembrie 1919), aşa cum se stabilise în ultima
lui şedinţã, iar de facto în dupã-amiaza zilei de 11 august 1919. A se vedea: Gheorghe
Iancu, ,,Marele Sfat Naţional al Transilvaniei (1918-1919)”, în Anuarul Institutului de
Istorie şi Arheologie din Cluj, numãr 16, 1973, pp. 259-276.
51
La sfârşitul lunii octombrie a anului 1918, pe fondul izbucnirii revoluţiei şi al constituirii
Consiliului Naţional Maghiar, în cadrul unei noi întâlniri a liderilor celor două grupări
politice româneşti (Partidul Naţional Român din Transilvania şi secţia românã a Partidului
45
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cine va prezida, cine va vorbi, cine va da citire rezoluţiei şi cine va rosti
cuvântul de încheiere.
Programul de afarã nu s-a putut fixa exact, necunoscându-se încã
exact proporţiile ce le va lua adunarea.

CUM S-A FÃCUT UNIREA
Şi o sãrbãtoare.
Dupã o lunã de frãmântãri, poporul ardelean, în majoritate ţãrani,
eliberat de sub jugul grofilor53 şi solgabirãilor54 pe care-i urau de moarte, se

Social-Democrat din Ungaria), desfăşurată la Hotelul ,,Cornul Vânătorilor” din Budapesta,
au fost puse bazele unui consiliu naţional român, organizat pe baze de paritate: şase
reprezentanţi ai Partidului Naţional Român din Transilvania (Vasile Goldiş, Aurel Lazăr,
Teodor Mihali, Ştefan Cicio-Pop, Alexandru Vaida-Voievod, Aurel Vlad) şi şase
reprezentanţi ai socialiştilor (Tiron Albani, Ion Flueraş, Enea Grapini, Iosif Jumanca, Iosif
Renoiu, Basil Surdu). Astfel, a fost creat organismul politic chemat să traducă în practică
hotărârea de autodeterminare, ce realiza unitatea principalelor forţe politice româneşti şi
care s-a fixat programatic pe temeiurile juridice ale dreptului de autodeterminare. Instituţia
consiliilor naţionale a fost caracteristică acestei etape a procesului de formare a statelor
naţionale, constituind o fază de tranziţie de la imperiu la statul naţional în procesul de
reorganizare politică a centrului şi răsăritului Europei. O găsim la toate naţionalităţile din
fosta monarhie austro-ungară, la soldaţii din armata imperială în procesul descompunerii
acesteia, la emigraţiile politice ale naţiunilor central-răsăritene care activau în Occident.
Organizate în baza dreptului de autodeterminare, ca o replică dată principiului dinastic de
pe poziţiile principiului de naţionalitate, consiliile au inaugurat procesul de organizare
politică pe baze naţionale, constituind nucleul viitoarei organizări statale. Astfel, în vidul de
putere creat, consiliile s-au substituit vechii organizări politice, asumându-şi rolul unor
organe ale puterii de stat la naţiunile lipsite până acum de instituţii statale naţionale. În
haosul şi dezorganizarea cauzate de război în toate compartimentele vieţii sociale, consiliile
au asigurat bunul mers al vieţii şi a bunurilor cetăţenilor, indiferent de naţionalitate, au
potolit violenţele, au înăbuşit manifestările anarhice, difuzând numeroase apeluri în acest
sens. A se vedea: Nicolae Bocşan, Ideea de naţiune la românii din Transilvania şi Banat,
Cluj-Napoca, Presa Universitarã Clujeanã, 1997, pp. 232-233.
52
Programul adunãrii naţionale: ,,[…] 1) La orele 7 dimineaţa serviciu divin, celebrat de
arhierei în bisericile protopopeşti; 2) La orele 10 dimineaţa deschiderea adunãrii în sala
casinei militare din cetate; 3) Citirea rezoluţiunii votatã şi propusã de conferinţa prealabilã a
marelui sfat naţional”. A se vedea: Serviciul Judeţean Alba al Arhivelor Naţionale, Fond
Consiliul Naţional Român Sebeş, numãr inventar 1668, dosar 4, f. 1.
53
,,Grof”: ,,Termen derivat din germanul ,,graf” (conte), cu care erau desemnaţi în
Transilvania marii latifundiari maghiari”.
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pregãtea de sãrbãtoare. Pregãtirea aceasta era umbritã de grozava sãrãcie, de
foametea, de bolile care bântuiau în casele lor şi de jalea pentru cei care nu
s-au mai întors de pe front ori au venit mutilaţi. Familiile lor n-aveau ce
mânca, nici ce îmbrãca şi gripa spaniolã55, adusã de rãzboi, rãpunea câte o
viaţã în fiecare casã. Te miri cã oamenii aceştia mai aveau poftã sã rãspundã
la o chemare patrioticã. Iarna se apropia grea şi nemiloasã, iar cãmãrile erau
goale ca şi trupurile copiilor.
Dar totuşi au plecat la Alba-Iulia56. Cum era sã nu se ducã? Trebuiau
sã hotãrascã asupra sorţii tuturor. Ce vor hotãrâ? Încã nu ştiau precis, dar în
mintea lor se contura o atitudine. Auziserã cã numai un singur grof a fost
omorât şi Doamne, mulţi mai erau. Ceilalţi s-au ascuns din calea revoluţiei.
Se vorbea în sat cã grofii se vor întoarce. Vor veni cu armatã, ca sã-şi ia
moşiile înapoi şi sã puie din nou stãpânire pe ei.
Ba nu. Acestea nu trebuie sã se întâmple. Dacã ar fi aşa de ce am
îndurat atâtea grozãvii, de ce şi-au dat viaţa atâţia dintr-ai noştri? De ce atât
de mulţi şi-au pierdut braîele, picioarele, vederea? Ca totul sã rãmânã aşa
cum a fost? Nu. Ar fi cea mai mare greşealã ce am putea-o face faţã de noi
înşine, faţã de copiii şi pãrinţii noştri, ziceau. Ceva trebuie sã se schimbe.
Aşa cã plecarea la Alba-Iulia e mai presus de orice.
Când delegaţii Consiliului Naţional au venit şi le-au spus:
-,,Sã veniţi duminicã la Alba-Iulia, ca sã hotãrâţi dacã rãmânem cu
grofii sau ne unim cu România”, ei au rãspuns:
,,Solgabirãu”: ,,Funcţionar administrativ din fosta administraţie austro-ungară
(corespunzând pretorului sau primpretorului de mai târziu)”.
55
Gripa spaniolã este o boalã, asemãnãtoare cu gripa aviarã din zilele noastre, apãrutã la
sfârşitul Primului Rãzboi Mondial, odatã cu întoarcerea soldaţilor de pe front, în unele zone
producând mai multe victime decât rãzboiul însuşi. Contemporanii au botezat-o ,,gripã
spaniolã”, pentru cã presa spaniolã, necenzuratã (Spania nu a fost implicatã în acest rãzboi),
i-a acordat o atenţie deosebitã.
56
Conform istoricului Alexandru Roz, dupã convocarea adunãrii naţionale, în cadrul
discuţiilor pentru alegerea unei locaţii s-au fãcut mai multe propuneri, printre care: Aradul
(propunere respinsã datoritã poziţiei marginale şi apropierii de graniţa cu Ungaria), Sibiul
(vechiul centru politic românesc, a cãzut, deoarece în acele momente trupele române se
aflau în apropierea oraşului şi se putea emite ipoteza conform cãreia adunarea s-ar fi
desfãşurat sub influenţa armatei române), Clujul (vechiul centru cultural al Transilvaniei a
fost respins datoritã populaţiei sale majoritar maghiare), rãmânând în discuţie oraşele Blaj
şi Alba-Iulia. În final s-a optat pentru Alba-Iulia, ca locaţie a desfãşurãrii Marii Adunãri
Naţionale, şi nu întâmplãtor, pe lângã consideraţiile de ordin istoric, fiind luate în calcul şi
capacitatea de primire a gãrii din Alba-Iulia şi posibilitatea cazãrii unui numãr important de
persoane. A se vedea: Alexandru Roz, Consiliul Naţional Român Central şi gãrzile
naţionale române din Arad-1918, volum I, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1993, pp. 84-85.
54
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-,,Da, ne ducem, cum sã nu ne ducem. Toţi mergem dacã trebuie”.
-,,Sunt destui doi-trei delegaţi din fiecare sat”.
-,,Dar noi mergem mai mulţi ca sã ne spunem vrerea şi durerea”.
Traian [n.a. Tiron Albani] apãru în satul sãu. Era slãbit, frânt de
obosealã. Întâlni pe Ioan Cantor57. Îi spuse sã cheme oamenii la Şpringar.
Vrea sã le vorbeascã.
-,,Trebuie sã te odihneşti oleacã, pari zdrobit de tot, îi zise sora sa
Maria [n.a. Maria Albani, cãsãtoritã Ciungan]”.
-,,Nu e timp de odihnit acum. Se petrec lucruri mari”, rãspunde şi
plecã în sat.
La Şpringar se adunarã vreo cincizeci de oameni, mai mult bãtrâni şi
multe femei.
-,,Unde sunt ceilalţi, de ce nu vin?”, întreabã Traian.
-,,Încã nu s-au întors de pe front”, rãspunde Demeter Pop58, ,,şi cine
ştie dacã…”.
-,,Dacã am încheiat rãzboiul, trebuie sã încheiem şi pace”, întrerupse
el. ,,Sã vã trimiteţi delegaţi la Alba-Iulia: doi sau trei”.
-,,Merem mai mulţi”, strigau.
-,,Alegeţi trei la care le facem mandat în scris, dupã aceea puteţi
merge câţi vreţi”.
-,,Am ales pe Demeter Pop, pe Ioan Cantor şi pe Vasile Ceteanul
(Vica)”.
-,,Dar învãţãtorul Cirlea59, unde este?”.
-,,L-am înmormântat sãptãmâna trecutã. L-a rãpus gripa spaniolã”,
spune Ioan Cantor.
Traian îşi scoase pãlãria şi tãcu. Toţi fãcurã la fel şi pãstrarã un
minut tãcere.
-,,Sã-i fie ţãrâna uşoarã”.
-,,Ce va fi la Alba-Iulia?”.
-,,Vom hotãrâ soarta bãtrânului Ardeal bântuit de toate relele, fu
rãspunsul”.
-,,Se zvoneşte cã ne unim cu România”.
Ioan Cotoarã al Cantorului: fratele dascãlului Ştefan Cotoarã din Gârbova de Sus, delegat
al localitãţii la Marea Adunare Naţionalã de la Alba-Iulia. A se vedea: Tiron Albani, Cum sa fãcut Unirea, p. 10.
58
Demeter Pop: zidar, originar din Deal, fiul al preotului Chirion Popa. A se vedea: Ibidem.
59
Nicolae Cirlea (1857-1918): învãţãtor în Gârbova de Sus, unde a desfãşurat o intensã
activitate culturalã şi naţionalã în rândul consãtenilor, rãpus în toamna anului 1918 de
epidemia de gripã spaniolã. A se vedea: Ibidem, pp. 39-42.

57
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-,,Da, ne vom uni, dar vom pune condiţiuni. Şi în ţara româneascã
sunt multe rele de îndreptat”.
-,,Sunt mulţi boieri şi acolo”, zise Demeter.
-,,Da, aceştia trebuie înlãturaţi, împreunã cu regele lor”60, afirmã
Traian.
-,,Se spune cã e un rege bun”, afirmã Ceteanu.
-,,Nici un rege nu e bun, pentru cã de el este legat un întreg sistem de
rãutãţi. Regele este ca boala ai rea: nu trebuie sã existe, sau ca popa
hapsân61: fãrã el e mult mai bine”.
-,,Când plecãm?”.
-,,Voi plecaţi sâmbãtã noaptea, ca sã ajungeţi duminicã, eu mã duc
înainte. Este mult de lucru acolo”, încheie Traian şi plecã.
-Oraşul pãrea o cetate asediatã. O mare mulţime de oameni îl
ocupaserã62. Pe cele cinci bariere nãvãleau pâlcuri, pâlcuri, dar mai ales pe
şoselele Clujului, Sibiului, Abrudului şi nu se mai sfârşeau. Trenurile soseau
în garã din trei în trei ore şi vãrsau alte mii de oameni. Ei se contopeau cu
pâlcurile de pe şoseaua Sibiului. Şi tot veneau. Pitorescul îmbrãcãmintei lor
concretiza specificul poporului de pe plaiurile Transilvaniei: haine albe
împestriţate ici colo cu haine negre de intelectuali sau câte o uniformã
militarã.

60

Cu referire la Ferdinand I de Hohenzollern-Sigmaringen (1865-1927): rege al României
în perioada 1914-1927, cunoscut în literatura de specialitate ca ,,Ferdinand Unificatorul”
sau ,,Ferdinand Întregitorul”. A se vedea: Eugen Wolbe, Ferdinand I întemeietorul
României Mari. O biografie, Bucureşti, Editura Humanitas, 2004.
61
,,Hapsân”: ,,Lacom, hrãpãreţ, nesãtul”.
62
Despre mulţimea adunatã la Alba-Iulia, un document preciza urmãtoarele: ,,Cei dintâi
sosiţi au fost moţii lui Horea şi Avram Iancu, înarmaţi ca nişte mândri legionari romani,
mai apoi au venit cei de pe Valea Ampoiului, cu sumanele albe şi căciulile ţuguiate, cu
puştile pe umăr. Ei au fost primii care au urcat pe meterezele cetăţii, scurtând zările cu
bărbaţia lor de şoimi deşteptaţi de libertate. Dinspre soare apune au venit mureşenii din
toate părţile Aradului, însoţiţi de cei de la Orăştie. Au venit mai apoi haţeganii şi
hunedorenii, strănepoţii lui Decebal. Şi-au făcut intrarea mărginenii de sub munţii vechiului
hotar, apoi cei din Ţara Oltului cu căciulile rotilate şi vorbă semeaţă. Alături de ţăranii în
straie de sărbătoare se aliniau domnişoarele zvelte, subţirele, cu obrajii îmbujoraţi de
emoţie şi entuziasm, unele în porturi populare”. A se vedea: Vasile-Flaviu Rus, 1
decembrie 1918 în memoria colectivă, în volumul Sub semnul istoriei. De la debut spre
consacrare. Lucrările Sesiunii Naţionale de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti, coordonat
de Nicolae Emilian Bolea, Oana Mihaela Tămaş, Cluj-Napoca, Presa Universitară
Clujeană, 2009, p. 131.
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-,,Dar ce-i acea, bre, iarmaroc63 ori pelerinaj în cap de iarnã?”,
întreabã un om cu tundrã de drumeţ, cu cãciulã înaltã şi cu barbã latã. ,,De
ce vine atâta amar de lume?”, mai întreabã strãinul constrâns la marginea
drumului de mulţime.
-,,Nu e nici pelerinaj, nici iarmaroc. Se vede cã dumneata nu eşti de
prin partea locului. Nu vezi cã vin cu drapele tricolore? Este sãrbãtoare
naţionalã”, rãspunde un cetãţean ce privea din poartã marşul festiv.
-,,Dar ce sãrbãtoare naţionalã este?”.
-,,Sãrbãtoarea unirii. Aici se hotãrãşte mâine unirea Ardealului cu
România”, fu rãspunsul.
-,,Doamne ajutã!”, zise strãinul şi îşi scoase cãciula fãcând semnul
crucii.
Piaţa Horea era locul de întâlnire, de concentrare. Mulţimea ce pãrea
o revãrsare nezãgãzuitã dãdea oraşului un aspect de mare sãrbãtoare. Sutele
de drapele se ridicau ca un simbol. Era voinţa celor ce le urmau.
Când se lasã noaptea pieţele şi parcurile erau pline de mulţime şi tot
mai veneau. Erau constrânşi sã se opreascã la periferii. Asediaserã oraşul.
Aprinseserã focuri împrejurul oraşului. Se formaserã cântece şi se încinserã
jocuri în jurul focurilor. Focurile acestea luminau zidurile oraşului dându-i o
înfãţişare ca în poveşti.
Dar noaptea nu veni singurã: aduse cu ea prima zãpadã, care puse
giulgiuri pe acoperişurile caselor, flori de bumbac pe arbori şi ornamente de
hlamidã pe îmbrãcãmintea sãrãcãcioasã a delegaţilor.
Toatã noaptea se mişcau în jurul focurilor fãrã sã oboseascã.
În zorii zilei alte pâlcuri pestriţe sosirã. Erau coloane de muncitori cu
drapele roşii şi cu placarde. Soarele apãru pe deal dincolo de Mureş, îşi
scoase capul prin o spãrturã de nor şi privea oraşul dând ,,bunã dimineaţa”
muncitorilor şi ţãranilor pe placardele luminate de zorile dimineţii se putea
descifra:
-,,Trãiascã libertatea!”.
-,,Ne unim cu poporul român, nu cu ciocoii!”.
-,,Trãiascã Republica!”.
Am fost întâmpinaţi de strigãte: ,,Trãiascã Unirea!”.
-,,Nu ne mai trebuie rege, nici boieri”, rãspundem cei vizaţi. ,,Vrem
dreptate socialã!”.
-,,Am scãpat de grofi, nu vrem boieri în locul lor!”.
-,,Trãiascã libertatea! Trãiascã Republica!”.
63

,,Iarmaroc”: ,,Târg mare organizat cu anumite ocazii sau în anumite perioade ale anului”.
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Coloanele acestea organizate şi-au fãcut loc prin mulţimea de ţãrani
şi au pãtruns pânã la centru, de acolo spre cetate, dar sala mare era aşa de
plinã, cã nici un om nu mai putea pãtrunde.
Mulţimea de pe câmp se scurse în oraş, copleşindu-l cu desãvârşire.
Privit de sus, din cetate, oraşul pãrea o mare agitatã. Casele pãreau
insule prelungite, sau stânci în mijlocul mãrii.
Se auzea un murmur general fãrã cuvinte desluşite, dar cei ce-l
ascultau îi înţelegeau sensul. Lumea aceasta imensã cerea dreptate şi unire.
Strigãtele zecilor de mii deveneau tot mai omogene, tot mai armonioase, dar
cu atât mai hotãrâte.
Deodatã zumzetul de cântece şi urale se transformã în proteste,
vociferãri pline de revoltã.
Ce se întâmplase?
-,,Trenuri blindate, trimise de guvern, vin sã atace Alba-Iulia”,
strigau.
-,,Au fost oprite de hunedoreni la Deva. Nu mai vin”.
-,,La Cucerdea64 au venit trupe secuieşti, împiedicã pe delegaţi sã
vinã”.
-,,Au fost oprite şi bãtute de muncitorii de la Salinele din Ocna
65
Mureş . Au ocupat gara şi au numit-o Rãzboieni”66, informã un muncitor
cu vocea puternicã.
Alt muncitor aduse o scrisoare la biroul de primire pentru Consiliul
Naţional. Scrisoarea era iscãlitã de Toma Botîrlã muncitor din Teaca67. Scria
cã trenurile cu delegaţii din judeţul Cluj au fost oprite de gãrzile de oţel la
Aiud68 şi respinse înapoi.
-,,Nu trebuie sã mergeţi la Alba-Iulia, cã acolo e rãzboi civil. Armata
secuiascã a ocupat oraşul şi a dizolvat adunarea”, spunea comandantul
gãrzilor. ,,Cu puştile au întors trenul înapoi”, scria Toma Botîrlã.
În aceeaşi noapte Consiliul Naţional Român Central ţine şedinţã în
sala din cetate69, cu participarea comitetelor de conducere ale celor douã
partide: naţional şi socialist, completate cu diferiţi experţi: juridici,
etnografici, geografici, economici, şi cu o delegaţie a bãnãţenilor compusã
Cucerdea, judeţul Mureş.
Ocna Mureş, judeţul Alba.
66
Rãzboieni, judeţul Alba.
67
Teaca, judeţul Bistriţa-Nãsãud.
68
Aiud, judeţul Alba.
69
Pentru mai multe detalii a se vedea: Laurenţiu Oanea, ,,Am semnat pergamentul Unirii”,
în Magazin Istoric, an XXII, numãr 12 (261), 1998, pp. 16-18.
64

65
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dintr-un numãr egal de socialişti şi naţionalişti, sub conducerea lui Traian
Novac70.
Preşedintele Ştefan C[icio]-Pop71 arãtând importanţa hotãrârilor ce le
va aduce Adunarea Naţionalã de mâine, cere lui Vasile Goldiş72 sã citeascã
proiectul de rezoluţie redactat de cãtre Consiliul Naţional Român Central.
Rezoluţia va fi supusã spre votare Marii Adunãri Naţionale.
Proiectul citit a dat prilejul la aprinse discuţii. Primul punct fixa cã
adunarea decreteazã unirea Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi
Maramureşului cu Regatul Român.
Lectorul accentua cu voce apãsatã punctele mai principale care
formau condiţiile unirii cerute de popor şi principiile proclamate ca bazã la
alcãtuirea noului stat român.
Pe figurile celor de faţã se vedea seriozitatea momentului.
Ascultau cu încordare principiile anunţate care trebuie sã
concretizeze aspiraţiile unui popor care a luptat, a sângerat, a suferit şi acum
punând capãt acestora doreşte o transformare, o îndreptare.
S-a discutat fiecare punct al proiectului de rezoluţie.
În toiul discuţiilor s-a ridicat şi Traian.
-,,Trebuie sã ne dãm seama, începu el, cã în momentul acesta noi
facem istorie. Dãm istoriei o cotiturã care trebuie sã ridice poporul din
starea de înrobire în care a trãit pânã acum. Toatã lumea îşi îndreaptã
privirea spre noi. Vrea sã vadã dacã suntem la înãlţimea momentului. De
fapt vrerea istoriei şi a poporului ne dicteazã sã facem unirea Ardealului cu
România. Decretând aceastã unire trebuie sã îndrumãm ideologia, credinţa,
poporului român în direcţia spiritului revoluţionar, care a rãsturnat monarhia
austro-ungarã, ajutând poporul sã se elibereze de sub jugul Habsburgilor şi
al nobililor unguri”.
Traian Novac (1882-1969): militant politic român, membru al secţiei române a Partidului
Social-Democrat din Ungaria, delegat la Marea Adunare Naţionalã de la Alba-Iulia,
secretar al Marelui Sfat Naţional Român. A se vedea: Ioan Munteanu, ,,Traian Novac
(1882-1969)-luptãtor pentru dreptate socialã şi unitate naţionalã a poporului român”, în
Apulum, numãr 21, 1983, pp. 343-350.
71
Ştefan Cicio-Pop (1865-1934): avocat, om politic român, membru şi preşedinte al
Consiliului Naţional Român Central, membru al Marelui Sfat Naţional Român, membru al
Consiliului Dirigent, deputat. A se vedea: Alexandru Roz, Noiembrie 1918. Aradul-capitala
Transilvaniei, pp. 180-183.
72
Vasile Goldiş (1862-1934): filolog, istoric, pedagog, om politic român, membru al
Consiliului Naţional Român Central, membru al Marelui Sfat Naţional Român, membru al
Consiliului Dirigent, preşedinte al ASTRA, ministru în mai multe rânduri, membru de
onoare al Academiei Române. A se vedea: Ibidem, pp. 173-180.
70
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-,,Ei ha!”, exclamã Romul Boilã73.
-,,Trebuie sã aducem la cunoştinţa poporului român, cu care ne
unim, cã dorinţa noastrã cea mai caldã este ca sã îmbrãţişeze şi el ideile
eliberatoare şi sã procedeze la scuturarea jugului regalo-boieresc”.
-,,Nu mai spune!”, întrerupse d[octo]r Aurel Vlad74.
-,,Noi trebuie sã transmitem poporului român din ,,ţara mamã” suflul
de libertate ce ni l-a inspirat poporul nostru, care a sângerat pe fronturi şi a
rãsturnat tronuri, a alungat împãraţi, alungându-le coroana dupã ei, cã ar
trebui sã facã şi ei la fel eliberându-se de sub stãpânirea regelui şi a
moşierilor, cã dorim ca statul român, pe care-l vom forma împreunã sã
devinã republicã”.
-,,Asta-i adevãratã prostie”, strigã Aurel Suciu.
-,,Dorul de libertate al poporului, trebuie sã fie cuprins în rezoluţie şi
noi trebuie sã-l ajutãm sã-şi împlineascã aceastã dorinţã”.
-,,Dar cum vrei dumneata, cã noi punem în vedere României, cã
numai aşa ne unim cu ea dacã-şi detroneazã regele?”. ,,Aceasta e o
absurditate”, întrerupse preşedintele.
-,,Oricât vi se pare absurditate, e totuşi logicã. Dar, dacã credeţi cã e
absurd sã-i punem în vedere României cã dorim sã-şi scuture şi ea jugul
monarhic, aşa cum l-am scuturat noi, atunci sã gãsiţi dumneavoastrã o
expresie mai diplomaticã, prin care sã arãtãm cã noi, care ne-am eliberat de
sub stãpânirea regelui împãrat şi a magnaţilor lui, nu mai dorim sã ne bãgãm
grumazii în jugul altui rege şi altor moşieri”, rãspunde Traian.
-,,E tot un drac”, zise Vaida-Voevod75.
73

Romulus Boilã (1881-1946): profesor, jurist, om politic român, luptãtor pentru apãrarea
drepturilor legitime ale românilor transilvãneni, participant activ la actul Marii Uniri,
delegat la Marea Adunare Naţionalã de la Alba-Iulia, membru al Marelui Sfat Naţional
Român, membru al Consiliului Dirigent, membru marcant al Partidului Naţional Român din
Transilvania şi al Partidului Naţional Ţãrãnesc, deputat şi senator, prodecan şi decan al
Facultãţii de Drept a Universitãţii Dacia Superioarã, devenitã Ferdinand I, din Cluj. Mai
multe detalii la: Traian Bosoancã, ,,Din viaţa şi activitatea lui dr. Romul Boilã”, în Acta
Mvsei Porolissensis, numãr XXIII, volum 2, 2000, pp. 243-256.
74
Aurel Vlad (1875-1953): avocat, om politic român, membru al Consiliului Naţional
Român Central, preşedinte al Consiliului Naţional Român din Orăştie, membru al
Consiliului Dirigent, membru al Partidului Naţional Român din Transilvania, apoi membru
fondator şi fruntaş al Partidului Naţional Ţărănesc, ministru de finanţe, ministru al cultelor
şi ministru al industriei şi comerţului în perioada interbelică, victimă a regimului comunist.
A se vedea: Ibidem, pp. 190-192; Valentin Orga, Aurel Vlad. Istorie şi destin, Cluj-Napoca,
Editura Argonaut, 2001.
75
Alexandru Vaida Voevod (1872-1950): medic, om politic român, deputat în parlamentul
de la Budapesta, susţinãtor al ideilor de federalizare a monarhiei austro-ungare, membru al
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Dupã aprinse discuţii privitoare la acest punct s-a scris în proiectul
de rezoluţie: ,,Ne unim cu România care lasã sã se subînţeleagã, cã dorim sã
fie o Românie republicã”.
Apoi, pentru a întãri aceasta se mai adaugã: ,,Adunarea Naţionalã
rezervã teritoriilor sus amintite autonomie provizorie pânã la întrunirea
constituantei, aleasã pe baza votului universal”. Aceasta va avea cãderea sã
hotãrascã forma constituţionalã a noului stat, declarã preşedintele şi se trece
la alt punct al proiectului de rezoluţie.

ADUNAREA NAŢIONALÃ
Freamãtul mulţimii adunate creştea, se accentua. Imensitatea de
oameni aştepta cu nerãbdare hotãrârile ce le va aduce Marea Adunare
oficialã care se ţine în cetate. În sala mare nu au putut pãtrunde decât vreo
mie de delegaţi mandatari (cinci sute ţãrani, trei sute cãrturari şi douã sute
muncitori) presaţi ca sardelele76.
În timp ce în sala mare se rosteau discursuri din care sã se
cristalizeze hotãrârile ce se vor aduce, zecile de mii rãmase în oraş şi prin
cetate improvizau sute de adunãri de la ale cãror tribune vorbeau oratori
ieşiţi din mulţime, vorbeau despre suferinţele îndurate în rãzboi, despre
prãbuşirea unei monarhii, unei împãrãţii creeându-se o erã nouã pentru
omenire.
-,,De acum poporul şi nu regii şi împãraţii vor rândui destinele
77
sale” .
Consiliului Naţional Român Central, membru al Consiliului Dirigent, prim-ministru în mai
multe rânduri, consilier regal, susţinãtor al regimului autoritar instaurat de regele Carol al
II-lea. A se vedea: Stelian Neagoe, Oameni politici români, Bucureşti, Editura Machiavelli,
2007, pp. 707-712.
76
1228 este numãrul total al delegaţilor trimişi de localitãţile transilvãnene şi bãnãţene, de
asociaţiile socio-profesionale, de bãncile româneşti, de cele douã biserici româneşti la AlbaIulia.
77
În programul secţiei române a Partidului Social-Democrat din Ungaria, care nu se
deosebea fundamental de cel al partidului, printre altele, se cerea: un sistem politic
democratic, receptiv la voinţa poporului, renunţarea la rangurile nobiliare şi funcţiile
ereditare, justiţie socialã pentru muncitorul de la oraş, libertatea presei şi a cuvântului. A se
vedea: Keith Hitchins, Afirmarea naţiunii: mişcarea naţionalã româneascã din
Transilvania, 1860-1914, traducere de Sorana Georgescu-Gorjan, Bucureşti, Editura
Enciclopedicã, 2000, p. 262.

335

-,,Odatã cu regii şi împãraţii s-au dus şi grofii, s-au dus şi solgãbirãii
cu fioroşii lor jandarmi”, grãia Traian Novac.
-,,Azi suntem liberi, de aceea am venit aici, ca sã vedem cum sã ne
asigurãm mai bine libertatea, sã ne creãm o altã soartã, sã nu mai lãsãm sã
ne mai încalce domnii”, lamenta Enea Grapini urcat la tribunã.
-,,Ne unim cu Ţara Româneascã”, asigurã Ioan Herţu, orator.
-,,Da, dar trebuie sã devinã şi ea o republicã”, întrerupse Victor
Taflan, care pãrea muncitor.
-,,Trãiascã Republica!”, strigã Rãceanu.
-,,Republicã sau nu, noi hotãrâm azi unirea, apoi ne vom sfãtui cu
ei”, explicã Munteanu, Arad.
La tribunã se urcã un cãrturar care pãrea teolog, el spuse: ,,Noi nu ne
târguim când facem unirea, republicã sau regat, e treaba lor, nu-i putem sili
sã fie una sau alta”.
-,,Pentru noi nu-i tot una, cã e republicã ori regat, întrerupse
muncitorul Ioan Groza, care se afla şi el la tribunã. Dacã ne unim cu regatul,
regele pune stãpânire pe noi şi ne rãpeşte libertatea ce ne-a adus-o
revoluţia”.
-,,Pentru români, drãguţul de împãrat este un simbol sprijinitor care
îi ocroteşte”, reluã teologul.
-,,Nouã ne trebuie libertate, nu simbol”, intervine Iosif Renoiu78.
-,,Şi dreptate”, strigã unul din mulţime.
La tribunã se urcã delegatul Demeter Pop din Gârbova de Sus care
ţine sã ia şi el cuvântul: ,,Fraţilor, s-a vorbit aici, dacã e bine sã ne unim cu
ţara liberã, republicã, sau înjugatã de rege şi de ciocoi”.
-,,Ne unim cu România fãrã condiţiuni”, strigã un intelectual cu
vocea rãguşitã, care vorbise cam mult în dimineaţa aceea.
-,,Mã mirã faptul cã la unii dintre ai noştri, care deşi au trãit sub
jugul împãrãtesc, le mai trebuie rege, acum când avem prilejul sã ne scãpãm
de el”, continuã Demeter.
-,,De drãguţul de împãrat”, strigã o voce.
-,,Ei da, drãguţul de împãrat care ne-a ţinut în robie s-a dus dracului,
şi acum vreţi sã ne bãgãm capul în alt jug mai nou, dar tot aşa de greu? Apoi

Iosif Renoiu (1880-1977): muncitor feroviar, militant politic, membru al secţiei române a
Partidului Social-Democrat din Ungaria, membru al Consiliului Naţional Român Central,
dupã Marea Unire maistru la fabrica de locomotive din Reşiţa. A se vedea: Iosif Renoiu,
,,Un destin exemplar”, în Constantin Dumitrescu (editor), Din lunga timpului bãtaie, pp.
193-196.
78
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eu vã spun cã împãratul, fie cã îi zice rege sau Kaiser79, nu e aşa de drãguţ
cum îl numesc oamenii neştiutori”, reluã Demeter.
-,,Zicem şi noi ce-am auzit de la alţii”, întrerupse un delegat ţãran.
-,,Apoi sã ştiţi cã drãguţul de împãrat a trimis soldaţii sã-i prindã şi
sã-i omoare pe iobagii care s-au rãsculat la Bobâlna80 (ca sã scuture jugul
iobãgiei)81. I-au omorât în chinuri groaznice”.
-,,Aşa-i, aşa-i”, strigarã câteva voci.
-,,Tot drãguţul de împãrat a trimis pe un principe al sãu Zápolya 82 la
Timişoara ca sã ucidã pe ţãranii rãsculaţi, care izgoniserã de pe pãmânturile
lor pe nobilii magnaţi, proclamându-se liberaţi de jugul iobãgesc. Dupã ce
Zápolya, cu trupele odihnite şi cu arme de la împãrat, au zdrobit rãscoala
iobagilor, i-a prins pe conducãtori în frunte cu Gheorghe Doja83 şi i-a prãjit
în scaune înroşite în foc”.
,,Kaiser”: ,,Împãrat”.
Bobâlna, judeţul Cluj.
81
Anul 1437 deschide şirul marilor răscoale ţărăneşti din Transilvania, datorate sporirii
censului în bani şi a dijmelor, introducerii nonei, dare suplimentară din produse,
modalităţilor agravate de prelevare a dijmei bisericeşti, îngrădirii dreptului ţăranilor de a-şi
lăsa moştenire bunurile, precum şi interzicerii strămutării acestora de pe un domeniu pe
altul. După prima răscoală (cunoscută în istoriografie ca răscoala de la Bobâlna), înăbuşită
de trupele nobiliare, exploatarea seniorială a sporit considerabil, fapt care avea să provoace
la începutul secolului al XVI-lea a doua mare răscoală a ţărănimii. Prilejul răscoalei l-a
oferit proclamarea cruciadei antiotomane în primăvara anului 1514. Atraşi de făgăduiala că
vor fi eliberaţi din şerbie dacă se vor înrola, iobagii s-au înscris în număr mare la oaste,
trecând peste împotrivirea nobililor, care erau ameninţaţi să-şi piardă forţa de muncă.
Actele de violenţă ale nobilimii pentru a opri plecarea ţăranilor la oaste sau pentru a-i sili pe
cei plecaţi să se întoarcă au schimbat cursul cruciadei, care s-a transformat într-o răscoală
ţărănească. Sub conducerea unui mic nobil, Gheorghe Doja, ţăranii înrolaţi pornesc spre
Transilvania, obţinând o serie de succese militare, fiind înfrânţi la Timişoara de oastea
regală, condusă de voievodul Transilvaniei, Ioan Zápolya. Conducătorul răscoalei,
Gheorghe Doja, a fost executat prin ardere pe un tron de fier încins, purtând pe cap o
coroană de fier, de asemenea încinsă. Treptat, rezistenţa ţărănimii a fost înfrântă în toate
zonele în care se întinsese răscoala. A se vedea: Mihai Bărbulescu, Dennis Deletant, Keith
Hitchins, Şerban Papacostea, Pompiliu Teodor, Istoria României, ediţie revăzută şi
adăugită, Bucureşti, Editura Corint, 2004, pp. 151-152.
82
Ioan Zápolya (1487-1540): voievod al Transilvaniei, învingãtor al trupelor rãsculate,
conduse de Gheorghe Dozsa, dupã bãtãlia de la Mohács (1526) rege al Ungariei estice. A se
vedea: Pál Engel, Regatul Sfântului Ştefan. Istoria Ungariei medievale (895-1526),
traducere din limba maghiarã de Aurora Moga, ediţia a II-a, îngrijitã de Adrian Andrei
Rusu şi Ioan Drãgan, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2011, pp. 378-387.
83
Gheorghe Dozsa (1470-1514): mic nobil secui din Transilvania, comandant al cruciadei
antiotomane pornite de regatul maghiar în anul 1514, transformatã în rãscoalã ţãrãneascã. A
se vedea: Ibidem, pp. 378-381.
79
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-,,Groaznic”, întrerupse o voce.
-,,Tot drãguţul de împãrat a trimis pe Basta84 ca sã-l ucidã mişeleşte
pe Mihai Viteazul85 la Câmpia Turzii!”.
-,,Aşa-i”.
-,,Tot drãguţul de împãrat (turcesc) a trimis pe hoţomani sã-l prindã
pe Tudor Vladimirescu86 care voia sã scape Ţara Româneascã de sub robia
turceascã87 şi l-au omorât”.
-,,Ticãloşie”.
-,,Apoi cel mai drãguţ dintre împãraţi, Iosif al doilea88, a trimis oştile
împãrãteşti sã zdrobeascã rãscoala lui Horea89, sã-l prindã şi sã-l frângã pe
roatã, hãrãzindu-i cea mai chinuitoare moarte, lui şi tovarãşilor sãi de luptã,
care eliberaserã pe iobagi de sub jugul grofilor numiţi nobili”.
-,,Îngrozitor. Jos împãraţii”.
84

Giorgio Basta (1544-1607): general italian, comandant (numit de împãratul Rudolf al IIlea) al forţelor armate habsburgice în rãzboaiele antiotomane, guvernator al Transilvaniei.
A
se
vedea:
Enciclopedia
României,
consultatã
online
pe
site-ul
www.enciclopediaromaniei.ro, la data de 15 martie 2016.
85
Mihai Viteazul (1558-1601): nobil, dregător român, domnitor al Ţării Româneşti în
perioada 1593-1601 şi pentru o scurtă perioadă de timp, în anul 1600, domnitor al celor trei
principate române unificate. A se vedea: Petre P. Panaitescu, Mihai Viteazul, Bucureşti,
Editura Corint, 2002.
86
Tudor Vladimirescu (1780-1821): combatant, în cadrul armatei ţariste, în rãzboiul rusoturc din 1806-1812, decorat cu Ordinul Vladimir, clasa a III-a, comandant al pandurilor,
lider al revoluţiei de la 1821, pentru o perioadã scurtã de timp domnitor al Ţãrii Româneşti.
A se vedea: Andrei Oţetea, Tudor Vladimirescu şi revoluţia din 1821, Bucureşti, Editura
Ştiinţificã, 1971.
87
Pentru mai multe detalii a se vedea: Nicolae Iorga, Izvoarele contemporane asupra
mişcãrii lui Tudor Vladimirescu, Bucureşti, Editura Cartea Româneascã, 1921; Vasile
Arimia et alii, Revoluţia din 1821 condusã de Tudor Vladimirescu: documente externe,
Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1980; Gheorghe D. Iscru,
Revoluţia din 1821 condusã de Tudor Vladimirescu, Bucureşti, Editura Albatros, 1982;
Gheorghe D. Iscru, Natalia Trandafirescu, Marcel-Dumitru Ciuca, Ilie Cristian, Izvoare
narative privind Revoluţia din 1821 condusã de Tudor Vladimirescu, Craiova, Editura
Scrisul Românesc, 1987.
88
Iosif al II-lea (1741-1790): împărat romano-german, rege al Ungariei şi Boemiei,
principe al Transilvaniei, reprezentant al despotismului luminat, patron al artelor şi culturii.
A se vedea: Mathias Bernath, Habsburgii şi începutul formării naţiunii române, ClujNapoca, Editura Dacia, 1994, p. 226.
89
Horea (Vasile Nicula): delegat al moţilor la Viena, pentru a prezenta împăratului Iosif al
II-lea doleanţele acestora, unul dintre liderii răscoalei ţărăneşti din 1784 din Munţii
Apuseni. A se vedea: Enciclopedia României, consultată online pe site-ul
www.enciclopediaromaniei.ro, la data de 15 martie 2016.
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-,,Tot drãguţul de împãrat care a murit abia acum doi ani,90 dupã ce
românii l-au ajutat în ’48 sã-i batã pe republicanii maghiari, i-a dat pe
români pe mâna nobililor unguri91 ca sã-i zdrobeascã şi sã le înnoiascã jugul
iobãgiei. Acesta l-a înnebunit pe Avram Iancu92 şi a prelungit robia noastrã
pânã astãzi. Tot acest drãguţ de împãrat a aprins rãzboiul, pe care l-aţi sfârşit
voi acum, care a vãrsat mult sânge şi au murit atâţia fraieri de ai noştri”.
-,,De aceea îi lãsãm pe aceştia şi ne unim cu România”, strigã
teologul cu vocea rãguşitã.
-,,Da, dar şi poporul român e stãpânit de un rege, tot un fel de
împãrat, un rege care nici el nu e român, cã a venit din ţara nemţeascã, unde
nu mai încãpeau cei ce voiau sã fie împãraţi, şi nemaifiind loc pe scaunul
împãrãtesc de acolo, a venit în biata ţarã româneascã, sã o încalce, sã o
stoarcã. El nu e cu nimic mai bun ca împãraţii din a cãror neam se trage. El
a trimis armata în 190793 ca sã zdrobeascã pe ţãranii români care luptau
pentru pãmânt şi contra jugului boieresc”.
-,,Nu el, unchiul sãu”94, întrerupse o voce.
90

Franz Joseph (1830-1916): împărat al Imperiului Habsburgic, din 1867 împărat al
Imperiului Austro-Ungar, rege al Ungariei, Boemiei şi Croaţiei, mare duce al Bucovinei,
mare principe al Transilvaniei, marchiz de Moravia, mare voievod al Serbiei din 1848 şi
până în 1916. A se vedea: Jean-Paul Bled, Franz Joseph, Bucureşti, Editura Trei, 2002.
91
Cu referire la încheierea pactului dualist în mai 1867.
92
Avram Iancu (1824-1872): avocat, revoluţionar român, lider al legiunilor armate
româneşti transilvănene din perioada Revoluţiei şi Războiului Civil de la 1848-1849. Este
considerat eroul naţional al românilor ardeleni din veacul al XIX-lea. A se vedea: Silviu
Dragomir, Avram Iancu, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1968; Gelu Neamţu, Avram Iancumit, realitate şi simbol, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2012.
93
Rãscoala ţãrãneascã izbucnitã la începutul anului 1907 a fost declanşatã de nemulţumirile
legate de inechitatea deţinerii proprietãţii funciare, la care se adaugã arenzile ridicate,
precum şi exploatarea ţãranilor. Declanşatã în localitatea Flãmânzi (astãzi în judeţul
Botoşani), rãscoala s-a extins în întreaga ţarã, doar intervenţia durã a armatei oprind iureşul
devastãrilor. Întrucât guvernul român a ordonat distrugerea tuturor documentelor,
rapoartelor referitoare la rãscoalã nu cunoaştem desfãşurarea în detaliu a evenimentelor,
dupã cum nici numãrul exact al victimelor nu ne este cunoscut, unele surse vehiculând cifra
de 11.000 de ţãrani ucişi şi 10.000 arestaţi. Pentru mai multe detalii a se vedea: ***,
Documente privind marea rãscoalã a ţãranilor din 1907, volum I-V, Bucureşti, Editura
Academiei Republicii Socialiste România, 1977-1987; Florin Şperlea, Lucian Drãghici,
Manuel Stãnescu, Armata românã şi rãscoala din 1907: documente, Bucureşti, Editura
Militarã, 2007.
94
Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen (1839-1914): principe german, domnitor, apoi rege
al României, domnia sa îndelungatã contribuind la dezvoltarea şi modernizarea statului
român, membru de onoare al Academiei Române. A se vedea: Paul Lindenberg, Regele
Carol I al României, Bucureşti, Editura Humanitas, 2003.
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-,,Acesta e un rege erou”, strigã cel cu vocea rãguşitã.
-,,Poetul Vlahuţã95 a scris atunci: Minciuna stã cu regele la masã, iar
adevãrul e înlãnţuit, bãtut şi batjocorit”.
-,,Atunci ce sã facem”, strigã un ţãran.
-,,Sã ne unim cu România, dar nu cu România regelui şi a
ciocoilor96, ci cu România ţãranilor şi a muncitorilor. Sã punem condiţiuni
ca românii de dincolo sã alunge pe rege şi pe ciocoi, şi ne vom uni cu ei”,
strigã el în aplauzele muncitorilor care înconjurau tribuna.
-,,Trãiascã Demeter Pop. Trãiascã republica. Jos ciocoii”, strigau ei.
Se urcã la tribuna Iosif Ciser97 şi spuse: ,,E adevãrat ce a spus
Demeter şi ar fi bine sã se poatã realiza dorinţa lui, care e şi a noastrã: sã ne
unim cu poporul român, fãrã rege şi fãrã ciocoi… Dar, este un dar… trist şi
dureros! Regele în România e susţinut de armatã. În zadar punem noi
condiţii sã plece regele, cã nu pleacã, pentru cã îl susţine armata. Ar trebui
sã îndemnãm armata sã se rãscoale şi sã alunge pe rege şi guvernul sãu de
boieri, dar asta deocamdatã nu o putea face. De aceea trebuie sã fim uniţi ca
un singur om şi când ne-am unit cu poporul român, cu muncitorii şi cu
ţãranii români, sã luptãm împreunã cu ei ca sã eliberãm ţara cu care ne-am
unit. Asta-i porunca momentului de faţã. România se va libera de rege şi de
ciocoi, dar numai dacã luptãm şi dacã învingem în luptã”.
La altã tribunã, vorbea delegatul muncitorilor din Petroşani98, Ioan
Csakany: ,,Dupã cât am putut înţelege condiţiunile puse unirii sunt anemice.
Când am venit aici ni s-a promis cã se vor pune condiţiuni categorice, dar se
vede cã delegaţii noştri la centru n-au avut destulã tãrie ca sã le impunã”.
Traian se urcã la tribunã şi spuse muncitorilor adunaţi în jurul
tribunei: ,,Tovarãşi! Noi suntem mai puţini, ei sunt mai mulţi, dar, în
majoritatea cazurilor, tot ideile noastre au triumfat. Veţi auzi imediat
rezoluţia care se va citi peste câteva minute. Veţi constata din ea cã noi, deşi
suntem mai puţini, suntem mai tari. Pe noi ne întãreşte adevãrul. Suntem
Alexandru Vlahuţă (1858-1919): scriitor, poet, profesor român, autor al celebrei lucrări
România Pitorească. A se vedea: Valeriu Râpeanu, Alexandru Vlahuţă şi epoca sa,
Bucureşti, Editura Tineretului, 1966.
96
,,Ciocoi”: ,,Denumire aplicatã persoanelor însãrcinate cu strângerea dãrilor, slugilor
boiereşti, arendaşilor de moşii, funcţionarilor, micilor nobili, sau parveniţilor”.
97
Iosif Ciser (1884-1922): miner, notar al Marii Adunãri Naţionale de la Alba-Iulia,
membru al Marelui Sfat Naţional Român, deputat în primul parlament al României Mari,
redactor-responsabil al ziarului ,,Minerul” (1919-1922), secretar al Uniunii Muncitorilor
Mineri şi Topitori din Ardeal şi Banat. A se vedea: Dumitru Peligrad, ,,Iosif Ciser (18841922) şi minerii Vãii Jiului”, în Banatica, numãr X, 1990, pp. 347-360.
98
Petroşani, judeţul Hunedoara.
95
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cãlãuziţi de un mare ideal, care ne încãlzeşte sufletele şi ne lumineazã paşii.
Ne duce pe calea dreptãţii spre izbândã. Trebuie sã izbândim! Marele ideal
al socialismului va triumfa. Aureola mândrã se ridicã la rãsãrit ca un uriaş
curcubeu, lumineazã orizontul lumii întregi, risipeşte bezna ce mai
copleşeşte omenirea la apus. Lumina ne vine de la rãsãrit şi vom avea
luminã, vom avea orientare. Dar, pentru ca socialismul sã triumfe cu un ceas
mai devreme trebuie sã luptãm. Fãrã luptã, fãrã sacrificii nu vom izbândi.
Toate idealurile s-au realizat numai prin lupte, prin sacrificii. Idealul nostru
e mai mare, mai puternic şi mai adevãrat decât toate idealurile din lume,
care au cerut jertfe de sânge. Dacã triumfã socialismul va dispare sãrãcia,
întunericul, nedreptatea din lumea întreagã, va dispare exploatarea omului
de cãtre om şi va triumfa dreptatea peste tot. Unirea care s-a fãcut astãzi e
numai o etapã în lanţul luptelor pentru libertatea adevãratã. Trebuie sã
luptãm mai departe ca sã ajungem la izbândã, la victoria finalã”.
-,,Trãiascã socialismul!”, striga mulţimea.
Una dintre cele mai animate tribune era cea din piaţa centralã.
Oratorii se perindau cu zel, având fiecare ceva de spus. Cei mai mulţi pledau
pentru unirea cu condiţiuni. Se pare cã şi mulţimea era pentru aceastã idee.
-,,Sã plece regele cu ciocoii lui”, se auzi din mulţime.
-,,Ba nu, sã plece ciocoii cu regele lor”, strigã altul.
-,,Ha, ha, ha”, râdea mulţimea.
-,,Uite, cã la tribunã se urcã o fatã. Oare ce vrea sã ne spunã?”.
Era o fatã înaltã, corpolentã, cu faţa smeadã, ochii ca tãciunele
strãluceau sub pãrul ca pana corbului. Portul de pe ,,Ţara Oltului” o fãcea şi
mai interesantã. Pe atunci era o raritate ca o fatã sã vorbeascã la tribunã.
-,,Am sã vã spun şi eu ceva, zise fata, cu siguranţã în vocea ca
pietricelele cãzute pe caldarâm. Dar mai întâi vã spun cine sunt”.
-,,Sã auzim, s-auzim”.
-,,Mã cheamã Victoriţa”.
-,,Trãiascã Victoria noastrã”, întrerupse o voce.
-,,Victoria Folea de la Viştea de Sus99. Tatãl meu a fost socialistul
Constantin Folea, care explica oamenilor care este cauza marii sãrãcii, a
nedreptãţilor, a rãzboiului şi a tuturor relelor. Între anii ’14-’16 plecase în
România. Acolo a fost întemniţat, bãtut, apoi expulzat. Când a venit armata
românã şi apoi s-a retras sub apãsarea puhoiului austro-german, ungurii l-au
arestat cã ar fi avut legãturi cu armata românã. El însã nu vorbise decât
soldaţilor şi un plutonier îl acuzã cã a vorbit şi cu soldaţii maghiari şi nemţi.
99

Viştea de Sus, judeţul Braşov.
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L-a pârât cã e socialist şi cã poartã barbã ca sã semene cu Marx100. Un
cãpitan ungur despre care se spune cã e moşier, l-a împuşcat, pentru cã tata
ar fi spus cã rãzboiul a fãcut multe rele, dar a fãcut şi una bunã, cã va
desfiinţa moşiile şi pe nobili îi va trimite la lucru. Ţãranii vor stãpâni
pãmântul”.
-,,Bine ar fi. Jos nobilii, jos boierii”, strigau.
-,,Soldaţii nu au voit sã tragã în el şi cãpitanul Parajdi l-a împuşcat
cu revolverul sãu”, spunea fata emoţionatã.
-,,Mizerabil cãlau”, strigã o voce.
-,,Vedeţi dar cã nobilii sunt ca şi boierii, parcã i-ar fi fãcut aceeaşi
mamã”.
-,,Pe nobili i-am izgonit”, întrerupse cineva.
-,,Atunci sã ne unim cu poporul român, nu cu boierii”.
-,,Jos boierii”, rãspunserã mai multe voci.
-,,Faceţi loc, faceţi loc”, strigã un aranjator, cu panglica tricolorã pe
braţ, cã vine un car cu rãniţi.
Oamenii se strângeau, se înghesuiau. Carul se opri. În cãruţa trasã de
doi cai slabi, mânaţi de un bãtrân cu barba nerasã, lumea putea vedea patru
oameni culcaţi, doi cu capul înainte, doi invers. Erau pansaţi, cu cârpe
însângerate.
-,,De unde îi aduci, moşule?”, întrebau.
-,,De la Teiuş101, sunt delegaţi la adunare, iau împuşcat la Teiuş. Mi
i-au pus în cãruţã sã-i aduc”.
-,,Mai trãiesc?”.
-,,Cred cã da, au fost pansaţi la Teiuş”.
-,,Cine i-a împuşcat?”.
-,,Cãtanele aduse de la castelul contelui. Trenul plin de delegaţi
staţiona în garã. Unul a scos steagul pe fereastra vagonului, alţii cântau şi
deodatã un ofiţer strigã: Tüzelj rajuk (Trageţi foc în ei) şi s-ar fi auzit salve
de puşcã, apoi vaiete în tren”
-,,Am oprit cãruţa, cã mi-au adus patru oameni împuşcaţi, mi i-au
pus în cãruţã ca sã-i aduc aici”.
-,,Asasinii, bandiţii!”, se auzeau strigãte.
100

Karl Heinrich Marx (1818-1883): economist, sociolog, filosof, istoric german, fondator
al socialismului ştiinţific, teoretician al mişcãrii muncitoreşti europene, autor al celebrului
Manifest al PartiduluI Comunist, publicat în anul 1848. A se vedea: Heinrich Gemkow,
Gheorghe Badrus, Elena Luminiţa Andrei, Alice Toader, Viaţa noastrã: o biografie a lui
Karl Marx şi Friedrich Engels, Bucureşti, Editura Politicã, 1983.
101
Teiuş, judeţul Alba.
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-,,Hai cu ei la spital”, spune aranjatorul.
Medicul constatã cã unul dintre rãniţi e mort.
S-a putut afla cã mortul se numea Ion Arion102 şi a fost împuşcat de
garda de oţel a cãpitanului Vitez Vesz Zoltan.
Ion Arion a fost declarat mort al naţiunii şi a fost înmormântat a
doua zi cu onoruri în cetatea Alba-Iulia103.
Adunarea Naţionalã se transformase în adunare de protest. Oratori
ieşiţi din mulţime au veştejit pe ucigaşi.
-,,Nobilii încep sã iasã la suprafaţã şi se dedau la crime odioase,
strigã Demeter Pop, care se urcase la tribunã. Asasinul este
Aranysazkantyus Vitez Vesz Zoltan, trimis al contelui Kemeny din
Galda”104.
-,,Daţi-i şi lui cuvântul, strigã Traian, arãtând un om negricios cu
haine ponosite, este administratorul ,,Adevãrului”, oficiosul Consiliului
Naţional Român Central, e tovarãşul Teodor Moga”.
-,,S-auzim, s-auzim, strigã mulţimea”.
-,,Vin de la Arad”, începu Teodor Moga. ,,Am venit pe la Brad105, pe
drumul lui Horea şi a lui Crişan106. La Abrud107 am întâlnit pe omul acesta
(şi arãtã pe muncitorul Draia de la Beliş)108. El nu poate vorbi cã este şi
acum zguduit, de friguri, de febra grozãviilor vãzute. Într-o noapte din
sãptãmâna asta au luat foc joagãrul şi magazia întreprinderii forestiere din
Ioan Arion (stegarul Ioan Arion): delegat din partea comunei Iara (astãzi în judeţul Cluj)
sã poarte tricolorul la Marea Adunare Naţionalã de la Alba-Iulia, ucis în gara Teiuş,
declarat ,,martir al naţiunii române” de cãtre liderii politici prezenţi la adunare. A se vedea:
Ioan Pleşa, ,,Stegarul Arion-martir al Marii Uniri”, în Apulum, numãr XXXIII, 1996, pp.
161-169.
103
Trupul neînsufleţit al stegarului Ioan Arion a fost depus în biserica din Maieri, iar la 2
decembrie 1918 a fost înhumat în cimitirul din oraşul Alba-Iulia, la înmormântare
participând şi luând cuvântul generalul Leonte (delegat al armatei române la Marea
Adunare Naţionalã de la Alba-Iulia), Vasile Goldiş, protopopul greco-catolic Vasile Urzicã
(membru al Consiliului Naţional Român din Alba-Iulia) şi preotul bisericii din Maieri,
Florian Rusan. A se vedea: Mihai-Octavian Groza, Documente privind activitatea
Consiliului Naţional Român din Alba-Iulia, Sebeş, Editura Emma Books, 2012, p. 113.
104
Astãzi Galda de Jos, judeţul Alba.
105
Brad, judeţul Hunedoara.
106
Crişan (Marcu Giurgiu): militar în armata austriacă, unul dintre liderii răscoalei ţărăneşti
din 1784 din Munţii Apuseni, organizatorul cetelor de ţărani răsculaţi. A se vedea:
Enciclopedia României, consultată online pe site-ul www.enciclopediaromaniei.ro, la data
de 15 martie 2016.
107
Abrud, judeţul Alba.
108
Beliş, judeţul Cluj.
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Beliş, proprietatea baronului Urmanczy Nandor, care avea garda personalã
compusã din elemente dubioase. Aceastã gardã a nãvãlit în sat, a pãtruns în
casele muncitorilor, i-a ridicat din pat, i-a dus câte patru inşi şi i-au aruncat
în vâlvãtaia flãcãrilor. Oamenii nu se mai puteau salva cã erau cuprinşi de
flãcãri şi ardeau ca fãcliile. Au adus apoi alţi patru, apoi alţi patru, de zece
ori câte patru. În total patruzeci de muncitori au fost arşi de vii. Numai
puţini au prins de veste şi au fugit desculţi şi goi în pãdure, ascunzându-se
de ucigaşi. Patruzeci de oameni au ars de vii pe rugul de la Beliş109. Din
aceştia nici unul n-a mai scãpat cu viaţã. Familiile alarmate au alergat sã
vadã ce este, ce s-a întâmplat şi au vãzut cu groazã pe ai lor arzând în foc.
Unii mai trãiau. Femeile şi copiii înnebuniţi de groazã au fugit pe unde au
putut, cãci erau ameninţaţi sã fie aruncaţi în foc şi ei. Acum auzii cã alt
nobil a împuşcat pe delegaţi la Teiuş. Iatã cã nobilii au început sã scoatã
capul din ascunzişurile lor ca sã ne prãpãdeascã pe toţi. Cred cã nu e
momentul sã ne mai gândim dacã ne unim cu condiţiuni sau fãrã condiţiuni.
Propun sã hotãrâm cã spargem frontiera din Carpaţi şi sã o mutãm la Tisa cu
riscul de a muri în aceastã operaţie. Odatã unit poporul român va lua lupta şi
cu boierii români şi cu rãmãşiţele nobililor unguri”.
-,,Jos cu ei, jos cu ei”, striga mulţimea.
-,,Votãm unirea fãrã condiţiuni”.
Şi începurã sã se formeze coloane demonstrative cu drapele tricolore
şi roşii.
-,,Trãiascã Unirea!”, strigau.

În acest timp, sala în care se decreta unirea vuia de aplauzele
mulţimii.

La sfârşitul Primului Război Mondial, din ordinul contelui Urmanczy, căpitanul Antal
Dietrich, fost ofiţer al armatei austro-ungare, organizează o expediţie de pedepsire a
locuitorilor satului Beliş (proprietate a familiei Urmanczy), care devastaseră depozitele de
cherestea ale nobilului maghiar. După incendierea satului, trupele mercenare au jefuit şi
batjocorit cadavrele, 25 dintre acestea fiind aruncate în foc. La faţa locului s-a deplasat o
comisie mixtă, formată din reprezentanţi ai Consiliului Naţional Român Central şi
Consiliului Naţional Maghiar. În acelaşi timp se derulau şi tratativele de la Arad, acest
moment constituind unul dintre motivele eşuării acestora. A se vedea: Aurel Gociman,
Măcelul de la Beliş din 1918: 45 moţi împuşcaţi şi arşi de unguri, Bucureşti, Tipografia
„Universul”, 1932; Idem, Măcelul de la Beliş din 1918, Cluj-Napoca, Editura Clusium,
1995.
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-,,Acum slobozeşte Doamne pe robul tãu, cã ochii lui vãzut-au
mântuirea”110, declara Gheorghe Pop de Bãseşti111, preşedintele Adunãrii
Naţionale112.
-,,Poporul român dintre Carpaţi, Dunãre şi Tisa, eliberat de sub jugul
nobililor unguri declara în mod sãrbãtoresc sã se uneascã pe veci cu patria
mamã, cu România”, declarã Iuliu Maniu113, raportorul ordinii de zi a
Adunãrii Naţionale.
-,,Muncitorimea din Transilvania, Banat şi Crişana, declarã azi în
mod sãrbãtoresc, cã desfãcându-se de ţara ungureascã, se declarã
independentã şi unindu-se cu România, va forma o floare separatã în
buchetul internaţionalei proletare”114, declarã Iosif Jumanca.
-,,Vã rog sã ascultaţi proiectul de rezoluţie redactat de Consiliul
Naţional Român Central şi sã-l votaţi, care prin votul dumneavoastrã
îndeplineşte un act istoric”, declarã profesorul Vasile Goldiş.
Rezoluţia
Adunarea Naţionalã decreteazã unirea Transilvaniei, Banatului,
Crişanei şi Maramureşului cu România.
110

Sfânta Evanghelie dupã Luca, capitolul 2, versetele 29-30.
George Pop de Bãseşti (1835-1919): avocat, om politic român, deputat în parlamentul de
la Budapesta, lider al mişcãrii memorandiste, preşedinte al Partidului Naţional Român din
Transilvania, preşedinte al Marii Adunãri Naţionale de la Alba-Iulia. A se vedea: Ioan
Georgescu, George Pop de Bãseşti: 60 de ani din luptele naţionale ale românilor
transilvãneni, ediţia a II-a, Cluj-Napoca, Editura Societãţii Culturale Pro Maramureş
,,Dragoş Vodã”, 2013.
112
Secondat de episcopii Ioan I. Papp şi Demetriu Radu, de vicepreşedinţii Ştefan CicioPop, Teodor Mihali şi Ion Flueraş şi de notarii Alexandru Fodor, Sever Miclea, Caius
Brediceanu, Silviu Dragomir, Victor Deleu, Iosif Ciser, Ionel Pop şi George Crişan. A se
vedea: Vasile Vesa, ,,Unirea Transilvaniei cu România”, în Istoria Transilvaniei, volum III
(de la 1711 pânã la 1918), volum coordonat de Ioan-Aurel Pop, Thomas Nägler, Magyari
András, Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, 2008, p. 620.
113
Iuliu Maniu (1873-1953): avocat, om politic român, deputat în parlamentul de la
Budapesta, ofiţer de artilerie în timpul Primului Rãzboi Mondial, fondator şi reprezentant
politic al Senatului Militar Român Central al Ofiţerilor şi Soldaţilor Români din Viena,
preşedinte al Consiliului Dirigent, ministru, prim-ministru în mai multe rânduri, preşedinte
al Partidului Naţional-Ţãrãnesc, membru de onoare al Academiei Române, victimã a
regimului comunist. A se vedea: Ioan Scurtu, Iuliu Maniu. Activitatea politicã, Bucureşti,
Editura Enciclopedicã, 1995; Apostol Stan, Iuliu Maniu: naţionalism şi democraţie.
Biografia unui mare român, Bucureşti, Editura Saeculum, 1997.
114
Internaţionala a II-a Socialistã.
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Rezervã autonomie provizorie acestor teritorii pânã la întrunirea
constituantei aleasã pe baza votului universal, care va hotãrâ forma noului
stat.
La alcãtuirea noului stat român se proclamã ca principii
fundamentale: deplina libertate naţionalã pentru toate popoarele; egala
îndreptãţire şi libertate autonomã pentru toate confesiunile din stat; vot
universal obştesc, egal, direct şi secret, pe comune, pentru ambele sexe la 21
de ani; deplina libertate de presã, de asociere şi de întrunire şi libera
propagandã a tuturor gândirilor omeneşti; reforma agrarã radicalã;
muncitorimii industriale i se acordã drepturi cum au muncitorii din cele mai
avansate state.
Sã se înfiinţeze Societatea Naţiunilor115, ca dreptatea şi libertatea sã
fie asigurate pentru toate statele mici şi mari, iar rãzboiul sã fie eliminat ca
mijloc de reglementare a raporturilor internaţionale.
Aduce salut celorlalte naţiuni surori eliberate de sub împãrãţia
habsburgicã.
Aduce închinare morţilor de rãzboi.
Adunarea Naţionalã hotãrãşte alegerea unui Sfat Naţional compus
din 250 deputaţi, care va prelua conducerea Ardealului autonom.
Adunarea Naţionalã voteazã rezoluţia cu o însufleţire de nedescris.
Apoi alege deputaţii Marelui Sfat Naţional.
Ca încheiere, preşedintele Gheorghe Pop de Bãseşti declarã unirea
decretatã şi indisolubilã.

Societatea Naţiunilor (sau Liga Naţiunilor) a fost o organizaţie creatã în urma
Conferinţei de Pace de la Paris (ideea unei astfel de organizaţii fiind lansatã odatã cu
celebrele puncte wilsoniene), prima de acest fel, având ca principal obiectiv menţinerea
pãcii mondiale. Şi-a început activitatea în ianuarie 1920, având o structurã compusã dintr-o
adunare generalã (care se întrunea o datã pe an, la Geneva, în cadrul ei, fiecare stat având
drept de vot), un consiliu (alcãtuit iniţial din cinci membrii permanenţi şi patru membrii
provizorii aleşi de adunarea generalã, acesta stabilind în cazul unui conflict cine este
agresorul şi preconizând eventualele sancţiuni), un secretariat general (condus de un
secretar general permanent, care pregãtea documentele şi rapoartele pentru adunarea
generalã şi pentru consiliu), o curte permanentã de justiţie (cu sediul la Haga, care judeca
diferendele cu caracter internaţional supuse ei de pãrţile în litigiu, formatã din 21 de
magistraţi, aleşi din toate naţiunile, numiţi pe o perioadã de nouã ani, reeligibili), precum şi
dintr-o serie de organizaţii specializate: Biroul Internaţional al Muncii, Banca
Reglementãrilor Internaţionale, Centrul Internaţional de Cooperare Intelectualã etc. A se
vedea: Ruth Henig, The League of Nations (the peace conferences of 1919-1923 and their
aftermath), London, Haus Publishing, 2010.
115
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Dupã votare unii nãvãlesc din salã, o pleiadã de oratori având în
mânã câte o copie a rezoluţiei votate. Se duceau la tribunele din cetate şi din
oraş şi spuneau mulţimii care aştepta cu nerãbdare.
Adunarea Naţionalã compusã din crema delegaţilor a hotãrât unirea
cu România şi a votat urmãtoarea rezoluţie, care este legea legilor.
Apoi în cuvinte rãspicate citeau rezoluţia.
Mulţimea asculta cu atenţia încordatã.
Dupã terminarea citirii, aplauzele au explodat ca trãsnetele, urmate
de aclamaţii delirante, încheiate cu cântece care fãceau sã clocoteascã
oraşul.
Mulţimea s-a format în coloane cu drapele tricolore şi roşii
manifestându-şi opinia şi bucuria.
Un grup de cãrturari priveau mulţimea de manifestanţi. Printre ei se
afla un personaj care pãrea a nu face parte dintre cãrturarii din partea
locului. Era un om înalt cu faţa rasã, cu ochii ageri care aruncau sãgeţi de
sub chipiul lucitor de piele maro. Purta o pelerinã tot maro, care mai curând
pãrea un palton de piele. Era încins cu un cordon şi la gât avea atârnat un
aparat de fotografiat, rar vãzut prin pãrţile acestea. Discuta în limba francezã
cu Emil Isac, care-l însoţea. Se vedea cã priveliştea îl interesa, cãci fãcea
fotografii cu micul sãu aparat. Voia sã eternizeze aspectele care formau
cadrul evenimentului istoric.
-,,Ce scrie în placarda aia?”, întrebã el în limba francezã pe
însoţitorul sãu.
-,,Trãiascã libertatea! Trãiascã unirea!”, explicã cel întrebat.
Strãinul notã într-un carneţel de culoare verde.
-,,E un ziarist francez”, şopti un intelectual celor doi inşi de lângã el.
-,,Cum a ajuns aici?”.
-,,Fãcea parte din grupul reporterilor de rãzboi de la cartierul
generalului francez Franchet d’Eespery”116, rãspunse celãlalt.
Luois Félix Marie François Franchet d’Espèrey (1856-1942): militar francez, absolvent
al şcolii militare de la Saint-Cyr şi al Şcolii Superioare de Rãzboi din Paris, combatant în
armata francezã în timpul luptelor din coloniile franceze şi în timpul rãscoalei boxerilor din
China, numit în 1914 comandant al forţelor militare de la Lille, succesor al generalului
Lanrezac la comanda Armatei a V-a, care a jucat un rol important în victoria de pe râul
Marna, comandant-şef al Armatei de Est, al Armatei de Nord şi al trupelor aliate din
Balcani, semnatar al convenţiei de armistiţiu cu Ungaria, mareşal al Franţei, inspector
general al trupelor franceze din nordul Africii, membru al Academiei Franceze. A se vedea:
Ian V. Hogg, Dicţionarul Primului Rãzboi Mondial, traducere din limba englezã de Diana
Şipu, Bucureşti, Editura Niculescu, 2007, pp. 75-76; Doru Dumitrescu, Mihai Manea,
116
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-,,Da, se poate, o fi venit de la Salonic cu Franchet d’Eespery”, intrã
al treilea.
-,,Va scrie în ziarele franceze arãtând cum a decurs manifestaţia”,
observã primul.
-,,Uite cã face şi fotografii. Reportajul sãu va fi documentar”.
Strãinul privea cu interes coloanele de manifestanţi. Atenţia i-o
atrase un drapel roşu care purta o panglicã tricolorã.
-,,Ce înseamnã tricolorul în vârful drapelului roşu?”, întrebã
reporterul pe Emil Isac.
-,,Sã-l întrebãm pe stegar, el trebuie sã ştie de ce l-a pus”, fu
rãspunsul.
-,,Tovarãşe Drãghici, strigã el, tovarãşul ziarist vrea sã ştie de ce ai
arborat tricolorul în vârful drapelului roşu?”.
-,,Pentru cã drapelul roşu înseamnã cã vrem dreptate socialã, iar
tricolorul înseamnã cã aceasta o vrem prin unirea cu România”, rãspunse
stegarul.
-,,Scurt şi cuprinzãtor”, observã reporterul şi îşi notã în carnet
cuvintele traduse de Emil Isac, dupã ce fotografie grupul de manifestanţi cu
drapelul în chestie.
Era delegaţia minerilor de la salinele din Ocna Mureş.
-,,Câţi delegaţi muncitori aveţi la adunare?”, întrebã ziaristul.
-,,Muncitorii mineri din Transilvania, Banat şi Maramureş au trimis
patru mii de delegaţi, iar centrele industriale din aceste teritorii au trimis trei
mii. În total clasa muncitoare are şapte mii de delegaţi la Adunarea
Naţionalã”, explicã Isac.
-,,La cât apreciaţi toţi delegaţii participanţi?”.
-,,La o sutã treizeci, o sutã patruzeci de mii de oameni”, rãspunse el.
-,,Care sunt oraşele periferice spre apus, ale teritoriilor locuite de
români, care au reprezentanţi muncitori aici?”, mai întrebã ziaristul.
-,,Sighetul Maramureşului, Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Arad,
Timişoara, Reşiţa, Oraviţa117, Biserica Albã”118.
-,,Aş putea cunoaşte numele conducãtorilor delegaţilor din aceste
centre?”.
-,,Traiane, strigã Isac, tu ai lista delegaţilor muncitori, rãspunde la
întrebarea tovarãşului ziarist”.
Mirela Popescu, Mica enciclopedie a Marelui Rãzboi (1914-1918), Bucureşti, Editura
Corint Educaţional, 2014, pp. 10-11.
117
Oraviţa, judeţul Caraş-Severin.
118
Biserica Albã, districtul Banatul de Sud din Voivodina, Serbia.
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-,,De la Biserica Albã e Carolina Berbantea, de la Oraviţa Ştefan
Poenaru, de la Anina119 Anton Pernersdorfer, de la Timişoara Traian Novac
şi Sava Damian Strengaru, de la Arad Ion Munteanu şi Ion Clopoţel 120, de la
Oradea Eleonora Lemenyi-Rozvan şi Ioan Pelle, de la Chişineu-Criş121,
Sîntana122, Ion Budeanu, de la Careii Mari123 Nicolae Hosu, de la Şimleul
Silvaniei124, Petre Borzescu, de la Satu Mare, Miron Dascãl, de la Sighet
Simion Bercovici, de la Baia Mare Iosif Klein, de la…”.
-,,Mercy suficiente”, spuse ziaristul, apoi scoase din servietã harta
Austro-Ungariei şi cu ajutorul lui Emil Isac urmãri şi sublinie localitãţile
dictate.

Câteva zile mai târziu, Emil Isac primi ziarul parizian care publicase
pe prima paginã reportajul cu Alba-Iulia, având în mijloc clişeul cu
demonstraţia muncitorilor mineri.

Anina, judeţul Caraş-Severin.
Ion Clopoţel (1892-1986): ziarist, militant politic român, membru al secţiei române a
Partidului Social-Democrat din Ungaria, membru al Consiliului Naţional Român Central,
membru fondator şi preşedinte al Sindicatului Presei Române din Ardeal şi Banat, redactor
al ziarului ,,Patria” din Cluj, editor al revistei ,,Societatea de mâine”, iniţiator al anchetelor
sociale ca gen publicistic în România. A se vedea: Andrei Negru, Ion Clopoţel. Studiu
monografic, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2003; Idem, Ion Clopoţel şi ,,Societatea de
mâine”, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2009.
121
Chişineu-Criş, judeţul Arad.
122
Sântana, judeţul Arad.
123
Astãzi Carei, judeţul Satu Mare.
124
Şimleul Silvaniei, judeţul Sãlaj.
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File din istoria administraţiei arădene (2000-2001)
Aradul şi oraşe de 5 Stele
Marian Gherghe,
Primăria Municipiului Arad
Mangementul conglomeratelor urbane presupune cu necesitate
abordarea unui tip de administrare care să utilizeze din plin analiza Pareto.
Ceea ce înseamnă ca administraţia trebuie să obţină cu costuri reduse (20%)
eficientă maximă (80%).
Pornind de la aceasta prezumţie, în luna mai a anului 2000,
Ambasada SUA la Bucureşti prin două agenţii americane USAID (United
States Agency for International Development) şi IRIS (The Center for
Institutional Reform and the Informal Sector), în parteneriat cu Guvernul
României, elabora un studiu („Reglementările şi birocraţia în România”),
care releva faptul că în România, IMM-urile erau nevoite să respecte o
multitudine de proceduri birocratice şi să-şi desfăşoare activitatea într-un
mediu juridic confuz şi covârşitor.
Costurile măsurate în timp şi în bani necesare pentru respectarea
acestor proceduri erau extrem de împovărătoare pentru IMM-uri. Spre
exemplu, la nivelul anului 1999, o companie „tipica” din România trebuia să
obţină între 23 şi 29 de aprobări, autorizaţii, licenţe şi permise de la diverse
ministere şi agenţii locale. Pentru a completa formularele necesare obţinerii
acestor avize erau necesare între 49 şi 102 zile lucrătoare. Pentru obţinerea
aprobărilor, mai trebuia se aştepte încă 49 – 102 zile lucrătoare.
Plecând de la acest studiu, Ambasada SUA la Bucureşti, prin USAID
şi IRIS, a lansat programul „Oraşe de 5 stele” care consta în realizarea a
cinci paşi importanţi spre o administraţie flexibila, apropiata de contribuabil.

uri;

Cei cinci paşi au fost:
1. Prima Stea: Eliminarea autorizaţiei de funcţionare pentru IMM-

2. A doua Stea: Reducerea duratei de obţinere a avizelor locale;
3. A treia Stea: Sporirea transparenţei în procesul de obţinere a
avizelor locale;
4. A patra Stea: Reducerea duratei procesului privind obţinerea
autorizaţiei de construcţie;
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5. A cincia Stea: Crearea unui ansamblu de clădiri şi terenuri
disponibile aflate în proprietatea şi administrarea oraşelor pentru
oportunităţi de afaceri; Crearea unui inventar al terenurilor şi clădirilor
aflate în vânzare; Desfăşurarea a cel puţin o audiere publică pentru
mediatizarea conţinutului inventarului.
Fidelă programului politic care a adus-o la conducerea Primăriei
Municipiului Arad, echipa de atunci a administraţiei locale, în frunte cu
primarul Dorel Popa, un apropiat al principiilor de guvernământ americane,
a decis să achieseze la ideile proiectului iniţiat de Ambasada SUA, intrând
în parteneriat cu Camera de Comerţ şi Industrie a Jud. Arad (CCIA),
alăturându-se celorlalte mari oraşe ale ţării care au acceptat provocarea unui
management flexibil pus la dispoziţia cetăţeanului. Astfel, Aradul s-a trezit
în competiţie cu Iaşul, Craiova, Timişoara pentru titlul de „Oraşe de 5
Stele”.
Provocarea a fost cu atât mai mare, cu cât a presupus realizarea unui
parteneriat între instituţii locale ( ex. CCIA, Primărie, diverşi avizatori), dar
şi o modificare a legislaţiei corelative.
Trebuie spus ca demersul nu era unul uşor, având în vedere contextul
politic, neintegrarea României în structurile euro-atlantice şi volatilitatea
cadrului legislativ. Dar pentru ca pană la urmă menirea autorităţii publice
rămâne aceea de slujire a intereselor comunităţii, administraţia locală a
purces la drum. Proiectul „Orase de 5 Stele” era unul contracronometru,
autoritatea locală care reuşea să parcurgă prima cei cinci paşi în timpul
alocat primea titlul mult râvnit.
Trebuie precizat că în contextul legislativ şi politic dat, demersul nu
era unul facil, pentru ca pe lângă voinţa politică, trebuia şi o modificare de
mentalitate care presupunea să priveşti comerciantul ca pe partener şi
contribuabil onest la dezvoltarea urbei.
Fiecare „stea” obţinută a presupus urmărirea şi realizarea unor paşi
concreţi pentru a parcurge fiecare etapa:
- reducerea volumului de documente necesare pentru obţinerea
avizelor care stau la baza obţinerii autorizaţiei de funcţionare;
- reducerea timpilor de aşteptare după avizele depuse la societăţile locale de
canalizare, apă, energie termică, salubritate;
- creşterea transparenţei şedinţelor consiliilor locale;
- desfăşurarea de audieri şi întâlniri publice;
- reducerea duratei şi a etapelor în procesul de obţinere a autorizaţiei de
construcţie la maximum 30 de zile;
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- depunerea actelor pentru obţinerea autorizaţiei de construcţii la un singur
ghişeu etc.
Primăria Municipiului Arad, a plecat la drum în această aventură cu
convingerea ca toate aceste „stele” nu reprezintă altceva decât un demers
normal într-o societate care se doreşte cu adevărat modernă.
Programul s-a derulat pe perioada a cinci luni: august 2000 –
ianuarie 2001, iar pe măsură ce administraţiile locale îndeplineau criteriile
unei „stele”, raportau la IRIS realizările, iar în urma monitorizării obţineau
steaua/stelele respective.
A fost perioada în care pentru prima dată în administraţia locală
arădeană de după Revoluţie s-a implementat conceptul de „Birou de
informare pentru cetăţean”, care a dus la cristalizarea ideii de „Centru de
Informare Cetăţenească”, un fel de ghişeu unde orice tip de problemă, de
doleanţă sau de petiţie se putea clarifica.
În acest fel s-a făcut primul pas în realizarea conceptului de Acord
Unic, adică a includerii într-o structură unică a tuturor avizatorilor pentru a
uşura astfel modalitatea de depunere a documentaţiilor pentru obţinerea
avizelor necesare obţinerii autorizaţiei de construire, precum şi pentru
scurtarea timpului necesar pentru emiterea acestor avize.
Considerăm că implementarea acestui tip de acord a fost un pas
înainte în managementul administrativ, unul care venea clar în întâmpinarea
problemelor cetăţeanului şi spre rezolvarea acestora. In urma implementării
acestui pas din program, Primăria Municipiului Arad a ajuns în acea
perioada sa elibereze autorizaţiile de construire şi în 10 zile de la depunerea
completa a documentaţiei.
Este adevărat, modificările peisajului administrativ din Romania au
făcut ca etapele proiectului „ORASE DE 5 STELE” să devină caduce în
anul de gratie 2016. Astăzi nu mai exista procedura acordului unic,
societăţile comerciale nu mai parcurg procedura de autorizare de funcţionare
la Registrul Comerţului, ci prin noua legislaţie, o parcurg la Primărie, de
multe ori ea fiind stufoasă şi greoaie şi chiar împovărătoare pentru agenţii
economici.
Aşadar, programul Guvernului SUA urmărea îmbunătăţirea mediului
de afaceri, cu precădere pentru întreprinderile mici şi mijlocii, pentru ca
aceste firme să se poată înregistra şi să poată funcţiona rapid în peisajul
urban romanesc.
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Biserica și Şcoala. Societatea.
Etnografia
Fenomenul Falsificărilor în Ţara Românească
în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea şi prima jumătate
a secolului al XIX-lea
Mirela Pachiţa
Serviciul Judeţean Arad al Arhivelor Naţionale
O categorie a înşelăciunii şi furtului, falsul, de orice natură ar fi
acesta, era practicat, de obicei, de indivizi ce făceau parte din anumite
categorii sociale şi care aveau o anumită pregătire. Totodată, respectivele
persoane trebuiau să fie înzestrate cu anumite însuşiri, am putea spune, care
le erau de folos în obţinerea succesului în practicarea „ocupaţiei” lor. Era
necesar ca acestea să fie în diferite funcţii ale administraţiei, sau să aibă
contact cu persoane influente care să le mijlocească „tranzacţia” sau
operarea faptei.
În termeni juridici de specialitate falsificarea, este definită ca fiind
„acţiunea de denaturare a adevărului. Aceasta se poate efectua prin orice
mijloace susceptibile de a produce o contrafacere a unui lucru, semn sau
înscris ori o alterare, în forma sau substanţa sa”1. Este necesar să precizăm
că ne vom ocupa, în special, de falsurile de înscrisuri şi cele de monede.
Falsul a fost practicat frecvent încă din vechime, în înscrisuri publice
sau private. În perioada feudală se falsificau mai ales documente privitoare
la stăpânirea pământului. Avea drept sinonime: „vicleşug”, „înşelăciune”,
„meşteşug”, „plastografie”. Denumirea de „plastografie” a fost introdusă în
a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, şi timp de un secol s-a menţinut
alături de celelalte 2. Chiar textele legiuirilor vechi explică noţiunea de
plastografi. Pentru a da un exemplu, vom apela la Legiuirea Caragea,
George Antoniu, C-tin Bulai, Gh. Chivulescu, Dicţionar Juridic Penal, Bucureşti, Editura
Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1976, p. 114.
2
Ovid Sachelarie, Nicolae Stoicescu, Instituţii feudale din Ţările Române. Dicţionar,
Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1988, p. 190.
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aceasta îi descrie ca pe nişte persoane care săvârşesc „scrisori mincinoase,
sau de tot sau în parte. De tot mincinoase scrisori sânt, în câte peceţile sau
iscăliturile sunt mincinoase. În parte mincinoase sânt, în câte cuvântul celor
scrise sau împreunarea slovelor sau slovele sau numerile sau veleatu sau
luna sau zioa sânt drese şi în locul lor scrise altele” 3.
Ne este cunoscut tuturor că, din totdeauna, autorii şi beneficiarii
falsurilor de documente au urmărit obţinerea de diverse bunuri, privilegii
sau, de ce nu, chiar bani. În acest studiu vom analiza câteva idei principale
în ceea ce priveşte plastografia şi falsul, în general. Este important de
urmărit persoanele care se îndeletniceau cu astfel de ocupaţii, natura
împrejurărilor care le conduceau la astfel de gesturi, scopul spre care tindeau
şi chiar modalitatea de realizare a falsului.
În primul rând trebuie să precizăm că falsul era întrebuinţat uneori şi
în desfăşurarea unor procese, fiind prezentate dovezi falsificate, cu scopul
de a aduce câştig de cauză uneia dintre părţile implicate într-o anumită
pricină. Într-un raport trimis lui Alexandru Ipsilanti, în 7 martie 1778, de
către veliţii boieri se arată că Dinu mătăsaru l-ar fi învinuit pe un om al său
Dumitraşcu din Craiova că i-ar fi furat marfa, astfel, învinuitul a ajuns la
închisoare. Dar în urma cercetărilor s-a descoperit că numitul Dinu mătăsaru
a adus „dovezi false, plăsmuite şi iscălite de el”. Urmând să fie pedepsit
conform legii, însă era cerută clemenţă domnului, în judecarea vinovatului 4.
Se întâmpla ca în procese să fie aduse documente false pentru a
aduce câştig de cauză în anumite situaţii. Unul dintre aceste cazuri este şi
pricina dintre Ştefan Crăsnaru şi Preda Pârâianu pentru moşia Cornetu.
Crăsnaru, după judecăţi anterioare la Departamentul al doilea cu Pârâianu,
se rejudecă la Divan, unde i se va recunoaşte dreptatea, deoarece Pârâianu a
fost găsit vinovat că a adus în instanţă „zapise mincinoase” 5.
Pământul a constituit în toate timpurile o permanentă sursă de
neînţelegeri între oameni. Nu de puţine ori se judecau pentru posesia unor
teritorii. Bineînţeles că pentru a câştiga proprietatea asupra pământului, nu
rar se recurgea la falsuri, chiar dacă pedepsele erau dintre cele mai aspre. La
20 iunie 1776, Departamentul al doilea arăta prin anafora că Ion Traistă şi
alţi rumâni din Bârseşti, judeţul Argeş, revendicau de la feciorii lui Preda
Uescul moşia Bârseşti. Însă, cererea acestora a fost respinsă deoarece s-au
*** Legiuirea Caragea, Ediţie critică, Bucureşti, Editura Academiei Republicii Populare
Române, 1955, p. 146.
4
*** Acte judiciare din Ţara Românească (1775-1781), Bucureşti, Editura Academiei
Republicii Socialiste România, 1973. p. 561.
5
Ibidem, p. 310.
3

354

găsit drept false dovezile reclamanţilor. Ca atare, domnul a poruncit să fie
făcută cercetare în acest caz, şi apoi falsificatorii să fie pedepsiţi. „[...]
pentru vina ce au făcut pârâşii, dă au făcut carte domnească plasti, care şi
înşine domnia mea o văzum şi o cunoscum dă mincinoasă, fiindcă ei tot
tăgăduiesc, avem a face cercetare ca să dovedim pe cel vinovat” 6.
La încheierea actelor de vânzare se găseau uneori persoane, cărora
am putea să le spunem „intermediari”, care efectuau propriu-zis operaţiunea
de vânzare în numele altcuiva. Aceştia înşelau, astfel, ambele părţi atât pe
cumpărător cât şi pe cel în numele căruia se realizase vânzarea. În aceeaşi
situaţie au fost şi protagoniştii unei pricini din anul 1840, judecată la Înaltul
Divan. Este vorba despre procesul dintre Lefter Popa Ioan şi Murati Serapiv
Armeanul, amândoi din Brăila, pentru falsificarea unui act de vânzare. În
urma cercetării procurorului Înaltului Divan a reieşit următoarea dovadă:
plastografierea actului de vânzare „s-au făcut ca din partea unui Dimitrie în
paguba lui Murati Serapiv Armeanul” 7.
Cele mai multe înscrisuri falsificate în perioada la care ne referim
erau zapisurile. Într-un raport al procurorului Înaltului Divan către Marea
Logofeţie a Dreptăţii este arătată cercetarea pricinii criminaliceşti a lui
Nicolae Chendru, fiul lui Constantin, pentru un zapis de 4.175 lei „bănuit de
neadevăr”. În adeverinţa plăsmuită de Nicolae Chendru „clironomul” era
precizat că: „pentru cele 11 buţi cu vin care era să să vândă tot la cârciumă
au primit de la Nicolae lei 4.157 pentru cumpărarea lor, se înţelege că pentru
acele 11 buţi pentru care se învoiseră a să vinde în cârciumă urma să se fi
făcut numai tocmeală, ci nu răspundere mai dă tot preţul vinului. Din carte
curat să dovedeşte că vinurile au fost ale răposatului popa Ghica şi nu s-au
cumpărat de Nicolae”. În cursul cercetărilor s-a descoperit că „slova şi
iscălitura plăsmuitei adeverinţe se aseamănă cu slova mortului [....]
potrivindu-se cu alte înscrisuri ale mortului, se vede aşternută şi lucrată mai
cu osebită băgare de seamă” 8.
O corespondenţă referitoare la procesul dintre slugerul Barbu
Gănescu şi Ioan Copăcescu din satul Bălteni, judeţul Gorj, pentru falsificare
de zapis, dezvăluie că nu numai banii sau pământul constituiau motive de a
recurge la o „îndreptare” a documentelor, ci şi robii-ţigani. Ioan Copăcescu
„aflându-se vechil din partea acelor Năhueşti al Divanului Criminalicesc din
6

Ibidem, p. 122.
Serviciul Arhive Naţionale Istorice Centrale (în continuare S.A.N.I.C.), Fond Înaltul
Divan (1831-1846), dosar 21/ 1840, f. 3.
8
S.A.N.I.C., Fond Ministerul Justiţiei Penale (1830-1866), dosar 25/ 1833, f. 5.
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Craiova”, era învinuit de „plastografie în pricina dezrobirii unor numiţi
Năhueşti ce să stăpânea de numitul sluger supt numire de robi” 9.
Am precizat că persoanele care realizau falsuri erau de cele mai
multe ori persoane instruite. Bineînţeles că dintre cei care corespund acestei
categorii, cei mai mulţi lucrau în administraţie. Având pe mână o serie de
înscrisuri de valoare, sigur că se putea întâmpla ca din când în când să fie
corupţi de către alte persoane, care aveau drept scop dobândirea unor valori,
funcţii sau scutiri, după caz. Unul dintre aceşti funcţionari a fost şi logofătul
Mihalache Petrescu, care a fost cercetat de către Divanul Judecătoresc, în
octombrie 1831, pentru plastografie. În raportul Marelui Vornic Dinlăuntru
către Divanul Judecătoresc, cu privire la „întocmirea foii de supt
otcârmuitorii plăşii pentru judeţul Romanaţi” între cei aleşi de către Sfatul
Administrativ fusese şi unul Nicolae Melinescu. La trecerea hârtiilor în
registru, Mihalache Petrescu „a meşteşugit plastografie răzând toate hârtiile
cu alegerea şi orânduirea numitului suptotcârmuitor, schimbând porecla lui
Nicolae Melinescu în Nicolae Diamandolu”10. Un alt raport arată că numitul
Diamandolu „a ras împreună cu un tovarăş al său îndemnându-l şi pe
Manolache Petrescu, în vârstă de 23 ani, spunându-i că-i vor da 5 galbeni
împărăteşti”. Diamandolu a adus cu sine şi instrumentele necesare operării
falsului: „un brici i trei feluri de cerneală” 11.
Alţii care practicau escrocheria ca pe o meserie, erau cu adevărat
specializaţi. Dintr-un raport al Divanului către domn, din 5 octombrie 1801,
aflăm mai multe despre unul dintre aceşti „profesionişti” ai înşelăciunii. Un
anume „Vasile sin Mişul Simigiu din Bucureşti [...] cu mijloc şi plastografie
au prădat câţiva ţigani domneşti, înşelându-i, că armaşu s-au schimbat, şi sau orânduit să-i cerceteze şi să-i vătăşească şi cu acest fel de amăgiri au
strâns peste taleri 400” şi multe alte înşelătorii le-a făcut locuitorilor, din
mai multe sate, din judeţul Ilfov 12.
Un dosar de la Ministerul Justiţiei Penale, din 11 septembrie 1838,
scoate la iveală unele nereguli săvârşite chiar de nişte ofiţeri. Astfel,
Grigorie Radoşeanu din judeţul Gorj, fost secretar în anul 1835 la graniţa
Vâlcanului, fiind bănuit pentru plastografierea unor bilete s-a pornit o
anchetă. Din raportul procurorului Înaltului Divan rezultă că „Grigorie
9

S.A.N.I.C., Fond Înaltul Divan (1831-1846), dosar 118/ 1837, f. 11.
S.A.N.I.C., Fond Divanul Judecătoresc- Secţia Criminală (1831-1840), dosar 41/ 1831,
f. 2.
11
Ibidem, f. 7r.- 7v.
12
Vlad Diculescu, Viaţa cotidiană a Ţării Româneşti în Documente (1800-1848), Cluj,
Editura Dacia, 1970, p. 103.
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Radoşeanu, fost secretar din leat 1835, la graniţa Vâlcanului era bănuit că ar
fi plastografiat bileturi mincinoase pă leatul 1836, când au făcut lipsă din
slujba secretariatului graniţei.” În urma cercetărilor, învinuitului i-au fost
ridicate acuzaţiile, din lipsă de dovezi, în schimb, în aceste pricini a fost
găsit vinovat „unter ofiţerul Voicul”, pentru că a dat la trecători bilete cu
semnătura lui Radoşeanu, care i-au rămas din 1835 13.
Şi în secolul al XIX-lea se obişnuia să se falsifice pecetea
domnească. Într-un astfel de caz au fost cercetate mai multe persoane în
pricina lui Constantin fiul lui Dinul Crăiniceanu din satul Crainici, judeţul
Mehedinţi, pentru falsificarea peceţii lui Vodă-Ghica, în anul 1839, între
care şi: Ilie Zervelştain „ovreiu telalu suditu prusienescu” şi Contipiri
Anastasie Lăzărescu. După investigaţii s-a ajuns la concluzia că numitul
Constantin era învinuit că ar fi făcut pecetea domnului „şi a răposatului întru
fericire Domn Grigorie Vodă Ghica, printr-un Ghidal ovreiu pecetaru /ce au
mărit/ pentru plăsmuirea unui sinet domnesc dă neamuri pă numele său”, ce
de-al doilea era acuzat de „bănuiala împărtăşirii la plastografi ce ar fi avut
cu numitul vinovat la facerea acelei peceţi mincinoase”. Şi, cel de-al treilea
„că acel sinet plăzmuit ar fi fost scris de dânsul” 14.
Într-o altă ordine de idei, despărţirea dintre doi soţi conduceau uneori
şi la gesturi disperate din partea bărbatului, pentru a rămâne cu ceva din
averea fostei sale soţii. La un astfel de gest a apelat şi slugerul Dimitrie
Maican, acesta a falsificat foaia de zestre a fostei sale soţii. Plângerea
slugeresei Efrosina sună astfel: „Cunoscută este prea cinstitei prezidenţii
voastre pricina de judecată ce mijloceşte între mine cu fostul meu soţ
slugerul Dimitrie Maican, pentru plastografierea ce au făcut în foaia mea de
zestre [...]”15.
După cum am văzut paleta cazurilor, în ceea ce priveşte falsificarea
înscrisurilor, a fost una extrem de variată, erau acoperite cam toate
segmentele ce ţineau de câştiguri. Iar persoanele care se ocupau cu acest
lucru erau şi ele dintre cele mai diverse, fiecare cu diferite interese, dar care,
în definitiv, toate conduceau tot la ideea de a dobândi valori, indiferent de
natura lor.
Tot din categoria aceasta de înşelăciune face parte şi falsificarea
monedei. Încă din primele legiuiri scrise româneşti, din Îndreptarea Legii a
lui Matei Basarab, spre exemplu, aflăm cum se pedepseau falsificatorii de
13

S.A.N.I.C., Fond Ministerul Justiţiei Penale (1830-1866), dosar 16/ 1838, f. 5.
S.A.N.I.C., Fond Înaltul Divan (1831-1846), dosar 90/ 1839, f. 2.
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bani. De asemenea, în aceste legiuiri au existat anumite capitole şi paragrafe
care prevedeau pedepsirea calpuzanilor, adică a falsificatorilor de bani, „cei
care făceau bani răi” 16. După legile vechi, falsificarea banilor cuprindea trei
faze: prima o constiuia amestecătura, adică atunci când se „spurca” aurul
cel curat cu alte metaluri inferioare, argintul cu arama, sau, de multe ori,
atunci când se făceau monede din aramă curată pe care apoi le „spoiau” pe
deasupra cu argint; a doua fază era cumpăna (greutatea), adică atunci când
falsificatorii făceau monede din materialul respectiv, curat, dar mai uşoare
„de nu ajungeau la cumpănă”; şi a treia era scriptura (inscripţia), atunci
când scrisul de pe monede era mincinos, neadevărat, fiindcă nu era făcut
„din sfat cu învăţătura cuiva, ci pre furiş, ca un lucru fur” 17.
În Legiuirea Caragea găsim denumirea de tăietori de bani, acest
subiect fiind tratat într-un capitol separat. Definiţia dată de Legiuire era
următoarea: prin „tăietorii de bani înţelegem, nu numai, pre cei ce taie
monedă mincinoasă de tot, sau în parte, ci şi pre cei ce taie monedă de argint
bun şi adevărat, sau de aur, întocmai cu care umblă [circulă]” 18.
Odată cu epoca fanariotă, falsificatorii de bani s-au înmulţit,
indiferent dacă monedele falsificate erau făcute în ţară sau peste hotare. Pe
timpul lui Alexandru Moruzi, Avram cuiungiu din „Ţara Leşească”, venit şi
stabilit de vreo patru ani în Bucureşti, în mahalaua Sfântul Gheorghe Vechi,
împreună cu un alt complice de-al său, au furat câte „un tenchi de argint din
fiecare caragros nemţesc” şi au făcut „opt caragroşi falşi” pe care, prin
intermediul unui anume Bohor „i-a schimbat la un creştin”. Dar, după cum
arăta vistierul Constantin Filipescu în anafora sa, cel mai de sus nefiind
prins asupra faptului, şi nici alţi bani falşi nemaigăsindu-se la el, domnul a
hotărât în 6 septembrie 1793, să fie eliberat pe chezăşia unui „om de
ispravă”, cu condiţia, însă, ca Avram să fie trecut în condica
Departamentului de Cremenalion „ca la vreo întâmplare, de trebuinţă, să se
afle”, adică pentru a se şti faptul că individul avea antecedente 19.
Tot în această perioadă era obişnuită o altă înşelătorie cu bani.
Oameni de diferite naţionalităţi strângeau banii de aur şi de argint din ţară
şi-i duceau în Austria sau în alte părţi „unde câştigau cu agiul, aducând în
ţară monedă care reprezenta o valoare fictivă, iar nu reală”. Contra acestor
*** Îndreptarea Legii, 1652, Bucureşti, Editura Academiei Republicii Populare Române,
1962, p. 121.
17
George Potra, Din Bucureştii de ieri, vol. II, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, 1990, p. 239.
18
Legiuirea Caragea, p. 148.
19
V. A. Urechia, Istoria Românilor, vol. V, Bucureşti, 1893, p. 358.
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scoateri de bani din ţară, de diferiţi indivizi şi sub diferite forme, domnul
Alexandru Moruzi a fost nevoit să ia măsuri. Alţi răufăcători obişnuiau un
alt „mijloc de viclenie”, ascundeau în putinele cu ceară topită suma de bani
pe care doreau s-o ducă în alte ţări. Din cauza aceasta domnul a dat poruncă
ca nimeni să nu toarne ceară în vase până când nu va fi de faţă un
reprezentant al marelui vameş care, de altfel, trebuia să şi pecetluiască ceara,
iar „acela care se va prinde cu fapta aceasta împotrivitor şi necurmător
poruncii, unul ca acela, ori neguţător raia ori sudit, sau verice fel de om ar fi,
se va primejdui negreşit cu mare pedeapsă” 20.
Odată cu începutul secolului al XIX-lea falsificatorii de monede erau
tot mai numeroşi şi erau prinşi tot mai des, dar, cu toate acestea, nu li se mai
aplicau acele pedepse aspre care erau puse în practică în trecut. Ci erau
pedepsiţi cu ocna, chiar unii dintre făptaşi, fiind supuşi străini, domnitorul îi
ierta şi de ocnă şi se limita în a-i trimite peste hotare, prin consulatul
respectiv 21.
În timpul domniei lui Alexandru Suţu, exemplele de falsificări de
bani erau mai numeroase ca oricând şi cu toate pedepsele date, calpuzanii nu
încetau, iar monedele false circulau în voie, cu toată spaima naivilor care le
priveau şi nemulţumirea domnului care dorea să pună capăt acestui rău. În
luna august 1820, după ce s-au arătat domnului câteva din mahmudele false
care circulau prin Bucureşti, „care nu erau tăiate la tarapanaoa împărătească
din Ţaringrad, şi erau mai albicioase decât cele adevărate, şi nu se îndoiau
precum se îndoiau cele bune de aur curat”, a dat un pitac epistatului
Spătăriei prin care ordona să se ia măsuri împotriva celor care făceau sau
umblau cu bani falşi şi a „popri îndată, cu totul, această vicleană şi urâtă
faptă până a nu se întinde în tot cuprinsul acestui oraş cum şi afară în judeţe,
risipindu-se în acest fel de mincinoase mahmudele spre paguba obştei”.
Pitacuri cu acelaşi cuprins au fost trimise spre înştiinţare şi către Agie şi
starostele de neguţători 22.
Dintr-o adresă către Înaltul Divan, privindu-l pe Ilie Rozenfeld,
evreu din Transilvania, zis şi Câmpeanu, de asemenea, supus „cezarocrăiesc” aflăm că acesta a falsificat argintul şi a păcălit mai multe evreice:
Ruhala evreica, Tula evreica. Rozenfeld le-a dat păgubitelor drept amanet
acel argint fals 23. Aşa încât putem deduce că falsificarea metalelor
20

Ibidem, p. 359-360.
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George I. Ionnescu-Gion, Istoria Bucurescilor, Bucuresci, 1899, p. 415.
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preţioase, fie ele sub formă de monede, fie sub forma bijuteriilor, era destul
de practicată, în diferite scopuri menite să aducă câştiguri.
Pe de altă parte, nu numai străinii se îndeletniceau cu această
ocupaţie. Deosebit de pricepuţi în falsificarea monedei erau şi ţiganii, despre
care se spunea că falsificau „cu atâta asemănare şi meşteşugire, încât nu
avea nicio deosebire şi, când ieşea de sub mâna lor, nimeni nu o
cunoştea”24.
Se întâmpla ca ţiganii să „colaboreze” cu anumiţi străini într-o astfel
de muncă, pentru a avea rezultate cât mai bune. Aşa a fost şi în cazul unui
sârb din ţinutul Vidinului, care a ajuns la închisoare acuzat fiind de
complicitate în falsificarea de monedă împreună cu nişte „ţigani zlătari carii
puteau să facă dint-un leu, doi”. Banii, 800 de taleri, îi fuseseră daţi sârbului
de către un anume „Emin otuzbiroglu, pentru cumpărarea unor vite de aici
din ţară şi amăgindu-se cu un Gheorghe ot Valea Aninilor, sud Mehedinţi,
cum că ştia el nişte ţigani zlătari [...]”. Odată ajunşi banii pe mâna ţiganilor,
aceştia „au făcut bani de plumb, iar cu cei de argint s-au sculat de au fugit”,
după spusele sârbului Iovan25. În urma cercetării, asupra tuturor celor
implicaţi în această infracţiune, s-a ajuns la concluzia că: „taleri 400 le-au
dat jăluitorul (ţiganilor), să-i facă din unu doi, iar nu 800, precum se arată la
această jalbă; şi nici că au amestecat argint ca să înşele norodul, ci banii de
argint poprindu-i, i-au împărţit între dânşii, iar jăluitorul i-au turnat şi i-au
făcut monedă îndoită de plumb şi povăţuindu-l să-i îngroape în patruzeci de
zile, ca să-i dreagă, ei au fugit” 26.
De asemenea, alţi ţigani au fost implicaţi în înşelarea mănăstirii
Mărgineni. Din raportul procurorului Înaltului Divan reiese următorul fapt:
„Constantin sin Marin Cobzarul osândit pentru tăiere de bani, i Ghinea
Lăutaru şi Nan sin Urez Herarul, toţi robi ai mănăstirii Mărgineni s-au
împărtăşit cu acei bani”. Este de observat că, într-un fel, vinovaţilor li se
acordau circumstanţe atenuante pentru fapta lor, în scopul micşorării
pedepsei: „tăerea de monedă mincinoasă ce au urmat-o Constantin au făcuto din prostiia minţii, şi din pricina desăvârşitei sărăcii întru care se află, şi
nici că au tăiat vreo altă monedă, decât numai puţine parale mărunte” 27.
În Principatele Române, unde circulau tot felul de monede străine,
falsificările erau foarte frecvente, indiferent dacă banii erau confecționați în
Ovid Sachelarie şi N. Stoicescu, op. cit., p. 191.
Ligia Livadă-Cadeschi, Laurenţiu Vlad, Departamentul de cremenalion. Din activitatea
unei instanţe penale muntene (1794-1795), Bucureşti, Editura Nemira, 2002, p. 87.
26
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27
S.A.N.I.C., Fond Înaltul Divan (1831-1846), dosar 143/ 1835, f. 2- 3.
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ţară sau introduşi din afară, şi cele mai multe cazuri erau cele din urmă.
Aceia care făceau „bani calpi” sau „mincinoşi”, cum erau numiţi în acele
vremuri, erau în majoritatea lor străini 28.
Evindențierea categoriile sociale care se ocupau cu aceste
„îndeletniciri” este deosebit de importantă, deoarece indivizii care practicau
aceste munci ilicite trebuiau să aibă o anumită pregătire sau să desfăşoare un
anumit gen de activitate care să le permită astfel de „operări”. Era necesar să
deţină funcţii în administraţie sau să aibă contact cu persoane influente care
să le mijlocească „tranzacţia”, ori să se ocupe cu diferite activităţi
comerciale.
În urma studiului diferitelor cazuri, am ajuns la concluzia că aria
falsficărilor de înscrisuri a fost una extrem de variată, fiind acoperite cam
toate segmentele ce ţineau de câştiguri. În ceea ce priveşte falsurile de
monede, am prezentat metode de falsificare uzitate. Indiferent de categoria
din care făcea parte respectiva infracţiune, am scos în evidenţă faptul că
delincvenţii aparţineau unor categorii sociale sau naţionalităţi diverse.
Prin intermediul celor prezentate am încercat să punem accentul pe
comportamentul unui anumit tip de indivizi, în special cei cu înclinaţie spre
furt şi înşelăciune. Aceşti oameni făceau parte din diferite categorii sociale
sau naţionalităţi, însă cu toţii aveau acelaşi numitor comun - hoţia. În
analiza acestui delict, este esențial să avem în vedere influenţa contextului
istoric şi social-economic al Ţării Româneşti, din a doua jumătate a
secolului al XVIII-lea şi prima jumătate a secolului al XIX-lea.

28
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Reuniunea română de lectură din Năsăud (Casina) şi aportul
ei în emanciparea culturală a românilor năsăudeni în
perioada 1860-1918
Iuliu-Marius Morariu1
Abstract
In this study, the author presents the activity of the Romanian
Reunion of Lecture (Casina) from Năsăud, between 1860-1918. Using
documents provided from the National Archives, Bistriţa-Năsăud
Department, but also published studies and articles, he emphasizes the place
that was taken into the Romanian culture of the Northern Transylvania by
this association. He presents also the activity of the most important
members of it and tries to see it into the bigger context of the cultural
associationsim from the zone where other associations like: ,,Astra",
,,Mariana Reunion of the teachers", Reunion of the singers from Năsăud
county, The Border Founds from Năsăud, Virtus Romana Rediviva
association or others.
Keywords: lecture, rewievs, romanian culture, association.
În cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea, asociaţionismul
cultural, care, conform părerii specialiştilor a fost, pe toată perioada
dualismului, portavocea societăţii civile româneşti din Transilvania2, a
cunoscut o activitate susţinută. Emulaţia culturală a zonei, la perpetauarea
căreia va contribui, după anul 1863, şi Gimnaziul Grăniceresc năsăudean
prin elevii şi profesorii săi, va face ca, în perioada investigată, între
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asociaţiile culturale importante să se numere ,,Astra"3, Reuniunea de cântări,
Reuniunea ,,Mariana" a învăţătorilor4, Societatea de lectură ,,Virtus Romana
Rediviva" a elevilor năsăudeni5, Casina română sau Reuniunea română de
lectură din Năsăud, sau Fondurile grănicereşti năsăudene6. La rândul ei,
presa, bogată, dar, pe alocuri lipsită de continuitate, va constitui şi ea o
formă de manifestare a asociaţionismului cultural.
Între elementele importante ale acestuia, un loc aparte îl ocupă, după
cum am amintit deja, reuniunea română de lectură sau Casina de la Năsăud,
asupra căreia ne vom opri în rândurile următoare. Caracterizând activitatea
ei, istoricul bistriţean Adrian Onofreiu spunea: ,,O altă formă de manifestare
culturală, cu tradiţii în perioada regimentului, a fost reunirea intelectualilor
Năsăudului - şi nu numai – într-o societate culturală. Reuniunea Română de
Lectură – definită ca şi Casina Română (1868) - şi-a dezvoltat activitatea,
atrăgând în rândurile sale inteligenţa, funcţionarii şi ţăranii din Năsăud şi
împrejurimi. Aici se dezbăteau teme referitoare la cadrul social-economic şi
cultural, se citeau ziare şi, în acest mod, membri erau la curent cu
evenimentele importante"7.
Instituţia nu a fost o creaţie propriu-zis românească, înfiinţarea ei
având loc în anul 1857, pe vremea când mai mulţi intelectuali locali, de
Pentru mai multe informaţii cu privire la istoria şi rolul ei în zonă, a se vedea: Ioan Seni,
Pagini din istoricul Despărţământului ASTRA Năsăud, col. ,,Conferinţele Bibliotecii
ASTRA", vol. 132, Biblioteca Judeţeană "Astra", Sibiu, 2011.
4
Cf. Iulia-Maria Pop, ,,Reuniunea ,,Mariana" a învăţătorilor greco-catolici din Năsăud.
Statute şi forme de organizare", în Revista Bistriţei, nr. XXIII, Editura Accent, ClujNapoca, 2009, pp. 211-218; Traian Pavelea, Societăţi culturale năsăudene, vol. 1 - ,,Varia",
Editura Arcade, Bistriţa, 2005, pp. 83-113, pentru mai multe informaţii cu privire la
aceasta.
5
Pentru informaţii cu privire la istoria ei, vezi: Simion Lupşan, Adrian Onofreiu, ed.,
"Virtus Romana Rediviva", societatea de lectură a elevilor Liceului Grăniceresc
năsăudean – contribuţii documentare, Editura Fundaţiei "George Coşbuc", Năsăud, 2002.
6
Cf. Lazăr Ureche, Fondurile grănicerești năsăudene (1851-1918), Editura Presa
Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001; ***, ,,Despre fondurile scolare comunale din
fostulu alu II-lea regimentu de granitia din Ardealu, mai tardiu districtulu Naseudului”, în
rev. Școala Română, Anul IV, nr. 4, 22Aprilie, Năseudu, 1880, pp. 25-29; Elena Darabant,
Adrian Onofreiu, ,,Sorgintea fondurilor grănicerești năsăudene. Mărturii documentare”, în
rev. Arhiva Someșană, seria a III-a, vol. 1, Editura Neremia Napocae, Cluj-Napoca, 2002,
pp. 225-271.
7
Adrian Onofreiu, "Evoluţia Năsăudului în perioada 1851-1876", în Ironim Marţian, coord.,
Monografia Oraşului Năsăud (1245-2008), vol. 1, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca,
2009, pp. 223-224.
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diferite naţionalităţi, au pus bazele unei astfel de reuniuni8. Evenimentul a
precedat cu trei ani înfiinţarea Societăţii române de lectură de la Sibiu9 şi,
deşi nu a fost o rodul exclusiv al eforturilor românilor, a fost asumat de către
aceştia şi a constituit un mijloc de promovare a culturii româneşti. Cu
privire la înfiinţarea propriu-zisă, istoricul Traian Pavelea ne oferă mai
multe informaţii: ,,În iunie 1857, şef al preturii din Năsăud a fost numit unul
Vrattisch, un om de treabă şi, în conecinţă, viaţa socială din orăşel s-a
schimbat şi intelectualitatea, fără deosebire de naţionalitate şi confesiune, sa întrunit împreună şi încă în acel an a înfiinţat o reuniune de citit numită
Casino-Verein, a compus statutele în limba germană, pe care maiorul
pensionar Szots, cu scrisoarea din 26 decembrie 1857, în numele membrilor
casinei le-a înaintat, spre aprobare, oficiului pretorial. Şeful preturii,
Vrattisch, în aceeaşi zi a şi aprobat statutele sub nr. 5-084. Atât statutele, cât
şi actul de aprobare s-au pierdut"10.
Anul 1861, marcat de înfiinţarea Districtului Năsăud (după unii,
districtul autonom)11, va duce la plecarea unora dintre străinii care, până
atunci avuseseră diferite funcţii şi responsabilităţi. În acest context, românii
vor prelua instituţia şi vor hotărâ să o susţină pe mai departe. Taxa de
membru va fi stabilită la 1 florin pe lună, iar cei din conducere vor promite
că vor face abonament anual la cel puţin 6 periodice. Protocolul de aderenţă
şi susţinere va fi semnat atunci de 38 de persoane, între care se numără
căpitanul Nicolae Anton, Iian Pop, Ioan Florian, Grigore Moisil, Petru
Tanco, majoritatea dascăli ai şcolii năsăudene, jurişti sau militari12. La scurt
,,În nordul Transilvaniei, avântul cultural s-a revigorat mai ales în centrul de tradiţie din
opidul Năsăud, imediat după înfiinţarea, în 1861, a districtului autonom românesc al
Năsăudului. Iniţiativa a avut-o intelectualitatea locală, care, încă prin 1857, a pus bazele
unei reuniuni de lectură în localul căreia membri ei să poată conveni netulburaţi şi
nespionaţi, să poată citi gazete şi cărţi, să aranjeze din când în când, peterecei şi să poată
discuta diferite aspecte naţionale, politice şi de interes local". Traian Pavelea, Societăţi
culturale năsăudene, vol. 1 - ,,Varia", p. 10. După cum remarcă acelaşi însă, idei similare
au existat de mult timp în zonă, localul hotelului ,,Rahova", găzduind adesea şi înainte de
acest moment reuniuni de acest fel.
9
Ibidem, p. 9.
10
Ibidem, p. 10. Cf. Adrian Onofreiu, ,,Nestor Şimon – manuscrise inedite", în rev. Arhiva
Someşană, Seria a III-a, nr. 3, Cluj-Napoca, 2004, pp. 469-471.
11
Pentru mai multe informaţii cu privire la acest subiect, a se vedea: Idem, Districtul
Năsăud (1861-1876), Seria ,,Documente, istorie, mărturii", Editura Argonaut, Cluj-Napoca,
2010.
12
Traian Pavelea, Societăţi culturale năsăudene, p. 11.
8

364

tip după aceea, Rodna va încerca, la fel ca şi în situaţia reuniunii de cântări,
să imite modelul Năsăudului şi să înfiinţeze şi ea o astfel de reuniune,
reuşind în acest sens să creeze două asociaţii culturale cu acelaşi profil întrun spaţiu apropiat. Beneficiind de mai puţin membri din pricina contextului,
ea s-a dovedit însă activă şi a ajuns să deţină abonamente la mai multe
periodice culturale importante ale vremii. Redăm mai jos informaţiile oferite
de către un cercetător contemporan cu privire la această instituţie:
,,Constituită ,,în ajunul Naşterii Domnului a anului 1862", societatea a
cuprins 10 membri, toţi inteligenţii din localitate. În adunarea de constituire,
parohul Clemente Lupşai, a ţinut o cuvântare în care a subliniat rolul acestei
societăţi, apoi s-a procedat la alegerea unui preşedinte, a unui casier şi a
unui secretar, care au primit sarcina de a întocmi statutele societăţi.
Iniţiativa constituirii a aparţinut inimosului jude cercual – viitorul vicecăpitan districtual Florian Porcius şi parohului local. S-a decis să se facă
abonamente la publicaţiile româneşti: ,,Gazeta Transilvaniei", ,,Telegraful
Român", ,,Concordia", ,,Amicul şcoalei" şi cel străine, ,,Strigoniul",
,,Osterreischsche Zeitung", Old and West", ,,Kirikiki", Figaro"13.
După ce va funcţiona o vreme în bune condiţii, filiala rodneană a
Reuniunii de lectură fi în cele din urmă indexată ,,Astrei", biblioteca ei fiind
preluată de către această instituţie. Cu toate acestea, ea a jucat un rol
important în procesul de emancipare culturală a românilor din zonă.
La Năsăud în schimb, reuniunea va fi desfiinţată abia în anul 1948
de către comuniti, funcţionând în tot acest timp în parametri normali şi
reuşind să reunească în jurul ei exponenţi importanţi ai intelectualităţii
locale. Atunci când numărul militarilor va scădea, cei care vor întări
rândurile membrilor vor fi profesorii Gimnaziului năsăudean. Fiecare
şedinţă va reuni în medie în jur de 30 de participanţi14. Peisajul revuistic cu
care vor intr în contact năsăudenii va fi şi el unul bogat. Dacă la început era
vorba despre abonamentul anual la 6 revistei, ulterior, numărul lor va ajunge
să stagneze în jurul cifrei de 20. Între periodicele preferate de ei se numără:
Amicul şcoalei, Revista Carpaţilor, Strigoiul, Figaro, Federaţiunea, Albina,
Familia, Gura Satului, Amicul Poporului, Magazinu pedagogicu,
Adrian Onofreiu ,,Cadrul intelectual al asocierii între idei şi realizări în Districtul Năsăud
(1861-1876)", în Revista Bistriţei, nr. XXIII, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2009, p. 202.
14
Cf. Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţeană Bistriţa-Năsăud (în continuare se va cita
ANDJBN), Fond Reuniunea Română de lectură din Năsăud (Casina), dosar 1/ 1868-1903,
f. 1 r.
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Convorbiri literare, Ateneul Român, Observatorul Român, Pester Load,
Voce d-Italia, Aurora, sau Biserica şi Şcoala15. Ulterior, acestora se vor
adăuga şi altele. Cu timpul, ponderea revistelor româneşti achiziţionate va
creşte. Iată, de exemplu cum se prezenta lista achiziţiilor în anul 1868:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

„Gazeta Transilvaniei,
Transilvania
Archivulu
Federaţiunea
Albina
Telegrafulu romanu
Familia
Gura satului
Concordia
Amiculu poporului
Magazinulu pedagogicu
Foia societăţiei (Cernăuţiu)
Convorbiri literare
Zukumft
Old (? ilizibil)
Reform... (? ilizibil)"16.

Din cele 20 de titluri, 12 sunt aşadar româneşti. Numărul lor va
creşte ulterior, după cum vom vedea. Începând cu anul pomenit vor
interveni însă şi alte modificări în structura asociaţiunii. Astfel, de exemplu,
la şedinţa din 26 decembrie a anului următor va exista deja un preşedinte, în
persoana lui Alexandru Bohăţel, după ce, în anii anteriori instituţia avuese
doar vicepreşedinţi. De asemenea, faptul că numărul participanţilor la
şedinţa din acea zi este de 55, se constituie într-o creştere importantă17, ce
arată că reuniunea se bucura de interes din partea năsăudenilor. Tot în acel
an, comitetul de conducere va hotărî creşterea cu încă două reviste a

15

Traian Pavelea, Societăţi culturale năsăudene, p. 12.
ANDJBN, Fond Reuniunea Română de lectură din Năsăud (Casina), dosar 1/ 18681903, f. 2v.
17
Ibidem, f. 7r-v.

16

366

abonamentelor societăţii. Cele două vor fi însă preiodice româneşti,
respectiv Trompeta Carpaţilor şi Traianul 18.
Lipsa unor documente şi protocoale pentru perioada 1871-187819 ne
împiedică să reconstituim această perioadă. În mod cert însă, laudele de care
contabilul Petru Tanco a beneficiat până atunci îşi vor găsi justificarea şi în
perioada pomenită20, iar eforturile de dinainte de această perioadă ale
membrilor se vor fi continuat şi în acei ani.
Casina nu era însă doar locul în care oamenii se întâlneau pentru a
lectura anumite cărţi sau reviste, a se pune la curent cu informaţia culturală
din paginile acestora, a realiza comentarii literare sau schimburi de idei. În
cadrul ei se discutau adesea şi chestiuni politice, dar şi probleme bisericeşti.
Astfel, de exemplu, în cadrul şedinţei din 18 februarie 1910, când, la şedinţa
reuniunii au fost de faţă 41 de membrii21, între care, Vasile Bichigean,
profesor la şcoala din Năsăud, Leon Daniello, care va ajunge mai târziu
membru al Academiei Române22, Ironim Marţian, Nicolae Drăganu şi Virgil
Şotropa (şi ei viitori academicieni), Emil Domide, Constantin Moisil, Ioan

18

Ibidem, f. 9 v.
Ibidem, f. 12 r.
20
Ibidem, f. 12 r. Cf. Adrian Onofreiu, ,,Nestor Şimon – manuscrise inedite", p. 472.
21
ANDJBN, Fond Reuniunea Română de lectură din Năsăud (Casina), dosar 4/ 19101938, f. 1 r.
22
Pentru mai multe informaţii cu privire la biografia lui, a se vedea şi: Florea Marin, Vieţi
dedicate omului. Personalităţi medicale clujene, vol. 6, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1997,
pp. 97-134; G. Petrescu, ,,Profesorul Leon Daniello (1898 – 1970). Evocare postumă la 35
de ani", în rev. Clujul medical, vol. LXXX, nr. 1, Cluj-Napoca, 2007, pp. 208-209; Traian
Pavelea, Năsăudul. Repere istorice şi culturale, Editura George Coşbuc, Bistriţa, 2001, pp.
199-201; Ionela Alis Seni, Ioan Seni, ,,140 de ani de la înfiinţarea Academiei Române.
Academicienii năsăudeni şi spiritul cărturăresc năsăudean", în rev. Transilvania, anul
XXXIV (CXXXIX), nr. 3, Martie, Sibiu, 2006, pp. 43-53; Gheorghe Pleş, ,,Personalităţi
formate în Colegiul Naţional ,,George Coşbuc" din Năsăud, membri ai Academiei
Române", în Dorel Coc, coord., Monografia Colegiului Naţional ,,George Coşbuc" din
Năsăud la 150 ani de istorie (1863-2013), Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2013, pp.
504-506; Teodor Tanco, Academia Română (1866-2006). Academicienii năsăudeni şi
bistriţeni, Cluj-Napoca, Editura Napoca Star, 2006, pp. 82-84; Virgiliu Moisescu, ,,In
memoriam: Prof. dr. doc. Leon Daniello", în Clujul medical, anul LXIII, nr. 3, Cluj, 1970,
pp. 461-463; Iuliu-Marius Morariu, ,, Preocupãrile medicale ale lui Leon Daniello,
reflectate în paginile ,,Buletinului Eugenic şi Biopolitic” (1927-1947)", în rev. Astra
Salvensis, anul III, nr. 5, Salva, 2015, pp. 116-123.
19
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Păcurairu, Nestor Şimon23 şi Valeriu Seni, se va discuta şi despre alegerea
vicarului Rodnei. Decesul lui Chiril Deac lăsase acest post vacant, iar
alegerea vicarului era o chestiune de importanţă primordială pentru întreaga
zonă, dacă ne raportăm la faptul că, pe lângă atribuţiile propriu-zis
eclesiastice, acesta trebuia să se ocupe de bunul mers al Fondurilor
Grănicereşti năsăudene, al Gimnaziului şi al altor instituţii. În acest context,
este firesc interesul pentru evenimentul care urma. La fel de firesc este şi
faptul că, cei adunaţi la şedinţă îi vor adresa întrebări privitoare la această
problemă pe canonicul Octavian Domide şi vor consemna rezumatul
informaţiilor oferite de el: ,,Reverendisimmul domn canonic (Octavian
Domide n. n), a comunicat comisiunei că sunt 3 concurenţi la postul de
vicariu foraneu şi parochu al Năsăudului şi anume: Ioan Dologa, preot
B(ârgău) Tiha; Ioan Năşcuţiu, capelan Năsăud şi Alexandru Haliţă, profesor
gimnazial şi preot sfinţit în Năsăud"24.
În urma discuţiilor, toţi cei de faţă s-au pronunţat pentru cel din
urmă, fapt ce avea să fie, într-un fel, ratificat de către alegerea consistoriului
diecezan. În ce măsură cei din Reuniune au avut sau nu un cuvânt de spus în
alegerea lui Haliţă ca vicar al Năsăudului, nu ştim. Cert este însă că, între
cei prezenţi atunci la discuţii s-au aflat şi persoane cu influenţă, care ar fi
putut susţine cauza reuniunii în faţa episcopiei de la Gherla.
Pe lângă discuţiile privitoare la literatură, politică sau probleme
bisericeşti, membri reuniunii de lectură din Năsăud se vor preocupa şi de
alte chestiuni importante pentru cultura vremii, dar şi pentru cea viitoare.
Astfel, de exemplu, în anul 1912, aceştia vor pune la cale un proiect ce viza
edificarea Casei Naţionale din Năsăud, ,,care ar fi trebuit să adăpostească
toate instituţiile culturale şi economice din acest ţinut"25. Vor primi în acest
sens finanţare de 1000 de lei de la Banca Mercur, iar Emil TIşca,
preşedintele Casinei Române şi directorul băncii pomenite va solicita
comisiei fondurilor Grănicereşti să ofere pe seama Casei Naţionale, terenul
intravilan de vis-avis de Hotel Rahova. Din nefericire, toate încercările

Care făcea şi el parte din reuniune din anul 1889. Cf. ANDJBN, Fond Iulian Marţian,
dosar 23-C-1 / 1889, f. 61-72.
24
Idem, Fond Reuniunea Română de lectură din Năsăud (Casina), dosar 4/ 1910-1938, f.
1v.
25
Traian Pavelea, Societăţi culturale năsăudene, p. 13.
23
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năsăudenilor se vor solda cu un eşec din pricina faptului că acesta fusese
destinat amplasării internatului Gimnaziului năsăudean26.
În ceea ce priveşte raportul dintre finanţe şi membri, acesta este şi el
unul interesant. Numărul de membri se păstrează în intervalul investigat în
jurul mediei de 50, iar taxa este fixată la 50 de creiţari pe lună. Cu toate
acestea, în 1885, când conducerea observă o oarecare scădere a numărului
de membri, apelează la scăderea taxei la 30, cu scopul de a face mai
atractivă înscrierea în cadrul clubului27.
Inventariindu-i pe cei care au deţinut funcţii de conducere în cadrul
reuniunii în perioada pe care o investigăm, Traian Pavelea arată că, în acest
timp au fost opt preşedinţi, respectiv Leon Pavelea, Alexandru Bohăţel,
Nicolae Anton, Ioan Ciocan, Artemiu Publiu Alexi, Constantin Moisil, Emil
Tişca şi alexa David, şi doisprezece vicepreşedinţi, respectiv: Leon Pavelea,
Ioan Florian, Nicolae Anton, Alexandru Şotropa, Ioachim Mureşianu,
Artemiu Publiu Alexi, Grigore Pletosu, Nicolae Drăganu, Petru Tofan,
Florian Moţioc, Ioan Macavei, Clement Istrate28.
Lecturând numele lor, vom observa să este vorba despre unii dintre
cei mai importanţi intelectuali ai vremii, dascăli ai şcolilor năsăudene,
ofiţeri, jurişti şi alţi oameni de seamă ai urbei şi ai zonei, care s-au
preocupat de emanciparea culturală a românilor ardeleni din acel spaţiu.
Spre deosebire de reuniunea de cântări, Casina a reuşit, pe toată durata
funcţionării ei, să-l reţină pe Nicolae Drăganu între membri ei, dovedind, şi
prin aceasta, precum şi prin alte activităţi, calitatea culturală a membrilor şi
a activităţilor.
Deşi nu a fost, precum Reuniunea de cântări, un loc care să ofere
cadrul propice al dezvoltării feminismului şi un cadru al democraţiei în
sensul contemporan, reuniunea rămâne totuşi un centru important de
manifestare a românismului şi un loc în care, asociaţionismul cultural,
realizat cu precădere de către elitele culturale ale zonei Năsăudului, a reuşit
să se adune şi să dezbată probleme importante pentru soarta românismului
din aceste locuri.

Ibidem, p. 14. Cf. Adrian Onofreiu, ,,Nestor Şimon – manuscrise inedite", p. 473.
Traian Pavelea, Societăţi culturale năsăudene, p. 15. Cf. Adrian Onofreiu, ,,Nestor
Şimon – manuscrise inedite", p. 475.
28
Traian Pavelea, Societăţi culturale năsăudene, p. 15.
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Plasa Făget – populaţia
Tatiana Ostroveanu,
Făget, judeţul Timiş
Banatul istoric, delimitat de graniţele naturale: Mureş, Tisa, Dunăre
şi demarcaţia convenţională care străbătea munţii Cerna, Ţarcu, Poiana
Ruscă, alcătuia la sfârşitul secolului al XIX-lea o unitate istorico-geografică
cu o suprafaţă totală de 28.523 km2.după încorporarea sa la Ungaria în
decembrie 1860 a fost organizată administrativ în 3 comitate: CaraşSeverin, în suprafaţă de 11.074 km2; Timiş cu suprafaţa de 7.433 km2 şi
Torontal cu suprafaţa de 10.016 km2. Cuprindea 792 aşezări rurale şi opt
oraşe cu jurisdicţie teritorial-administrativă. Aşezările din cele trei comitate
au fost împărţite în 39 plăşi, ca subunităţi teritorial-administrative.
Comitatul Caraş-Severin cuprindea 360 localităţi rurale şi două oraşe (Lugoj
şi Caransebeş). Comitatul Timiş era structurat în 222 aşezări rurale şi trei
oraşe (Timişoara, Vârşeţ şi Biserica Albă). Comitatul Torontal avea 210
localităţi rurale şi trei oraşe (Panciovo, Becicherecul Mare, Kikinda).
Această organizare teritorial – administrativă a existat până în anul 1919,
când Conferinţa de Pace de la Paris a hotărât divizarea acestei provincii
istorice1.
Pentru a cunoaşte şi înţelege realităţile istorice din Banat, o
importanţă majoră o reprezintă structura populaţiei şi dinamica acesteia în
cursul anilor. Dinamica numerică a populaţiei bănăţene şi structura sa etnică
şi confesională a fost consecinţa existenţei unor condiţii naturale favorabile,
a măsurilor cu caracter economic, politic şi militar adoptate de autorităţile
administrative în cursul anilor, al acţiunilor de salubrizare şi ocrotire a
sănătăţii, ale eforturilor întreprinse pentru stabilizarea societăţii şi a
locuitorilor2.
Schimbări importante s-au produs după încorporarea Banatului la
Imperiul Habsburgic. Devenind Domeniu al Coroanei, Banatului i s-a impus
rolul de model şi câmp de experienţă al politicii reformiste, al
mercantilismului, în care populaţionismul a constituit o componentă
esenţială. Existenţa unui pământ fertil, posibilitatea subsolului şi întinsele
păduri au oferit perspective importante pentru realizarea obiectivelor
economice ale stăpânirii habsburgice din secolul al XVIII-lea. S-au adăugat
interesele majore de natură politico-militară şi religioasă. Toate acestea au
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determinat efectuarea unor intense colonizări şi un spor masiv de populaţie
prin aducerea de locuitori din alte regiuni ale Monarhiei. Până în anul 1790
s-a derulat o politică populaţionistă coerentă, organizată de stat, efectuânduse colonizări de mari proporţii. Deşi informaţiile documentare sunt relative,
se consideră că-n această perioadă au imigrat în Banat aproximativ 80.000
de suflete. După anul 1790, colonizările nu au mai fost organizate, nu au
mai fost dirijate de către stat. Au fost însă efectuate masive colonizări
individuale, din iniţiativa proprietarilor de pământ şi a episcopului I.
Ioanovici de Sakabent, care a adus la un mare număr de sârbi în regiunea
graniţei militare. S-a apreciat că până la sfârşitul deceniului trei al secolului
al XIX-lea au fost colonizate în Banat aproximativ 150.000 persoane3.
În prima jumătate a secolului al XIX-lea, colonizările au urmărit mai
multe obiective economice: cultivarea tutunului şi extinderea unor culturi
speciale4. Din a doua jumătate a secolului respectiv, în special după anul
1880 a predominat obiectivul politic. Coloniştii în cea mai mare parte, erau
de origine etnică maghiară. Planul de aşezare al maghiarilor în Banat şi
Transilvania a urmărit ocuparea văilor râurilor Mureş-Bega, etc.
Colonizările s-au efectuat pe moşiile marilor proprietari ajunşi în stare
financiară dificilă, pe moşiile de mână moartă, pe islazurile comunale. În
ceea ce priveşte situaţia colonizărilor în zona Făgetului până la primul
război mondial, putem observa diferite fluctuaţii în decursul anilor
determinate de valorile sporului natural şi a sporului migratoriu, precum şi
de condiţiile istorice şi social-economice5.
Politica colonizărilor a provocat îngrijorare şi frământare în rândul
ţăranilor români, care de confruntau cu insuficienţa păşunilor şi a
pământului arabil deţinut în proprietate. În 1729 la Făget au fost aduşi primii
colonişti germani, iar în 1767 aici trăiau 35 de familii de colonişti, iar în
1788 au mai fost colonizate încă 12 familii. Şi-n această localitate fiecare
familie colonizată a primit case şi pământ, a beneficiat de ajutoare materiale
şi de scutirea pe termene destul de lungi de impozite şi dări. Pentru a sprijini
colonizarea, Maria Tereza a dispus să se construiască în fiecare localitate
colonizată o şcoală şi o biserică, astfel încât şi la Făget coloniştii s-au
bucurat de avantajele acestor instituţii. S-a constituit astfel ce-l de-al doilea
cartier al Făgetului, „Făgetul German” sau „Partea Germană”6.
Curtea de la Viena a urmărit cu precădere colonizarea Văii
Mureşului pentru a crea o zonă tampon între Banat şi sud vestul
Transilvaniei. Majoritatea coloniştilor au fost aduşi din Wurtemberg,
Hessen, Nassan şi regiunea Rinului.
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În perioada 1727-1732 au fost colonizate în zona Făgetului şi câteva
familii româneşti. La 19 decembrie 1727, serviciul districtual Lugoj-Făget a
raportat c-au fost aduse opt familii din Valea Haţegului şi care voiau să se
colonizeze în zona Făgetului. În 2 aprilie 1736, conducerea districtului
Lugoj a informat administraţia că în Făget s-au stabilit 15 familii din
Oltenia7.
Populaţia românească, în creştere, a continuat să fie majoritară, chiar
dacă a scăzut ca pondere în ansamblu. În conscripţia fiscală din 1717
Făgetul era trecut cu 20 de case, la fel ca Brăneştiul şi Begheiul Mic, iar în
1776 Făgetul avea 116 case, în timp ce Brăneştiul avea 76 case, iar Begheiul
Mic 61 de case. Cele mai populate localităţi din jurul Făgetului la acea dată
erau Sinteştiul cu 142 case şi Temereştiul, cu 121 case. Harta militară din
1772 şi dicţionarul Korambisky consemnau 141 familii la Făget, 63 la
Bichigi, 64 la Brăneşti, 52 la Begheiul Mic, 35 la Povârgina, etc.8.
Epidemia de ciumă din 1738-1740 care a avut efecte devastatoare
asupra populaţiei Banatului, deşi a cuprins şi zona Făgetului nu a modificat
vizibil demografia acestei zone. În mai-iunie 1740 s-au semnalat 13cazuri
de îmbolnăvire în Făget şi Băteşti în urma cărora s-au înregistrat 10 decese9.
Primele colonizări s-au făcut pe valea de sus a Begheiului, acestea
erau departe de a modifica ponderea populaţiei maghiare din comitatul
Caraş-Severin aşa cum rezultă şi din statistica oficială de la 1890 potrivit
căreia, dintr-un total de 407.635 locuitori, 313.335 erau români, 48.058 erau
germani, 41.076 alte naţionalităţi şi 10.879 maghiari. De aceea autorităţile
maghiare au hotărât continuarea politicii de colonizare în regiunile cu mare
densitate demografică românească, sub pretextul măririi comunelor.
Obiectivul urmărit, aşa cum l-a precizat fără echivoc Coriolan Brediceanu în
Parlamentul de la Budapesta la 21 iulie 1906, era acela de a nimici „şi
comunele existente acolo de sute de ani cu scopul de a înfiinţa comune
problematice” 10.
Coloniştii maghiari au primit loturi de 10-20 iugăre şi au beneficiat
şi de alte avantaje financiare şi materiale din partea statului. În Congregaţia
comitatului Caraş-Severin din toamna anului 1901, protopopul Lugojului,
George Popovici, arăta că prin noua colonie Bodofalva „s-a vătămat şi
strâmtorat comunele vecine Balinţ, Cutina, Nevrincea, Cliciova”. În aceste
localităţi nu a mai rămas nici măcar „un jugăr de suflet pentru traiul
populaţiunei băştinaşe”. Lângă comunele Bujor, Boteşti, Răchita a fost
aşezată colonia Igazfalva, unde fiecare familie a primit 20 iugăre de pământ
din terenurile comunelor învecinate pentru care a plătit un avans de 205
coroane, diferenţa urmând a fi plătită în timp de 50 de ani. Statul s-a obligat
372

să le ridice case după un plan unic care puteau fi vândute doar unor familii
reformate, sau care acceptau să se convertească la religia reformată. În
aceste condiţii comuna Răchita a rămas „cu numai 1377 jug. de pământ la o
populaţiune de 1525 suflete”11.
Pentru a preîntâmpina colonizarea în zona Făgetului, la 17 iulie 1892
peste 1000 de reprezentanţi ai ţăranilor români din toate satele plăşii
Făgetului s-au adunat la Făget sub conducerea lui Coriolan Brediceanu şi
Sebastian Olariu, într-o impresionantă adunare populară, protestând faţă de
politica de colonizare. În ciuda acestor proteste colonizarea a fost doar
amânată, pentru că la 1900 s-au acordat coloniştilor maghiari 100 de loturi
în Făget constituindu-se un nou cartier numit Colonia Nouă. Noi loturi de
pământ s-au acordat coloniştilor stabiliţi în Făget şi-n anii următori, numărul
populaţiei crescând considerabil. În primăvara anului 1903 guvernului a
hotărât înfiinţarea unei colonii pe valea superioară a Begheiului, lângă
Breazova12.
Ministerul Agriculturii anunţa satele Margina, Curtea, Brăneşti,
Băteşti şi Breazova că începând cu data de 1 octombrie 1903, le va retrage
dreptul de folosire a suprafeţei de 1000 iugăre (850 ha.) păşune. În urma
unor ample adunări de protest organizate la Margina şi Făget, guvernul a
fost obligat să sisteze politica de colonizare13.
Colonizarea a asigurat mai mult decât sporul natural, sporul general
al populaţiei, dar a şi modificat structura acesteia, fapt pe care îl vom
observa în tabelele următoare:
Tabelul nr. 1a: Structura populaţiei pe sexe, în anul 1900.
Numele
Totalul
Bărbaţi
localităţii
populaţiei
Baloşeşti
222
116
Bagheiu Mic
579
300
Băteşti
568
290
Bichigi
822
412
Botineşti
611
348
Traian Vuia
628
334
Brăneşti
673
345
Breazova
472
226
Bucovăţ
814
404
Drăgşineşti
315
167
Făget
2.479
1.247
373

Femei
106
279
278
410
263
298
328
246
410
148
1.232

Crivina de Sus
Fărăşeşti
Fârdea
Goizeşti
Hăuzeşti
Homojdia
Dumbrava
Mâtnicu Mic
Surducu Mic
Coşava
Coşeviţa
Coşteiu de Sus
Curtea
Luncanii de Jos
Margina
Nemeşeşti
Gladna Montană
Pietroasa
Poieni
Povârgina
Gladna Română
Româneşti
Săceni
Tomeşti
Zolt
Zorani
Jupâneşti

367
538
971
175
314
381
1.881
351
88
579
140
608
1.306
637
557
191
311
597
636
441
777
681
240
696
391
295
232

173
288
486
84
169
194
989
167
398
270
69
301
674
320
287
98
154
289
330
225
392
343
126
353
201
145
114

Tabelul nr. 1b: structura populaţiei pe sexe, în anul 1910
Numele
Totalul
Bărbaţi
localităţii
populaţiei
Baloşeşti
244
112
Bagheiu Mic
585
292
Băteşti
532
267
Bichigi
886
433
Botineşti
374

194
250
485
91
145
187
892
184
410
309
71
307
632
317
270
93
157
308
306
216
385
338
114
391
190
150
118

Femei
132
293
265
453
-

Traian Vuia
Brăneşti
Breazova
Bucovăţ
Drăgşineşti
Făget
Crivina de Sus
Fărăşeşti
Fârdea
Goizeşti
Hăuzeşti
Homojdia
Dumbrava
Mâtnicu Mic
Surducu Mic
Coşava
Coşeviţa
Coşteiu de Sus
Curtea
Luncanii de Jos
Margina
Nemeşeşti
Gladna Montană
Pietroasa
Poieni
Povârgina
Gladna Română
Româneşti
Săceni
Tomeşti
Zolt
Zorani
Jupâneşti

659
684
459
287
3.323
336
597
1.016
181
341
370
343
791
704
152
630
1.325
619
685
185
317
577
636
449
752
712
406
699
414
284
339

339
335
218
147
1.679
165
337
513
94
175
181
165
388
348
70
305
697
329
344
81
156
280
376
212
379
360
223
349
213
138
156

320
349
241
140
1.644
171
260
503
87
166
189
178
403
356
82
325
628
290
341
104
161
297
260
237
373
352
183
350
201
146
183

În 1900 numărul populaţiei totale era de 23.266, 11.828 reprezentând
bărbaţii şi 11.460 femeile. Se observă că 50,83 % erau bărbaţi, iar în anul
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1910, din totalul de 21.519 populaţie civilă, 50,44 %, iar femeile
reprezentau 49,55 % faţă de anul 1900 când reprezentau 49,25 %.
Note
1

Ioan, Munteanu, Populaţia Banatului Istoric la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul
secolului al XX-lea, în Studii de Istorie Banatului (S.I.B), nr. XXVIII-XIX, 2004-2005, p.
273.
2
Ibidem, p. 273-274.
3
Ibidem, p. 274.
4
Ibidem.
5
Dumitru, Tomoni, Făget. Monografie istorică, editura Dacia Europa Nova, Lugoj, 1999,
p. 21.
6
Ibidem, p. 71.
7
Ibidem, p. 72.
8
Ibidem, p. 73.
9
Ibidem.
10
Ibidem, p. 74.
11
Ioan, Munteanu, op. cit., p. 275.
12
Dumitru, Tomoni, op. cit., p. 75.
13
Ibidem.
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Dăruiri consemnate în protocoalele eparhiei Aradului
(sfârşitul secolului al XIX-lea şi
prima jumătate a secolului XX)
(Partea a II-a. Continuare din vol. X, pp. 409-424)

Gheorghe Hodrea,
Parohia Ortodoxă Română Arad-Centru
Protocolul sinodului eparhial din anul 1903
În Protocolul din anul 1903, la capitolul XI, aflăm consemnate
„Dăruiri pentru biserici şi instituţiunile ei în anul 1902. În decursul anului
espirat pentru bisericele din diecesă s’au făcut următoarele dăruiri”1:
obiecte de cult, cărţi bisericeşti şi bani. Între dăruitori, credincioşi şi
credincioase, notari, învăţătoreasă, doctor şi protopopeasă, au fost şi
dăruitori cu nume străine. Astfel, în localitatea Şilindia, „D. notar Barkassy
Geya, pentru nou edificânda biserică a dăruit 100 coroane ; ear d.
Coloman Barkassy, un policandru, în preţ de 100 cor.”. În localitatea
Birchiş, „Ilustra doamnă, veduva Grop. Bethlen, născ. Livia Mocsonyi, a
donat bisericei 2 jughere pămînt ca loc pentru cimitir în valoare preţ mediu
de 400 cor....”. În localitatea Căpălnaş, „Ilustritatea Sa d. Alexandru
Mocsonyi, a donat la facerea unei fântâni în curtea şcolei, în bani 125 cor.
şi tot lemnul trebuincios, precum a donat clasei a 2-a toate cărţile
trebuincioase băeţilor, în preţ de 80 cor.”.
Instituţiile statului precum şi funcţionarii s-au implicat în actul de
dăruire. În Chesinţ „Representanţa comunală prin conclus aprobat de
congregaţiunea comitului Timiş spre scopul renovărei sp. biserici a donat
arenda celor 30 jughere catastrale din izlazul comunal pe 5 ani, ceea ce
face anual circa 1000 cor.; de tot 5000 cor.”, iar în Vereşmort „D. notar
Paul Rambaksky, a donat fondului bisericei 200 cor.”.
Fie persoane publice, instituţii, oameni cu funcţii sau oameni de
rând, varietatea precum şi numărul mare al dăruirilor acestora în decursul
anului 1902 relevă atenţia tot mai mare spre oferirea de daruri, acţiune prin
care se menţine şi se perpetuează relaţiile amiabile între semeni, dar şi între
1

Ibidem, PROTOCOL DESPRE ŞEDINŢELE SINODULUI EPARCHIAL DIN DIECESA
ROMÂNA GR.–ORIENTALĂ A ARADULUI. ŢINUTE ÎN SESIUNEA ORDINARĂ A
ANULUI 1903, Arad, Tiparul Tipografiei Diecesane, 1903, p. 100.
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lumea viilor, a celor prezenţi, şi lumea strămoşilor, a celor plecaţi şi desigur
a tuturor cu Divinitatea.
Protocolul sinodului eparhial din anul 1904
În Protocolul din anul 1904, în capitolul XI, aflăm consemnate
„Dăruiri pentru biserici şi instituţiunile ei pe anul 1903”. Interesant de
remarcat este avântul credincioşilor în opera oferirii de daruri. Urmare
acestui fapt nu a mai fost inventariată totalitatea darurilor în paginile
protocolului anului 1904 al cărui text de altfel şi precizează că „în decursul
anului espirat pentru bisericile din diecesă s’au făcut următoarele dăruiri
dela 20 coroane în sus. ...”2. Nume de credincioşi şi credincioase, notari,
învăţători şi văduve între care şi unul de episcop, econom, conte, avocat şi
protopop, întregesc tabloul celor care au dăruit în anul 1903. Dăruitorii
aparţin diverselor clase sociale, dăruirile sunt felurite precum la fel este şi
menirea acestora. Bunăoară, în Arad au dăruit: „P. S. Sa Domnul Episcop
Ioan I. Papp un clopot în preţ de 8087 coroane. Economul Dimitrie Dobreu
1800 cor., pentru ridicarea unui cias în turnul bisericei. Maria Obercnez
pentru legarea unei Evanghelii şi un ornat preoţesc 101 cor. Maria
Lipovan, 30 cor., pentru un acoperement pe analog. Ana Damian, un măsar
pe prestol în preţ de 40 cor. G. Iancovici în numerar 40 cor. Iuliana
Dodian, 3 cupe de argint la litieri în preţ de 20 cor.”, în Mândruloc,
„Floare, fiica lui Pavel Ţuţer, un măsai pe tetrapod în preţ de 20 cor.”, în
Micălaca: „Ved. Măriuţa Ioan, o perdeauă zavesă – în preţ de 60 cor.
Nuşca Corbaci, un măsai pe analog de 35 cor., Zoltan Balog şi soţia, un
măsai în preţ de 70 cor.”, în Nădlac: „Pavel Faur şi soţia o măsăriţă în preţ
de 30 cor. Reposata Tudorica soţia lui Todor Mărginean a donat bisericei
prin testament 2 lanţe de păment în valoare de 2000 cor.”, în Pecica:
„Iancu Bodrogean pentru ridicarea unui orologiu în turnul bisericii a donat
800 coroane”, iar în Şeitin: „Reposata Catiţa Faur a testat sfintei biserici
400 cor., Lena Totorean măr. Banc, un rend de odăjdii în preţ de 80 cor.”.
Alţi credincioşi au dăruit bani în numerar sau prin testament cu sau
fără destinaţie precizată, alţii au dăruit sume de bani cu destinaţie clară –
achiziţionarea de clopote, ceas pentru turnul bisericii, obiecte şi veşminte de
cult, legarea unei Evanghelii, .... N-au fost uitaţi copiii săraci şi nici şcolile,
astfel, în Buteni văduva „Giula Draga a făcut o fondaţiune pentru
ajutorarea şcolarilor săraci în sumă de 200 cor.”, în Căprioara a dăruit
2

Ibidem, PROTOCOL DESPRE ŞEDINŢELE SINODULUI EPARCHIAL DIN DIECESA
ROMÂNA GR.–ORIENTALĂ A ARADULUI. ŢINUTE ÎN SESIUNEA ORDINARĂ A
ANULUI 1904, Arad, Tipariul Tipografiei Diecesane, 1904, p. 79.

378

„Dr. Alexandru Marta un ajutor pe 5 ani şcoalei, în fiecare an 120 cor. ...”,
pentru şcoala din Birchiş D. Alesandru Mocioni a dăruit lemne „în preţ de
80 cor.”, iar în Pâncota „Banca poporală pr seama şcoalelor a donat 40
cor.”. Bisericii din Ghioroc i-au fost donate cărţi bisericeşti şi nu de către
vreunul dintre credincioşii care locuiau în localitate ci de către unul pe nume
Dimitrie Birăuaş care fie avea legături de rudenie în Ghioroc, fie era fiu al
satului stabilit în Budapesta. Între instituţiile care au făcut dăruiri în cursul
anului 1903 întâlnim „Comuna politică Fiscut” care a ajutat biserica din
localitate cu bani şi „Institutul de credit şi economii Lipovana” care a
sprijinit financiar şcolile din Lipova şi Ostrov, precum şi fondul protopopesc
din Lipova.
Unii trăitori prin părţile noastre, deşi purtători de nume străine şi
de altă religie, au sprijinit financiar bisericile ortodoxe. La Viovodeni „ La
zidirea bisericei a contribuit Ven. Consistor, apoi dl Barkosy Geza şi alţii
cu sume mai mari sau mai mici”. La Zimbru „Contele R. Zsellenzky la
renovarea bisericei a contribuit cu 200 cor., ...”.
Protocolul sinodului eparhial din anul 1905
Dăruirile pentru anul 1904 sunt înscrise în Protocolul din anul
1905, în capitolul XI, „Dăruiri pentru biserici şi instituţiunile ei”, cu
aceeaşi precizare că „În decursul anului espirat pentru bisericile din dieceză
s’au făcut următoarele dăruiri dela 20 coroane în sus ...”.
Deşi foarte puţine dăruiri din Ţinutul Aradului au fost consemnate
în Protocolul din anul 1905 pentru anul 1904, în şirul acestora se remarcă o
dăruire interesantă care atestă interesul tinerilor pentru actul dăruirii. Astfel,
în Micălaca „tinerimea muncitoare dela magazinul de tutun şi dela diferite
intreprinderi, din colecta făcută au cumpărat 2 prapori în preţ de 80 cor.”.
Celelalte dăruiri consemnate sunt următoarele:
„d)Mândruloc : Valeriu Milovan, notar în Mândruloc : una
candelă de argint în preţ de 60 cor. şi o icoană în preţ de 30 cor.
e)Micălaca : 1) Pavel Drăncian, una cruce pentru lithie în preţ de
48 cor. 2) Tinerimea muncitoare dela magazinul de tutun şi dela diferite
intreprinderi, din colecta făcută au cumpărat 2 prapori în preţ de 80 cor.
f)Sâmbăteni : 1) Preoteasa P. Mănuilă un prapore în valoare de
80 cor. 2) văd. Lazar Strajici născ. Elisabeta Paii, un policandru de sticlă în
valoare de 50 cor.”3.
3

Ibidem, Protocol despre şedinţele Sinodului eparhial din diecesa română gr.-orientală a
Aradului, ţinute în sesiunea ordinară a anului 1905, Arad, Tiparul tipografiei diecesane gr.orientale române, 1905, p. 79.
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Protocolul sinodului eparhial din anul 1906
Actul dăruirii din anul 1905, este prezentat în Protocolul din anul
1906, în capitolul XI, „Dăruiri pentru biserici şi instituţiunile ei”4.
Conform celor înscrise în paginile protocolului, dăruirile credincioşilor din
ţinutul Aradului, în anul 1905, au fost însemnate, atât prin numărul lor mare
cât şi prin consistenţa financiară a unora dintre ele. Astfel, au fost dăruite
imobile şi terenuri (în Arad, spre exemplu, „Dr. Nicolae Oncu, preşedintele
comitetului de acţionari, director al institutului de credit şi economii
«Victoria» a dăruit un edificiu numit «Casa Naţională» cu intravilanul din
strada Fejsze Nr. 34 din Arad în preţ de 31.000. cor.”), nenumărate obiecte
de cult, cărţi bisericeşti, precum şi acţiuni şi obligaţii bancare (în Pecica, a
dăruit „Văduva Sofia Şandor a răposatului George Ghebeleş, ..., 3 acţii
dela institutul de credit şi economii «Victoria» din Arad, în preţ de 600
cor”, iar în Musteşti, a dăruit „Antistia comunală, obligaţii în valoare de
257 coroane”). Au fost dăruite sume de bani fie personal, de către unii
credincioşi [în Semlac, „Kover Marton, donaţiune bisericii 100 coroane”;
în Hălmăgel, „Mai mulţi credincioşi, pentru provederea şcoalei 26 cor. 82
fil.”, în Cherechi (n.n - cu denumirea actuală Caporal Alexa), „Todor Stan
şi soţia Aurelia, în numărar 200 coroane”; în Şiria, „Mihaiu Grecu şi soţia
Lenca, în numărar 36 cor. Rista Lugojan şi soţia Lenca, în numărar 600
cor.”], fie prin organizarea de colecte cu finalitate precisă - achiziţionarea
de cărţi bisericeşti sau obiecte de cult.
Dacă au fost dăruitori de bani pentru zidire sau renovare de
biserică (în Govoşdia, au dăruit „urbarialiştii, în numărar pentru zidirea
bisericii 2475 cor.”, iar în Căprioara, „Baronul Wodianer A., pentru
renovarea bisericii, a donat 200 cor.”) sau pentru dezvoltarea bibliotecii
parohiale (în Arad, „Dr. Nicolae Oncu, preşedinte al comitetului par. din
Arad. Pentru augmentarea bibliotecii parohiale 120 cor.”) ori procurarea
de obiecte şcolare, au fost şi dăruitori care au avut în vedere starea
deplorabilă a clădirilor şcolilor şi precaritatea financiară a unor familii care
nu-şi puteau trimite copii la şcoală. Pentru a veni în sprijinul celor
defavorizaţi, au fost întreprinse acţiuni care pot să surprindă azi, dar care în
anii 1900 ţineau de sectorul social–caritativ neoficializat al comunităţilor.
Bunăoară, „Tinerimea română din Hălmagiu”, cu banii strânşi la o
petrecere organizată, a ajutat şcolarii săraci. Apoi, tot în Hălmagiu,
meseriaşii au dăruit „din petrecerea arangiată, în favorul şcolarilor săraci
4

Ibidem, nr. 251–P, inventar 1983, Protocol despre şedinţele Sinodului eparhial din
diecesa română gr.-orientală a Aradului, ţinute în sesiunea ordinară a anului 1906, Arad,
Tiparul tipografiei diecesane gr.-orientale române, 1906, p. 82.
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de 77 cor. 70 fil.”, iar cu banii strânşi la înmormântări prin obiceiul
tradiţional de „răscumpărarea coroanei” au fost sprijiniţi copii săraci şi
nejutoraţi pentru a putea frecventa cursurile şcolare. Şi instituţiile au
sprijinit şcolile, astfel, „Institutul Mureşanul” şi „Institutul Lipovana” a
dăruit bani pentru şcoli, copiii săraci şi pentru peremierea şcolarilor la
examene, Ministrul de cultelor a trimis obiecte şcolare, iar „Despărţământul
Timişorii al Asociaţiunii pentru cultură şi literatuă a poporului român” a
dat un ajutor financiar şcolii din localitatea Munar. În Zeldiş a dăruit
„«Comuna politică», pentru repararea şcolii 100 coroane”, iar în Chişlaca,
„Ministrul de culte” a trimis „tabele, harte în preţ de 74 cor.”.
O colectă interesantă a avut loc la parohia Şilindia, din
protopopiatul Buteni, parohie în care credincioşii au dăruit bani pentru
confecţionarea unor scaune bisericeşti „pentru străini”. Cunoscut fiind
faptul că în bisericile parohiale, de obicei, fiecare scaun este achiziţionat
prin licitaţie, iar posesorul îl deţine pe timpul vieţii însemnându-şi pe el
numele şi prenumele, vizitatorii ocazionali sau poate cei nou mutaţi în
localitate erau obligaţi să stea în picioare la slujbele bisericeşti, fapt care a
dus la confecţionarea acelor scaune „pentru străini”.
Protocolul sinodului eparhial din anul 1908
Dăruirile credincioşilor pentru anul 1907 abundă în paginile
Protocolului sinodului eparhial din anul 1908, prezentate în capitolul XI,
„Dăruiri pentru biserici şi instituţiunile ei”5. Darurile au constat în bani
pentru: biblioteca şcolară (în Arad, „Dr. Nicolae Oncu, pentru biblioteca
şcolară 220 cor.”), cumpărare de cărţi pentru copiii săraci (în Cicir,
„Valeria şi Aurelia Milovan din Mândruloc, pentru cumpărarea de cărţi la
pruncii săraci, 25 cor.”), achiziţionare de obiecte de cult şi ajutorarea
şcolilor (în Buhani, „contele Wenkheim, 1000 şindile pentru şcoală 20 cor.;
mai mulţi credincioşi, colectă 79 cor. 96 cor.”; în Dumbrăviţa, „Ilustr. Sa dl
Alexandru Mocsonyi, Birchiş, pentru edificiul şcoalei în numerar 100 cor.;
Ilustr. Sa dl Ant. Mocsonyi din Bulci, pentru edificiul şcoalei în numerar
100 cor.; Ilustr. Sa dl Dr. Iosif Gall, Lucareţ, pentru edificarea şcoalei în
numerar 50 cor.;Magn. Sa dl Vasile Goldiş, Arad, pentru edificarea şcoalei
în numerar 200 cor.; «Mureşanul» din Radna, pentru edificarea şcoalei în
numerar 100 cor.; mai mulţi credincioşi pentru edificarea şcoalei în
numerar 100 cor.”, în Pâncota, „Banca poporală, pe seama şcoalelor în
Ibidem, nr. 259 – P, inventar 1983, Protocol despre şedinţele Sinodului eparhial din
diecesa română gr.-orientală a Aradului, ţinute în sesiunea ordinară din anul 1908, Arad,
Tiparul Tipografiei Diecezane Gr. Or. Române, 1908, p. 112.
5
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numerar 40 cor.”, iar în Secusigiu, „Despărţământul Astrei din Timişoara
şcoalei din filia Murani 50 cor.”). Au mai fost dăruite suprafeţe de teren,
acţiuni şi mai ales obiecte de cult pentru înfrumuseţarea interioarelor
bisericilor. Între dăruitori aflăm nume de preoţi şi preotese, epitropi,
credincioşi şi credincioase, domnişoare şi văduve, oameni simpli sau
personalităţi locale ale acelor vremuri. Au dăruit: conţi, femeile de economi,
lucrători la o fabrică de parchete, birtaş, hotelier, tăbăcar, proprietar,
poştăriţă, apoi, „Meseriaşii români dela o petrecere pentru fondul
praporilor”, „Corporaţiunea măiestrilor cojocari din Lipova”, institutele
de credit „Lipovana” şi „Mureşanul”. Se remarcă în paginile protocolului
sentimentul de solidaritate exprimat de credincioşii din Hălmagiu faţă de
necazul vecinii lor din Hălmăgel afectaţi de un incendiu, pe care i-au ajutat
financiar. Bisericii parohiei Ţela i-a fost dăruită icoana preacuratei fecioare
Maria de la mănăstirea Meteora adusă de „Ilustritatea Sa dl Zeno
Mocsonyi”, un dar nepreţuit pentru credincioşii parohiei considerat a fi „de
valoare foarte mare”.
Periodic dăruirile credincioşilor din localităţile arădene au fost
raportate de către preoţii bisericilor unităţilor administrative bisericeşti
superioare, de obicei protopopiatelor în a căror jurisdicţie funcţionau. Iată
câteva exemple menţionate în Protocolul anului 1908, care vin să întărească
faptul că înscrisurile cu dăruiri au fost înaintate organelor ierarhice
superioare spre a fi prezentate în cadrul şedinţelor sinoadelor eparhiale şi
apoi au fost tipărite în protocoale:
- în data de 18/31 ianuarie 1908, parohia din Arad, urmare
ordinului No. 957/907, raporta protopopiatului din Arad dăruirile
credincioşilor din anul 1907, după cum urmează:
„1) Dr. Nicolau Oncu pentru biblioteca scolara a daruit
.............................................220 cor.
2) Cornel Iorgovici un ornat preotiesc in pretiu de
......................................................100 cor.
3) Femeile de economi prin colecta au facut o perdeaua la s.
Altariu .......................... 50 cor.
4) Domnişoara Hortensia Raicu un masaiu pe scaunul de
predica............................... 30 cor.
laolaltă 400 cor.”.
- în acelaşi an 1908, parohia Nădlac raporta Oficiului protopopesc
din Arad, cu nr. 16/1908, dăruirile făcute de către credincioşii din Nădlac în
cursul anului 1907. În acest act este menţionată şi dispoziţia Consistoriului
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Eparhiei Aradului nr. 7586, în baza căreia protopopiatul Arad, cu numărul
957/1907 solicita parohiilor din subordine raportarea dăruirilor:
„1. Dimitrie Onea - 2 acţii Nădlăcana
200 corone
2. Iuliana Vădăsan soţia lui Mitru Mărginean
400 corone
3. Teodor Sechereş si sotia acestuia Sofia Curtician 400 corone
de tot 1000 corone”.
- oficiul parohial Arad–Gai, a înaintat Protopopiatului Arad în
acelaşi an 1908, la data de 1/14 ianuarie, actul cu numărul 13/908, act în
care au fost raportate dăruirile ce au avut loc în anul 1907 astfel, „…
epitropul bisericesc Mitru Fericean a donat o garnitură de ornate
bisericeşti-preoţeşti în preţ de 70 cor., er Sava Oarga şi soţia 2 prapore în
preţ de 50 cor. şi văduva Finău asemenea un prapora în preţ de 25
coroane”.
- preotul Petru Nemet din parohia Şeitin, a înaintat actul cu
numărul 16/1908 în care, dând o mare atenţie redactării şi scrisului
caligrafic folosit, a menţionat dăruirile mai mari de 20 de coroane, făcute de
credincioşii păstoriţi. Astfel, la data de 21 ianuarie 1908 raporta: „... dăruire
peste 20 de cor. sa făcut din partea locanicului din Şeitin Arcadie Şiclovan
fost jude comunal; a dăruit sfintei biserici un potir de argint aurit împodobit
cu 3 icoane în email în preţ de 280 coroane”.
Protocolul sinodului eparhial din anul 1909
Prezente în viaţa parohiilor, dăruirile din anul 1908 nu au trecut
neobservate, acestea fiind centralizate, trimise de la parohii spre episcopie,
prezentate în cadrul şedinţelor sinodului eparhial după care au fost tipărite în
Protocolul anului 1909 în capitolul XI, - „Dăruiri pentru biserici şi
instituţiunile ei”6. Ca şi în anii anteriori şi în anul 1908, în general,
credincioşii au dăruit bisericilor parohiale obiecte de cult şi veşminte
preoţeşti. Alături de aceste dăruiri aflăm şi dăruiri în bani făcute fie de către
credincioşi (în Nădlac, „Todir Pleşu, a donat sf. Biserici de acolo 400
cor.”; în Mânerău, „Herman Cristian proprietar, pentru zidirea bisericei
1000 cor. în numărar ; Urbarialiştii, tot pentru zidirea bisericii, 1203 cor.
90 fil. în numărar”, iar în Secusigiu, „Barbara Şebu, în bani gata 600 cor.;
Stanca Miloş n. Ghina, în bani gata 1000 cor.”), fie de către instituţii
bancare (în Şiria, „Banca poporală din Şiria bani 30 cor.”; în Pâncota,
6

Ibidem, nr. 261–P, inventar 1983, PROTOCOL DESPRE ŞEDINŢELE SINODULUI
EPARHIAL DIN DIECEZA ROMÂNĂ GR.-ORIENTALĂ A ARADULUI ŢINUTE ÎN
SESIUNEA ORDINARĂ DIN ANUL 1909, Arad, Tiparul Tipografiei Diecezane Gr. Or.
Române, 1909, p. 101.
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„Banca poporală din Pâncota, donaţie şcolilor 40 cor.”, iar în Hălmagiu,
„«Crişana» inst. de credit şi economii, filiala Hălmagiu, pentru ajutorarea
şcoalelor sărace din protopopiat 500 cor. în bani) sau grupuri de
credincioşi (în Conop, „Foştii urbarialişti, bani gata 589 cor. 25 fil.” şi în
Hălmagiu, „Tinerimea română, pentru «fondul renovării bisericei» 54 cor.
în bani”). Între persoanele fizice care au dăruit s-au înscris preoţi, preotese,
epitropi, economi, advocatese, un notar şi un sculptor. Atenţia credincioşilor
a fost îndreptată şi spre ridicarea de cruci înaintea bisericilor precum şi spre
achiziţionarea şi repararea cărţilor de cult.
Pe lângă dăruirile prezentate mai sus şi consemnate în protocoale,
pentru perioada cuprinsă între anii 1891 – 1908 cu siguranţă credincioşii din
Ţinutul Aradului au făcut şi alte dăruiri, toate acestea rămânând consemnate
în evidenţele parohiilor. Multe au rămas neraportate ori din pricina
comodităţii şi a delăsării unor slujitori ai bisericilor sau pur şi simplu pentru
că unele raportări, conform îndrumărilor autorităţilor bisericeşti superioare,
au trebuit să conţină doar „dăruiri dela 20 coroane în sus” aşa cum găsim
consemnat spre exemplu în protocoalele Sinoadelor eparhiale din anul 1904
(pentru anul 1903) şi din anul 1905 (pentru anul 1904).
Protocolul sinodului eparhial din anul 1910
„Dăruiri pentru biserici şi instituţiunile ei”7 - capitolul IX din
Protocolului anului 1910, prezintă dăruirile credincioşilor din Ţinutul
Aradului în decursul anului 1909. O parte consistentă a acestora s-a
constituit din daruri în „bani gata” cu sau fără destinaţie exactă (în
Covăsânţ, „învăţătorul Romul L. Papp, bani gata la zidirea gardului sp.
biserici 100 cor.; Dimitrie Olariu, bani gata la zidirea gardului sp. biserici
100 cor.; Alexandru Terebenţ bani gata la zidirea gardului sp. bis. 100
cor.”; în Târnova, „Teodor Drecin preot, bani gata 50 cor. la renovarea sf.
biserici”; în Hălmagiu, Institutul de credit „Crişana”, „filiala Hălmaj, 200
cor. bani gata pentru renovarea bisericii”, iar în Munar, a dăruit
„«Timişana» institut de credit şi economii Timişoara, bani gata 50 cor.” şi
„Mănăstirea H. Bodrog, bani gata 50 cor.”). Banii dăruiţi cu destinaţie
exactă au fost folosiţi la achiziţionarea obiectelor de cult, repararea cărţilor
de cult sau achiziţionarea altelor noi. S-au donat bani şi pentru biblioteca
şcolilor din Arad („Dr. Nicolae Oncu, pentru biblioteca şcolară la şcoalele
noastre din Arad, 120 cor.”), iar în Pecica, contravaloarea de 4000 coroane
7

Ibidem, nr. 264–P, iventar 1983, Protocol despre Şedinţele Sinodului eparhial din Dieceza
română gr.-or. a Aradului ţinute în sesiunea ordinară din anul 1910, Arad, Tiparul
Tipografiei diecezane greco-orientale române, 1910, p. 91.
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a unui teren („un jug. şi 1006 D stângeni” dăruit de „văd. Elena Cenădan”)
a fost folosită pentru biblioteca parohială. Sume de bani dăruite cu destinaţie
precisă au fost folosite şi pentru amplasarea de cruci înaintea bisericilor şi în
cimitire.
Deşi nu de valoare mare, totuşi surprind dăruirile de „făină de
paşti” şi lumânări (în Târnova, „D-na preoteasă Valeria Popa, făină de
paşti şi lumini până la rusalii, în preţ de 20 cor.”). De fapt făina
întotdeauna a fost necesară actului de cult, fiind materia principală din care
se coc prescurile care împreună cu vinul sunt darurile principale folosite în
cadrul slujbei Sfintei Liturghii.
Majoritatea dăruirilor din anul 1909 sunt făcute ca şi în anii
anteriori de către credincioşii de rând. În lungul şir al acestora s-au înscris şi
nume de învăţători, economi, preoţi, cojocar, chiar de prinţ. Alături de
aceştia se află şi numele câtorva instituţii de credit şi economii: „Banca
poporală din Pâncota”, „Banca poporală din Şiria”, „Victoria” din Arad,
„Timişana” din Arad. Au mai dăruit „Corul plugarilor din Bocsig”,
„Urbarialiştii” din Mânerău, Somoşcheş şi Lazuri, iar „Studenţii români
din Hălmăgel” şi credincioşii din Căpruţa au dăruit veniturile de la două
petreceri. O dăruire care merită atenţie este cea a preotului din parohia
Slatina care pentru zidirea casei parohiale a dăruit lemnul şi piatra, dăruire
care a fost urmată de dăruirile în bani ale credincioşilor. De altfel în
nenumărate parohii, la purcederea în realizarea unui obiectiv bisericesc
(zidirea, repararea sau pictarea bisericii, zidirea casei parohiale sau a
anexelor acesteia, achiziţionarea cărţilor şi a obiectelor de cult, cumpărarea
de clopote, ridicarea crucilor şi a troiţelor, colecte şi ajutoare umanitare),
preotul era primul care se înscria în lista dăruitorilor. Astfel, prin puterea
exemplului, preotul demonstra că principiile vieţii creştineşti şi îndemnurile
propovăduite de la amvon trebuie puse în practică, semn al credinţei care
fără fapte bune nu aduce mântuirea.
Dăruirile credincioşilor făcute de-a lungul anului 1909, ca şi cele
din anii anteriori prezentate mai sus, au fost centralizate la protopopiate şi
apoi trimise centrului eparhial spre comunicare în şedinţele sinodului
eparhial şi apoi tipărite şi ca o dovadă a spiritului de dărnicie al
credincioşilor din ţinutul Aradului. Mărturie în acest sens stă şi actul emis
de către protopopiatul Aradului, cu nr. 330/1910, la data de 8/21 februarie
1910 - „Conspect despre dăruirile făcute de către credincioşii din
protopopiatul Aradului în 1909”, în care sunt trecute atât dăruirile în
obiecte bisericeşti şi echivalenţa lor în bani precum dăruirile în sume de bani
ale parohiilor din: Arad, Cicir, Micălaca, Pecica-română, Şeitin şi Turnu.
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În anii care au urmat anului 1909 dăruirile locuitorilor din ţinutul
Aradului au crescut atât numeric cât şi valoric umplând paginile
protocoalelor încheiate în cadrul sinoadelor eparhiale. Dacă de obicei au fost
dăruite odăjdii bisericeşti şi obiecte de cult odată cu trecerea anilor se
observă orientarea credincioşilor şi spre dăruirea de bani sau chiar folosirea
acestora pentru achiziţionarea unor obiecte de cult şi a unor cărţi de slujbă
indispensabile actului de cult. Se mai observă şi opţiunea unor credincioşi
spre achiziţionarea obiectelor de cult care prezintă garanţia păstrării lor un
timp mai îndelungat, fiind alese cele din metale preţioase: argint, aur sau
argint aurit. Cărţilor de cult li s-a acordat atenţia cuvenită prin relegarea şi
protejarea acestora. Cât despre numele dăruitorilor, acestea sunt nenumărate
umplând paginile protocoalelor, unele însă, puţine la număr, fiind constant
prezente în însemnările preoţilor semn că dăruirile lor nu au fost făcute
ocazional, în momente de bucurie sau necaz ci au făcut parte integrantă din
viaţa acestora ca o preocupare continuă de îmbunătăţire a vieţii spirituale,
dar şi sociale în cadrul comunităţii.
Protocolul sinodului eparhial din anul 1911
Pentru anul 1910, paginile protocolului din anul 1911 menţionează
un şir lung de dăruitori şi dăruiri în parohiile din Ţinutul Aradului
(„Dăruiri pentru biserici şi instituţiile ei”8). Dăruirile au constat de obicei
în bani, veşminte preoţeşti, obiecte de cult şi cărţi bisericeşti. Se remarcă,
însă, opţiunea dăruitorilor, persoane fizice sau fundaţii şi asociaţii, de a
sprijini financiar şcolile. În acest fel au fost dăruiţi bani pentru fondurile şi
bibliotecile şcolare. Aşa bunăoară, în Arad un nume întâlnit an de an în
însemnări este cel al „Dr. Nicolae Oncu”, care şi în anul 1910 a dăruit
„pentru biblioteca şcolară 100 cor.”, la Pecica, „din Fundaţiunea Elena
Cenădan s-au procurat cărţi folositoare pentru bibliotecă”, iar la Hălmagiu
au dăruit „şcolarii din localitate din venitul petrecerii lor, pentru biblioteca
şcolară 128 cor.”. Interesant de remarcat acest obicei local din Hălmagiu în
care actul dăruirii a luat o formă inedită prin dăruirea banilor strânşi la
petrecerile organizate, modalitate prin care au dăruit şi „tinerii universitari
venitul petrecerii lor, pentru înfrumuseţarea bisericii 92 cor.”, iar „tinerii
meseriaşi români din venitul petrecerii lor, pentru fondul şcolar şi
biblioteca parohială 150 cor.”. Şi în localitatea Ciuci (n.n. – cu numele
actual Vârfuri), probabil împrumutând obiceiul din Hălmagiu, au dăruit
8

Ibidem, nr. 266–P, inventar 1983, Protocol despre Şedinţele Sinodului eparhial din
Dieceza română gr.-or. a Aradului ţinute în sesiunea ordinară din anul 1911, Arad, Tiparul
Tipografiei diecezane greco-orientale române, 1911, p. 88.
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„tinerii economi din venitul petrecerii lor, o cădelniţă în preţ de 25 cor.;”.
Iată aşadar că actul dăruirii poate lua şi astfel de forme, iar petrecerile,
modalităţi laice de exprimare a bucuriei comunităţii, pot avea implicaţii
social-filantropice primind în cele din urmă conotaţii spirituale.
Remarcabilă este şi implicarea tot mai accentuată în viaţa
comunităţilor a instituţiilor bancare prin actul dăruirii, între dăruitorii din
anul 1910 aşezându-se „Institutul Codru”, „Casa Făgeţeană” şi „Banca
Nepbanc din Pâncota”.
Sumele de bani dăruite în anul 1910 au avut diferite scopuri, cele
mai multe au fost folosite pentru sprijinirea parohiilor în achiziţionarea celor
necesare îndeplinirii actului de cult. Au fost, însă, şi dăruiri cu destinaţii clar
precizate cum ar fi: ridicarea de cruci în faţa bisericilor, pentru zidirea şi
pictarea bisericilor, pentru pomeniri ale dăruitorilor sau parastase anuale.
În cele din urmă putem spune că dăruirile nu s-au rezumat, doar la
obiecte şi bani, au mai fost dăruite: materiale de construcţii, pământ şi
cereale. Un dar interesant care începe să fie tot mai prezent în viaţa
comunităţilor este darul de lumânări, lumânarea fiind indispensabilă
desfăşurării oricărui act de cult.
Între cei mulţi care au dăruit în anul 1910, credincioşi, preoţi,
văduve, întâlnim şi nume de: proprietari de terenuri, economi, jude de tablă
regală, medic cercual, notar cercual şi tăbăcar. Au mai dăruit: emigranţii
români din America, Vasile Goldiş - secretar consistorial Arad şi marele
dăruitor Vasile Stroescu. Comunele urbariale ale mai multor localităţi şi-au
dat şi ele darul lor în bani, iar biserica parohiei Chelmac a sprijinit financiar
biserica din parohia Bârzava.
Nume care au marcat viaţa comunităţilor sunt şi ele prezente în
actul de dăruire, unele dintre ele fiind prezente nu numai în însemnările
parohiilor în care locuiau ci şi în actele parohiilor învecinate. Sunt însemnări
în care apar nume de dăruitori foarte cunoscute nu numai în localităţile
înconjurătoare locului în care aceştia au dăruit ci şi în ţară şi chiar în ţările
învecinate. Un asemenea caz a fost menţionat în Protocolul sinodului
eparhial din anul 1911, în care sunt consemnate patru dăruiri făcute în anul
1910, de către acelaşi dăruitor, una făcută parohiei Somoşcheş: „…;
Mecenatul Vasile Stroescu, 100 cor. în numărar pentru pictarea bisericii”9,
una făcută parohiei Cil: „Vasilie Stroescu mare proprietar în Helveţia,
9

Ibidem, Protocol despre Şedinţele Sinodului eparhial din Dieceza română gr.-or. a
Aradului ţinute în sesiunea ordinară din anul 1911, Arad, Tiparul Tipografiei diecezane
greco-orientale române, 1911, p. 93.

387

contribuire la renovarea bisericei 200 cor.;”10, una parohiei Bârzava:
„Vasile Stroescu Davoplatz în bani gata 200 cor.;”11 şi una parohiei Archiş:
„Marele mecenate român din Basarabia, boierul Mihail Stroiescu, ajutor la
edificarea bisericii 500 cor.”12 , dăruitor al cărui nume îl întâlnim şi în
actele parohiei Văsoaia. Astfel, în anul 1912, la data de 18 noiembrie,
conform celor consemnate în „Protocolul comitetului şi sinodului parochial
din Văsoaia 1906 – 1918”, la numărul 4 din ordinea de zi, aflăm că
„Preşedintele comitetului parochial aduce la cunoştinţă că marele nostru
mecenate Vasile Stroiescu a binevoit a dărui pe sama bisericii noastre suma
de 200 cor. ceea ce Comitetul ia la cunoştinţă cu plăcere şi cu mulţămită
darul făcut de mecenatul nostru Stroiescu”13. Dăruirea a fost raportată apoi
ierarhic protopopiatului Arad ajungând astfel a fi menţionată în Protocolul
sinodului eparhial din anul 1913: „15. Văsoaia : Vasile Stroescu, pentru
biserică 200 cor.;...”14.
Născut în data de 11 noiembrie 1845 în ţinutul Hotinului, Vasile
Stroiescu, consemnat ca mecenat în actul parohiei Văsoaia menţionat mai
sus, a provenit dintr-o veche familie boierească din Basarabia. Cunoscător a
mai multor limbi: română, rusă, germană, engleză, franceză şi italiană a fost
caracterizat a fi „un om cât o ţară, o legendă vie, salvatorul culturii române
într-un moment de grea cumpănă”15. Proprietar a aproximativ 25.000
hectare de teren precum şi a multor animale, moştenire de la tatăl său, şi-a
arendat moşiile ţăranilor basarabeni în condiţii foarte avantajoase pentru
aceştia, iar cu banii obţinuţi din arendă a început ampla acţiune de dăruire şi
ajutorare a românilor. A colindat Moldova unde a înfiinţat un număr de 30
de şcoli. A pus bazele financiare ale unui cont în Bucureşti pentru
construirea unei noi catedrale. Şcolilor din Transilvania le-a trimis peste
10
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1.000.000 de coroane. A ajutat „Reuniunea Femeilor din Arad” cu suma de
100.000 de coroane. „Numai în 1906, la sugestia lui Partenie Cosma,
directorul Băncii Albina din Sibiu, a trimis şcolilor din Transilvania
300.000 de coroane, din care 100.000 pentru impulsionarea construirii unui
nou local şi completarea la 8 clase a liceului din Brad”16. Stabilit în Davos
(Elveţia), şi-a îndreptat ajutoarele financiare spre satul românesc, unde era
nevoie de biserici şi şcoli. În mod special atenţia lui s-a focalizat spre zidirea
de noi şcoli căci aşa după cum menţionează într-o scrisoare adresată
episcopului Caransebeşului, Miron Elie Cristea, (25/5 aprilie 1912), a
păstrat promisiunea făcută acestuia de a sprijini financiar şcolile. Astfel, „…
solicitările din listele pentru şcoli, cu o singură excepţie, au rămas aşa cum
le-a propus episcopul, modificări a făcut însă în listele pentru biserici, unde
în toate cazurile sumele au fost reduse la 200 coroane fiecare”17. Decizia de
a reduce ajutorul financiar dat bisericilor la suma de 200 coroane se pare că
a fost valabilă în întreaga Transilvanie, fapt ce reiese din actul parohiei
Văsoaia menţionat mai sus, în care apare numele dăruitorului Vasile
Stroiescu şi suma dăruită – 200 coroane, dar şi din actele altor parohii. Spre
exemplu, suma de 200 coroane dăruită apare şi în evidenţele parohiei
Milova şi în Protocolul sinodului eparhial din anul 1913: „10....; Vasile
Stroiescu, în bani 200 cor.; ...”18. Dovada că până în anul 1912 Vasile
Stroiescu a dăruit sume mai mari de 200 coroane o aflăm în înscrisurile de
dăruiri din Protocolul sinodului eparhial din anul 1912, unde între dăruirile
credincioşilor din anul 1911 aflăm înscris darul făcut parohiei Beliu din
Tractul Beliu: „2. Beliu : ....; Mecenatele V. Stroiescu, ajutor 1000 cor.”19.
În Protocolul anului 1912 din cauza unei greşeli de redactare,
credem, s-a omis destinatarul dăruirii a celor 200 de coroane trimise de
Vasile Stroiescu, fiind trecută localitatea Davos (Elveţia), localitatea de
reşedinţă a dăruitorului : „10.Davos : Marele V. Stroiescu: acop. Bis. 200
cor.”20. Aceeaşi sumă de 200 coroane o aflăm înscrisă ca dăruire şi pentru
16
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Satu-rău din protopopiatul Hălmagiu: „16.Satu-rău : Vasilie Stroiescu, bani
pentru rep. Bis. 200 cor.; ...”21.
O altă dăruire a lui Vasile Stroiescu a avut loc în anul 1912 cu
prilejul serbării centenare a Institutului Pedagogic din Arad, eveniment
consemnat în Protocolul sinodului eparhial din anul 1913 după cum
urmează: „Un frumos şi semnificativ semn de ataşare la ospăţul nostru
cultural a fost şi un nou dar dela mecenatele Vasilie de Stroiescu, în suma
de una mie (1000) coroane, … Adaugem, că d. Vasilie Stroescu a dăruit şi
pentru provederea preparanzilor noştri cu cărţi şi haine de una mie
coroane”22. Dăruirea a fost consemnată şi în ziarul „Românul” din 4/17
Noemvrie 1912 care a publicat scrisoarea trimisă de Vasile Stroiescu
(Anexa nr. 18), citită publicului de către protosinghelul Roman Ciorogariu
în cadrul manifestărilor desfăşurate: „La sfârşit păr. Protosincel Roman
Ciorogariu, sufletul acestor serbări măreţe, ceteşte telegramele şi scrisorile
de felicitare sosite din toate părţile locuite de Români. ... Publicul a
subliniat scrisorile mai importante prin aplauze călduroase, iar când a fost
cetită scrisoarea marelui macenat Vasile Stroiescu, însoţită de un
mărinimos dar de 1000 coroane, toată sala se sculă în picioare făcându-i
mari ovaţii protectorului culturei noastre, ovaţii ce păreau că nu mai iau
sfârşit”23.
Începând cu anul 1914, mecenatul Vasile Stroiescu a revenit
asupra hotărârii de a dărui doar 200 de coroane bisericilor, dovadă stând
dăruirea făcută parohiei Pătârş: „10.Pătârş: Vasile Stroescu, în bani gata
1000 cor.; ...”24
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Protocolul sinodului eparhial din anul 1912
„Dăruirile”25 locuitorilor din ţinutul Aradului pentru anul 1911 au
fost consistente, nenumăraţi dăruitori au îndreptat spre lăcaşurile de cult
dăruiri ca au constat în principal în obiecte şi veşminte de cult. Darurile în
bani, au fost folosite la achiziţionarea celor trebuincioase ce ţin de
administrarea bisericilor sau a anexelor acestora. S-au remarcat între
dăruitori nume de credincioşi şi credincioase, învăţător, învăţătoare, mare
proprietar, antreprenor, medic şi emigraţi în America.
Între cei care au dăruit sume consistente de bani sau obiecte
valoroase sunt consemnaţi ca dăuitori: „Ven. Cons. Diecesan” care a dăruit
parohiei Răpsig „în numărar 500 cor.”, „Damele române din Arad, pentru
capela robilor dela Tribunal,...” şi „Femeile române” care au dăruit „un
clopot 178 cor.”. Un aspect interesant în actul dăruirii este implicarea din ce
în ce mai mare a instituţiilor bancare în ajutorarea bisericilor parohiale.
Astfel, în şirul dăruitorilor aflăm: „Banca Simonyi-falva” care a dăruit
parohiei Apateu „în numărar 600 cor.”; „Institutul de credit şi economii
Codrul” care a dăruit parohiei Buteni „1 evang. ripizi, cruce 245 cor,” şi
„Instituţiile de credit şi economii «Albina», «Victoria» şi «Crişana»” care
au dăruit „câte 100 cor., bani pentru rep. bis.” din Arad.
Şcolile au fost şi ele sprijinite financiar, în aceste sens în Arad a
dăruit „Intreprenorul Mihai Popst, pentru repararea scaunelor şcolare în
Micălaca 100 cor.”. În acelaşi scop, în parohia Micălaca, a dăruit şi
„Învăţătoarea Terezia Bugariu, pentru repararea scaunelor şcol. 200 cor.”.
În zona Hălmagiului a ajutat financiar şcolile „«Crişana», inst. de credit şi
economii Brad, pentru ajutorarea bisericilor şi a şcolilor din tractul
Hălmagiu, 600 cor.”.
Ca şi în alţi ani, au dăruit şi Comunele urbariale (în Somoşcheş, a
dăruit „Comuna urbarială, în numărar 1500 cor.”, iar în Buteni au dăruit
„Urbarialiştii, pentru edif. bis. şi gard 2472 cor.”). Începând din acest an,
1911, credincioşii au început să se orienteze şi spre dotarea turnurilor
bisericilor cu orologii (în Bonţeşti, spre exemplu, au cumpărat „mai mulţi
credincioşi, un orologi în turn bis. 900 cor.”).
N-au lipsit nici darurile în imobile, acţiuni (în Nădlac, „răposatul
învăţător Mihaiu Chicin, zece buc. acţii dela banca «Nădlăcana» 1000
cor.”), lemne (în Buhani de sus, a dăruit „Varady T. Gyula şi s. Margit,
25
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lemne şi bani gata 100 cor.”), sau cruci (în Cintei, a dăruit „Iosif Merce şi
soţia Ana Ardelean O cruce de piatră 400 cor.”).
Protocolul sinodului eparhial din anul 1913
Şi în anul 1912 locuitorii din Ţinutul Aradului şi-au adus
contribuţia dăruind şi ajutând benevol bisericile parohiale (dăruirile fiind
consemnate în protocolul anului 1913 în capitolul - „Dăruiri pentru biserici
şi instituţunile ei”26). Unii dintre credincioşi au dăruit bani (în Nădlac,
„Elena Marinca, pentru sporirea averii bisericeşti 200 cor.”; în Văsoaia, a
dăruit „Vasile Stroescu, pentru biserică 200 cor.”; în Zimbru, au dăruit
„Foştii urbarialişti, bani gata bisericii 70 cor.; în Bârzava, „Esc. Sa
Ministrul de culte, în bani gata pentru zidirea bisericei 200 cor.; Dr. Al.
Taganyi deputat, în bani pentru zidirea bisericii 100 cor.”; în Milova, a
dăruit „Esc. Sa Ministru de culte, în bani 200 cor.”, iar în Ţela „Il. Sa D.
Antoniu Mocsonyi de Foeni, pentru corul vocal bisericesc în bani 100
cor.”).
O dăruire specială o aflăm în parohia Otlaca unde „Ştefan Rusu, a
edif. Bis. Nouă în P.-Megyes şi a prevăzut’o cu toate cele de lipsă 35.000
cor.; Ştefan Rusu, a dăruit 25 jugh. pământ pe seama preotului în P.Megyes 15.000 cor.;”. În acest caz, dăruitorul s-a interesat de toate
aspectele practice al zidirii unei biserici şi mai mult decât atât a asigurat
existenţa preotului dăruindu-i o suprafaţă de teren.
Banii dăruiţi în cursul anului 1912 au avut destinaţii precise:
achiziţionarea de clopote, orologii, executarea lucărilor de întreţinere a
clădirilor bisericilor şi a caselor parohiale sau ajutorarea şcolilor. Au mai
fost dăruiţi bani şi pentru „sporirea averii bisericeşti” sau fondurilor (acele
„fundaţiuni de pomenire”) care să fie folosite pentru parastase în amintirea
dăruitorilor.
Dacă până în anii trecuţi dăruitorii şi-au îndreptat atenţia cu
precădere spre darurile materiale, uşor, unii dintre ei încep a opta pentru
dăruirea acelor daruri care sunt elemente componente principale ale actului
de cult, cu semnificaţii spirituale teologice mult mai adânci. Astfel, au
început să fie dăruite „lumini” (lumânări) şi mai ales „fărină”, făina
necesară la coacerea prescurilor care alături de vin sunt elementele
principale folosite în cadrul slujbei Sfintei Liturghii. Între cei mulţi care au
dăruit, aflăm lucrători şi lucrătoare, proprietari de pământuri, ministrul
26
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cultelor, dar şi oameni simpli ai parohiilor sau credincioşi emigraţi în
America. Respectând tradiţia locală, şi în anul 1912, „meseriaşii români de
la o petrecere” în Hălmagiu, au dăruit bisericii banii adunaţi. Celor care au
dăruit s-au alăturat şi banca populară „Nepbank” din Pâncota şi banca
„Borosjenoi takarekpenztar”.
Protocolul sinodului eparhial din anul 1914
În Protocolul din anul 1914 dăruirile locuitorilor din Ţinutul
Aradului, pentru anul 1913, au fost consemnate în capitolul XI - „Dăruiri
pentru biserici şi instituţiunile ei”27. Se remarcă atenţia dăruitorilor
îndreptată spre bisericile parohiale şi în mod special spre nevoile celor
strâmtoraţi şi neavuţi. Dacă cei mai mulţi bani dăruiţi au fost folosiţi fie la
zidirea sau renovarea bisericilor ori la zidirea de case parohiale (în Moroda,
a dăruit „Ven. Consistor gr.-or. rom. din Arad, ajutor la zidirea bisericii şi
la regularea cultului 2600 cor.”; în Hălmagiu, „Tinerii studenţi Hălmagiu
şi jur, Venitul petrecerii din 31 iulie pentru renovarea bisericii 118 cor. 78
fil.; Meseriaşii români, Venitul unei petreceri pentru renovarea bis. 121
cor. 18 fil.”; în Sârbi, „Foştii urbalişti, ajutor pentru şilindirea bisericii 300
cor.”; în Căpălnaş, „Petru Mocsonyi, pentru renovarea bisericii 200 cor.”;
în Fibiş, „Toţi parohienii, pentru zidirea casei parohiale 2000 cor.”; în
Cărand, „mai mulţi, pentru pavarea bisericii 120 Cor.”), achiziţionarea de
clopote [în Tornea (n.n. Turnu), „Nicolae Ionescu şi soţia, clopotul mic din
sp. Biserică 80 cor.; Ioţa Baba şi soţia, clopotul mic din sp. Biserică 80
cor.; Aurel Băneşti şi soţia, clopotul al doilea 420 cor.; Traian Ianciu, şi
soţia clopotul cel mare 280 cor.; George Cornea şi soţia, clopotul cel mare
280 cor.; văd. Andrei Orgovoci născ. Tina Baba, clopotul cel mare 100
cor.; văd, Dimitrie Băneş năs. Ileana Ioanov, clopotul cel mare, 280 cor.;
Alexa Ponta şi soţia, 280 cor.”, în Macea, „L. Petrila, un clopot 200 cor.”]
şi cărţi bisericeşti (în Macea, „L. Petrila şi consoţii, cărţi bisericeşti 117
cor.”; în Comlăuş, „Petru Mariţa, 1 cruce, 6 ripizi, 2 sfeşnice şi toate
cărţile de strană 700 cor.” ), nevoile sociale au fost acoperite de bani
proveniţi de la: „Institutul de credit şi economii «Victoria»” care a dăruit în
Arad pentru „zidirea şcoalei din Şega 20.950 01 cor”; „Crişana Brad” (a
dăruit: „pentru fondul renovării bisericii din Hălmagiu 200 cor.; în
Hălmăgel, „pentru Renovarea şcolii 100 cor.”; în Luncşoara, „pentru
edificarea şcoalei de înv. 100 cor.”), „Fundaţiunea Reuniunei femeilor
27
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române” (a dăruit în Lipova, „îmbrăcămintea la 14 băieţi şi 14 fetiţe 221
cor. 70 fil.”) şi „Fondul comunei eterne pentru îmbrăcarea copiilor săraci”
din Arad a dăruit 2000 de coroane. Păstrând şi în anul 1913 obiceiul
statornicit în Hălmagiu, „Tinerii studenţi” şi „Meseriaşii români” au dăruit
banii strânşi la petrecerile organizate. Toate aceste dăruiri s-au alăturat
dăruirilor mari constând în imobile, pământ, dar şi celor mai mici constând
în cărţi bisericeşti, făină şi lumânări. Au fost prezenţi în actul dăruirii şi
credincioşii emigraţi în America (bisericii din Zărand i-au dăruit: „Florea
Filimon, 50 cor.; Gligor Costea, 40 cor.; Ilie Lăcătiş, 25 cor.; Ioan
Petrişor, 25 cor; Ioan Pagubă 25 cor.; Ilie Hălmăgian 20 cor.; Simeon
Varga 20 cor.; Vasile Lăcătuş 20 cor.; Moisă Filimon 20 cor.; Gligor
Coste, Pavel Lăcătuş, Ioan Deac, Mitru Lăcătuş, George Mariş şi Iuliana
Stoica. câte 10 cor. de tot 60 cor. Aceşti zărăndani emigraţi în America, au
colectat în oraşul Weslay Wille pentru procurarea policandrului şi au
dăruit fiecare sumele arătate”), dar şi foştii urbarialişti alături de Comunele
politice din câteva localităţi. O dăruire interesantă o aflăm la parohia
Comlăuş unde „Dimitrie Simea, înv. a pictat tot aranjamentul intern al
sfintei biserici 500 cor.”, ca dăruire personală.
Protocolul sinodului eparhial din anul 1915
Înscrisurile protocolului anului 1915 vin să arate încă o dată
aplecarea credincioşilor din parohiile ţinutului Aradului spre dăruire fiind
consemnate în capitolul XI - „Dăruiri pentru biserici şi instituţiunile ei”28.
În mod general, darurile din anul 1914 sunt comune celor care au marcat
anii trecuţi. În mod special unii credincioşi au optat pentru darurile
confecţionate din metale preţioase (în Arad, au dăruit: „Maria Serb, 2
sfesnice de argint 207 cor.;… Paul Rozvan. 1 candelă de argint....;”, iar în
Pecica, „Dr. A. Novac, 1 blid şi 1 cădelniţă de argint 300 cor.; Văd.
Măriuţa Tămăşdan, 1 cădelniţă şi 2 cruci de argint 240 cor.”). Aceste
dăruiri au fost raportate de parohiile în care au avut loc protopopiatului
Arad. Astfel, în anul 1915 la data de 12/25, Vasile Beleş (protopop al
Aradului între anii 1902 - 1917) semna actul cu numărul 327/1915 –
„CONSPECT despre dăruirile făcute de cătră credincioşii din comunele
protopopiatului Arad în anul 1914”, act în care a prezentat dăruirile făcute
de credincioşi: obiecte de cult, veşminte bisericeşti, bani şi acţiuni bancare.
De remarcat, ca şi în alte cazuri de altfel, orientarea credincioşilor în actul
28
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dăruirii spre achiziţionarea obiectelor de cult din metal preţios tocmai pentru
că au avut în vedere pe de o parte durabilitatea, iar pe de altă parte aspectul
deosebit al acestor obiecte lucrate cu măiestrie de către meşterii artizani.
Conform aceluiaşi principiu al durabilităţii, au fost dăruitori care au plătit
confecţionarea de cruci din piatră sau marmură care au fost montate în faţa
locaşurilor de închinare (în Macea, au dăruit: „Ladislau Petrila şi soţia, o
cruce de peatră 400 cor.; Petru şi Mihail Şiclovan o cruce de peatră 400
cor.”).
Dăruirile în bani s-au îndreptat spre achiziţionarea obiectelor de
cult şi în mod special în cumpărarea clopotelor (în Sintea, a oferit „Vasile
Dîrlea, ajutor la cumpărarea clopotelor 100 cor.”; în Nadăş, au dăruit
împreună „Indrie Horga şi mai mulţi credincioşi, cumpărarea unui clopot
300 cor.”, iar în Cladova „Zaharie Todor, a testat pentru cumpărarea unui
clopot 1000 cor.”).
Între cei care au dăruit, la loc de cinste, se aşează cei plecaţi în
război, care din preapuţinul lor, măcinaţi de gândul întoarcerii acasă întregi
şi nevătămaţi, frământaţi de gânduri şi griji îndreptate spre cei dragi, prin
darul lor au vrut să găsească înţelegere, iertare de păcate şi protecţie divină.
Între aceştia, mulţi la număr şi nepomeniţi nominal de fiecare dată, aflăm
numele a doi credincioşi din Comlăuş, „Matei Musca şi soţia lui duşi la
război în Teodo (Dalmaţia)” care au dăruit bisericii lor „1 prapore de 90
cor.”. În plan şcolar, se remarcă dăruirile instituţiilor: „Banca poporală din
Pâncota, pe seama şcoalelor, bani gata 40 cor.” şi „Crişana” din Brad care
a dăruit bani pentru renovarea şcolilor din Brad şi localităţile învecinate
(Oci, Hălmagiu, Băneşti, Zimbru).
Protocolul sinodului eparhial din anul 1917
În cursul anului 1916, conform înscrisurilor din protocolul anului
1917 - „Dăruiri pentru biserici şi instituţiile ei”29, dăruirile au fost cele
obişnuite anilor trecuţi. Dincolo de darurile în bani, acţiuni, sau suprafeţe
de pământ, între cei care au dăruit, credincioşi şi credincioase, văduve,
emigranţi în America, notăreasă, secretar la „oficiul de dare din Arad”,
oameni de rând sau personalităţi, se înscriu numele celor plecaţi în război.
Unii dintre aceştia au dăruit personal (pentru biserica din Macea a dăruit
„Ştefan Mercea, soldat, un apostol şi patru candele 90 cor.”; pentru
biserica din Covăsânţ „Petru Nistor, de pe frontul italian, un prapore 150
Ibidem, nr. 277 – P, inventar 1983, Protocol despre Şedinţele Sinodului eparhial din
Dieceza română gr.-or. a Aradului ţinute în sesiunea ordinară din anul 1917, Arad, Tiparul
Tipografiei diecezane greco-orientale române, 1917, p. 85.

29
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cor.”, iar pentru biserica din Berechiu a dăruit „Traian A. Popovici,
medicinist, o cruce de metal cu decoruri făcută pe câmpul de luptă din
Bucovina 80 cor.”), alţii au organizat colectă (pentru biserica din SeleuşCighirel au dăruit „mai mulţi soldaţi din Dalmaţia, un prapore negru 120
cor.”, iar pentru biserica din Iarcoş a fost organizată o „colectă pe câmpul
de luptă prin Arghir Cristea, cruce pe prestol 30 cor.”). Toţi aceştia, în
speranţa reîntoarcerii cu bine din încleştarea războiului, cu credinţă în Cel
care poartă de grijă tuturor celor încercaţi, au dăruit după putinţe. Cei mai
mulţi nu s-au mai întors la casele lor niciodată, primind botezul sângelui şi
mântuirea spre aşezarea în Casa cea cerească. Cei puţini la număr s-au întors
bolnavi, marcaţi de urgia luptelor purtate. În amintirea celor căzuţi în lupte
s-au făcut şi se fac necontenit slujbe de pomenire ori s-au făcut daruri
bisericilor cum, bunăoară, a făcut în anul 1916, în Şeitin, „Cristina, văd.
rămasă de soldatul Teodor Ghebeleş, în amintirea soţului ei, în bani 100
cor.”. Nu au fost trecute cu vedere nici darurile credincioşilor de făină, vin,
untdelemn şi lumânări, materii necesare desfăşurării actelor de cult de-a
lungul întregului an bisericesc.
Protocolul sinoadelor eparhiale din anii: 1918-1940
Dacă până în anul 1917, protocoalele sinoadelor eparhiale au tratat
cu deosebit interes dăruirile făcute de către locuitorii parohiilor din Ţinutul
Aradului, în protocolul sinodului eparhial din anul 1918 interesul pentru
prezentarea datelor statistice privind acest aspect al vieţii pastoral-socialfilantropice a scăzut la minim. În anii următori, 1919 – 1922, actul dăruirii
nu a mai prezentat interes fiind cu totul omis din protocoalele încheiate.
Începând cu anul 1923, deşi dăruirile nu au fost detaliate în paginile
protocoalelor sinoadelor eparhiale, acestea au revenit în atenţia autorităţilor
bisericeşti, fiind prinse în scris doar valorile în bani ale acestora. Aşadar,
după anul 1923 şi până în anul 1940, conform protocoalelor existente în
arhiva Arhiepiscopiei Aradului, contravalorile în bani ale darurilor au fost
centralizate şi prezentate strict ca cifre care reflectă mai mult sau mai puţin
starea de fapt privind dărnicia locuitorilor din Ţinutul Aradului. Revenirea
cu toată atenţia şi seriozitatea asupra dăruirilor din localităţile arădene, avea
să se facă prin întocmirea Istoricelor (1967-1971) şi a Listelor de
inventariere (1967-1969) la fiecare parohie din Eparhia Aradului.
Rezumându-ne la cifrele raportate de parohii organelor ierarhice
bisericeşti superioare, cu riscul ca sumele consemnate să exprime doar o
sumară informaţie despre cele dăruite, prezentăm înscrisurile din
protocoalele anilor 1918-1940: dăruiri benevole în anul 1922 = 882.562 Lei;
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dăruiri benevole în anul 1923 = 1.690.586 Lei; dăruiri şi ajutoare benevole
pentru anul 1924 = 1.276.631 Lei şi pentru anul 1925 = 4.750.592 Lei;
dăruiri şi ajutoare pentru anul 1926 = 6.448.423 Lei; dăruiri benevole şi
ajutoare pentru anul 1927 = 8.591.598 Lei; dăruiri pentru anul 1928 =
8.309.595 Lei; dăruiri pentru anul 1929 = 5.809.275 Lei; dăruiri pentru anul
1930 = 3.349.663 Lei; dăruiri pentru anul 1934 = 1.702.592 Lei; dăruiri
pentru anul 1936 = 4.072.035 Lei; dăruiri pentru biserică în anul 1939 =
3.135.463 Lei.
Şirul dăruirilor nu se încheie în anul 1939, consistenţa actului de
dăruire al credincioşilor din Ţinutul Aradului putând fi constatată în paginile
Istoricele (întocmite între anii: 1967-1971) şi Listelor de inventariere
(întocmite între anii: 1967-1969) ale parohiilor din cadrul Eparhiei
Aradului.
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Situaţia învăţământului primar şi secundar la Arad
până la Marea Unire
(Partea a III-a. Continuare din vol. X, pp. 394-408)

Virgil Valea,
Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Arad

1918

III. Evoluţii în învăţământul românesc arădean între 1868-

Momentul adevărului în constatarea eficienţei procesului de
învăţământ, a progresului şcolar, îl constituiau examenele, care aveau loc
semestrial şi la sfârşitul anului. Examenul constituia un eveniment deosebit
în viaţa comunităţii săteşti, el fiind public, cu participarea obligatorie a
directorului şcolar, a comitetului parohial şi a inspectorului şcolar sau a
substitutului acestuia. În mediul şcolar arădean s-au purtat discuţii în
legătură cu examenul public şi solemnitatea lui, ajungându-se la concluzia
că acesta era absolut necesar şi nicidecum un fapt depăşit, aşa cum
considerau unii adepţi ai pedagogilor germani. De altfel, G. Popa, într-o
notă adresată slujitorilor şcolii din partea senatului, arăta că examenul „nu
însemna atât examinarea băieţilor, cât poziţia ce trebuia să o aibă inspectorii
şi consistoriul faţă de şcolari şi părinţii lor, făcându-i să creadă că viaţa unui
popor este condiţionată de şcoală, faţă de care el este mândru”56. Fără a
minimaliza rolul instrucţiei în şcoli, autorul notei punea accent pe
necesitatea şcolarizării tuturor copiilor de vârstă şcolară şi chiar a adulţilor.
Examenele se planificau şi se eşalonau din timp, deoarece
inspectorul tractual avea obligaţia să participe la examenele fiecărei şcoli.
Datorită faptului că examenele, cu deosebire cele finale, începeau uneori
încă din luna mai, în ţinutul Aradului funcţiona procedeul continuării
cursurilor şi după examene pentru a se putea parcurge integral materia
propusă prin programă57.
Caracterul festivist al examenelor dădea posibilitatea inspectorilor
ca înaintea desfăşurării lui să vorbească părinţilor despre importanţa şcolii în
viaţa individului şi a comunităţii. În anul 1900 se întâlneau asemenea
iniţiative ale inspectorilor din tracturile Radna şi Buteni.
56
57

Ibidem, dos. 535/1883, f. 5.
Ibidem, dos. 101/1889, f. 24.
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Elevii veneau la examene îmbrăcaţi în costume populare iar sălile
de clasă erau împodobite cu flori şi verdeaţă. Examinarea elevilor se făcea
din toate materiile studiate, întrebările fiind puse de învăţător dar şi de
oficialii prezenţi. În legătură cu persoana examinatorului s-au purtat discuţii,
mulţi învăţători arădeni fiind de părere că întrebările la examene ar trebui
puse numai de către cel care a predat la clasa respectivă. Lipsa cunoaşterii
programei de către comisarul de examen ducea adeseori la diminuarea
calificativului învăţătorului, fapt care a dus la propunerea publicării unei
programe pentru examene, care să cuprindă conţinuturile esenţiale de la
fiecare obiect de învăţământ58.
Aprecierea răspunsurilor elevilor se făcea cu calificative pe o scară
de la 1 la 5, cu eminent, foarte bine, bine, suficient şi nesuficient.
După examene, sub îndrumarea inspectorilor, aveau loc dezbateri
în legătură cu pregătirea elevilor, parcurgerea materiei de către învăţător şi
probleme de metodică; cu acel prilej se făcea şi evaluarea învăţătorului care,
în funcţie de progresul şcolar al elevilor, primea un calificativ. Învăţătorii cu
rezultate slabe erau planificaţi pentru perioada vacanţei de vară la cursuri de
calificare la preparandie, iar în cazuri mai grave erau pedepsiţi cu amenzi şi
pensionări anticipate59.
Rapoartele inspectorilor şcolari, trimise senatului şcolar, arătau de
multe ori situaţii critice ale învăţământului românesc arădean, ca: slaba
prezenţă la examene a elevilor, cu deosebire la şcolile de repetiţie, lipsa
învăţătorilor calificaţi, lipsa materialului didactic, etc.
Elevii care au absolvit cursul regulat primeau atestat (absolutar) iar
cei care absolveau şcoala de repetiţie primeau un certificat în care era
consemnată purtarea morală, diligenţa şi progresul. Problema atestatului
final de absolvire a şcolii confesionale a căpătat o importanţă mai mare după
promulgarea de către autorităţi a Articolului 14 din 1913, conform căruia
absolvenţii a şase clase primare primeau ca viitori cetăţeni drept de vot în
chestiuni de ordin politic şi cetăţenesc60. Ca urmare a acestei legi,
absolvenţii clasei a VI-a desfăşurau examen separat, sub directa
supraveghere a revizorului şcolar, numit de către ministerul maghiar fără
consultarea consistoriului. Examinarea acestor elevi se făcea în limba
română şi avea trei obiective:
*** „În chestia examenelor”, în: „Biserica şi şcoala”, an XXXV, nr. 18, din 14 mai 1911,
p. 6.
59
A.N.D.J.A., fond E.O.R.A., IV, dos. 94/1876, p. 98.
60
Biserica şi şcoala, an XXXVIII, nr.11, din 29 martie 1914, p. 81.
58
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a) dacă elevul ştie să citească şi să-şi exprime cugetele în scris şi în viu
grai, în limbile română şi maghiară;
b) dacă există orientare cu privire la istoria, geografia şi constituţia
“patriei”;
c) dacă există destoinicia de a rezolva cele mai indispensabile probleme de
socoată şi măsurare pentru viaţa practică.
Rezultatul final al examenului era decis de către revizorul statal, cu
“consultarea prezidiului”. Pe atestatul final, numele absolventului era
consemnat cel din matricola statului, maghiarizat, şi nu numele său de
botez61. Modul de organizare a examenului final la clasa a VI-a în preajma
declanşării primului război mondial, arăta odată în plus imixtiunea brutală a
statului în şcoala românească, cu scopul declarat al maghiarizării.
După declanşarea războiului, cursurile în şcolile româneşti arădene
s-au desfăşurat în condiţii şi mai dificile, legate în primul rând de lipsa
învăţătorilor calificaţi, o bună parte din ei fiind concentraţi pe front. În acele
condiţii, în ţinutul Aradului, sarcina predării a fost preluată de către preoţi,
care au fost coordonaţi de către revizorul Romul Frateş să realizeze o
programă şcolară minimală care cuprindea prelegeri de scris-citit, socoată,
geografie şi religie62.
Rezultatele examenelor finale din ultimii ani ai războiului n-au fost
nici pe departe pe măsura aşteptărilor, dar a rămas meritoriu efortul tuturor
slujitorilor şcolii arădene de a menţine în funcţionalitate şcoala românească,
grav afectată de război şi politica de maghiarizare.
Rapoartele înaintate de către inspectori la sfârşitul examenelor
consistoriului Arad, arătau în general, în ciuda festivismului şi a bucuriei de
moment, o situaţie tristă a şcolii confesionale, obligată să facă eforturi de a
şcolariza şi a realiza în acelaşi timp progresul şcolar cerut de planul de
învăţământ şi programă. Inspectorii inspectoratelor Hălmagiu, Buteni,
Radna, etc., arătau că factorul principal care stătea la originea slabului
progres şcolar din şcoala românească era sărăcia; datorită acestui adevărat
flagel, nu se putea întreţine un învăţător calificat, frecvenţa elevilor era
slabă, lipsea materialul didactic intuitiv, lipseau cărţile şi rechizitele şcolare.
Acestei triste realităţii i se adăugau alţi factori de ordin mental şi subiectivi
ca: slaba prezenţă a fetelor, care erau reţinute mai mult în gospodărie,
neînţelegerile frecvente dintre învăţător şi preot (director şcolar), lipsa de
activitate şi operativitate a antistiilor locale. În rapoarte se menţionau şi
61
62

Ibidem, an XXXVIII, nr. 20, din 31 mai 1914, p. 152.
A.N.D.J.A., fond E.O.R.A., IV,dos. 36/1917, f. 61.
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elemente pozitive care au contribuit la progresul şcolar în şcolile arădene:
conferinţele învăţătoreşti, editarea de cărţi şcolare noi şi nu în ultimul rând
eforturile făcute de preparandia arădeană pentru formarea de noi generaţii de
învăţători, de care şcoala avea atâta nevoie.
Organizarea şcolară a devenit şi mai temeinică odată cu
introducerea documentelor şcolare care cuprindeau date despre conscripţia
copiilor obligaţi să frecventeze şcoala, matricola şcolară, ziarul despre
progrese şi absenţi. Prin tipografia „Diecezana”, Aradul a fost unul din
centrele de editare şi difuzare a acestor documente. Începând cu anul şcolar
1904-1905, imprimatele şcolare au primit un nou conţinut, la conceperea
căruia şi-a adus contribuţia învăţătorul Iosif Moldovan din Arad. Noul
document şcolar, intitulat „Anuarul şcolar”, cuprindea nouă capitole
distincte: înscrierea şcolarilor, ziarul frecventaţiunii, conspectul materialului
propus, ziarul evenimentelor anuale, evidenţa ordinaţiunilor, consemnarea
manualelor folosite, clasificarea şcolarilor şi date statistice sumare. Anuarul
a fost editat în limba română, dar, după 1907 el a primit o formă bilingvă
româno-maghiară, numele elevilor fiind maghiarizat după matricola
statului63; el a constituit un document de mare utilitate practică, uşurând
considerabil munca învăţătorului cât şi a inspectorului şcolar, fiind o
adevărată oglindă a şcolii. Problemele de statistică şcolară legate de
înscrierea şi frecvenţa elevilor, se legau cu cele privind conţinutul
procesului de învăţământ şi manualele folosite; evaluarea elevilor şi
inspecţia şcolară erau completate cu situaţia profesională şi materială a
învăţătorului şi cu evidenţa bazei materiale a învăţătorului.
Resursele educative ale şcolii confesionale în eparhia Aradului au
fost mărite prin lărgirea cadrului organizatoric cu bibliotecile şi grădinile
şcolare.
Bibliotecile şcolare nu constituiau o noutate în peisajul şcolar, ele
existând şi înainte de 1867. Una din cele mai cunoscute instituţii de acest
gen a fost menţionată la Cicir, în inspectoratul Arad, ea constituindu-se din
donaţia capelanului militar D. Bozgan, cu un fond de 40 de volume. În
1873, senatul şcolar Arad a publicat “Normele de organizare a bibliotecii
şcolare”, care au creat cadrul dezvoltării acestora64. Cu toate strădaniile
consistoriului şi a organelor comunale, până în 1890 nu s-au înregistrat
rezultate notabile. În inspectoratul Lipova, inspectorul local raporta că nu
existau decât două biblioteci şcolare, la Cuvejdia şi Labaşinţ, iar la
63
64

Arhiva şcolii confesionale Păuliş, dos. 10, an şcolar 1904/1905, f. 1.
V. Popeangă, op. cit., p. 51.
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protopopiat fiinţa de asemenea, o bibliotecă ce deservea preoţii şi învăţătorii
din tract; în inspectoratul Arad, situaţia a fost oarecum mai bună, doar 11
comune neavând biblioteci şcolare, cele mai cunoscute biblioteci existând la
Pecica, Nădlac şi Cicir65. Consistoriul Arad, constatând numărul redus de
biblioteci şcolare cât şi slaba organizare în domeniu, a revenit cu o circulară
prin care cerea organelor bisericeşti să acţioneze în direcţia creşterii
numărului acestora. Organizatorul şi animatorul acţiunii declanşate de
consistoriu a fost referentul G. Popa, care a văzut problema dezvoltării
fondului de carte şcolară românească prin colaborarea cu România. În
ianuarie 1896, referentul a plecat la documentare la Bucureşti, fiind sprijinit
în acest sens de senatul şcolar, cu o diurnă de 100 de florini. În discuţiile
purtate cu oficialităţi române, inclusiv cu Titu Maiorescu, G. Popa a reuşit
să procure o listă cu cărţi pe care Academia Română era dispusă să le
doneze gratuit pentru biblioteca institutului pedagogic. În privinţa modului
de organizare a bibliotecilor şcolare din România, el nu a reuşit acumularea
unei experienţe pozitive deoarece nici acolo nu exista o concepţie definitivă
asupra problemei66. Vizita lui G. Popa a însemnat un exemplu de preocupare
în ceea ce privea sincronizarea acţiunilor culturale organizate în Banat şi
Crişana cu cele din Regat, astfel că valorile culturale deveneau treptat
factori de întărire a unităţii naţionale.
Rapoartele generale ale senatului şcolar Arad au consemnat după
1890 o creştere a numărului bibliotecilor şcolare; în 1892 erau 88 de
biblioteci, în 1893 114 iar în 1899 se înregistrau 17367. La începutul
secolului XX, bibliotecile şcolare au intrat în sfera de preocupări a ASTREI,
care era preocupată de dotarea acestora cu cărţi la preţuri mici; şi la Arad
erau larg răspândite calendarele, care puneau accent pe răspândirea de
cunoştinţe practice.
În timpul războiului, senatul şcolar s-a preocupat să editeze o
bibliotecă pentru şcolari şi adulţi, care în opinia iniţiatorului, avea menirea
„să dea îndrumări de reînnoire sufletească în spirit religios-moral”. Situaţia
materială grea creată de război n-a dat posibilitatea înfiinţării bibliotecii,
care, prin lucrările şi broşurile sale, trebuia să completeze bibliotecile
şcolare; totuşi, o bună parte din lucrările propuse au fost publicate în
„Biblioteca Semănătorul” care funcţiona la Arad sub îngrijirea directorului
şcolii de fete, Victor Stanciu68.
A.N.D.J.A., fond E.O.R.A., IV, dos. 119/1890, f. 5 şi 20.
Ibidem, dos. 128/1890, f. 6.
67
Arhiva Episcopiei Arad, doc. 1711/1892.
68
A.N.D.J.A., fond E.O.R.A., IV, dos. 34/1916, doc. 2588.
65

66
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Dintre bibliotecile şcolare cea mai valoroasă a fost acea a
institutului pedagogic, care în 1869 avea 385 de volume, din donaţiile făcute
de profesorii şcolii Al. Gavra, A. Şandor, I. Goldiş şi T. Ceontea, cît şi de la
alţi intelectuali români din Transilvania şi Regat; la începutul primului
război mondial, biblioteca avea un fond de carte de 4696 volume.
Bibliotecile şcolare au devenit şi la Arad un element instituţional al
şcolii, ele contribuind la dezvoltarea gustului pentru lectură al elevilor şi
întărind în acelaşi timp funcţia educativă a şcolii.
Grădina şcolară a constituit de asemenea o anexă, care în opinia
ministerului trebuia să dezvolte deprinderi practice viitorilor absolvenţi şi să
realizeze în acelaşi timp foloase materiale pentru şcoli. Culturile
recomandate pentru grădina şcolară erau legumele, florile şi pomii. În aceste
domenii, grădina trebuia să constituie model de cultivare a pământului
pentru elevi dar şi pentru ţărani. În 1878, la Arad, a fost numit direct de
către ministerul maghiar, un “comisar pentru pomărit” în persoana
învăţătorului Alexandru Lucaciu. Acţiunea de organizare a grădinilor
şcolare a dat rezultate bune în şcoala din Totvărădia, unde practica
învăţătorul Nicolae Avram. La iniţiativa senatului şcolar, i s-a publicat
lucrarea „Grădinăritul”, care a fost un adevărat îndrumar în munca
învăţătorilor şi preoţilor în domeniul horticulturii; lucrarea cuprindea sfaturi
practice amănunţite din legumicultură, pomicultură şi floricultură69.
Dezvoltarea horticulturii în şcoli a stat în continuare în atenţia
consistoriului, care a organizat cu învăţătorii cursuri practice în vacanţa de
vară a anului 1883, iar la preparandia a fost extinsă predarea disciplinelor
horticole. Progresele în domeniul grădinilor şcolare au fost lente, cu toate
măsurile luate de autoritatea bisericească, fapt care l-a determinat pe I.
Meţianu să ceară într-o circulară tuturor inspectorilor şcolari să acorde
bonificaţii la concursurile de titularizare învăţătorilor cu grădini model70.
Lipsa de rezultate în domeniu a determinat ministerul maghiar să numească
un nou comisar pomicol în persoana învăţătorului Iosif Horvat. Ca prim
colaborator al comisarului, senatul l-a desemnat pe protopopul M. Bocşianu.
La iniţiativa comisarului, a fost editată în limba maghiară revista „Grădina
şcolară”, care oferea sfaturi practice învăţătorilor şi preoţilor71.
La sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX,
grădinile şcolare au devenit o realitate pe lângă şcoala confesională
arădeană, dar nu în toate cazurile ele au fost model pentru săteni, multe fiind
69

Ibidem, dos. 44/1877, f. 1.
Ibidem, dos. 29/1883, f. 21.
71
Ibidem, dos. 344/1886, f. 1.
70
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semănate cu porumb. Totuşi, prin existenţa şi funcţionarea lor, ele au
asigurat venituri importante pentru şcoală şi învăţători.
Învăţământul confesional românesc s-a organizat şi dezvoltat în
limba română, din 1904 instituindu-se în eparhia Aradului obligativitatea
folosirii în actele bisericeşti şi şcolare, a ortografiei stabilite de Academia
Română72. Această măsură a constituit o nouă modalitate concretă de
unificare şi consolidare a culturii naţionale româneşti.
Conţinutul învăţământului a cunoscut şi el schimbări importante:
planurile de învăţământ, programele şi manualele, au fost concepute pe
principii noi, moderne, care au dat şcolii o orientare ştiinţifică şi practică.
Senatele şcolare de la Sibiu şi Blaj, au elaborat noi planuri de învăţământ şi
programe iar autorii de manuale au publicat lucrări conform legislaţiei
existente Congresul Naţional Bisericesc, întrunit la Sibiu în 1870, a aprobat
planurile de învăţământ pentru şcolile poporale şi pentru şcolile poporale
superioare, care s-au aplicat în toate unităţile de învăţământ aflate sub
patronajul arhidiecezei sibiene.
În jurul şcolii s-a creat o emulaţie deosebită în privinţa valorilor
culturale şi a informaţiilor care trebuiau comunicate în lecţii. Conţinuturile
planurilor, participarea elevilor la şcoală cât şi metodele folosite, au trezit,
cum era şi firesc, discuţii şi în eparhia Aradului. Metoda memorizării,
manualele greoaie cât şi munca nediferenţiată cu elevii, au fost probleme
amplu discutate în conferinţele şi reuniunile învăţătorilor; aceste frământări
arătau aspiraţiile spre modernitate ale corpului profesoral şi învăţătoresc
arădean. Accentul pe scris, citit şi socotit, spre care înclinau o parte a
reprezentanţilor şcolii, însemna o ancorare în trecut, refuzul de a promova
noul.
În jurul referentului şcolar G. Popa s-a format un nucleu de oameni
ai şcolii, bisericii şi mireni, care erau conştienţi că numai prin modernitate
şcoala românească putea să reziste şi să progreseze.
Conform principiului autonomiei şcolare promovat în
„Organizarea provizorie a învăţământului”, la paragraful 27, consistoriul a
aprobat în 1877 “Planul de învăţământ pentru şcolile populare din districtul
consistoriului româno-ortodox Arad”73. Anterior punerii sale în aplicare,
planul a fost dezbătut în conferinţele învăţătoreşti, la cererea lui G. Popa
care, ţinând cont de opiniile constructive, le-a introdus în document74.
Conţinutul planului de învăţământ, aplicat din 1 februarie 1877, a fost
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structurat în şapte capitole distincte: a) primirea, locarea şi clasificarea
şcolarilor, b) obiectele de învăţământ, c) scopul şi extensia obiectelor de
învăţământ, d) împărţirea timpului, planul general şi aranjarea orelor, e)
şcoala de repetiţie, f) disciplina şi g)mijloacele de învăţământ. Obiectele de
învăţământ prevăzute erau următoarele: 1) religia, 2) limba română, 3)
aritmetică, geometrie, desen, 4) geografie, istorie, constituţie, 5) istoria
naturală, fizica, economia şi exerciţiile practice în grădinărit, 6) cântarea
bisericească şi naţională, 7) gimnastica cu privire la exerciţiile militare, 8)
limba vecină şi 9) lucru de mână(în şcolile de fete)75. În privinţa
conţinuturilor, locul central îl ocupa educaţia moral-religioasă, care conform
concepţiei lui G. Popa, “a fost baza şi viaţa educaţiei în şcolile
confesionale”, ea făcându-se prin practică şi sugestii zilnice76. După religie,
studiul limbii române, a socoatei, geografiei, istoriei şi constituţiei se situau
la loc de frunte. Treptat a crescut numărul orelor de limba maghiară, care
din studiu la alegere, a devenit obiect de studiu obligatoriu după legea din
1879.
În privinţa organizării învăţământului s-a aplicat principiul lui
Comeinius, elevii fiind împărţiţi în şase clase conform vârstei (6- 12 ani) şi
şcoala de repetiţie (13-15 ani). La şcolile mai mari, clasele erau împărţite în
două despărţăminte, I-III şi IV- VI, instrucţia şi educaţia fiind
individualizate în funcţie de vârstă. Conţinuturile au fost împărţite pe
săptămâni, fiecărei clase revenindu-i 25 de ore, adică câte cinci ore pe zi,
trei dimineaţa şi două după masă. Ca principiu modern, planul de la Arad
mai propunea respectarea curbei de efort prin fixarea în cele trei ore de
dimineaţa a disciplinelor mai dificile. De asemenea, se cerea explicit, ca
fiecare învăţător să pregătească dinainte planul de lecţii, fără de care „dacă
învăţătorul intră în clasă nepregătit, el nu ştie unde să înceapă, astfel cade în
confuzie”77. Faptul că învăţătorul era obligat să primească în clasă un număr
foarte mare de elevi, era contrar principiului individualităţii educaţiei,
îngreunând procesul de învăţământ, astfel încât disciplinele introduse după
1870 au fost neglijate sau chiar neparcurse. Cauzei mai sus amintite i se
adăuga lipsa de manuale, rechizite şi material didactic. Organele de control
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consistoriale cât şi cele regale au consemnat aceste fapte, cerând comunelor
să procure materialul didactic necesar pentru istoria naturală şi fizică şi
aparatură pentru gimnastică78.
Cu toate că nu reprezenta un obiect de învăţământ distinct, igiena a
constituit o preocupare cotidiană în şcoli, dată fiind incidenţa mare a bolilor
transmisibile (tusea, holera) în colectivităţile şcolare. Aerisitul clasei,
controlul igienei corporale, constituiau preocupări curente ale învăţătorilor,
instruiţi temeinic în acest sens la obiectul igienă în studiile preparandiale79.
Planul de învăţământ din 1877, conceput de către referentul G.
Popa, a constituit un îndrumător modern pentru şcoala arădeană până la
începutul secolului XX. În aprecierea făcută planului de către valorosul om
de cultură Pavel Vasici în revista sa „Higiena şi şcoala”, acesta era
caracterizat drept sublim80.
La 12 august 1888, cu puţine modificări, apărea la Arad o variantă
a planului din 1877; printre modificări se remarca o mai mare largheţe în
relaţia învăţător-elev la clasă şi mai ales introducerea limbii maghiare ca
obiect de studiu obligatoriu. Din această cauză, a dispărut dintre obiectele
vechiului plan de învăţământ disciplina “cutare limbă străină”81. După 1900,
tot mai mulţi oameni ai şcolii, printre care şi arădenii, doreau o reorganizare
a învăţământului, conform principiului gratuităţii, în conformitate cu
articolul de lege XLIV din 1908, care completa principiile obligativităţii şi
libertăţii enunţate în legea din 1868. În 1909, prin contribuţia senatelor de la
Sibiu, Arad şi Caransebeş, a fost pus în aplicare un nou plan care a
funcţionat doar doi ani.
La 23 august 1911, consistoriul mitropolitan anunţa un nou plan,
care se aplica din anul şcolar 1911-1912. Planul a fost elaborat la Arad, de
către o comisie avându-l ca preşedinte pe Roman Ciorogariu-directorul
preparandiei şi pe Onisifor Ghibu ca secretar. El s-a conceput pe baza
planului prezentat de ministerul de culte şi instrucţiune publică în 1910 şi
afirma primatul educativului asupra instructivului, concept modern introdus
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în practica şcolară de către I.F. Hebart82. Faţă de planurile anterioare se
remarcă faptul că limba maghiară, cu 13 ore pe săptămână, era disciplina cu
cea mai mare pondere, în detrimentul celorlalte discipline, cu deosebire a
limbii române care avea prevăzute doar 5 ore din totalul celor 34 de ore
săptămânale83.
Învăţătorul Iosif Moldovan, a prezentat în 1906 un plan de
învăţământ pentru şcolile de repetiţie economică, care avea menirea de a
reorganiza această formă a învăţământului obligatoriu în sensul legării lui de
practică, cu accent pe agronomie, horticultură şi creşterea vitelor.
Cunoştinţele teoretice se propunea a se realiza “în mod narator din cartea de
citire prin analiza şi reproducerea celor citite”. Cunoştinţele practice
trebuiau formate în grădina şcolii sau pe o moşie model din apropiere,
avându-se în vedere experienţa personală dobândită în casa părintească84.
Acest plan n-a avut aplicabilitate în condiţiile în care frecvenţa românilor
era redusă datorită folosirii în şcoala de repetiţie ca limbă de predare
exclusiv limba maghiară.
În condiţiile declanşării primului război mondial şi a crizei de
învăţători calificaţi, senatul Arad a încercat în 1917, elaborarea unui plan
restrâns care avea ca obiectiv principal învăţarea scrisului, cititului şi
socotitului; el nu s-a finalizat datorită încheierii războiului85.
Eforturile făcute de către instituţiile şcolare arădene, prin
reprezentanţii lor, în elaborarea de planuri de învăţământ şi programe au fost
substanţiale şi au avut aprecierea mitropoliei, care le-a generalizat în şcolile
pe care le coordona.
Manualele şcolare constituiau o componentă indispensabilă în
realizarea conţinuturilor procesului de învăţământ, în curs de modernizare
după publicarea noilor programe şi planuri după 1870. Vechile manuale,
dintre care multe traduceri din autori străini, nu mai făceau faţă noilor
exigenţe, fapt constatat şi în eparhia Aradului. Acest lucru a determinat
autorităţile şcolare arădene să ia măsuri pentru editarea de manuale
româneşti originale. Aceste manuale erau cerute de către corpul
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învăţătoresc, edificatoare fiind în acest sens adresa inspectorului Şimandului
Ion Popovici, care cerea senatului cărţi în limba română „făcute de autori şi
literaţi români” şi nu abecedare şi cărţi de citire în limba română de Gonczi,
autor maghiar86.
La propunerea lui G. Popa în şedinţa sinodului eparhial din 1871,
s-a ales o comisie permanentă compusă din personalităţi ale vieţii şcolare şi
culturale arădene: P. Vasici, G. Crăciunescu, Al. Gavra, I. Beleş. Comisia
era autorizată să cenzureze toate cărţile şcolare româneşti existente şi să
decidă care vor fi folosite în şcolile româneşti; comisia era autorizată să
propună şi cărţile care lipseau87. Activitatea comisiei a nemulţumit însă
ministerul de culte şi instrucţiune publică, care printr-o circulară din 1873,
atrăgea atenţia fără să nominalizeze, că în şcolile confesionale arădene se
foloseau manuale anticonstituţiuonale88. Ambiguitatea documentului se pare
că a fost dorită de autorităţi, care puneau la cale cenzurarea manualelor
româneşti.
Demararea efectivă a acţiunii de tipărire a manualelor se tărăgăna,
fapt care l-a determinat pe Vicenţiu Babeş să propună în 1875 constituirea
unui fond eparhial pentru tipărirea de cărţi şcolare bune şi ieftine.
Propunerea a fost aplicată abia în 1878, când a fost aprobată suma de 800 de
florini89. Punerea în aplicare în 1877 a planului de învăţământ a determinat
emulaţie în rândul autorilor de cărţi şcolare, care s-au străduit să le realizeze
conform cerinţelor. „Comisia de anchetare” pentru cărţile şcolare, întrunită
sub conducerea lui Pavel Vasici şi având ca secretar pe G. Popa, şi-a reluat
atribuţiile mult mai serios în vara anului 1877. La propunerea lui G. Popa sau pus bazele bibliotecii şcolare a consistoriului, care cuprindea toate
manualele româneşti ce erau folosite în reţeaua şcolară a comitatului Arad.
Rolul bibliotecii a fost acela de a crea o bază de informare pentru învăţători
şi preoţi, toate manualele fiind donate de către G. Popa din biblioteca
personală90.
Apropierea deschiderii noului an şcolar 1877-1878, a determinat
senatul să recomande şcolilor confesionale manualele ce se puteau folosi,
până la editarea altora noi. În marea majoritate, cărţile de şcoală
recomandate erau tipărite la Sibiu şi realizate de autori din mitropolie:
abecedar de Z. Boiu, cartea a doua de citire de I. Popescu, gramatica de I.
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Puşcariu şi fizica de Z. Boiu. Singurul autor arădean de manuale prezent în
lista consistorială a fost învăţătorul Ion Tuducescu din Lipova, cu manualele
de „Economie” şi „Socoată”91. Recomandarea unor manuale româneşti în
locul traducerilor din germană şi maghiară, a însemnat un pas înainte în
îmbunătăţirea conţinuturilor învăţământului, în direcţia specificului naţional,
a cultivării valorilor autentice naţionale în rândurile tineretului şcolar. În
acelaşi an, într-o circulară a ministerului maghiar, se publica o listă a
manualelor interzise conform articolului de lege XXVIII din 1876. Lista de
14 manuale interzise în şcolile poporale cuprindea şi “Istoria românilor
pentru şcolile poporale române” a lui Ion Tuducescu. Motivele interzicerii
manualului nu au fost exprimate, cu toate că autorul şi mai apoi consistoriul
au făcut demersuri în acest sens pe lângă minister. Măsurile autorităţilor nu
se opreau numai la interdicţie, ele prevedeau sancţiuni aspre împotriva
învăţătorilor care au folosit aceste manuale, mergând de la amendă de 300
de florini la închisoare până la trei luni şi până la pierderea postului.
Autorităţile şcolare arădene sugerau învăţătorilor să-şi păstreze acasă chiar
şi cărţile proprii care nu erau autorizate, pentru a nu suporta rigorile legii92.
Din cele relatate, era deosebit de clar că autorităţile nu vedeau cu ochi buni
cultivarea specificului naţional printr-o literatură şcolară proprie. Activitatea
pentru elaborarea de cărţi şcolare noi a continuat în vara lui 1877, când
senatul şcolar a lansat un concurs cu premii. S-au avut în vedere în primul
rând disciplinele deficitare în privinţa manualelor, cuantumul premiilor fiind
conform cu importanţa fiecărei cărţi; pentru „Exerciţiile intuitive de
gramatică” se oferea un premiu de 200 de florini, în timp ce pentru „Fizică”,
„Istorie naturală”, „Socoată” şi „Drepturile şi îndatoririle civile” se ofereau
numai 100 de florini. La 1 martie 1878, la termenul fixat pentru depunerea
cărţilor, comisia nu a primit decât o carte pe disciplină iar la fizică nici una.
După prelungirea termenului, concursul a rămas deschis până în 1879 şi
chiar după aceea, omologându-se şi alte manuale, conform planului din
187793. Autorii arădeni de manuale pentru şcolile confesionale s-au
evidenţiat prin rigurozitatea şi spiritul ştiinţific pe care l-au imprimat
operelor lor. Alături de Ion Tuducescu, considerat unul din mentorii
literaturii didactice după 1868, s-a remarcat acelaşi neobosit truditor al
şcolii, G. Popa, care pe lângă munca organizatorică depusă la conducerea
senatului şcolar, şi-a găsit timp pentru elaborarea de manuale. În 1878, a
publicat “Fizica”, singura ediţie existentă în consistoriu, iar mai apoi „Istoria
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universală”(1879), „Istoria biblică”(1885) şi „Detorinţe şi drepturi”
(1885)94.
Pavel Vasici n-a fost numai preşedinte al “comisiei de recenzare”
ci şi autorul valorosului manual de istorie naturală, publicat în 1877. El a
câştigat concursul în competiţie cu Ion Tuducescu, recenzorul ambelor cărţi
fiind dr. Atanasie Şandor, profesor al preparandiei. Episcopul Ion Meţianu a
adus mulţumiri autorului pentru contribuţia valoroasă adusă la înaintarea
învăţământului95.
Publicarea manualelor nu a însemnat numaidecât rezolvarea
problemei conţinuturilor deoarece se ridica problema achiziţionării lor de
către elevi. În multe şcoli din comitatul Aradului manualele erau
insuficiente datorită sărăciei părinţilor, care nu-şi permiteau achiziţionarea
lor. Pentru remedierea acestei probleme sociale, s-a hotărât ca sumele
rezultate din amenzile plătite de părinţii copiilor care nu frecventau şcoala,
să fie folosite pentru dotarea elevilor săraci cu manuale şi rechizite. Aceste
sume erau completate şi cu contribuţii băneşti de la comitetele parohiale96.
Învăţătorii au dat dovadă de măiestrie didactică, completând conţinuturile cu
cunoştinţele proprii, iar acolo unde manualele depăşeau conţinuturile
prevăzute de planul de învăţământ, le limitau la cerinţe.
La sfârşitul secolului al XIX-lea au existat discuţii între învăţători
cât şi în rândurile profesorilor preparandiei, în ceea ce priveşte folosirea
manualelor alternative. Directorul preparandiei, Teodor Ceontea, milita în
1888 într-un apel adresat autorilor de manuale, pentru uniformizarea
învăţământului poporal prin folosirea aceloraşi manuale în toate şcolile. În
acest sens s-a format o comisie de evaluare a manualelor din dascăli ai
preparandiei, care au înaintat un raport senatului şcolar97. Din motive de
ordin material, dar mai ales pentru respectarea autonomiei şcolare locale,
folosirea manualelor alternative a rămas în funcţiune până în 1918, ea
constituind un principiu de bază în organizarea conţinuturilor şcolare în
şcolile arădene. Posibilitatea opţiunii pentru un manual şcolar a fost însă
viciată de către autorităţi, care continuau să publice liste cu titluri şi autori
neagreaţi. În 1896 au fost interzise 80 de manuale şi cărţi de literatură
română. Dintre autorii de manuale arădeni se regăseau pe listă: T.Ceontea
cu „Compendiu de geografie universală”(1884), I. Tuducescu cu
„Introducere în geografie” şi “Istoria românilor”(1976), cât şi G. Popa cu
T. Mariş, op.cit., p. 48.
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„Istoria universală”,alias istoria naţiunii româneşti şi a regatului
Ungariei”(1882)98. Ultima lucrare a fost interzisă după ce a fost tipărită în
peste 3000 de exemplare, pentru că făcea prea multe referiri la istoria
românilor, unde epopeea lui Mihai Viteazul ocupa un loc important99.
La începutul secolului XX, editarea manualelor şcolare româneşti a
fost tot mai dificilă în condiţiile intensificării procesului de maghiarizare. O.
Ghibu, în calitate de inspector general al şcolilor din Transilvania, dorea
manuale unice şi originale, îndeosebi la limba română, editate prin
colaborare cu marii literaţi G. Coşbuc şi Al. Vlahuţă. Eforturile
inspectorului general au fost zădărnicite de către autorităţi, care şi în eparhia
Aradului, au tratat direct cu autorii de manuale, fără a exista acordul
senatului şcolar. Pentru îndreptarea acestei situaţii periculoase, la iniţiativa
referentului G. Ciuhandu, senatul Arad a pus în funcţiune „Regulamentul de
aprobare a manualelor”(1910), prin care orice manual şcolar aprobat de
minister trebuia să aibă şi viza comisiei de aprobare a manualelor.
Consistoriul arădean justifica această hotărâre prin drepturile conferite de
lege ca organism susţinător al şcolii confesionale100.
În afară de diversiunea tratării directe cu autorii de manuale
„particulari”, statul a pus în practică în 1907 dreptul de aprobare manualelor
folosite în şcolile româneşti care primeau ajutor de la stat, la: limba
maghiară, istorie, constituţie, geografie şi aritmetică. La celelalte discipline,
el avea doar dreptul de excepţionare, adică de a interzice manualele pe care
le considera contrare intereselor sale.
După I. Tuducescu, G. Popa şi P. Vasici, la începutul secolului XX
s-a afirmat o nouă generaţie de autori de manuale din eparhia Aradului :
Iosif Moldovan, Iuliu Grofşoreanu, Nicolae Ştefu şi Iuliu Vuia, care au
publicat abecedare, cărţi de citire şi gramatică. Un alt autor de manuale a
fost Vasile Goldiş, fost profesor la gimnaziul din Braşov, şi mai apoi, la
şcoala de fete din Arad; el a publicat manualele de istorie şi geografia
patriei. Documentele de arhivă ale şcolilor arădene, îndeosebi „Anuarul”,
demonstrează că după 1900 autorii menţionaţi mai sus au câştigat competiţia
cu confraţii lor de la Sibiu, Braşov sau Caransebeş, ale căror cărţi au fost
folosite mai mult la Arad în perioada anterioară. Consultarea rubricii
„Anuarului” referitoare la manualele folosite în şcolile confesionale din
localităţile Păuliş şi Miniş (insp. Radna), pe anii şcolari 1904-1905, 19061907 şi 1911-1912,arată faptul că doar la religie se folosea manualul lui P.
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Barbu din Caransebeş, în rest se foloseau manuale alternative ale
arădenilor101. Această realitate în literatura şcolară a şcolilor confesionale nu
s-a creat artificial, ea a fost realizată prin opţiunea învăţătorilor care şi-au
apreciat colegii şi le-au promovat ideile în rândurile tineretului şcolar.
Nu trebuie omis faptul că V. Goldiş, I. Moldovan, I. Grofşoreanu
şi I. Vuia au fost şi autori ai manualelor pentru studiul limbii maghiare. O
posibilă explicaţie a acestei situaţii ar fi aceea că prin editarea acestora ei au
încercat să evite pătrunderea în continuare a unor autori maghiari care
încărcau timpul de studiu al elevilor cu manuale mai greoaie; ei au optat
astfel pentru principiul răului cel mai mic.
Un alt capitol al cărţii şcolare a fost acela pentru şcolile medii. În
acest domeniu Aradul a fost reprezentat de către profesorii preparandiei I.
Petreanu, T. Ceontea, P. Pipoş, L. Petrovici şi dr. G. Vuia. I. Petreanu a
publicat două „Gramatici” ale limbii române în anii 1899 şi 1902, T.
Ceontea, director şi profesor la preparandie, a fost autorul unui „Compendiu
de geografie universală”(1897) şi al „Aritmeticii generale şi
speciale”(1899). Dr. G. Vuia, preocupat de educaţia sanitară precară a
poporului, a publicat „Higiena poporală cu privire la săteanul român”,
manual ce constituia un îndreptar pentru viitorii învăţători care trebuiau să
se ocupe de educaţia sanitară a sătenilor102.
Cel mai important domeniu al literaturii didactice pentru şcolile
medii a fost cel al pedagogiei, unde după L. Petrovici, care a publicat în
1880 primul compendiu de pedagogie, s-a remarcat profesorul dr. P. Pipoş,
un adevărat om de ştiinţă, dedicat trup şi suflet şcolii arădene, pe care a
slujit-o până la moarte. Acesta, a editat manuale pentru toate disciplinele
pedagogice din preparandii: „Didactica”(1887), „Metodica”(1889), „Istoria
pedagogiei” (1892), „Psihologie cu somatologie” (1896) şi „Pedagogia”
(1900). În publicarea acestor lucrări excepţionale autorul a pornit de la teza
caracterului naţional al educaţiei, care trebuia să ducă la organizarea
sistemului de valori de care dispunea societatea românească103. Conceperea
lucrărilor sale în spirit profund naţional a determinat circulaţia lor în
Transilvania şi România şi a dus la recunoaşterea sa unanimă de către
oamenii de cultură şi politici români.
În 1879, pe fondul declanşării de către autorităţi a politicii de
maghiarizare, episcopul I. Meţianu anunţa în sinodul eparhial crearea
Arhiva şcolii confesionale Păuliş, dos. 10/1905-1906 şi dos. 216/1911-1912 ; Arhiva
şcolii confesionale Miniş, dos. 8/1906-1907, f. 43.
102
V. Popeangă, op.cit., p. 92.
103
S. Evuţianu, Profesorul dr. P. Pipoş, Arad, 1927, p. 21.
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tipografiei „Diecezana” . Scopul creării acestei instituţii a fost exprimat
elocvent de către fondator la inaugurarea acesteia: „numai cartea este în
stare de a face pe români capabili de a-şi câştiga o soartă mai bună”104.
Soarta mai bună a românilor depindea în bună măsură de educaţie, ori în
acest domeniu, „Diecezana” şi-a adus o contribuţie importantă la editarea
literaturii naţionale şi bisericeşti şi mai ales a manualelor şcolare. În 1897
tipografia a devenit un bun al consistoriului, după ce episcopul a fost
promovat mitropolit la Sibiu. Veniturile realizate de către tipografie erau
folosite în susţinerea bisericilor şi a şcolilor sărace; numai în 1908 venitul
realizat s-a ridicat la importanta sumă de 121991,47 coroane105. O idee
fericită s-a materializat în 1908, când pe lângă tipografie s-a deschis
„Librăria Diecezana” care pe lângă cărţile proprii, desfăcea cărţi cu
comisioane, rechizite bisericeşti şi şcolare cât şi material didactic (globuri,
hărţi, etc.). În afara editării de literatură, tipografia a avut meritul de a
susţine acţiunea de dotare a şcolilor cu documente şcolare tipizate: anuare,
formulare pentru examene şi frecvenţă, certificate de studiu, etc.106.
Conţinuturile învăţământului arădean după 1868 ne arată aspiraţia spre
modernitate a şcolii confesionale româneşti, organizată şi condusă de
personalităţi ale culturii şi ştiinţei.
Reţeaua şcolară a cunoscut şi ea modificări semnificative după
aplicarea legii învăţământului din 1868. Conform prevederilor legii, s-au
creat şcolile confesionale, şcolile comunale, şcolile de stat şi şcolile
particulare. Cele mai multe şcoli în comitatul Aradului, dintre cele
confesionale, au fost acelea ale confesiunii greco-orientale. Prin paragraful
11 al legii, confesiunile aveau dreptul de a înfiinţa şi a susţine şcoli, dar
aveau şi obligaţii: de a dispune de localuri corespunzătoare şi învăţători
calificaţi. De asemenea, se prevedea să fie respectat planul de învăţământ, să
existe o bună frecvenţă a elevilor şi nu în ultimul rând, fiecare şcoală trebuia
să posede mijloacele didactice necesare. În privinţa bazei materiale se
prevedea ca fiecare şcoală să dispună de două iugăre de pământ pentru
grădina de legume şi terenul de educaţie fizică107. Consistoriul Arad a depus
104

Biserica şi şcoala, an III, nr. 18, din 11 mai 1879, p. 137.
Idem, an XXXIII, nr. 17, din 9 mai 1909, p. 1.
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Idem, an XXXIII, nr. 16, din 2 mai 1909, p. 3.
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vezi ”Instrucţiuni pentru sfaturile comunale ale şcolilor în vederea aplicării legii
XXXVIII din 1868, Buda, 1869.
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o muncă intensă pentru realizarea tuturor prevederilor legii, în condiţiile în
care reţeaua şcolilor româneşti a suferit modificări importante la sfârşitul
secolului XIX şi începutul secolului XX ca urmare a politicii de
deznaţionalizare promovată sistematic de guvernele maghiare. Învăţământul
arădean, ca de altfel întreg învăţământul românesc din Transilvania, n-a avut
o reţea şcolară unică datorită divizării sale confesionale. Pe lângă şcolile
greco-orientale, existau 19 şcoli greco-catolice care erau subordonate
episcopiilor unite din Lugoj şi Oradea. Progrese importante în organizarea
reţelei şcolare arădene s-au realizat abia după 1870, când prin contribuţia
referentului G. Popa , s-au luat măsuri eficiente pentru înfiinţarea de unităţi
şcolare noi şi de diversificare a acelor existente, conform principiilor
moderne.
Preocupările pentru dezvoltarea reţelei şcolare, cu deosebire pentru
diversificarea ei, au fost frecvente în mediile culturale arădene. În 1871,
Ioan Popovici Desseanu publica în revista “Speranţa” un raport în care
propunea înfiinţarea la Arad a unui institut de învăţământ superior-“Şcoala
mare română eprahială greco-orientală Arad”, care în concepţia autorului
trebuia să fie o universitate cu trei facultăţi: teologie, drept şi filosofie şi
ştiinţe. Pe lângă facultăţi, “Şcoala mare română” trebuia să mai cuprindă un
gimnaziu inferior şi unul superior cât şi preparandia108. Era propusă şi
înfiinţarea unui internat cu cantină pentru elevii săraci. Marele om de cultură
arădean dorea în acest fel să realizeze la Arad o reţea şcolară completă,
mergând de la şcoala confesională, la gimnaziul, la preparandie şi până la
facultate. Realizarea acestui proiect ambiţios ar fi făcut din Arad centrul
cultural al regiunii de vest a Transilvaniei109.
În anii de sfârşit al secolului al XIX-lea s-a încercat materializarea
măcar parţială a ideii lansate de către I. P. Desseanu. În şedinţa sinodului
eparhial arădean din 1877, raportorul Vasile Pagubă propunea crearea a
cinci gimnazii în dieceză la: Arad, Timişoara, Buteni, Lipova şi Tileagd.
Datorită îndeosebi opoziţiei autorităţilor şi mai apoi a lipsei mijloacelor
materiale, ideea nu s-a putut realiza. Ulterior, în 1882, episcopul I. Meţianu
a propus crearea unui gimnaziu inferior pe lângă preparandie; ideea a fost
reluată în 1885 de către deputatul Mihai Sturza, care propunea deschiderea
unei „şcoli medii pregătitoare” pentru tinerii care doreau să îmbrăţişeze
108

E. Găvănescu, op. cit., p. 26.
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C. F. „Speranţa”, an II, nr. 8/1871.
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cariera preoţească sau învăţătorească110. Dezvoltarea învăţământului
secundar românesc în ţinutul Aradului a rămas în continuare un deziderat, ca
de altfel în întreaga Transilvanie. În acele condiţii, unica speranţă a rămas
şcoala confesională cu şase clase, de unde se recrutau candidaţii pentru
preparandie, dar şi puţinii elevi români care frecventau învăţământul
secundar la şcolile maghiare sau germane.
După 1870 s-a creat un nou sistem de organizare a reţelei şcolare
confesionale româneşti, pe protopopiate, organizate ca inspectorate şcolare
şi conduse de către protopopi. În acea perioadă, Aradul dispunea de 32 de
inspectorate şcolare; la nivelul comunal şcoala era controlată de directorul
şcolar local, de obicei preotul, care raporta lunar situaţia şcolară la
protopopiat. Din rapoartele lunare trimise de către fiecare protopopiat se
realiza un raport general al senatului şcolar, care se analiza anual în şedinţa
siniodului eparhial, în prima duminică de după Paşti. Din aceste documente
cât şi din conscripţiile şcolare se poate realiza un tablou sugestiv al evoluţiei
reţelei în comitatul Arad, la sfârşit de secol XIX şi început de secol XX. În
1872, în cele 306 comune existau 328 posturi de învăţători, marea majoritate
a comunelor având un singur învăţător, excepţie făcând localităţile mai mari
(Lipova, Hălmagiu, Şiria, Pecica) care aveau doi sau chiar trei învăţători111.
Şcolile existente nu puteau să satisfacă nici pe departe şcolarizarea tuturor
copiilor obligaţi să frecventeze şcoala. Într-un studiu făcut de către senat în
1874, se arăta că, având în vedere numărul copiilor recenzaţi între 6 şi 12
ani şi luându-se în considerare pragul de 60-80 elevi pe clasă, mai erau
necesare 158 de şcoli noi. S-au făcut eforturi în acest sens, şi chiar în acel an
au fost deschise şcoli noi la Şimand, Curtici, Buteni şi Beliu112. Este vizibil
faptul că realizările s-au situat cu mult sub nivelul cerinţelor, datorită lipsei
de localuri şi învăţători calificaţi. Deschiderea de noi şcoli reprezenta o
prioritate în activitatea consistoriului şi a fost amplu dezbătută în revista
„Biserica şi şcoala” unde se arăta că lipsa de străduinţă şi fermitate a
comunelor deschidea câmp liber statului, care putea înfiinţa şcoli comunale
în limba maghiară.
O altă preocupare în dezvoltarea reţelei şcolare a fost aceea a
înfiinţării de şcoli tractuale în centrele protopopiatelor, susţinerea materială
110
111
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G. Ciuhandu, op. cit., p. 15.
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a acestora făcându-se din bugetul tuturor comunelor din subordine. Ulterior,
această propunere a fost completată cu ideea unirii acestora cu
„despărţăminte pentru agricultură”, care aveau scopul declarat de a aduce
„prosperitate materială românilor care făceau agricultură după cunoştinţele
moştenite”. Din raţiuni de ordin material, o asemenea şcoală a funcţionat
doar la Şiria (1871), cu toate că şi-au dat acordul în acest sens şi comunele
Lipova, Buteni, Comloş şi oraşul Timişoara113.
Începând cu 1874, ca urmare a eforturilor făcute de către senatul
şcolar Arad, s-a observat o creştere a reţelei şcolare confesionale. Într-o
circulară trimisă tuturor inspectoratelor, I. Meţianu cerea ca în toate
comunele cu peste 2000 de locuitori, comisia locală să ia măsuri urgente
pentru deschiderea celei de a doua şi chiar celei de a treia clase şi să se
realizeze neapărat câte o clasă de fete. La o populaţie de 350586 locuitori în
1874, eparhia Aradului avea 338 de şcoli114; după numai patru ani, în 1878,
numărul şcolilor româneşti a crescut la 359 iar în 1882 la 380115. Până la
sfârşitul secolului al XIX-lea, deşi au existat anumite fluctuaţii, numărul
şcolilor a evoluat astfel: în 1892 erau înregistrate 407, în 1897 422 iar în
1900, 427 şcoli. Creşterea numărului unităţilor şcolare n-a fost însă pe
măsura cerinţelor, într-un raport al senatului din 1899 arătându-se că la o
populaţie şcolară obligată să frecventeze şcoala de 35499 copii, erau
necesare minim 444 de şcoli116.
Aplicarea Legii Appony în 1907, a dus la scăderea numărului de
şcoli româneşti; de la 458 şcoli existente în 1903, s-a ajuns la 416 în 1911 şi
la 370 în 1914117. În timpul războiului numărul şcolilor româneşti a scăzut
dramatic; în raportul prezentat sinodului eparhial de către senatul şcolar, în
1918, se arăta că mai funcţionau şcoli confesionale doar în 227 de comune şi
în 10 filiale ale lor118. În localităţile unde s-au închis şcolile, au fost deschise
şcoli de duminecă, pe baze catihetice, care cuprindeau toţi elevii de la 12 la
15 ani, prelegerile fiind ţinute de către preot. Prin şcolile catihetice s-a
Ibidem, dos. 100/1874, f. 91 şi 104.
Ibidem, dos. 64/1874, f. 3.
115
Ibidem, dos. 7/1890, f. 8.
116
Biserica şi şcoala, an XXIII, nr. 19, din 21 mai 1899, p. 146.
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Arad, 1914, p. 42.
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A.N.D.J.A., fond E.O.R.A., IV, doc. 1663/1918.
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O. Lakátos, Istoria Aradului, Arad, 1881, p. 87.
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încercat salvarea învăţământului confesional, grav ameninţat de flagelul
războiului dar şi de politica şcolară a autorităţilor.
Reţeaua şcolară arădeană a fost compusă în lumea rurală, în
majoritate, din şcoli confesionale româneşti greco-orientale. În oraşul Arad
existau patru şcoli româneşti a căror funcţionare a fost atestată de la
începutul secolului XIX. Dintre acestea, cea mai apreciată era şcoala din
cartierul Pârneava, condusă la sfârşitul secolului al XIX-lea de către
învăţătorul I. Moldovan, care a devenit în 1896 şcoală superioară (clasele 46); ea a dat absolvenţi cu calităţi practice deosebite pentru şcolile de meserii.
Din 1910 s-a observat la Arad fenomenul scăderii numărului absolvenţilor
de şase clase în favoarea celor cu patru clase, care urmau apoi şcolile
secundare străine sau institutul pedagogic. În afara preparandiei şi a celor
patru şcoli româneşti, în oraşul Arad erau menţionate două şcoli germane, o
şcoală greco-catolică (1872), o şcoală ortodoxă sârbească, o şcoală
confesională luterană (1846), o şcoală confesională reformată (1873) şi două
şcoli elementare evreieşti. De asemenea funcţionau 11 instituţii de
învăţământ mediu, printre care: Şcoala civilă orăşenească, Şcoala civilă de
fete, Şcoala izraelită, Liceul comercial şi Şcoala normală maghiară119.
Aspiraţia spre modernitate în dezvoltarea reţelei şcolare arădene
este subliniată de grija acordată educaţiei fetelor, îndeosebi după 1877,
odată cu înfiinţarea claselor de fete în programul cărora intrau în plus, lucrul
de mână, economia casnică şi muzica. În 1887, „Reuniunea femeilor din
Arad şi provincie” şi-a propus înfiinţarea unei şcoli poporale superioare de
fete, cu internat, care să contribuie la „educarea fetelor române”.
Neacceptarea de către ministerul maghiar, decât a unei şcoli superioare de
fete cu caracter confesional, a dus la punerea şcolii sub patronajul
consistoriului arădean. Şcoala şi-a deschis cursurile la 1 octombrie 1890,
având ca directoare pe Maria Popovici şi ca învăţătoare pe Octavia Stolojan.
Iniţial, şcoala a avut profilul unei şcoli superioare cu şase clase, iar mai apoi
şi-a restructurat planul pentru clasele V-VIII (1899)120. Ulterior unitatea a
fost extinsă cu şcoala de menaj şi ţesut. Absolventele şcolii beneficiau de o
cultură generală solidă, fapt care le-a permis urmarea cursurilor
preparandiale pentru educatoare sau învăţătoare. Controlul instituţiei a fost
efectuat de către I.P. Desseanu, instituit de către senat cu funcţia de
inspector onorific. În 1912, anul centenarului preparandiei, a început
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Biserica şi şcoala, an XIV, nr. 31, din 17 august 1890, p. 244.
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construcţia noului local al şcolii superioare de fete, care a fost finalizată
împreună cu internatul în 1913. Deschiderea noului local a constituit un
adevărat eveniment pentru învăţământul românesc din vestul Transilvaniei,
expresia dorinţei autorităţilor şcolare române de a continua educaţia fetelor,
private de instituţii deacest fel, de la Orşova şi până la Beiuş121
Scăderea dramatică a numărului de învăţători a determinat senatul
şcolar să încerce înfiinţarea unei preparandii de fete. Din lipsă de fonduri
problema a fost tărăgănată, ca şi în atâtea alte proiecte de şcoli româneşti, ea
fiind rezolvată abia după război, prin înfiinţarea şcolii la Caransebeş122.
Frecvenţa elevilor a constituit una din preocupările principale ale
autorităţilor bisericeşti după aplicarea Legii XXXVIII, ea constituind o
condiţie sine qua non a şcolarizării tinerilor şi a realizării progresului şcolar.
După 1871, senatul şcolar Arad a luat măsuri stricte de urmărire a frecvenţei
elevilor; în acest sens s-a realizat o colaborare bună cu directorii locali şi
inspectorii, care informau periodic prin rapoarte scrise. Datele consemnate
în aceste rapoarte arătau că frecvenţa elevilor la şcoala cotidiană se situa în
jurul a 30%, iar la şcolile de repetiţie 15%123. Cauza slabei frecvenţe era de
ordin economic, sărăcia fiind factorul cel mai frecvent invocat, alături de
care erau amintite bolile şi lipsa de educaţie culturală a părinţilor.
Situaţia frecvenţei în şcolile româneşti era departe de a fi
satisfăcătoare, în condiţiile în care, într-un raport prezentat în dietă în 1883,
se arăta că elevii români cu o frecvenţă de 58% se situau pe ultimul loc pe
naţiuni, în urma sârbilor cu 74%, a ungurilor cu 82% şi a germanilor cu
89%124. În aceste condiţii, şi senatul şcolar Arad a luat măsuri urgente
pentru îmbunătăţirea frecvenţei: s-au ridicat şcoli noi, s-au angajat învăţători
calificaţi, s-au luat măsuri ferme împotriva părinţilor care nu-şi trimiteau
părinţii la şcoală, s-a intensificat munca educativă a preoţilor care vorbeau
părinţilor despre folosul ştiinţei de carte. Datele asupra frecvenţei,
prezentate sinodului arădean în ultimele trei decenii ale secolului al XIXlea, confirmau eforturile consistoriului, ele prezentându-se astfel125:
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1879
1884
1896

CARE AU FRECVENTAT
ŞCOALA

BĂIEŢI

FETE

TOTAL

BĂIEŢI

FETE

TOTAL

14419
13672
19008

12751
11678
16833

27170
25530
35841

9226
7822
13994

4140
5769
10282

13366
13591
24286

PROCENT

ANUL

COPII DE LA 6 LA 12 ANI
OBLIGAŢI SĂ
FRECVENTEZE ŞCOALA

49%
58%
67%

Se observă că frecvenţa a crescut între 1979 şi 1896 de la 49% la
67%, adică cu aproximativ 9% de la un deceniu la altul. De asemenea, un
fapt îmbucurător era creşterea numărului fetelor care au frecventat şcoala;
dacă în 1879 frecventarea şcolii de către băieţi se ridica la 65%, fetele
frecventau numai în procent de 32%. În 1896 procentul frecvenţei şcolare la
băieţi era de 70% iar frecvenţa şcolară a fetelor a crescut la 67%. Statisticile
despre şcoala cotidiană trebuie completate cu rapoartele inspectorilor
tractuali care consemnau că în zonele de câmpie, cu tradiţie şcolară,
procentul se ridica până la 76% (în inspectoratele Radna, Arad, Nădlac), şi
era doar de 43% în zona montană Hălmagiu-Buteni. În aceeaşi perioadă, la
şcoala de repetiţie, procentajul celor care au frecventat şcoala a crescut de la
25% în 1879 la 38% în 1896126. Se observă că procentajul la şcoala de
repetiţie era cu ceva mai mult peste jumătatea celui de la cea cotidiană, fapt
explicabil prin modul mai puţin riguros de organizare a acestora cât şi prin
intensificarea procesului de maghiarizare.
Anul 1900 înregistra în rapoartele şcolare o creştere a frecvenţei la
şcoala cotidiană confesională până la 70,60%, iar la cea de repetiţie până la
49,68%127. După acest an, frecvenţa a scăzut semnificativ, până la 69% în
1908, 68% în 1910 şi 65% în 1911. După începerea războiului, s-a ajuns la
50% iar în 1917, s-a consemnat o frecvenţă de 47%128. Scăderea dramatică a
frecvenţei elevilor în anii de război , s-a datorat lipsei învăţătorilor calificaţi,
care erau mobilizaţi în război, cât şi folosirii intense a muncii copiilor,
îndeosebi din clasele a V-a şi a VI-a, clase care au încetat practic să existe la
multe şcoli. Statisticile prezentate susţin ideea că eforturile făcute în acest
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sens în dieceza Aradului, au dat rezultate bune până la începutul secolului,
datorită măsurilor educative cât şi efortului material făcut de episcopie.
Comparativ cu alte provincii româneşti aflate sub dominaţie maghiară,
Aradul se situa pe un loc de mijloc în privinţa frecvenţei şcolare129.
Frecventarea şcolilor străine, cu deosebire maghiare,de către
români, a cunoscut o creştere sensibilă la începutul secolului XX. La
învăţământul primar, numărul elevilor români din aceste şcoli a crescut de la
5980 în 1911, la 7038 în 1918. În învăţământul secundar, în gimnazii, şcoli
reale şi în şcolile comerciale, se înregistrau în 1914, un număr de 414
români, pentru ca la sfârşitul războiului numărul lor să ajungă la 575130.
Creşterea numărului elevilor români cu vârste între 6 şi 15 ani care
frecventau şcoli străine, îndeosebi maghiare, arată amploarea pe care a luato procesul de maghiarizare după aplicarea Legii Appony. La învăţământul
secundar, frecventarea de către tinerii români a şcolilor străine se explica
prin lipsa unei reţele corespunzătoare a acestei forme de învăţământ în
ţinutul Aradului. Frecventarea acestor şcoli a fost posibilă de cele mai multe
ori datorită burselor oferite de către fundaţiile şcolare, între care la loc de
frunte era fundaţia Elena Ghiba-Birta, considerată de către episcopul Ion
Meţianu „cea mai frumoasă fundaţie diecezană”. Alături de aceasta, au mai
susţinut bursieri români în şcolile străine, fundaţiile: Em. Gojdu, Ştefan
Antonescu, I. Mera, Iosif Goldiş, etc.131. Frecventarea şcolilor străine a adus
o contribuţie deosebit de importantă la formarea în bună parte a elitei
intelectuale române din Arad. Biserica ortodoxă nu a neglijat sufleteşte
elevii din şcolile străine, ea desfăşurând cu aceştia învăţământ religios prin
intermediul catiheţilor nominalizaţi special pentru această activitate de către
senatul şcolar.
Pregătirea învăţătorilor a constituit de asemenea o preocupare
importantă a senatului şcolar, în condiţiile în care la Arad funcţiona, încă din
1812, preparandia, care din 1868 a devenit şcoală confesională. Durata
cursurilor de doi ani nu mai corespundea noilor exigenţe ridicate de planul
de învăţământ, astfel că în anul şcolar 1876-1877 sinodul eparhial a hotărât
prelungirea duratei de studiu la trei ani132. Din acelaşi an, institutului
pedagogic i-a fost alăturat şi cel teologic, în condiţiile mutării lor într-un
V. Ţârcovnicu, Contribuţii la istoria învăţământrului românesc din Banat 1780-1918,
Bucureşti, 1970, p. 174.
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V. Popeangă, op. cit., p.154.
131
C.Clepea, Fundaţii şcolare ale episcopiei Aradului, în: „Ziridava”, nr. XVIII/1993, p.
423.
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Biserica şi şcoala, an XXXVI, nr. 45, din 7 noiembrie 1912, p. 2.
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edificiu nou care avea şi un internat ce oferea cazare şi masă copiilor săraci,
din fondurile eparhiei. Profesorii şi programele de studiu erau diferite,
conducerea rămânând însă în sarcina unui director unic.
Calificarea învăţătorilor ridica unele probleme deoarece, conform
Legii XXXVIII, candidaţii trebuiau să fie absolvenţi ai gimnaziului cu patru
clase sau a unei şcoli reale. Absolvenţii acestor forme de învăţământ erau
foarte puţini la număr, în lipsa unităţilor de învăţământ secundar româneşti.
În vederea rezolvării acestei situaţii, se organizau la preparandie examene
preliminare la limba română, aritmetică, geografie şi istorie, conform
programei gimnaziale, elevii cu rezultate bune fiind declaraţi admişi.
Problema a fost rezolvată parţial, odată cu începerea anului şcolar 18831884, când numărul cursurilor s-a ridicat la patru, anul în plus fiind rezervat
“cursului pregătitor”, unde elevii care nu aveau cele patru clase gimnaziale
îşi completau studiile133. Din 1894, durata studiilor a fost ridicată efectiv la
patru ani, considerându-se că în acest mod se asimila mai bine materia şi se
realiza o pregătire metodică optimă. Cursul pregătitor a rămas însă în
continuare separat, el fiind considerat absolut necesar. Proliferarea
învăţătorilor necalificaţi şi neprezentarea absolvenţilor preparandiei la
examenul de calificare, a constituit de asemenea o preocupare curentă a
consistoriului arădean. Începând cu anul 1882, toţi absolvenţii preparandiei
care nu au depus examen de calificare erau obligaţi să rezolve problema în
cel mai scurt timp134. Această iniţiativă a senatului şcolar arată odată în plus
preocuparea pentru ridicarea calităţii învăţământului, ştiut fiind faptul că
„învăţătorul face şcoala”. De asemenea, la preparandie erau organizate în
vacanţa de vară cursuri de şase săptămâni cu necalificaţii şi învăţătorii cu
rezultate slabe; în aceeaşi perioadă, învăţătorii erau instruiţi în probleme de
industrie casnică şi grădinărit.
Din 1892, la iniţiativa lui P. Pipoş, s-a organizat pe lângă
preparandie „Şcoala de aplicaţie”, în care era organizată practica pedagogică
a elevilor din anii terminali. Practica pedagogică s-a efectuat înainte de
aceasta la şcoala confesională ortodoxă din Pârneava, unde profesa
învăţătorul Iosif Moldovan. Responsabilul cu practica pedagogică a elevilor
preparanzi, la şcoala de aplicaţie, a fost P. Pipoş, iar învăţător I. Tisu135.
Elevii practicanţi ţineau lecţii de probă, făceau planificări, planuri de lecţii şi
analizau cu profesorul responsabil lecţiile predate de către colegii lor. În
general, se urmărea ca viitorii învăţători să predea lecţii la toate clasele şi la
T. Botiş, op. cit., p. 92.
A.N.D.J.A., fond E.O.R:A., IV, dos. 85/1882, f. 2.
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toate obiectele de învăţământ, în condiţii similare cu cele de la viitorul lor
loc de muncă. După 1912, activitatea de coordonare a practicii a fost
continuată de către profesorul Sabin Evuţianu, care a publicat şi un
regulament de desfăşurare a practicii pedagogice.
Lipsa învăţătorilor calificaţi a determinat senatul şcolar ca, din
1896, să folosească în posturile vacante preoţii, până la hirotonirea lor. În
acelaşi an, sinodul eparhial a hotărât ca toţi învăţătorii fără studii sau
“examen de calificaţie” să se supună examenelor prescrise la preparandie136.
La presiunile ministerului ungar, în 1902, cursul pregătitor de la preparandie
a fost desfiinţat, fiind admişi în continuare doar absolvenţii a patru clase
medii sau cei cu mai puţine clase dar care dau dovadă că au aceleaşi
cunoştinţe; ultimii au fost admişi doar în cazul necompletării locurilor137.
Calitatea cursurilor preparandiale cât şi numărul absolvenţilor, a
crescut după 1903, când la conducerea şcolii a fost promovat Roman
Ciorogariu iar ca şi comisar de studiu permanent a fost numit marele om
politic şi de cultură Vasile Goldiş138. În acest răstimp, mulţi preoţi
absolvenţi a opt clase secundare, au fost îndrumaţi să-şi ia diploma de
învăţători, iniţiativă care s-a dovedit deosebit de utilă în timpul războiului, ei
asigurând suplinirea învăţătorii concentraţi.
În anii războiului, edificiul şcolii, împreună cu internatul, au fost
rechiziţionate, procesul de învăţământ având foarte mult de suferit, cursurile
făcându-se parţial, în altă clădire, în alternanţă cu teologia. După intrarea
României în război, ministrul Appony a dispus sistarea cursurilor, care s-au
reluat abia în ultimul an de război.
Preparandia arădeană a reprezentat un adevărat sanctuar al culturii
şi ştiinţei de carte, fapt unanim recunoscut de oamenii vremii cât şi de
urmaşi. Până la gloriosul său centenar, din 1912, ea a reuşit să şcolarizeze
pentru învăţământul românesc 3500 de învăţători şi 200 de învăţătoare139.
Absolvenţii preparandiei se loveau de cele mai multe ori de
realitatea crudă a satului, unde erau obligaţi să ducă o viaţă modestă,
datorită neputinţei comunităţii de a le achita salariul integral şi la timp. De
multe ori învăţătorul părăsea postul, fapt care crea mari probleme procesului
de învăţământ. Episcopul I. Meţianu a dispus la sfârşitul secolului al XIXlea alegerea pe viaţă a învăţătorilor calificaţi din comunele arădene, alocând
T. Botiş, op. cit., p. 107.
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de la consistoriu un fond pentru completarea salariilor învăţătoreşti140.
Această idee nobilă a avut rezultate în multe comune româneşti, cu efecte
benefice asupra stabilităţii învăţătorilor.
Învăţătorii arădeni apăsaţi de situaţia materială, dar nu copleşiţi, au
continuat pregătirea proprie dar şi lupta pentru un statut socio-profesional
mai bun, în cadrul conferinţelor şi reuniunilor învăţătoreşti.
Conferinţele învăţătoreşti erau organizate de către autorităţi,
conform articolului 130 al Statutului organic. Ele au avut loc anual, în luna
august, cu participarea obligatorie a tuturor învăţătorilor. În ţinutul
Aradului, ele au fost organizate în şase cercuri teritoriale:la Arad, Iosăşel,
Boroşineu, Lipova, Timişoara, Săvârşin. Activitatea efectivă avea loc într-o
şcoală desemnată dinainte, dimineaţa având loc lecţii deschise iar dupămasa
se făcea analiza lecţiilor şi aveau loc dezbateri şi discuţii cu caracter
metodico-didactic. Învăţătorii participanţi beneficiau din partea comunei de
trăsură gratuită şi diurnă141. Până în 1878, conferinţele învăţătorilor au dat
rezultate modeste, abia după acest an înregistrându-se progrese ca urmare a
reorganizării activităţii pe 11 protopopiate. Conducerea conferinţelor o
deţineau comisarii consistoriali, care anterior erau instruiţi la preparandie142.
Conferinţele învăţătoreşti au fost reorganizate, la ele fiind convocaţi şi
preoţii satelor, fapt firesc în condiţiile în care ei erau directorii şcolilor
confesionale, iar o parte din ei ocupau şi funcţii de învăţător. Organizarea
conferinţelor mixte ale preoţilor şi învăţătorilor a constituit o adaptare la
necesităţile timpurilor respective, lucru explicat de referentul G. Popa, care
afirma că “de zelul preoţimii şi a învăţătorilor depinde luminarea şi cultura
poporului”143. În afara problemelor de metodică, la conferinţe au fost
abordate probleme socio-economice şi culturale: îngrijirea bazei materiale,
crearea fondului bisericesc şcolar-confesional, asigurarea salariilor
învăţătorilor, prezenţa părinţilor la examenele de sfârşit de an, crearea
societăţilor de lectură şi a corurilor vocale.
Din 20 aprilie 1872, în eparhia Aradului au funcţionat pe lângă
conferinţele învăţătoreşti, reuniunea învăţătorilor, creată de către V. Babeş,
ca asociaţie profesională , care milita pentru perfecţionarea învăţământului,
integrarea şcolilor româneşti în viaţa comunităţilor, pentru organizarea de
activităţi culturale şi rezolvarea problemelor materiale ale învăţătorilor144.
140
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Participarea învăţătorilor la reuniune a fost impresionantă încă de la
începuturi, când au fost înregistraţi 350 de membri. Ca vicepreşedinţi au fost
aleşi G. Popa şi I.P. Desseanu, care prin personalitatea lor au contribuit la
creşterea prestigiului asociaţiei cât şi la mai buna organizare a sa. Eforturile
făcute de către conducerea reuniunii erau zădărnicite de situaţia materială
grea a slujitorilor şcolii, care de multe ori nu puteau participa la adunări.
Pentru reglementarea acestei probleme, în 1890 activitatea reuniunii arădene
s-a reorganizat doar pe cele şapte cercuri de la nord de Mureş, conducerea
fiind preluată de directorul preparandiei T. Ceontea în calitate de preşedinte
şi P. Pipoş ca vicepreşedinte145. Obiectivele asociaţiei învăţătorilor au fost
reformulate în noul regulament, ele urmărind perfecţionarea în probleme
metodice şi ridicarea culturală a poporului român. Activitatea centralizată
era fixată la o şedinţă pe an, cu tematică şi loc de desfăşurare stabilite din
timp. Încă de la înfiinţare, reuniunea funcţiona sub patronajul consistoriului,
prezenţa episcopului la adunarea generală anuală constituind un fapt curent.
Conţinutul lucrărilor adunării generale era consemnat într-un protocol, care
începând cu anul 1892 a fost tipărit fără întrerupere la „Diecezana” până în
anul 1903. Acest proces-verbal a constituit o idee ingenioasă prin care
conferinţele şi experienţele pedagogice deosebite din tracturi, erau reluate în
plen, tipărite şi distribuite mai apoi învăţătorilor sub formî de broşuri. În
acest mod, şi învăţătorii care lipseau de la adunări aveau posibilitatea de a se
documenta şi perfecţiona în munca didactică. Acest circuit al perfecţionării
metodice a fost gândit de elita învăţătorilor arădeni, metodişti şi îndrumători
de cercuri : I. Moldovan, I. Grofşoreanu, I. Vancu, N. Ştefu, P. Givulescu
sub directa îndrumare a corpului didactic de la preparandie.
La şedinţa inaugurală a reuniunii, episcopul I. Meţianu făcea
aprecierea că principala deficienţă a învăţământului poporal consta în faptul
că în şcoală se făcea prea multă instrucţie şi prea puţină educaţie. Această
apreciere a imprimat activităţilor ulterioare ale reuniunii un caracter practic
aplicativ cu accent pe pomicultură, legumicultură, mătăsărit şi albinărit. Se
considera că aceste activităţi complementare practicate de către copii şi
părinţi, puteau duce la îmbunătăţirea stării materiale a tuturor sătenilor.
În regulamentul reuniunii aprobat de către ministerul de
instrucţiune şi culte la 12 mai 1890, s-a prevăzut ridicarea calitativă a
conţinutului procesului de învăţământ prin împărţirea disciplinelor de studiu
pe cele şapte cercuri. Activitatea a durat şapte ani (1893-1900), urmărindu-
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se progresul şcolar al elevilor la fiecare disciplină în parte; pe baza acestor
constatări a fost fundamentat planul de învăţământ din 1901146.
Studiul istoriei şi a limbii române a fost îndelung discutat în
activităţile cercuale şi generale ale asociaţiei. Prelegeri ca: „Importanţa
istoriei în educaţie”, de N. Boşcaiu şi „Însemnătatea istoriei în şcoala
poporală” de I. Vasiliu, au trezit un viu interes. De acelaşi interes s-au
bucurat şi prelegerile „Simplificarea grafiei şi ortografiei” de N.Rusu şi
“Predarea limbii materne” de I. Grofşoreanu. Sub aspect metodic, în
şedinţele reuniunii s-a insistat foarte mult asupra metodei intuitive, care
reprezenta un aspect important al modernizării învăţământului din acea
perioadă. În această idee s-a remarcat prelegerea învăţătorului I. Moldovan,
„Învăţământul intuitiv în şcoala poporală”147.
Ca asociaţii profesionale ale învăţătorilor, reuniunile au dezbătut şi
probleme socio-economice ale acestora, cel mai dezbătut subiect fiind
salariul, al cărui prag minim fixat de către stat în 1893 şi 1913 nu putea fi
realizat decât arareori de către comunele româneşti. În conferinţa
„Îmbunătăţirea stării materiale a învăţătorului”, ţinută la Arad, învăţătorul
N. Ştefu arăta că „sărăcia învăţătorului era cauzată de cea a poporului” şi că
problema putea fi soluţionată parţial, din veniturile suplimentare realizate
din grădina şcolară, stupărit şi creşterea viermilor de mătase148. Reuniunea
şi-a înfiinţat o bibliotecă centrală la Arad, şi alte biblioteci mai mici în toate
protopopiatele. Scopul acestora consta în promovarea limbii române, a
culturii naţionale dar şi perfecţionarea metodică a învăţătorilor. La începutul
secolului, bibliotecile reuniunii dispuneau de 1332 volume, cea mai mare
parte a acestora fiind donate de către Academia română. La intrarea
României în război, bibliotecile au fost lichidate de către jandarmerie,cărţile
fiind confiscate fără posibilitatea recuperării lor149.
Adunările generale ale reuniunii au fost organizate, până în 1908,
numai în oraşul Arad; prima adunare generală ţinută în afara Aradului a fost
cea de la Moneasa, în 1899, după care au avut această onoare şi alte
localităţi: Hălmagiu (1902), Şiria (1904), Gyula (1905), Pecica (1906),
Radna (1909) şi Nădlac (1910). La adunarea generală de la Şiria a fost
distribuit participanţilor noul organ de presă „Reuniunea învăţătorilor”, sub
146
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redacţia lui I. Moldovan. Revista prelua sarcinile „protocoalelor” şi îşi
propunea să revitalizeze activitatea reuniunii, criticată în anumite cercuri
pentru ineficienţă şi festivism150. Revista a apărut până în 1914 şi şi-a
propus modernizarea pedagogiei şi didacticii, ridicarea culturală a poporului
român şi îmbunătăţirea stării materiale a învăţătorilor. În articolele publicate
de-a lungul anilor, se milita pentru orientarea practică a învăţământului cu
orientarea elevilor spre meserii, agricultură şi comerţ. Se promova de
asemenea ideea realizării unui climat educativ nou în şcoli, cu excluderea
bătăii ca reminiscenţă a dogmatismului feudal. În privinţa inspecţiilor
şcolare, în paginile revistei se reafirma ideea promovării inspectorilor cu
pregătire metodică adecvată în locul preoţilor. În vederea promovării culturii
naţionale în rândurile poporului, era promovată ideea dezvoltării şcolilor
serale pentru adulţi şi a bibliotecilor poporale.
După 1911, s-a observat apropierea reuniunii de mişcarea
naţională, fapt subliniat de participarea la adunările generale ale acesteia, a
unor personalităţi ca T. Mihali sau V.Goldiş. La adunarea a XXII-a din
1912, organizată la preparandie, V. Goldiş afirma profetic că dintr-o
asemenea mişcare culturală cu siguranţă avea să urmeze şi libertatea
naţională151. Până la libertatea naţională şcoala arădeană a avut de pătimit de
pe urma războiului, care a dus la lichidarea oricăror forme de organizare
învăţătorească, iar învăţătorii români au fost mobilizaţi cu predilecţie pe
front, iar alţii, acuzaţi de lipsă de „patriotism”, au fost internaţi în lagăre şi
închisori. Numai în ultimul an de război, din cei 359 de învăţători titulari,
120 au fost mobilizaţi, mulţi dintre ei căzând pe front, exemplul cel mai de
seamă fiind cel al dascălului preparandiei A. Sădean, căzut pe frontul din
Galiţia152. Exemplul personal al profesorilor şi învăţătorilor arădeni a
mobilizat întreaga populaţie a comitatului pentru realizarea idealului
naţional.
Cei cincizeci de ani de şcoală românească arădeană, de la
dualism şi până la unire, au constituit o perioadă complexă, care s-a înscris
pe linia eforturilor de modernizare a înăvţământului în conformitate cu
normele europene ale timpului.
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Cadrul propice organizării autonome a şcolii, în baza Legii
XXXVIII, a fost alterat progresiv de către legislaţia ulterioară, care a atins
cote alarmante la începutul secolului XX. Agresivitatea legislaţiei a
determinat militantismul accentuat al şcolii arădene în sens naţional, fapt
care a scos în evidenţă caracterul politic al acesteia.
Funcţionarea pe baze exclusiv confesionale a şcolilor româneşti
din ţinutul Aradului, s-a realizat prin contribuţia majoră a episcopiei
ortodoxe române, care a asigurat atât cadrul organizatoric cât şi baza
materială, printr-o bună administrare a importantei sale averi. Colaborarea
dintre preoţi şi învăţători, dintre clericii şi mirenii implicaţi în procesul de
învăţământ, a fost exemplară, ea constituind una din explicaţiile realizărilor
din învăţământul arădean. Personalităţi ca: Al. Gavra, T. Ceontea, I.P.
Desseanu, G. Popa, P. Pipoş şi V. Goldiş, au activat împreună cu I. Meţianu,
I. Goldiş, Ioan Papp, V. Mangra, R. Ciorogariu şi G. Ciuhandu, dând astfel
un exemplu nepieritor al unităţii dintre biserică şi şcoală, în folosul naţiunii.
Existenţa preparandiei la Arad, a asigurat mediul propice dezvoltării
învăţământului românesc, nu numai prin absolvenţii pe care i-a dat, ci şi
prin contribuţia organizatorică, ştiinţifică şi culturală a iluştrilor ei dascăli.
Conţinutul învăţământului naţional-confesional din teritoriile aflate
sub dominaţia străină a primit un sprijin substanţial din partea oamenilor
şcolii arădene, care au conceput şi pus în practică programe şi planuri de
învăţământ model. De asemenea, Aradul s-a individualizat ca centru al
literaturii didactice, fiind în acelaşi timp şi un centru de tpărire şi difuzare a
cărţilor, prin tipografia „Diecezana” şi librăria acesteia, proprietăţi ale
consistoriului arădean.
La începutul secolului XX, reţeaua şcolară a făcut progrese
importante în privinţa învăţământului primar, dar, era nesatisfăcătoare în
privinţa celui secundar, în pofida eforturilor făcute de către episcopia
Aradului şi intelectualii localnici. Cu toate acestea, existenţa Preparandiei şi
a Şcolii superioare de fete, a conferit Aradului un loc important în
învăţământul românesc, el fiind considerat centrul şcolar cel mai puternic
din vestul Transilvaniei.
Învăţătorii arădeni s-au implicat profund în existenţa comunităţilor
locale, care în cele mai multe cazuri i-au ales şi adoptat, pentru calităţile lor
moral-intelectuale dar şi pentru destoinicia lor în grădinărit, albinărit,
creşterea viermilor de mătase, pentru organizarea de societăţi de lectură,
coruri şi biblioteci săteşti. Ei au fost preocupaţi dintotdeauna pentru propria
lor perfecţionare, conştienţi fiind că numai astfel era posibil progresul
şcolar; acest lucru i-a îndemnat să treacă responsabilitatea perfecţionării
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profesionale din competenţa statului în aceea a reuniunilor învăţătoreşti.
Aplicarea metodei intuiţiei, orientarea practică a învăţământului şi
preocuparea pentru educaţia fetelor, au constituit dovezi ale interesului
slujitorilor şcolii pentru înnoirile pedagogice ale timpului. Realizările şcolii
arădene au confirmat responsabilitatea asumată de către învăţători şi
profesori, sub coordonarea reuniunii învăţătorilor.
Dascălii arădeni, angrenaţi în mişcarea naţională, au pregătit
conştiinţele tineretului şcolar dar şi ale adulţilor, pentru Marea Unire, în care
Aradul şi-a asumat un loc de funte.
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cultural”, 1996, nr. I, p. 8-11.
-Lupaş, I.- Iosif al II-lea şi şcolile româneşti din judeţul Aradului, în:
„Studii, conferinţe şi comunicări istorice”, 1928, nr. I.
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Sistemul de credit românesc în Banat şi Transilvania,
la sfârşitul secolului al XIX-lea
Alexandru Kósa
Desfiinţarea relaţiilor feudale şi reglementarea raporturilor între
moşieri şi ţărani a grăbit dezvoltarea proprietăţii ţărăneşti. Pentru
consolidarea acestor proprietăţi şi pentru lucrarea în bune condiţii a
pământului, ţărănimea avea nevoie de credite pentru cumpărarea uneltelor
agricole, a animalelor, a seminţelor tratate, a îngrăşămintelor. Deoarece
cămătarii pretindeau pentru creditele acordate dobânzi foarte mari ce variau
între 50-200% pentru o perioadă foarte scurtă de timp, de cele mai multe ori
ţăranii se înglobau în datorii, nemaiputând restitui la timp suma
împrumutată. Cămătăria era o frână în calea consolidării proprietăţii
ţărăneşti, ameninţându-i pe ţărani cu o nouă iobăgie1.
Băncile săseşti şi maghiare care existau în Banat şi Transilvania, nu
sprijineau cu credite gospodăriile ţărăneşti române. Era necesară înfiinţarea
de institute de credite româneşti care să vină în sprijinul ţăranilor români, cu
credite cu dobândă relativ avantajoasă. Societăţile de credit româneşti nu
aveau doar rolul de a acorda împrumuturi băneşti, ci şi menirea de a da un
impuls diferitelor ramuri ale economiei, de a sprijini instituţiile culturale
româneşti (bisericile, şcolile, societăţile şi reuniunile culturale) şi de a-i
deprinde pe ţărani cu economisirile băneşti. Băncile româneşti nu căutau
obţinerea de mari câştiguri, preferând să-şi protejeze clienţii din punct de
vedere financiar2.
Eforturi considerabile au depus fruntaşii mişcării naţionale româneşti
pentru înfiinţarea unui institut de credit românesc. În ciuda crizei financiare
şi a slabelor recolte din anii 1869-1871, subscrierea celor 3000 de acţiuni ale
primei bănci româneşti, numită simbolic „Albina” înfiinţată la Sibiu în anul
1872, s-a bucurat de un mare succes în toate provinciile româneşti din
monarhia austro-ungară. Bănăţenii au subscris la „Albina” 1274 de acţiuni
prin 531 de cetăţeni, majoritatea provenind din pătura înstărită a ţărănimii şi
burgheziei româneşti3.
Încă de la începuturile sale, banca „Albina” s-a îngrijit să înfiinţeze
în toate provinciile româneşti din cadrul monarhiei, reuniuni de credit, cu
scopul declarat în statute ca „poporul ţăran să se poată cât mai mult folosi de
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bunătăţile institutului şi spre a mijloci pentru scopul acesta o legătură
necurmată între institut şi acel popor”4.
Cu sprijinul băncii „Albina”, în anul 1872 s-au pus bazele a 21 de
reuniuni de credit, dintre care 8 numai în Banat (în localităţile Ţichindeal,
Chizătău, Lugoj, Oraviţa, Timişoara, Sânnicolau Mare, Orşova şi Susani).
Starea acestor reuniuni de credit în anul următor consta în: Centrala avea
892 acţionari cu un capital societar de 71.489 florini, filialele din Lugoj
aveau 283 acţionari cu 24.102 florini, Timişoara cu 75 de acţionari, 13.600
florini, Oraviţa cu 250 acţionari, 24.050 florini, Sânnicolau Mare cu 101
acţionari, 13.850 florini, Orşova cu 27 acţionari, 2.950 florini (în total 1628
acţionari cu un capital societar de 150.041 florini)5. Reuniunile de credit
erau considerate a fi „canalul pentru venirea capitalului întru sprijinirea
muncii ţăranului”. Conducătorii acestor reuniuni de credit erau conştienţi de
faptul că ţăranii cu cât vor avea „pământ mai mult şi mai bun, cu atât vor sta
mai bine materialiceşte, putând cu muncă puţină să scoată venit mult”6.
Institutele de credit româneşti s-au orientat cu precădere spre sectorul
agricol, mărginindu-se la investiţii mici în industrie. Ele aveau rolul de a
ajuta cu credit reuniunile de credit, de a contribui la progresul masei
ţărăneşti, dar şi de a deprinde populaţia cu economisirea, încurajându-i să
depună spre fructificare chiar şi sumele cele mai mărunte7. Se semnalează
„foamea” de pământ a ţăranului român, fapt considerat ca un „fenomen
naţional foarte îmbucurător, dar sub împrejurări negospodăreşti poate să
însemne chiar un rău şi o primejdie”, căci pământul trebuie lucrat eficient cu
un inventar şi un capital proporţional cu măsura suprafeţei deţinute.
Primejdia consta în scumpătatea mâinii de lucru şi a preţului ridicat al
pământului. „Tăria proprietăţii ţărăneşti nu zace în mărimea ei, ci în felul
culturii şi al administrării ei”8.
Puternica criză financiar-economică de la sfârşitul anului 1873,
coroborată cu nepriceperea conducerii unor reuniuni de credit înfiinţate de
banca „Albina”, a determinat direcţiunea acesteia să le desfiinţeze în cursul
anului 1874.
În ciuda piedicilor puse de cercurile conducătoare austro-ungare,
numărul institutelor de credit româneşti a sporit an de an. În acest sens
următoarele exemple sunt suficiente pentru a ilustra această stare de fapte.
La 18 septembrie 1884, prefectura din Timişoara informa Ministerul de
Interne că românii din acest oraş doreau să deschidă o bancă intitulată
„Timişana” prin care să se acorde împrumuturi pe termen lung ţăranilor
români. Ministerul de Justiţie a refuzat printr-un ordin emis înregistrarea
statutelor acestui institut de credit, pe motiv că acestea au fost redactate şi
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înaintate în limba română. În urma a trei apeluri din partea direcţiunii
băncii, după ce primise un răspuns favorabil din partea Curţii de Apel,
Ministerul de Comerţ a găsit de cuviinţă să amâne publicarea statutului
băncii în „Buletinul Central” pentru înfiinţarea acestei bănci ar fi un mijloc
prin care s-ar influenţa negativ sentimentele „antipatriotice” ale populaţiei
româneşti din zonă faţă de guvern9. Aceleaşi motive le-a invocat Ministerul
de Interne în anul 1885, când românii din Orăştie au hotărât înfiinţarea
băncii „Ardeleana”, pe motiv că aceasta ar servi intereselor „naţionaliştilor
români”. La fel s-a întâmplat şi în cazul băncii „Someşana” din Dej10. Cu
toate acestea, rolul şi influenţa institutelor de credit româneşti în viaţa
economică au fost recunoscute atât de presa maghiară cât şi de conducătorii
politici maghiari. Periodicul „Budapesti Hirpal” observa că „sporirea ca
ciupercile a băncilor naţionaliste este spre folosul năzuinţelor naţionaliste de
destrămare sau cu mare înrâurire la crearea unei clase de mijloc naţionaliste
nemaghiare”, dar toate acestea, după opinia aceluiaşi periodic, s-au realizat
prin sporirea micii proprietăţi ţărăneşti. Acelaşi ziar afirma că aceste bănci
„nu s-au născut din necesitatea naturală economică, ci din însoţirea
intereselor egoiste individuale cu năzuinţele distrugătoare de stat”11. Băncile
româneşti erau periculoase pentru interesele politicii maghiare nu prin
capitalul disponibil, ci prin cinstea şi corectitudinea lor în ceea ce priveşte
afacerile bancare şi prin perceperea dobânzilor cu o rată mai mică pe
creditul acordat faţă de alte institute de credit12.
Băncile româneşti aveau drept scop popularizarea în rândul
ţărănimii, a economisirilor băneşti. Principalul obiectiv, declarat deschis în
„Revista economică” era însuşirea „obiceiului economisirii şi păstrării
banului” considerate pe drept cuvânt ca fiind cheia progresului poporului
român. Rolul deosebit acordat popularizării acestor „economisiri” populare
izvora din faptul că în provinciile româneşti din monarhie nu au existat
societăţi de depuneri româneşti, sătenii nefiind instruiţi în folosirea
creditului, nici obişnuiţi cu spiritul de economisire bănească. Aici este
marea greşeală făcută de institutele de credit româneşti, şi anume că ele nu
au acordat o importanţă deosebită învăţământului agricol în lumea rurală,
întrucât normal ar fi fost ca odată cu acordările de credit să sporească
numeric depunerile spre fructificare. Odată cu acordările de credit, băncile
trebuie să-i stimuleze pe ţărani în spiritul de economisire, căci un capital
obţinut prin economii „nu risca niciodată să rămână neroditor” aşa cum se
întâmpla cu sumele acordate ca împrumut13. Fără economisiri băneşti viaţa
gospodăriilor săteşti ar rămâne neprodigioasă. Atâta timp cât în comunele
rurale nu se vor aduna nici o rezervă de capital „tot creditul va fi puţin
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mânos, umil şi dificil în practicarea sa. Prin mici rezerve pecuniare intră o
sevă nouă în munca agronomică, care o lărgeşte şi ramifică în sens industrial
şi comercial”14. Pentru realizarea acestui obiectiv societăţile de credit
româneşti s-au orientat spre institute şcolare româneşti, în sensul
amplificării cunoştinţelor şi îndemânărilor practice ale elevilor în
agricultură, horticultură, viticultură, stupărit, ocupaţii „neapărat
trebuincioase” viitorului plugar. Inspirându-se din exemplele Ministerului
Comerţului, băncile româneşti au luat iniţiativa de a premia pe învăţătorii ce
mijloceau plasarea de ucenici la meserii cu predilecţie a celor aflaţi în
localităţile îndepărtate de centrele industriale15.
În progresarea sistemului de credit românesc se pornea de la
convingerea că pătura intelectualilor este cea mai în măsură să contribuie cu
faptul şi cu gândul la „munca culturală” şi înaintarea materială a poporului
român, singurii în măsură să aleagă „mijloacele cele mai potrivite pentru a
mişca şi îndupleca întreaga obşte ca să contribuie şi să jertfească” conştienţi
că doar prin aceste măsuri se pot găsi „izvoarele” de capital cu care să se
alimenteze institutele de credit românesc16.
Băncile româneşti şi-au sporit numărul an de an, având drept
obiectiv îmbunătăţirea situaţiei materiale a poporului român. În realizarea
acestui ideal, băncile româneşti au acordat o mare importanţă
învăţământului de toate gradele, întrucât cu cât un popor este mai cult cu
atât şi spiritul economic este mai dezvoltat. Pentru realizarea acestui
obiectiv se cerea din partea băncilor să trimită prin sate funcţionari bancari
care să ţină prelegeri despre importanţa institutelor de credit şi economii, să
le cultive spiritul de economisire pentru zile grele (au fost numeroase crize
economice atât în ultimul deceniu al secolului al XIX-lea, cât şi în primul
deceniu al secolului XX, culminând mai apoi cu Marea Criză Economică
1929-1933). Numai prin progres material se poate vorbi de progres cultural,
social şi politic17.
S-a trecut pe scară largă la organizarea băncilor pe societăţi de
acţiuni. Prima şi cea mai mare bancă românească din monarhia austroungară, „Albina” considerată pe drept cuvânt ca „organ diriguitor al întregii
vieţi economice”, a trecut la înfiinţarea de sucursale, prima a fost înfiinţată
la Braşov în anul 1882 şi cunoaşte la începutul secolului al XX-lea o
creştere spectaculoasă în ceea ce priveşte profiturile nete obţinute. A doua
filială a fost înfiinţată la Lugoj în 1909, în urma fuzionării cu banca
„Lugojana” din 1908, zonă cu o clientelă înstărită şi atrasă de ramurile
industriale profitabile întreprinzătorilor români18. Această filială va prelua
afacerile băncii în aceste zone coordonând şi controlând activitatea
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celorlalte filiale înfiinţate în această zonă, şi anume Orşova (1909), agentura
Sânnicolau Mare (1910), Bozovici (1912), prin fuziune cu banca „Nera” din
localitatea Becicherechul Mare (Torontal) în 1914. Prin filialele de pe întreg
teritoriul locuit de românii din monarhia austro-ungară, banca „Albina”
urmărea nu numai sporirea numărului clientelei, deci şi a depunerilor spre
fructificare şi anihilarea băncilor străine sau chiar româneşti care practicau
dobânzi împovărătoare pentru populaţie, îndeosebi în perioadele de criză
economico-financiară19. Rentabilitatea filialei „Albina” din Lugoj o
dovedesc însăşi efectele străine (acţiuni, rente, lozuri) aflate în portofoliul
acesteia20.
Băncile româneşti se găseau într-o poziţie de dependenţă faţă de
marile pieţe financiare ungare, prin operaţiunile de reescompt. De exemplu,
oscilarea discontului la Berlin sau Londra, se resimţea şi la băncile
româneşti, prin intermediul băncii „Austro-Ungare”. Reducerea etalonului la
Londra, apoi la Paris, Berlin provoca reducerea etalonului şi la banca
„Austro-Ungară”, ce avea ca efect direct înviorarea comerţului şi industriei
în primul rând21.
Chiar şi-n perioada puternicelor fluctuaţii monetare ce au zguduit
piaţa austro-ungară, băncile româneşti s-au constituit ca adevărate „cetăţui”
în care populaţia românească şi-a găsit un real sprijin. Conform „Revistei
economice” doar două bănci au dat faliment fără a se pierde deponenţii şi
creditorii, aceasta datorându-se în mare parte legăturilor solide de afaceri, a
sprijinului acordat de marile bănci româneşti: „Albina”, „Victoria”,
„Ardeleana”, „Timişana”22. Conducătorii institutelor de credit românesc
erau conştienţi că creşterea depunerilor spre fructificare depindea direct de
încrederea publicului în solidaritatea acestor bănci. În acest sens, institutele
româneşti de credit erau obligate să-şi asigure o mobilitate a capitalului
aceasta în primul rând printr-o rezervă solidă în efecte publice, controlabilă
la banca de emisiune. Acest lucru era necesar mai cu seamă datorită faptului
că, în perioada de criză, băncile româneşti întâmpinau mari greutăţi în
achitarea reescontului la marile bănci austro-ungare, întrucât „nu este destul
să plasăm banii în operaţiuni sigure, ci se cere necondiţionat să avem şi o
mobilitate a capitalurilor pentru ca să fim asiguraţi contra oricăror cazuri
neprevăzute”23.
În 1902, numărul băncilor se ridica la 150, adăugând şi filialele sau
sucursalele acestora se ajungea la 200. Se fac auzite tot mai multe voci care
cereau nu atât sporirea numărului băncilor, cât a asocierilor în mediul rural,
în sensul înfiinţării unor bănci populare necesare, ele putându-se organiza
mai bine având de la început un scop bine delimitat, şi anume bunăstarea
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materială a ţăranului. Aceste bănci nu doreau obţinerea unor profituri mari,
temelia acestor însoţiri de credit ţărănesc fiind „încrederea reciprocă a
membrilor ce-şi cunosc nevoile şi caută o cale pe care mergând mai mulţi
împreună pot întâmpina greutăţile cu mai mare chibzuinţă”24. Trebuie să se
pună accent tot mai mult pe întărirea vechilor bănci înfiinţate, tocmai în
scopul de a nu concura între ele. Se cere o consolidare „naţională” a
institutelor de credit pentru a investi tot mai sistematic în ramurile
economice prin care se pot obţine profituri, dar şi condiţii de trai mai bune
pentru poporul român25. Această problemă era cu atât mai necesară, cu cât
în unele zone cu populaţie majoritar românească, Banatul îndeosebi,
institutele de credit obţin în fiecare an de la 20.000 la 200.000 profit net.
Printre clienţii acestei bănci de aceeaşi naţionalitate sunt doar 10%, iar
dintre acţionarii acestei bănci, românii nu reprezintă nici 10%.
O primă măsură în acest sens ar fi fuzionările şi afilierile între
băncile româneşti şi fondări de institute de credit doar în zonele cu o
populaţie majoritar românească dominată de bănci străine. Statutele şi
regulamentele de funcţionare a băncilor aveau un mare rol în administrarea
corectă a băncii, dar erau implicit şi factori ai fuzionării. Puternica criză
financiară din 1912 a determinat o serie de bănci mai mari să fuzioneze
(„Panciovana” din Panciova cu „Sentinela” din Satul Nou; „Ulpiana” din
Grădişte cu „Haţegana” din Haţeg; „Aehiva” din Careii Mari cu
„Bihoreanca”). O singură bancă a fost lichidată, „Păstorul” din Timişoara,
aceasta din cauza unor probleme de direcţiune26.
Treptat, printr-o intensă propagandă la sate, ideea înfiinţării unor
cooperative de credit a prins tot mai mult teren. În propaganda de
convingere a ţăranilor de efectele benefice ce le-ar putea aduce aceste
„asocieri” de credit, un rol deosebit l-au avut specialiştii bancari, majoritatea
funcţionari ai institutelor de credit românesc. La dispoziţia acestora li s-au
pus o serie de instrucţiuni, ziare şi reviste, organizându-se cu sprijinul
intelectualităţii de la sate, unele prelegeri privitoare la rolul important al
însoţitorilor economice, la a căror bază trebuie să stea „nu interesul
personal, otrava omorâtoare a tuturor promisiunilor nobile pentru binele
celor mulţi şi necăjiţi”27.
Aceste cooperative de credit urmau să se înfiinţeze în fiecare sat, cu
un capital societar care varia în funcţie de numărul populaţiei (20 cor. – 300
cor.) şi aveau o activitate restrânsă. Conducerea acestora nu primea salarii (
cu excepţia doar a casierului şi a contabilului ). Rolul acestora consta tocmai
în promovarea progreselor economice şi culturale ale ţărănimii româneşti, în
sensul unei cultivări raţionale a pământului, credite ieftine pentru
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cumpărarea de vite şi ajutor în valorificarea prisosului de produse prin
încurajarea fondării de societăţi de consum28. Însoţirile de credit mai vechi
au participat la înfiinţarea şi finanţarea altor însoţiri, fie de producţie ( de
materii prime, lăptării, etc.) şi de valorificare şi consum. Aceste însoţiri de
credit au marele merit de a fi desfiinţat cu totul cămătăria, care încă se mai
practica în zonele mai îndepărtate de raza de acţiune a sistemului de credit
bancar. Acestea se aflau în strânsă legătură cu băncile româneşti,
îndeplinind într-un anumit fel rolul de agent bancar la sate. Marile bănci
româneşti le-au destinat acestora un fond deschis, din care se acordau
împrumuturi de până la 100 de coroane29.
Vasile Stroescu a donat 50.000 cor. „Astrei” cu scopul creării unui
fond pentru înfiinţarea unor bănci populare (însoţiri de credit). Deşi
întreprinzătorii români au făcut paşi foarte timizi în industrie şi în comerţ,
puterea de producţie, circulaţia şi spiritul întreprinzător al ţărănimii înstărite
şi mijlocii ne arată largul concurs al băncilor în extinderea afacerilor
acestora. Acest lucru a fost semnalat şi în „Revista economică”: „Băncile au
meritul că din gospodăriile primitive ale ţăranilor noştri, au făcut
gospodării de credit, în care puterea de producţie încape să fie potenţată
prin credite ieftine, cu ajutorul căreia gospodarul român a putut să-şi
sporească pământul de exploatat, să-şi perfecţioneze inventarul agricol şi
să se gândească la întreprinderi”30. Aceste însoţiri de credit aveau menirea
de a organiza în mod raţional sferele economice, au apărut ca un mijloc de
salvare a micii proprietăţi. Aceste bănci populare nu erau importante doar
prin operaţiunile financiare, cât mai ales prin educaţia economică a
ţărănimii, iniţiind-o în operaţiunile bancare. Speranţele şi încrederea pe care
fruntaşii mişcării naţionale şi-au pus-o în aceste bănci populare, reiese din
faptul că prin acestea „vom putea trezi (în ţărănime) conştiinţa naţională a
unei puteri însăşi temelia organizaţiei noastre naţionale”, care nu putea fi
subordonată nici unei puteri străine. Băncile populare aveau rolul de a
simplifica operaţiunile mărunte de credit31.
Printr-o intensă activitate s-au pus bazele a 147 însoţiri dintre care
69 de credit, 34 de consum şi valorizare, una de asigurare a vitelor şi 43 de
tovărăşii comunale pentru maşini agricole, prelucrarea lemnului, lăptării şi
altele32. În preajma primului război mondial, s-au depus eforturi enorme de
a se înfiinţa o centrală a cooperativelor, care să aibă un Consiliu de
Administraţie în care intrau „Astra”, asociaţia „Solidaritatea”, 4-5 bănci
româneşti mai mari şi centrale de cooperative („Plugarul” din Blaj;
„Centrala” din Orăştie). Această centrală a cooperativelor urma să aibă în
subordine 47 de însoţiri de credit cu un capital de 1.257.986 cor. cu un profit
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net de 111.682 cor. din care pentru scopuri culturale filantropice se alocau
12.655 cor. (circa 10%). S-a creat şi un fond special de binefacere ce se
ridica la suma de 83.425 cor.33.
În 16 iulie 1907, s-au pus bazele asociaţiei „Solidaritatea” o reuniune
„cu scopuri morale a băncilor noastre” care a reprezentat un pas înainte pe
calea organizării sistemului bancar românesc. Scopul acestei asociaţii era
controlul institutelor de credit românesc furnizarea de informaţii asupra
mersului afacerilor bancare. Încă de la primele sale adunări, în această
asociaţie s-au dezbătut o serie de probleme de mare importanţă cum ar fi
băncile de asigurări de credit şi chiar a unor birouri de informaţii care să
ofere unele date clientelei în unele probleme bancare. „Solidaritatea” îşi
propune să fixeze unele norme generale de funcţionare a băncilor, să
examineze bilanţul acestora cu revizorii experţi ai asociaţiei precum şi
sprijinirea înfiinţării unor noi întreprinderi economice şi financiare34. S-au
făcut şi calcule în privinţa subscrierii cu capital în problema înfiinţării unui
institut de asigurare românească, propunându-se să se adune suma de 1,2 –
1,5 milioane cor., care era împărţită astfel35:
5 bănci mai mari urmau să subscrie câte 30.000-150.000 cor.
5 bănci subscriau câte 15.000 cor.-75.000 cor.
5 bănci subscriau câte 10.000 cor.-50.000 cor.
10 bănci subscriau câte 5.000 cor.-50.000 cor.
10 bănci subscriau câte 3.000 cor.-30.000 cor.
alte 45 de bănci mai mici subscriau laolaltă 100.000 cor.
bisericile greco-ortodoxe româneşti subscriau 250.000 cor.
bisericile greco-catolice româneşti subscriau 250.000 cor.
particularii laolaltă subscriau 245.000 cor. (total 1.200.000 cor.).
În 1910 peste 60 de bănci şi-au revizuit afacerile şi şi-au încheiat
bilanţul precum şi contul cheltuieli-venituri prin revizori experţi de la
„Solidaritatea”. S-a pus tot mai mult problema înfiinţării unor asemenea
asociaţii, fie după regiuni, fie după judeţe, pentru a se oferi mai uşor şi mai
rapid un ajutor reciproc în cazuri de criză economică şi financiară. S-a pus
chiar problema depunerii de credit de reescompt la banca de emisie până la
jumătate din valoarea capitalului societar şi a fondului de rezervă a băncilor
asociate. Pentru înlăturarea abuzurilor şi descoperirea rapidă a făptaşilor, s-a
impus utilizarea registrelor de cupoane de dividende36.
În anul 1911 s-au pus bazele băncii de asigurare „Fortuna”.
Subscrierea capitalului social de 12 milioane cor., s-a bucurat de un mare
succes din partea publicului şi a institutelor de credit.
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În direcţiunea acestei bănci au fost numişi printre alţii şi Romulus
Carabaş (banca „Timişana”) şi Sava Raicu (banca „Victoria”). Cele 6000 de
acţiuni au fost subscrise de marile bănci româneşti „Albina”, „Victoria”,
„Ardeleana”, „Timişana”, „Bihoreana”, precum şi de alte bănci care nu erau
afiliate la „Solidaritatea”: „Patria” din Blaj şi „Parsimonia”. La subscieri au
participat şi persoane particulare din Orăştie cu 70.000 cor., Sălişte cu
40.000 cor., Miercurea cu 30.000 cor., Braşov, Sighişoara, Arad, Timişoara
şi Sibiu cu câte 20.000 cor.37. Pentru înregistrarea cât mai rapidă a băncii,
în prima adunare generală s-a hotărât ca băncile să depună 40 % din suma
cu care au decis să contribuie la acest capital societar, iar persoanele
particulare să depună 20%. Pentru rapida concentrare a depunerilor, s-a
hotărât ca acestea să se facă la marile bănci româneşti şi anume la „Albina”,
„Victoria”, „Ardeleana” şi „Timişana”. Tot la această adunare s-a hotărât ca
cota destinată acoperirilor filantropice a acestei bănci să se pună la
dispoziţia „Astrei”38.
Nici conducătorii bisericii nu au rămas impasibili la această acţiune.
De exemplu Miron Cristea, episcopul de Caransebeş, se adresa enoriaşilor
cu îndemnându-i să participe într-un număr cât mai mare la banca generală
de asigurare39. S-a pus chiar problema înfiinţării unei bănci culturale la
Lugoj, purtând simbolicul nume de „Lumina”. „Solidaritatea” îşi propune
sprijinirea societăţii culturale „Astra”, în special a secţiilor economice care
vizau dezvoltarea în toate direcţiile a economiei. Aşa cum am precizat mai
înainte, conducătorii institutelor de credit românesc au sesizat cu timpul
faptul că creditul nu este suficient pentru practicarea unei agriculturi
intensive. Abia atunci când ţăranul va învăţa „câtuşi de puţin să lucreze
pământul mai cu iscusinţă şi chibzuinţă, va fi agricultura lui mai bănoasă,
şi îmbunătăţindu-se starea lui gospodărească, veniturile băncii vor trebui
să sporească”40.
Băncile româneşti au jucat un rol important în procesul de
transferare a proprietăţii funciare din posesia moşierilor în mâna ţărănimii
române, în special pătura mijlocie şi fruntaşă, care constituiau pilonii
întregului sistem de credit românesc. Ştefan Cicio-Pop a cumpărat moşia
contelui Latour de 10.000 jughere din zona Lipovei cu ajutorul băncii
„Victoria” care i-a acordat un credit de 1 milion coroane. Acesta a parcelato ţăranilor din împrejurimi. Asemenea exemple se mai întâlnesc în cadrul
băncilor „Albina”, „Ardeleana”, „Timişana”, „Haţegana”41. Banca
„Beregsana” din Beregsău a cumpărat cu sprijinul băncii „Timişana” o
proprietate în comuna Toager, aparţinând avocatului dr. Recsei Ede de
1.188 iugăre cu intenţia de a o vinde ţăranilor cu un profit modest pentru
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instituţie, acela fiind de 1.000.000 cor., conştienţi că „prin aceasta ar uşura
degrabă ceva poporul de acolo”42 (vezi anexa 1).
Toate acestea au provocat o vie nelinişte în rândurile cercurilor
conducătoare maghiare. Cu sprijinul guvernului s-a hotărât fondarea unei
bănci cu un capital social de 15 milioane cor., care să acorde împrumuturi
ipotecare până la 75% din valoarea de circulaţie în scopul parcelărilor de
moşii, precum şi a altor tranzacţii. La această bancă au participat „Institutul
de credit funciar”, „Institutul de credit funciar al micilor proprietari” şi
„Însoţirea centralelor de credit”. Acestea trebuiau să-şi îndrepte atenţia spre
salvarea proprietăţii maghiare pentru a nu ajunge, prin vânzări treptate, în
proprietatea românească. Din „consideraţii mai înalte de stat”, această bancă
urma să ducă o politică profund naţionalistă. Din capitalul social de 25
milioane de coroane statul participa cu 8 milioane de coroane, la care se
adăugau obligaţiuni de stat în valoare de 10 milioane coroane, având
intenţia declarată a creării unui fond de rezervă în vederea înfiinţării unei
emisiuni bancare. Toate parcelările, colonizările şi transcrierile de averi
făcute prin această bancă erau scutite de orice taxe. Coloniile aveau loturi
care variau între 10 şi 80 de iugere. Statul avea dreptul de a răscumpăra lotul
colonizat. Se considera ca „delict orice cedare nedreptăţită a acestor loturi în
mâinile naţionaliştilor români (în cazul Transilvaniei şi Banatului)43.
Colonizările vizau în primul rând şi în mod special judeţele Arad,
Cenad, Torontal, Timiş şi Caraş-Severin, aceste judeţe având o populaţie
compact românească. În ciuda sprijinului din partea statului şi a sacrificiilor
băneşti, Banca Altruistă a cumpărat 13.000 iugere pământ, pe care nu l-a
putut parcela în totalitate, din lipsa de colonişti unguri44. Băncile româneşti
aveau intabulare asupra proprietăţii maghiare 5.691.145 cor., în timp ce
băncile ungureşti au acordat ţăranilor români împrumuturi ipotecare în
valoare de 24. 841. 716 cor. În anul 1911, situaţia generală a băncilor în
Transilvania se prezenta astfel45:
Operaţiuni
Capital social
Împrumut
ipotecar
Depuneri
spre
fructificare
Cambii (escont)

Bănci româneşti
cor.
13.750.167
5.818.241

Bănci ungureşti
cor.
31.376.306
160.277.592

62.348.462

61.338.702

23.131.451

25.701.792

64.219.840

103.471.461
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Bănci sârbeşti
cor.
9.720.940
91.117.568

Încă din primii ani de activitate, băncile româneşti au hotărât ca din
profitul obţinut să aloce un anumit procentaj în scopuri filantropicoculturale. Aceste sume şi cote variau de la o bancă la alta (vezi anexele 2 şi
3)46. Majoritatea acestor contribuţii aveau ca scop culturalizarea populaţiei,
constând în ajutoare băneşti în susţinerea instituţiilor culturale. Conştienţi că
înapoierea culturală şi economică a românilor se datorează în primul rând
lipsei şcolilor, băncile româneşti au acordat acestora o atenţie sporită, fiind
considerate „izvoare de cultură şi patriotism”47.
Băncile aveau menirea de a pregăti progresul economic, să scoată
populaţia din starea de dezorientare în care se afla. Pe lângă ajutoarele
băneşti alocate trebuinţelor şcolilor, bisericilor, asociaţiilor, institutelor
noastre de credit cereau înfiinţarea în fiecare parohie a unui ajutor bisericesc
şcolar, care să fie folosit fie ca stipendiu pentru studierea tinerilor merituoşi,
fie pentru înfiinţarea de biblioteci săteşti (pentru sporirea cunoştinţelor
foştilor elevi, al căror conţinut să facă referiri la istoria poporului, la modul
de lucrare al pământului, al utilizării maşinilor agricole, al operaţiunilor
bancare şi al negoţului). S-a acordat o atenţie deosebită şcolilor de profil
economic, care asigurau progresul economic şi ameliorau „situaţia materială
a poporului”48.
Cea mai importantă instituţie cultural-ştiinţifică românească din
Transilvania şi Banat, „Astra”, va fi „din plin” sprijinită în activitatea sa.
Numai „Albina” a dotat-o în perioada 1872-1912 cu un fond ce se ridica la
148.580 cor. Aceste sume, cu care era sprijinită în buna desfăşurare a
activităţii sale, erau folosite în organizări de şezători literare, de prelegeri
economice în lumea satelor, a înzestrării comunelor cu biblioteci populare, a
construirii sau reparării şcolilor confesionale româneşti. Între anii 18851910, banca „Ardeleana” din Orăştie a dat în scopuri filantropice suma de
69.061 cor. În anul 1913 a acordat pentru fondul copiilor săraci 1.153 cor.,
fondului protopopiatelor 4.000 cor., Casinei 5.733 cor., reuniunilor
economice 10.000 cor., Casei naţionale 19.000 cor., şcolilor din judeţ 7.450
cor., bisericilor 7.000 cor., şi 20.732 cor. în alte scopuri49.
Banca a creat în anul 1888 fondul „Ardeleana” realizat din interesele
fondului de rezervă în vederea susţinerii şcolilor româneşti din Orăştie. Până
în anul 1910 biserica românească a primit ca a doua cotă culturală suma de
66.076 cor. În acelaşi an a fost creat un „fond jubiliar economic” de 100.000
cor., prin care se urmărea promovarea elementului comercial românesc din
zonă, vizând şi aşezămintele culturale. Banca se angaja să sprijine pe
meseriaşii comercianţi români, chiar şi cu credite ieftine pentru instalări şi
procurări de materiale, chiar şi cu sfaturi comercial-juridice gratuite din
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partea unor specialişti. Se preconiza cumpărarea extravilanelor mai mari
pentru a fi parcelate ţăranilor fără pământ şi înmulţirea cooperativelor săteşti
a asociaţiilor de caritate50.
Aceste fonduri băneşti create prin contribuţia institutelor de credit
românesc din Transilvania şi Banat au fost importante nu prin cifre, cât prin
menirea de a contribui la apărarea intereselor naţionale51.
Prin toate aceste acţiuni, institutele de credit din Banat şi
Transilvania au contribuit la propăşirea naţiunii române într-o perioadă în
care autorităţile căutau să îngrădească tot mai mult progresele populaţiilor
nemaghiare, să desfiinţeze treptat forurile de cultură ale acestora (biserica,
şcoala, asociaţiile culturale şi economice).
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Strada Mihai Eminescu
(Herren gasse, Ferenc Deak ut.)
Horia Truță,
Galeria de Artă “Turnul de Apă”, Arad
Este una din cele mai vechi străzi a Aradului, fiind trasată în hărţi pe
direcția est-vest încă de la începutul secolului al XVIII-lea, sub numele de
Herren Gasse (Strada Domnească). Artera de circulație se deschidea spre
spre apus din principalul bulevard (Haupt Gasse, Andrassy ter, Bd.
Revoluției) înfundându-se în cartierul și cimitirul românesc, identificat azi
la intersecția cu strada Episcopiei, în spaţiul cuprins până la străzile Ștefan
Cicio-Pop (Fabian ut.) şi Ioan Popovici Desseanu (Revai ut.)1. Spre vest,
dincolo de Scheide Gasse (strada Despărţiturii, azi Andrei Şaguna), se afla
noul cartier - Pernyavor (Pârneava), care în 1783, avea 10 străzi. (Medeleanu,
1982, p 158). În dreptul Bisericii Reformate, spre sud, se deschide în unghi
ascuțit strada Ioan Calvin (Kapolna ut.), care se continuă tot înspre vest,
bordând Parcul Reconcilierii.
Strada a fost pavată pentru prima dată în 1904 şi plantată, în
mandatul primarului Atzel Peter (1867-1871), cu tei. Fiind centrală,
clădirile care o delimitează au fost concepute cu partere, care să deservească
cât mai bine publicul sub aspect comercial, administrativ politic sau cultural
şi religios. Apartamentele de la etaj erau ocupate de familiile sau cabinetele
avocaţilor2 medicilor şi farmaciştilor3 sau comercianţilor. Sedii de partide,
agenţii, redacţii de presă, librării tipografii, bănci, restaurante şi magazine
comerciale, deserveau prestigioase instituţii şi firme performante, aşa cum
au fost: Agenţia de publicitate Reclama, Agenţiile imobiliare Halmai Iosif
(nr.12) şi Haasz Adalbert (nr. 20-22), Librăria Lobl Francisc&Pollack (nr.
2), Librăria şi tipografia Concordia (nr. 4); Banca de Comerţ fostă Nicolae
Cimitirul a fost desfiinţat în 1781 prin ordinul împăratului Iosif al II-lea (1780-1790)
pentru a fi mutat la marginea orașului.
2
Puticiu Liviu (nr. 6), Hoffman Ludovic (nr. 8), Messer Carol (nr.24), Demian Aurel (nr.
28), etc.
3
Dr. Aurel Boteiu – dermato-venerolog (nr.6), dr. Berger Irina – stomatolog (nr.6), dr.
Cosma Dimitriu – interne-radiolog, dr. Tamaş Mihail – stomatolog (nr.10), dr. Friederich
Zoltan – dentist (nr. 12), dr. Nemeth N – oculist (nr.17), dr. Wiener Emerich – interne
(nr.19), Foldes Adalbert farmacist (nr. 21), dr. Samson Aladar – dermatolog (nr. 30).
1
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Goldschmidt SA (nr. 4), Baia terapeutică cu apă rece a lui Karoly Posch (nr.
2) Parfumeria D’Or a lui Medgyesi Geza (nr. 10), Depozitul de stofe şi
croitoria Ştefan Wersz (nr. 15), Blănăria Star Mairovitz Emerich (nr.14),
Expoziţia permanentă de mobilă A. Vincze (nr. 28), Restaurantul cu Grădină
Lido-Palace (Mioriţa), (nr. 36), Tipografia, librăria – papetăria Diecezana
(nr.18); Tipografia Corvin I. Lany (nr. 20-22); Librăria Mendel Arcadie (nr.
48); Depozitul de bere şi Fabrica de ghiaţă Oppenheimer Rudolf (nr.15)
Fabrica de produse chimice Hel-La proprietar dr. Reichel (nr. 7) şi altele. În
palatul Bisericii Greco – Catolice, işi desfăşura activitatea Societatea
cuturală Sfântul Pavel (preşedinte – protopop Iosif Popa), iar la numărul 40,
Societatea Mărăşeşti (preşedinte Pop Hortensia). Pe această stradă
intreprinzătorul Kerpel Izso a deschis o bibliotecă de împrumut, cu un
patrimoniu de 90.000 de volume, considerată în epocă, cea mai mare din
sud-estul Ungariei. Pe lângă cărţi, Kerpel Izso, deţinea şi un depozit de
instrumente muzicale achiziţionate de la firme prestigioase, care puteau fi
închiriate cu sume rezonabile. În 1925, Aron Cotruş (1891 – 1961)4, deţinea
împreună cu soţia Elisabeta Santo, la nr 16, o firmă şi un depozit de vinuri,
cu numele Vino.
Pe această străveche stradă sunt clădiri care poartă fragmente
importante din istoria culturală a Aradului. În continuare, prezentarea unora
dintre acestea se va face în ordinea crescândă a numărului de casă.
Cinematograful Corso (nr. 1)
Sala de spectacole făcea parte din Palatul (Hotelul) Crucea Albă
(Corso), și era deținută de Martin Korniş. În 1932 a fost închiriată Societaţii
Scriitorilor din Bucureşti, pentru a fi folosită cași cinematograf.
Modificarea şi amenajarea sălii a fost concepută în același an de firma arh.
Kalousek & Szabo, când au rulat şi primele filme sonore (AN PMA, D. 27/
1931). După naţionalizare (1950), sala cu întreaga aparatură a intrat în
subordinea primăriei apoi din 1970 a Intreprinderii Cinematografice5, sub
numele de Cinematograful Gheorghe Doja nume schimbat ulterior în
4

Aron Cotruş (1891 – 1961), scriitor şi diplomat, stabilit la Arad în 1919, ca redactor la ziarul
Românul. A fost angajat ca arministrator al Teatrului Municipal. În 1928 a fost ales preşedinte al
Sindicatului Presei din Ardeal şi Banat, iar în 1930 a fost numit secretar de presă pe lângă Legaţia
României de la Varşovia. Numit în 1940 consilier de presă la Madrid şi în Portugalia n-a mai revenit
la Arad, decât pentru câteva zile, în 1942. În această perioadă a fost şi directorul publicaţiei Frăţia de
Cruce. După prăbuşirea regimului antonescian, s-a refugiat ca exilat politic în Spania, unde a devenit
preşedintele Comunităţii Românilor şi director al revistei prolegionare Carpaţii, cu sediul la Madrid.
În 1957, a emigrat în SUA, la Long Beach (California) unde a trăit până la sfârşitul vieţii în 1961.
Rămăşiţele sale pământeşti, se află în cimitirul Crucea Sfântă din Cleveland (SUA).
5
Intreprinderea Cinematografică, a fost înființată la 1 iulie 1970, cu 229 posturi, pe str. Karl Marx
nr. 51 (Aradul Nou).
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Mureşul.
Sediul (redacţia şi administraţia) publicaţiei Aradul (nr. 1).
Ziarul cu diversificare modernă, tipărit la Diecezana, a fost condus
până în 2 septembrie 1931 de Victor V. Caba şi Simion Miclea, apoi de
Vintilă Popescu, Sever Tătaru, Eduard I. Găvănescu. Prin caracterul său
informativ şi absenţa intrigilor, ziarul şi-a atras public din toate păturile
sociale şi grupările etnice, pătrunzând mai ales în mediul rural. Rubricile au
cuprins: literatura beletristică (nuvele, evocări, epigrame, poezii, recenzii,
traduceri), literatură ştiinţifică (ştiinţele naturii, medicină), agricolă
(albinărit, pomicultură, cultura viţei de vie), pedagogică şi religioasă. Dintre
colaboratori s-au remarcat: E.M. Năvalnic, Cincinat Pavelescu, Eduard
Găvănescu, Roman Ciorogariu, Octavian Lupaş, Ioan Miuţa, Isaia Tolan,
Traian Mager, Onisifor Ghibu şi alţii.
Hotelul şi Cafeneaua Cornul Vânătorilor (nr.1)
O construcţie cu două etaje, refăcută în forma actuală în 1860, pentru
a servi ca hotel (etajul I) şi restaurant la parter. A fost unul din locurile de
întâlnire a intelectualităţii româneşti de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi
începutul secolului al XX-lea, întruniri publice şi culturale onorate cu
prezenţa de către: G. Coşbuc, I.L. Caragiale, D. Zamfirescu, O. Goga, N.
Iorga, ş.a. În 1935 proprietar al hotelului era Ioan Braia, iar a cafenelei Kell
Rudolf.
Hotelul şi Cafeneaua Vass (nr. 3)
A fost inaugurat în 1897, sub conducerea lui Duffner Jozsef. În urma
unor ample investiţii, au fost puse la dispoziţia clientelei 30 de camere
mobilate şi dotate cu utilităţi (apă curentă, canal, curent electric), un
restaurant cu mâncare specific maghiară şi o cafenea.
Sediul (redacţia şi administraţia) publicaţiei Credinţa (nr. 3).
Primul număr al cotidianului Credinţa, editat de Asociaţiile
Ziariştilor Români din Arad, a apărut în 1942, sub îngrijirea lui I.D.
Dabiciu (redactor responsabil ) şi S. Milea. A funcţionat neîntrerupt până în
1943, apoi sporadic în 1945.
Librăria Concordia (nr. 4)
A fost una din prestigioasele instituţii de cultură arădene. Librăria
era bine aprovizionată cu hârtie, tipărituri, cărţi, rechizite şcolarede birou,
avocaţiale, tocuri rezervoare ce puteau scrie în patru culori etc.
Sediul Partidului Naţional Creştin (nr. 5)
Partidul Naţional Creştin a fost înfiinţat la Iaşi, prin fuziunea la 14
iulie 1935 a Ligii Apărării Naţionale Creştine (A.C. Cuza) cu Partidul
Naţional Agrar (O. Goga). Filiala din Arad, a fost condusă de preşedintele
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av. Silviu Moldovan6 şi av. Ioan Athanasiade7 - vicepreşedinte. La alegerile
din 20 decembrie 1937, Partidul Naţional Creştin a câştigat 36.381 voturi
(41 %), mult peste media pe ţară (9.5%). Între 28 decembrie 1937 şi 10
februarie 1938, liderul partidului Octavian Goga a condus un guvern
minoritar (locul 4 în alegeri), fiind înlăturat în urma instituirii dictaturii
regale de către Carol al II.lea, iar partidul scos în afara legii.
Locuinţa scriitorului Florin Bănescu (nr. 5)
Medic (1962), prozator, traducător şi coordonator al cenaclului din
Arad al Uniunii Scriitorilor, Florin Bănescu (n. Armeniş, judeţul CaraşSeverin) după debutul în revista "Orizont" (Timişoara 1968), a fost premiat
de Editura Mihai Eminescu din București pentru volumul de povestiri Să
arunci cu pietre în soare. A fost distins cu mai multe distincţii literare de
Filiala din Arad a Uniunii Scriitorilor, Asociaţia Scriitorilor din Timişoara,
revistele Ateneu, Vatra şi altele. Proza lui Florin Bănescu reînvie lumea
satului de munte, cu personaje pitoreşti bine conturate sau pierdute în ceaţa
istoriei, a mitului. (Mocuţa, 2013, p. 29). Creația literară abundă în personaje
reale şi imaginare într-un asalt epic învăluit de umor, fantastic şi pitoresc
ancestral. Portretele sunt bine definite, parcă scoase dintr-un dicţionar.
Proteic, polimorf, ubicuu, vorace cu timpul interlocutorului, cu o operă
literară pe mai multe rafturi, Florin Bănescu, este un capitol distinct şi
inconfundabil în monografia (nescrisă) a Aradului contemporan.
Sediul (redacţia şi administraţia) ziarului Cercetaşul străjer (nr.
8)
Revistă de îndrumare a tineretului, a apărut în aprilie 1935, cu rol de
popularizare şi îndrumare a activităţii mişcării cercetaşilor.
Sediul (redacţia şi administraţia) revistei Inainte (nr. 18)
Primul număr al săptămânalului politic independent, Înainte (19341938), a apărut la 1 aprilie 1934, sub conducerea redactorului responsabil,
Ioan Vlahu, iar din 1935 - director Ion Jelecuteanu. Publicaţia tipărită la
Diecezana, a apărut timp de patru ani, până în 1938, sub mai multe
Silviu Moldovan (n. Băiţa-Hunedoara, 17 septembrie 1862) fost practicant în cabinetul
lui Nicolae Oncu (Baia de Criş) din 1881 a practicat avocatura în Arad timp de peste 37
ani. S-a remarcat în echipa de apărători ai memorandiştilor români judecaţi la Cluj (7-25
mai 1894). A fost prefect al Judeţului Arad prim preşedinte al Tribunalului şi Decanul
Baroului de Avocaţi (1931 – 1938) într-o perioadă deosebit de dificilă pentru organizarea
internă şi funcţionarea acestor instituţii, încheindu-şi activitatea la 15 noiembrie 1938 în
vârstă de 78 ani (Arbonie, 2014, p.274).
7
I. Athanasiade, avocat în Baroul din Arad timp de un deceniu (1930-1940) find suspendat
în două rânduri. Din 1940 a fost tranferat la cerere în Ilfov (Arbonie, 2014, p. 24).
6
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subtitluri: Ziar popular independent (1937) şi Ziar de luptă naţională
(1938) director Mihai Noveanu, redactor-responsabil Ioan Blăgăilă. Au fost
tipărite la Diecezana.
Palatul Diecezan.Tipografia şi librăria Diecezana (nr. 18)
Tipografia Diecezana, a fost înfiinţată în 1879 de Fundaţia
episcopului Ioan Meţianu, ca o intreprindere industrial-comercială,
administrată de Consistoriul din Arad, sub controlul unei comisii speciale.
În acelaşi timp a avut şi rol de editură bisericească a Eparhiei. A funcţionat
în mai multe clădiri din Arad, la înfiinţare fiind condusă nemijlocit de
episcopul fondator. Mai târziu, a fost administrată succesiv de prof. Lazăr
Tescula (1879-1884), prof. Teodor Ceontea (1884-1901), învăţătorul Ioan
Simu, preoţii Cornel Popescu (Păuliş) şi Ioan Nicorescu (Jabăr, Curtici). În
1902, a fost chemat la conducerea tipografiei Diecezana Arad, ca
administrator-director, preotul Cornel Lazăr8, unde a rămas până la moarte
(1930). În 1912 terminându-se construcţia de pe strada Mihai Eminescu,
tipografia a fost instalată acolo, alături de Librăria Diecezană (P. Vesa, 2006,
p.354-355). Bunul mers al afacerilor a fost asigurat de directorul comercial
Andrei Garoiu, contabilul Gheorghe Popa, tipografii Ioan Hereş, Ioan Fruja,
Atanasie Bogăţean, Petru Miloş, conducătorul Librăriei. La numai câţiva
ani de la înfiinţare, prima maşină de tipărit a fost înlocuită cu altele mai
performante fabricate în Germania şi SUA.
Încă de la început, până în 1948, când a fost desfiinţată, tipografia a
îndeplinit un rol cultural şi comercial important fiind tipărite în afară de
imprimatele parohiale, o mulţime de publicaţii, cărţi didactice, literare şi
religioase, menite să susţină limba şi cultura română. În această tipografie
au fost tipărite alături de organul oficios al Episcopiei Aradului: Biserica şi
şcoala, colecţia Bibliotecii Semănătorul, Calendarele diecezane,
Protocoalele Sinoadelor eparhiale, manualele şcolare cărţi de predici şi
altele (P.Vesa, 2006, p 355).
Palatul Diecezan construit pe trei nivele, în perioada 1908-1909,
poartă amprenta stilului românesc adoptat în Arad, la începutul secolului al
XX-lea. Se remarcă prin faţada cu deschideri de diferite mărimi şi forme,
unele treflate, bine armonizate, prin grupare. Elementele decorative ale
ancadramentelor în general, cu deosebire a porţii pietonale, include imobilul
Cornel Lazăr (1879-1930), fiu de preot din Socodor, absolvent al Şcolii Comerciale din
Braşov, contabil în Consiliul Eparhial Arad şi Banca Victoria, căsătorit cu Constanţa
Mihulin din Găvăjdia. În 1916, a înfiinţat Biblioteca Sămănătorul. În 1924, se aprecia că
Librăria, s-a făcut, în sensul restrâns al cuvântului pe nimica (din credite), numai şi numai
prin zelul şi activitatea administratotului Cornel Lazăr (P. Vesa, 2008, p. 353).
8
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în grupa clădirilor neoromâneşti.
În anul 1913, la stăruinţa preoţilor, activitatea tipografică fost
extinsă cu o compactorie şi o croitorie (P. Vesa, 2006, p. 354). În noul magazin
se mai comercializau: potire de argint din China cu paharul aurit, linguriţe
din argint, discuri din bronz aurit, candele, cădelniţe, cruci din lemn şi din
argint pentru altar, ornate bisericeşti, prapori, stihare, prăznicare şi alte
obiecte de cult.
La 8 februarie 1944, dr. Andrei Magieru, episcopul Aradului, a sfinţit
noile maşini de cules şi rotativa Tipografiei, prin această investiţie, unitatea
condusă de preotul Emil Căpitan, devenind cea mai mare întreprindere
grafică din Transilvania (Ziarul Dacia, 12 febr. 1944). A fost desființată în 1948
prin naționalizare
În perioada 1944 – 1948, aici s-a tipărit ziarul Libertatea Poporului.
Tipografia Corvin (nr. 20 – 22)
Tipografia din proprietatea lui Isaia Lannyi, pe lângă tipărirea unor
ziare (Buletinul Comunităţii Evreieşti), executa servicii de legătorie depozit
şi difuzare a presei. Isaia Lannyi, pasionat turist a fost cu 12 acţiuni
membru fondator şi în Consiliul de administraţie al Societăţii anonime
Căsoaia. Căminul Turiştilor Arădani SA. Staţiune climaterică creată în
1934. La Adunarea generală comemorativă s-a aprobat ca numele lui
Lannyi Isaia să fie eternizat în Căsoaia prin înscrierea pe o placă
comemorativă, pentru meritele sale în dezvoltarea turismului arădean. Fără
a exagera a spus unul din vorbitori, Gardoş Ludovic, că fără activitatea lui
Lannyi Isaia, Căsoaia nu ar fi luat naştere. Cu grija permanentă, ele a
construit, îngrijit şi alinat opera noastră preţioasă.
Casa primarului Heim (Domokos) Dominicus (nr. 22)
Imobilul cu două nivele şi poartă boltită şi ornamentaţie specifică
stilului clasicist, a fost construit în jurul anilor 1830, ca locuinţă pentru
familia lui Heim Dominicus (Domokos). Fost primar al Aradului, în două
rânduri (1829-1842 şi 1850-1852), Heim Domokos, a fost cel căruia i s-a
înmânat în 1836, de baronul Orszy Lorinc, Diploma: Arad - Oraş Liber
Regesc, deschizând astfel drumul spre dezvoltarea economică a localităţii.
Cafeneaua Huzo Istvan (str. Eminescu-colţ cu str. Ştefan CicioPop)
Spaţiul era descris ca o sală înaltă, spaţioasă cu ventilaţie bună, care
la începutul secolului al XIX-lea a devenit locul preferat de întâlnire a
industriaşilor arădeni.
Complexul de Tenis de Masă Emil Prokopecz (nr. 28).
Clădirea construită în 1880, cuprindea o sală de muzică şi
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dependinţe, închiriată în 1883 de Secţia muzicală a Asociaţiei Kolcsey,
pentru concerte şi serate urmate de dans9. Tot acolo, proprietarul
imobilului, Jozseph Krispin, flautist în orchestra Teatrului, profesor şi
director al Şcolii de Muzică, a deschis un magazin de partituri şi piane. În
curtea imobilului cu un singur nivel, fără valoare arhitecturală, a fost
amenajat în perioada interbelică un spaţiu de dans, cu dotări minime,
necesare unui aşezământ de cultură şi pentru organizarea unor spectacole
artistice numit succesiv Sala Krispin şi Merffy. În 1966, construcţiile
respective au fost repartizate Asociaţiei Sportive Voinţa, care le-a amenajat
pentru antrenamente şi competiţii sportive de tenis de masă10. După şase
ani, în 1973, baza sportivă a fost preluată de Clubul Sportiv Orăşenesc iar
în 1980, întregul spaţiu, extins şi modernizat, a devenit cel mai modern şi
eficient Complex sportiv de tenis de masă din țară. Sub conducerea tehnică
a antrenorului Emil Prokopetz secondat de Magdalena Leszay, Liana
Mihuţ, Kakas Arpad, Livia Căruceru, Valentin Dobai, Cristian Dodean,
Vasile Fodoran şi alţii au fost obţinute rezultate remarcabile: 101 titluri de
campioni ai României la diferite competiţii interne şi internaţionale la toate
categoriile de vârstă şi 33 titluri balcanice. Echipa sportivă a câştigat de
patru ori Cupa României,fiind de două ori finalistă în Cupa Campionilor
Europeni.
Emil Prokopetz (1918-2005). Născut în Arad, deşi în tinereţe s-a
dedicat fotbalului, jucând în diferite echipe locale, în 1954, la vârsta de 36
ani, a preluat conducerea secţiei sportive de tenis de masă, înfiinţate la
Asociaţia Sportivă Voinţa (1950), punând astfel temelia, ascensiunii acestui
sport spre înalta performanţă. Pentru rezultatele obţinute, a fost distins cu
Diploma de Onoare, Meritul Sportiv clasa aII-a, Medalia Naţională pentru
Serviciu Credincios şi Titlu de Antrenor Emerit. Astăzi Compexul de Tenis
de Masă al Clubului Sportiv Municipal, îi poartă numele.
Reşedinţa Protopopiatului Ortodox Român Arad (nr. 30 – 32)
Parte constitutivă a eparhiei, protopopiatul are în administraţia
bisericească, rol de intermediar între parohie şi episcopie. Statutul pentru
Organizarea Bisericii Ortodoxe Române, întocmit în 1925, după modelul
Secţia muzicală a Societăţii Kolcsey a fost înfiinţată la 3 ianuarie 1883, sub preşedenţia
lui Institoris Kalman, cântăreţ de operă, notar şef şi primar al Aradului. A susţinut activ
viaţa muzicală, ca vicepreşedinte al Filarmonicii şi preşedinte al Şcolii de muzică.
10
Există informaţii că tenisul de masă se practica în Arad, încă de la sfârşitul secolului al
XIX-lea, ca un joc de agrement, fără motovaţie competiţională. Primul concurs, a fost
organizat în 1925, iar în 1934, a fost înfiinţată la Oradea, Federaţia Naţională de Tenis de
Masă (Bitang, Arad, 2010, p. 27).
9
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şagunian stabileşte ca organ deliberativ Adunarea protopopească, atribuţiile
operative de natură administrativ-bisericească, culturală şi economică, fiind
îndeplinite de Consiliul protopopesc şi protopop. Cele mai vechi informaţii
documentare despre protopopiatul ortodox român al Aradului, există din
prima jumătate al secolului al XVIII-lea, în 1749, fiind menţionat
protopopul Ioan Albici. Au urmat Petru Ghersici (1784-1793), Iacob
Ghersici (1793-1796), Teodor Popovici (1796-1802), Ioan Drăghici (18021808), Gheorghe Alexici (1808-1828), Gheorghe Petrovici (1828-1844). A
urmat Ioan Raţ (1844-1868), unul din clericii arădeni, cu un rol însemnat
din domeniul bisericesc, naţional şi cultural al Aradului de la mijlocul
secolului al XIX-lea Bun coordonator al învăţământului, din cercul şcolar
al Aradului, pe ca l-a condus mai mult de trei decenii, Ioan Raţ a a fost
membru în comitetul de iniţiativă al Asociaţiei naţionale arădene pentru
cultura şi conversarea poporului român şi colaborator al presei române din
Arad, Braşov, Bucureşti, Sibiu.
Mai târziu protopopii Aradului au devenit figuri istorice, marcante
prin rolul lor de luptători pentru apărarea limbii, sprijinirea şcolii şi făurirea
Marii Uniri.
Unul dintre aceştia a fost Traian Văţian (1864-1940), fiul preotului
din Hălăliş (judeţul Arad). După absolvirea studiilor teologice la Arad, în
1895, a fost ales preot al parohiei Arad-Centru. S-a făcut renumit în
perioada când a condus protopopiatul Aradului (1917-1938) compus din 42
parohii. A avut inițiative culturale remarcabile, așa cum au fost: înfiinţarea
Şcolii Confesionale de cântăreţi bisericeşti, solidarizarea societăţilor
culturale din Aradul interbelic, impulsionarea activităţii Ateneului popular
şi a Băncii Victoria. A contribuit substanţial la afirmarea ziarului Tribuna
din Arad, de la inaugurarea noului sediu (1909), până la încetarea apariţiei
în 1912, sprijinind activitatea politică a fruntaşilor români unionişti. Prin
demersurile sale, în 1936 a fost cheltuită dintr-un fond special, suma de
69.495 lei pentru zidirea actualei case protopopeşti.
Timp de un deceniu (1938-1948), pe scaunul protopopesc al
Aradului, a urmat, preotul Florea Codreanu (n.1896, Şiclău) tot din parohia
Arad-Centru. Absolvent al Institutului teologic din Arad (1922), s-a distins
ca bun orator, publicând numeroase predici şi cuvântări în revista Biserica
şi Școala sau prin broşurile colecţiei Biblioteca Creştinului Ortodox. Florea
Codreanu și-a legat numele de cel al episcopului Andrei Magieru, pe care la sprijinit în acţiunile pastoral-misionare şi culturale. A susţinut numeroase
conferinţe la consfătuirile preoţeşti şi în misiunile religioase din Arad şi
parohiile protopopiatului.
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În deceniul 1948-1958, funcţia de protopop al Aradului, a fost
îndeplinită de preotul Alexandru Budai (n 1915, Cefa-Bihor), secretarar
episcopului Andrei Magieru şi bibliotecar al Episcopiei, cunoscut ca autor a
numeroase studii şi articole în Biserica şi Şcoala. În 1958, a fost arestat şi
condamnat la 15 ani de detenţie pentru uneltire împotriva orânduirii
sociale. Graţiat în 1964, a fost numit preot la Sântămăria Orlea din ţinutul
Haţegului, de unde a fost tranferat la Lonea din Valea Jiului.
Librăria Diecezană (nr. 30-32)
La sfârșitul anului 1908, în revista Biserica și Școala a fost înserat
anunțul, că peste puțin timp, în acest imobil se va deschide Librăria
Diecezană, unitate economică și culturală din subordinea Consistorului
arădean. Inaugurată în ianuarie 1909, sub conducerea lui Cornel Lazăr,
librăria a fost asortată cu tot felul de cărţi bisericeşti, şcolare, pedagogice şi
literare, obiecte bisericeşti şi material didactic. Scopul înfiinţării ei era de a
pune la dispoziţia cetăţenilor obiecte specifice, la un preţ avantajos iar din
eventualele venite ale acestei intreprinderi, o parte să se întrebuinţeze
pentru trebuinţele bugetare ale Consistorului din Arad (Episcopia Aradului…,
2006, p 180). Din punct de vedere financiar a fost o instituţie independentă de
tipografia cu acelaşi nume.
Sediul Uniunii Chiriașilor din Arad (nr. 30-32)
În 19 aprilie 1925, Reuniunea Chiriaşilor din Arad, a formulat
Consiliului local o moţiune, în care se arăta că apa de la robinet este plină
de mangan şi alte materii care devin periculoase sănătăţii. Nicăieri în
Transilvania, apa nu este atât de rea şi de scumpă ca în Arad se menționa
în document, iar Reuniunea, prin vocea avocatului dr. Augustin Zeiner, a
solicitt primarului să curme această anomalie ori să-şi dea demisia.
Sediul Camerei Teritoriale a Avocaţilor din judeţele Arad, Bekes
şi Hunedoara ( nr. 32)
În baza legii ungare nr. XXXIX din 1875, s-a constituit şi în
comitatul Arad Camera Avcaţilor, în frunte cu o personalitate din domeniu
numită decan. În 1912, conducerea organizaţiei profesionale a celor peste
100 avocaţi din judeţele Arad, Bekes şi Hunedoara era alcătuită din:
preşedinte – Szalay Carol (consilier municipal), vice-preşedinte – Parecz
Bela11, Secretar – Schutz Heinrich12, casier – Mandl Vilmoş, ofiţer de
Parecz Bela (1873-1958), în perioada 1914 –1920 a fost preşedintele Camerei
Avocaţilor din Arad, apoi membru în Consiliul Baroului şi în Comisia Interimară (Arbonie,
2014, p. 310).
12
Schutz Heinrich (1865 – 1945), doctor în ştiinţe juridice (Budapesta, 1890), a profesat
neîntrerupt avocatura în Arad, timp de 49 ani. A făcut parte din consiliul de conducere al

11
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birou – Mayer Ede, membri: Bogdan Virgil, Czedly Carol, Kopf Janos13,
Mittler Isidor, Ştefan Cicio-Pop, Priegl Ştefan, Tolnay Ioan, Petru Truţia,
Ludovic Kralitz, Reisinger Francisc14, Velcsov Geza15.
Sediul Clubului sportiv AMEFA (nr. 32)
Clubul sportiv sindical (muncitoresc) înființat în 1911, cu numele
Asociația Muncitorilor pentru Educație Fizică Arad (AMEFA) a fost
restructurat în 1920 și desființat în 1950.
La 2 septembrie 1945, a avut loc în această clădire Adunarea
Generală a Organizației Sportul popular (OSP), înființate la sfârșitul anului
1944. În 15 martie 1946, a fost publicat Decretul-Lege, privind
reorganizarea OSP (Organizaţia Sportului Popular) care devine persoană
juridică de drept public, cu sediul în Bucureşti, singurul organ investit cu
autoritatea conducerii şi controlulului resortului şi federaţiilor sportive
ale cluburilor, asociaţiilor şi grupărilor de orice fel (Patriotul). Din punct
de vedere organizatoric, OSP a fost investit să coordoneze mai multe
resoarte sportive, așa cum au fost: Sindical al Confederaţiei generale a
Muncii; Universitar; Şcolar; Militar; Rural. La Arad, vicepreşedinte
executiv al OSP, cu sediul pe strada Gheorghe Popa, nr. 3, a fost numit dr.
Aurel Botiş, medic ginecolog (Patriotul). La 7 aprilie 1945 Comisia
sportivă sindicală şi OSP au repartizat pe sindicate cluburile de canotaj şi
au hotărât calendarul constituirii unor secţii sportive de specialitate, după
cum urmează: polo pe apă – 19 aprilie; şah – 20 aprilie; gimnastică şi
atletism – 22 aprilie; sporturi de iarnă şi turism – 25 aprilie; tenis – 26
aprilie; canotaj – 27 aprilie; popice 22 aprilie; box – 26 aprilie (Patriotul).
Restaurantul şi Grădina de vară – Lido (Ciocârlia) - nr. 34
Localul a fost proprietatea lui Buzogany Marin şi cumpărat ulterior
de Sabin P. Gurban. Cu deosebire Grădina de vară, unde vara erau angajate
orchestre cu solişti, s-a bucurat de mare afluență de publicul amator de
distracții.
Sediul Clubului Sportiv Sparta (nr. 34)
În peroada interbelică a fost sediul Clubului sportiv Sparta, condus
asociaţiilor profesional, curator al Fundaţiilor Comunităţii Evreeşti din Arad şi unul din cei
mai cunoscuţi avocaţi.
13
Kopf Janos (1872 – 1937) Doctor în ştiinţe juridice (Budapesta 1899), a fost unul din
cei mai activi avocaţi arădeni, care a îndrumat numeroşi stagiari.
14
Reisinger Francisc (1875-1947), a lucrat ca stagiar în cancelariile avocaţilor Stenitzer
Pal, Mandl Vilmos şi Vajda Istvan, practicând avocatura până în 1940.
15
Velcsov Geza (1871-1940) Doctor în ştiinţe juridice (Budapesta, 1900), a practicat
avocatura în Arad până în 1936, o bună perioadă de timp fiind consilier în Barou.
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de preşedintele Gheorghe Ferdinand
Casă monument (nr. 36)
Imobilul monument de arhitectură, de pe strada Mihai Eminescu nr.
36, a fost construit în 1906, pentru locuinţe. Eleganţa edificiului este dată de
trei balcoane cu balustrade metalice, cu lucrătură vegetală, cele laterale, mai
mari, fiind marcate la acoperiş de atice mari ondulate, echilibrate cu două
lucarne artistic lucrate. Marea deschidere a faţadei cu zone decroşate, dau
edificiului o notă de originalitate. La nivelul parterului, deasupra soclului,
zidurile sunt tencuite, sub forma unor bosaje, care se desfăşoară pe întreaga
suprafaţă a faţadei. Ancadramentele ferestrelor de mărimi diferite sunt
discrete, ca dealtfel şi decorurile din ceramică verde din partea superioară.
Poarta monumentală, se deschide central, fiind folosită atât pietonal cât şi
pentru vehicole.
Biserica Reformată
Se află la bifurcarea străzii Mihai Eminescu, cu Jan Calvin (Vârful
cu Dor).
Cultul Reformat şi-a croit propriul drum după 1517, în urma
reformelor aduse Bisericii de către: Martin Luther16, Jean Calvin17 şi
Huldrich Zwingli18, fiind păstrat şi astăzi conceptul puritan al iniţiatorilor
lui. Dogmatica, deşi se bazează tot pe Sfânta Treime, este deosebită de a
celorlalte biserici creştine, mai ales prin forma de exprimare. Astfel este
înlăturat fastul Bisericii Catolice din care de fapt s-a desprins, adorarea
Fecioarei Maria şi a sfinţilor, închinarea la icoane şi la moaşte, iar Papa nu
este recunoscut ca şi conducător spiritual. De asemenea este proclamată
mântuirea indivizilor prin credinţă, limitând Sfânta Tradiţie la Biblie,
tradusă în numeroase limbi. Liturghia constă din slujbe şi cântece
bisericeşti, rugăciuni, un loc prioritar acordându-se Cuvântului de
16

Martin Luther (1483-1546), profesor la Universitatea din Wittenberg, reformator
religios german, care constă în esenţă, în afirmarea mântuirii prin credinţă şi proclamarea
autorităţii exclusive a textelor biblice. Prin traducerea Bibliei, a contribuit hotărâtor la
crearea limbii literare germane.
17
Jean Calvin (1509-1564), jurist, reformator religios francez, S-a stabilit în Elveţia unde
a fost profesor de teologie şi conducătorul autocrat al Republicii de la Geneva create în
1541.
18
Huldrich (Ulrich) Zwingli (1484-1531), conducătorul Reformei protestante din Elveţia
şi întemeietor al Bisericii Reformate din această ţară. Independent de Luther, care era
doctor biblicus, H. Z. a ajuns la concluzii similare, prin studierea Scripturii din punctul de
vedere al unui cărturar umanist. Doctrina s-a răspândit din Zurich în alte cinci cantoane
elveţiene. A fost ucis la Kappel pe Albis într-o bătălie dusă împotriva cantoanelor rămase
catolice.

454

învăţătură, care constă din comentarea unui text biblic.
Primele familii protestante s-au stabilit în Arad, la sfârşitul secolului
al XVIII-lea, când Keresztesy Pal a pus bazele primul nucleu al comunităţii.
Treptat, aceasta, s-a dezvoltat, astfel că în 1800, existau în Arad peste 400
de reformaţi declaraţi. În 1829, pastorul Csernatoni Vajda Peter, prin
amenajarea unei capele pe strada Lucian Blaga, a întemeiat prima parohie
reformată din oraş. După un deceniu, în 1839, comunitatea a cumpărat
terenul actual pe care se afla o clădire, unde până în 1847 a funcţionat
Şcoala Confesională, în apropierea căreia fiind construită în 1842, Casa
Parohială. Prin demolarea şcolii, în perioada 1847-1852 a fost construită
biserica, după un proiect al arhitectului austriac Ioseph Hoffer. Se observă
stilul barocului clasicizat al epocii, în care se descoperă elemente ale
antichităţii greceşti. Astfel, faţada este dominată de un timpanon
triunghiular, (antic grecesc) suţinut de patru pilaştri care încadrează poarta
boltită, tăiată într-un portic. Turnul, în secţiune pătrată, cu balcoane robuste
din piatră, proieminente pe toate laturile, poartă bulbul, un element frecvent
al ornamentaţiei baroce. În 1852, au fost montate două clopote19, iar în 1860
instalată orga, înlocuită cu una nouă în 1890. După instaurarea regimului
dualist austro-ungar (1867), a fost mult extinsă aria de activitate, cultul fiind
susţinut de politica oficială a cercurilor guvernamentale oficiale de
maghiarizare a administraţiei şi a unor instituţii culturale. Colonizările cu
populaţie maghiară, dezvoltarea activităţilor comerciale a celor din
transporturi şi instituţiile bancare, au contribuit de asemenea la dezvoltarea
activităţii cultului protestant.
În 1901, clopotele Bisericii Reformate, anunţau celebrarea căsătoriei
tânărului ofiţer de marină Horthy Miklos, viitorul guvernator al Ungariei cu
fiica mezină a baronului Purgly Janos din Şofronea.
La sfârşitul secolului al XIX-lea au fost executate primele reparaţii
ale clădirii, iar în turn a fost urcat cel de al treilea clopot, turnat în atelierele
Honig din Arad. În 1922 spaţiul interior a fost extins după proiectul
arhitectului Szantay Lajos, cu o sală de rugăciune, deasupra căreia a fost
aşezat corul cu orgă. În 1938, au fost edificate câteva încăperi
administrative, obţinându-se forma unitară de azi a Bisericii Reformate
Arad-Centru (Arad, monografia oraşului, p. 245). Din 1829 până astăzi, au slujit
aici, un număr de 12 preoţi, în prezent numărul enoriaşilor, fiind de aproape
1400.
În cocheta grădină decorativă din spate au fost identificate
19

Clopotele au fost rechiziţionate de armată în Primul Război Mondial.
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exemplare de Abies alba Mill. – brad alb; Larix decidua Mill. – larice;
Pinus nigra Arnold subsp. Nigra – pin negru austriac; Pinus strobus L. –
pin alb; Thuja occidentalis L. - tuia şi diverse specii de pomi fructiferi.
În 1995, cu prilejul manifestărilor culturale, prilejuite de împlinirea
a 200 de la naşterea lui Fabian Gabor (1795 – 1877), membru marcant al
Parohiei Reformate, Asociaţia Kolcsey, din Arad, a aplicat în holul bisericii,
o placă memorială, în memoria acestui spirit viu din viaţa intelectuală
arădeană, a secolulului al XIX-lea.
Monumentul (bustul) lui Fabian Gabor
La peste 130 de ani de la dispariţia lui Fabian Gabor un nou
monument îi eternizează memoria20. Bustul în bronz, creaţie a sculptorului
arădean Kocsiş Rudolf, a fost dezvelit la 25 mai 2008, în prezenţa
oficialităţilor locale, reprezentanţi ai cultelor, administraţiei locale şi ai
UDMR21. În realizarea figurii, artistul s-a inspirat după câteva gravuri de
epocă şi din tabloul pictorului Balla Joszef22, din colecţia Complexului
Muzeal din Arad. Ideia brâncuşiană, că opera de artă este de la sol pănă la
punctul cel mai înalt, şi-a găsit rezolvarea şi la acest monument. În acest
concept, soclul, tăiat din blocuri de andezit roşcat de Harghita, face corp
comun cu sculptura, astfel încât, metalul şi piatra se armonizează unitar.
Fabian Gabor (1795-1877) a fost un remarcabil scriitor de expresie
maghiară, traducător din limbile clasice, istoric şi om de cultură, deputat,
membru al Academiei de Ştiinţe Ungare, judecător şi administrator al
Bisericii Reformate din Arad. Născut la 28 decembrie 1795 în Voros Berenz
din comitatul Veszprem (Ungaria), după încheierea studiilor juridice, Fabian
Gabor a fost, consilierul familiei Bohuş din Şiria, avocat la Buda, în final
stabilindu-se la Arad. În 1848, a fost deputat al Şiriei în Parlamentului
revoluţionar de la Budapesta. După înăbuşirea revoluţiei maghiare, a
pribegit prin comitatele Arad şi Bihor, fiind condamnat în final, cu
domiciliul forţat.
20

Primul monument a fost inaugurat în 1911, la împlinirea a 35 de ani de la trecerea în
nefiinţă a lui Fabian Gabor,. bustul său fiind imortalizat în bronz şi piatră de sculptorul
Philipp Iştvan. Monumentul s-a realizat la comanda Societăţii Kolcsey, prin secretarul său
Szollosy Iştvan şi expus pe Bulevardul Revoluţiei, în dreptul Bisericii Evanghelice
Lutherane (Biserica Roşie) într-un aranjament dendrofloricol special conceput, de Locz
Reszo preşedintele Asociaţiei Inginerilor şi Arhitecţilor. A fost demolat în, anul 1934, azi
fiind considerat dispărut.
21
Uniunea Democratică a Maghiarilor din Romania, organizaţie culturală şi politică a
etnicilor maghiari.
22
Balla Joszef (n. 1910 Arad – m. 1965 Baia Mare). Pictor, care s-a format intelectual şi
profesional la Budapesta şi Baia Mare, unde e considerat unul din pricipalii săi artişti.
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După traducerea în anul 1846 a lucrărilor Democraţia americanului
de Tocquerville şi Pedagogia lui Heinsius, în perioada 1861 – 1865, a
publicat în limba maghiară Scrisorile lui Cicero, urmate de Rhetoricum şi
Philosophicum ale aceluiaş autor (1865), balada lui Titus Lucreţius Carus,
Despre natură (1870), Argonauticonul lui Caius Valerius Flaccus (1873),
Jurnal de călătorie al lui Rutilius Claudius Numatianus (1874) şi o
antologie cu poeziile lui Lucreţius şi Valerius (1874). Arădenii îi sunt
recunoscători pentru monografia istorică a oraşului, întitulată: Arad
Varmegye leirasa, al cărui prim volum a fost tipărit la Buda (1935), cel de al
doilea rămânând în manuscris. Ca membru în comitetul de conducere a
comunităţii calviniste (reformate), a donat mari sume de bani pentru
construirea bisericii din Arad-centru (1847-1852).
Palatul Tribunei (nr. 37)
Imobilul, construit în perioada 1900-1909, după planurile
arhitectului arădean Emil Tabacovici, a fost până în 1912, sediul redacţiei,
editurii, tipografiei şi librăriei ziarului Tribuna. Terenul împreună cu o casă
veche a fost cumpărat în 1900, cu 3500 fl. de ziarul Tribuna Poporului, care
din 1904, şi-a schimbat numele în Tribuna. În timpul construcţiilor redacţia
a funcţionat în atelierele lui Maxim Vulcu, lângă gara CFR Despre
inaugurarea imobilului, presa vremii comenta laudativ: …să sune ca-n
poveşti, imaginaţia redactorilor l-au numit palat. Puteau să-i zică şi castel,
fiindcă tot atât de necrezut ar fi părut. (Luceafărul, nr. 24/1909, p. 564, an VIII/16
dec.1909). Fostă proprietate a lui Nicolae Oncu, clădirea, impune prin faţada
sa echilibrată, cu deschideri dreptunghiulare, lucarne la zona mansardată şi
decoruri geometrice. Zidul din jurul porţii pietonale cu două canate a fost
ornamentat cu montură din cărămidă aparentă, iar golurile deschiderilor, cu
fier forjat.
Serbările inaugurale au fost conduse de Nicolae Oncu, Fondatorul
ziarului Tribuna Poporului. Membru în Congregaţia Comitatului Arad şi
Director al Băncii Victoria, Nicolae Oncu (1849-1914), a fost
personalitatea care s-a aflat, la originea prefacerilor economice, culturale şi
politice cunoscute de românii arădeni, la sfârşitul secolului al XIX-lea şi
începutul celui următor. (R. Ciorogariu, 1926, p., 492-498) Născut în anul 1843,
la Rişca, lângă Ţebea, localitate din vechiul comitat al Zărandului, azi
judeţul Alba, a urmat studiile secundare la Beiuş, Lugoj şi Oradea. Prin
bursa fundaţiei Transilvania din Bucureşti, obţinută cu sprijinul
academicianului Iosif Hodoş, a studiat dreptul la Universitatea din Viena şi
apoi la Bruxelles. În această perioadă, a devenit membru al Societăţii
Culturale România Jună din capitala imperiului, stabilind relaţii de
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prietenie cu Ioan Slavici şi Mihai Eminescu. La Arad, după încheierea
stagiaturii, şi-a deschis propria cancelarie avocaţială. După anul 1884,
nemulţumirile create de aderarea efemeră a liderului politic local al P.N.R.,
Ioan Popovici Desseanu, susţinut de episcopul Ioan Meţianu şi alţi fruntaşi
politici români, cu partidul maghiar, guvernamental, a determinat afirmarea
unei grupări radicale, intransingentă, formată din tineri avocaţi şi preoţi
arădeni, cu un alt ideal şi parcurs politic, în care Nicolae Oncu a avut o
poziţie marcantă.
La festivitatea din 27 noiembrie 1909, au fost prezenţi în număr
considerabil de invitaţi: preoţi, învăţători, ţărani în şube şi din celelalte
clase sociale, alături de personalităţi importante ale virţii politice şi
culturale Sărbătoarea a constat din slujba religioasă, cuvântări şi toasturi,
urmate de banchet la restaurantul Hotelului Crucea Albă, concert şi bal cu
muzica militară şi o formaţie populară din Arad. Programul a mai cuprins o
vizită de reculegere la mormântul ziaristului slovac Gustav Augustini23 şi a
unor redactori ai Tribunei înmormântaţi în cimitirul Pomenirea, aşa cum au
fost: Ion Brânda, Gheorghe Demeter, Ion Trifu, Ion Deleanu. În final a fost
constituit Sindicatul presei româneşti din Transilvania, organizaţie, creată
în scopul creării unui fond care să ajute ziariştii, cu deosebire cei
întemniţaţi şi familiile lor. Preşedinte al organizaţiei a fost ale Octavian
Goga, iar membri: Sever Bocu (vicepreşedinte), Ioan Montani, Ghiţă Pop,
Gheorghe Stoica (membri), Iosif Şchiopu (secretar).
În noul sediu, bucurându-se de colaborarea unor intelectuali de
prestigiu, cotidianul arădean, a reprezentat activismul politic, întreţinând
vie, flacăra militantismului pentru împlinirea Marii Uniri. În 1904, odată cu
încetarea apariţiei Tribunei din Sibiu, ziarul arădean, i-a preluat numele,
extinzându-şi şi numărul de pagini. Schimbarea denumirii a fost anunţată
cititorilor în numărul din 24 decembrie 1903/6ianuarie 1904. Editor şi
Ziaristul şi omul politic de origine cehă, Gustav Augustini (n.1851 Liptovsky Mikulas),
a studiat matematicile la Praga (1872 – 1878), dar la câţiva ani după absolvire, în 1883,
din cauza persecuţiilor politice s-a refugiat în România unde a lucrat ca ziarist la mai multe
gazete bucureştene. Om cu o cultură solidă, care vorbea fluent slovaca, româna ceha, rusa,
sârba, maghiara, germana, franceza, din 1893, a desfăşurat activitate redacţională la
Tribuna din Sibiu, apoi, în perioada 1898-1900 a fost redactor la Tribuna Poporului din
Arad şi prieten devotat al lui Ion Russu Şirianu, pe care l-a sprijinit în demersurile sale
gazetăreşti şi politice. Prin condei şi atitudine, a militat pentru închegarea unei alianţe între
minorităţile din monarhia habsburgică. Simţindu-se urmărit pentru activitatea sa politică,
considerată de oficialii vremii drept subversivă, Gustav Augustini, s-a sinucis prin
împuşcare, în preajma arestării sale la Arad. A fost înmormântat în Cimitirul Pomenirea.
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redactor responsabil a fost Ion Russu Şirianu, până în 1905, când a fost
înlocuit cu Sever Bocu. Ziarul, a adus treptat în atenţia opiniei publice
chestiunea necesităţii reorganizării Partidului Naţional Român, fapt care va
declanşa un conflict între redactorii Tribunei, denumiţi tinerii oţeliţi şi
conducerea partidului. Aceasta, după 1910, a fost învinovăţită făţiş pentru
înfrângerea suferită de candidaţii naţionali, în alegerile parlamentare.
(Lucian Petraş, 2008, p. 199). Disputa, s-a încheiat la sfârşitul lui februarie
1912, când ziarul independent Tribuna şi-a încetat activitatea, fuzionând cu
Românul, organul autorizat al Partidului Naţional Român. Medierea a fost
făcută în vara anului 1911 de Constantin Stere24, unul din membrii de
seamă ai Partidului Naţional Liberal (din România), care a apelat la
mijlocirea liderului memorandist Mihai Veliciu din Chişineu Criş. În afată
de articolele politice, în paginile Tribunei a fost dezvoltată o amplă mişcare
literară datorată unor scriitori remarcabili ca: Alexandru Vlahuţă, George
Coşbuc, Vasile Alecsandri, Octavian Goga, Ştefan Octavian Iosif, apoi Ion
Luca Caragiale, Mihail Sadoveanu, Ion Agârbiceanu, Ioan Slavici, Emil
Gârleanu, Aron Cotruş şi alţii.
În 1943, Episcopia Ortodoxă Română, a proiectat după desfiinţarea
ziarului, în fosta Casă a Tribunei, organizarea Orfelinatului pentru fete,
ideie care nu s-a îndeplinit.
Placa din zamac, aşezată în 1991 pe faţada clădirii de pe strada
Mihai Eminescu nr. 37, atenţionează publicul că: Aici a fost redacţia / şi
tipografia ziarului / “Tribuna” (1901-1912). Textul încadrat de o ramă
liniară, este scris cu litere drepte şi egale ca mărime. Deasupra a fost
figurată o făclie, iar dedesupt, în semn de preţuire, sunt prezentate două
ramuri de măslin, încrucişate. În conţinutul textului, s-a strecurat, o
greşeală, referitor la an, înscris eronat 1901 în loc de 1909.
Clădirea Şcolii Civile Confesionale Române de Fete (nr. 46)
Iniţiativa creării în Arad a unei instituţii de învăţământ liceal pentru
fete, a fost materializată mai ales prin activitatea membrelor Uniunii
Femeilor Române din Arad, înfiinţată la 31 ianuarie 1884, cu Hermina
Popovici-Desseanu25 preşedintă şi Atanasie Tuducescu secretar26.. Deschisă
Constantin Stere (1865-1936), profesor universitar, om politic şi scriitor român,
exponent de marcă al stângii liberale, în sensul doctrinei poporaniste, axată pe revigorarea
clasei ţărăneşti şi a micii economii rurale (Z. Ornea, Viaţa lui C. Stere, Bucureşti, 2006).
25
Hermina Popovici-Desseanu,soţia lui Ioan Popovici-Desseanu, fiicalui Ioan Raţ,
protopopul Aradului.
26
Comitetul a fost format din Gabriela Ionescu, Aurelia Beleş, Ecaterina Pagubă, Livia
Vuia, Dimitrie Bonciu, George Dogariu, I.P. Desseanu, Ioan Beleş şi Teodor Ceontea.
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în 1899 şcoala a funcţionat, cu un ciclu de învăţământ de patru ani, sub
direcţiunea Mariei Popovici (1900-1901), Ion Petranu (1901-1902), Vasile
Goldiş (1902-1904), Petre Pipoş (1904-1907), Octavia Ciuhandu (19071913), Victor Stanciu (1913-1918). S-a remarcat
prin activităţile
desfăşurate, serbări, promovarea istoriei şi al specificului etnic românesc.
În 1912, organizația condusă de preşedinta Lucreţia Oncu, secretar - Sever
Bocu, prin organizarea de spectacole şi concerte, a unei loterii, la care s-au
adăugat donaţiile lui Emanoil Ungureanu, ale mecenatului basarabean
Vasile Stroescu27, Băncii Victoria din Arad şi Fondului preoţesc, a obţinut
în întregime banii necesari ridicării unui local propriu.
O contribuţie esenţială în realizarea noului edificiu şi-a adus-o
episcopul Ioan Ignatie Papp (1903-1925), care, în 14 iulie 1912, punând
piatra de temelie pe un teren cumpărat în vecinătatea reşedinţei episcopale.
se întreba retoric: … şi când apoi toate neamurile din cele patru zări ale
lumii, când toate popoarele cu aspiraţii de viitor, au ţinut şi ţin cont, de
trebuinţa imperativă, ca femeii să i se dea posibilitatea de a-şi însuşi o
cultură mai înaltă, când femeile acestor neamuri s-au organizat în
reuniuni, au creat şi susţin diferite instituţiuni culturale spre ajungerea
scopului urmărit, oare ar fi fost cu putinţă ca femeia română, pururi
trează, pururi gata de jertfă şi la muncă pentru binele şi fericirea neamului
său, să rămână nemişcată de glasul timpului şi să nu-şi dea seama de cele
ce se petrec în lumea mare, la auzul şi la vederea ei?
Festivitatea inaugurării şi sfinţirea clădirii de pe strada Mihai
Eminescu nr. 46, a avut loc în 7 septembrie 1913, urmând ca a doua zi să
înceapă cursurile. Printre numeroşii invitaţi, se afla şi vicepreşedintele
Camerei deputaţilor din România - Mihail Săulescu, Vicepreşedintele
Societăţii Doamnelor Ortodoxe din Bucureşti, precum şi primarul Variassy
Lajos al Aradului. Evenimentul a fost considerat ca fiind unul dintre cele
mai frumoase şi alese sărbători culturale naţionale din viaţa şi activitatea
diecezei.
Prin acest imobil cu trei nivele, arhitecţii Ernest şi Emil Tabacovici
Vasile Stroescu (1845-1926), boier basarabean, jurist, cărturar, filantrop, susţinător al
învăţământului şcolar în limba română, membru de onoare al Academiei Române. A fost
primul preşedinte al Parlamentului României Mari (1919). În 1910, a donat pentru
edificarea Şcoalei Superioare de Fete din Arad, suma de 100.000 coroane. Onisifor Ghibu
ia închinat marelui filantrop basarabean, pe ca la cunoscut la Odessa, frumoase pagini, în
Prolegomena la o educaţie românească, apărute în Cultura Românească (1941), iar Şcoala
Civilă, îi organiza anual, ca un pios omagiu, un parastas. În primăvara anului 2016, pe
clădire a fost așezată o placă memorială.
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au introdus pentru prima dată în Arad, elemente ale stilului brâncovenesc,
folosite în Ţara Românească încă din secolul al XVIII-lea. Se remarcă
ornamentaţia bogată ale faţadelor, cu stucaturi şi feronerii specifice, inclusiv
gardul impunător care o delimitează. În clădire au fost montate, în premieră
instalaţiile de încălzire centrală şi apă caldă menajeră pentru bucătărie baie
şi spălătorie, produse de firma germană: "Naţionale Radiator Gesellschaft".
Amenajările interioare au fost executate de către o firmă din Budapesta, iar
în curte a fost ridicată o capelă ortodoxă, sală de gimnastică, spatele lor
întinzându-se o imensă grădină de legume.
Instituția a funcţionat până în 1919, când în baza acordului încheiat
cu Consiliul Dirigent din Sibiu, s-a înfiinţat Şcoala Civilă de Stat pentru
Fete, azi Colegiul Naţional Elena Ghiba-Birta (F. Oarcea, 2012, p. 162; Episcopia
Aradului, 2006, p. 97).
În anii care au urmat clădirea a fost folosită pentru activitatea
Internatului Diecezan de Fete, condus timp de aproape trei decenii de Tulia
Bogdan28. În 1942, internatul cuprindea 120 de eleve, toate ortodoxe, care
urmau Liceul Elena Ghiba-Birta şi Şcoala Comercială de Fete. Pentru
întreţinere, se încasa o contribuţie în bani şi produse alimentare (50 kg
făină, 10 kg. untură, 5 kg slănină afumată, 150 ouă şi 4 kg săpun), taxă pe
care părinţii o considerau exagerată. Situaţia sanitară era mulţumitoare,
supravegherea şi administraţia fiind asigurată pe lângă directoare, de
profesoara Olga Grozăvescu, 4 pedagoge, 1 portar, bucătăreasă şi 5 femei de
serviciu. Ani în șir, Eugenia Papp, profesoară de muzică la Liceul GhibaBirta, a instruit şi condus corul elevelor la liturghiile din capela internatului.
Începând din 1941, asupra instituţiei s-au dezvoltat presiuni din
partea armatei, pentru organizarea în local a unui spital militar. În ianuarie
1943, la Ordinul Comandamentului VIII teritorial, Cercul de Recrutare Arad,
au fost predate din inventarul școlii, Spitalului militar din Cetate, 20 de
paturi cu somiere, alături de alte materiale de cazarmament.
Interatul a funcţionat până în martie 1944, fiind transformat în Şcoală
română de Ofiţeri (1944-24 aprilie 1945) iar în urmă ca spital sovietic. În
1948 clădirea a fost ocupată de conducerea Cursurilor Profesionale pentru
ucenici, apoi internat pentru copii refugiaţi din Grecia.
În prezent în clădire funcţionează Secția de boli pulmonare (TBC) a
Spitalului Municipal.
Tulia Bogdan (1881-1946), fiica învăţătorului şirian Ioan Bogdan şi nepoată după mamă
a luptătorului naţional Ion Arcoşi, a fost alături de sora sa Hortensia, devotată Şcolii Civile
de Fete din Arad. A colaborat la Românul iar în anii interbelici la Innoirea.
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Însemn memorial pentru Mircea V. Stănescu şi ziarul Gura
Satului (nr. 46)
Până în 1999, o placă metalică fixată pe clădirea Școlii Române de
Fete (azi Spitalul TBC), atrăgea atenția printr-un text că: În acest loc a fost
casa lui / Mircea V. Stănescu (1851-1888) / și redacția revistei / Gura
Satului. Fiul unor negustori bucureșteni care s-au stabilit la Ghioroc, Mircea
V. Stănescu s-a născut în Arad, la 23 februarie 1851. După absolvirea
liceului în orașul natal, a urmat teologia la Carlovitz și dreptul la Kesmark,
fiind numit preot la Micălaca și Milova. Practicând avocatura la Arad, a
desfășurat o bogată activitate culturală și politică. Încă de tânăr, s-a
manifestat activ pe tărâm literar, prin colaborări la revistele vremii şi
publicând volume de versuri şi proză. În 1867, din iniţiativa lui Mircea V.
Stănescu, s-a înfiinţat Societatea de lectură a elevilor români din cursul
superior al gimnaziului din Arad. Activitatea organizaţiei, s-a concretizat
prin tipărirea în 1869 a almanahului Muguri în care, prin conlucrarea
junimei clericale şi studioase a claselor gimnaziale superioare, a fost
promovată literatura originală română. Printre colaboratori au fost:Ioan
Goldiş (viitorul episcop Iosif), Vincenţiu Grozescu, Paul Draga, Atanasie
Marian marienescu, Nicolae Cristea, Iulian grozescu, Atanasie Şandor. În
1871, a preluat timp de 10 ani, conducerea revistei Gura satului29 mutată de
la Pesta la Arad, publicaţie la a colaborat şi Ioan Slavici, alături de
Alexandru Macedonski, G. Sion, Gr. Alecsandrescu, Ion Creangă, Iosif
Vulcan, I. Russu Şirianu, conferindu-i astfel un prestigiu de invidiat. A fost
unul din primele periodice satirice transilvane, care folosind anecdota,
parodia, satira caricatura, notiţa critică, şi-a propus să combată şarlatania,
bigotismul, minciuna. Redacţia s-a ocupat şi de starea învăţământului,
unificarea ortografiei şi introducerea scrierii latine, promovarea tinerelor
talente, prin activizarea şezătorilor literare etc. În anii 1877-1878, redacţia a
desfăşurat o activitate intensă de colectare în favoarea armatei române care
purta Războiul de Independenţă. La 25 martie 1883, Mircea V. Stănescu, a
întemeiat Asociaţia Culturală a Muncitorilor şi Meseriaşilor Arădeni
Progresul, prima organizaţie, care a avut ca scop, înscris în statut,
conversaţia culturală, nobilă desfătare, filantropie (Lizica Mihuţ, 2011, p. 318).
În semn de omagiu adus personalității sale, în 1937 la Cimitirul Eternitatea,
în prezența intelectualilor români din Arad, s-a sfințit crucea din marmură
albă, ridicată de Despărțământul local al Asociației Astra. Un an mai târziu,
Revista Gura satului, editată la Pesta din 1867, a preluat tradiţia deschisă de publicaţia
Umoristul (1863).
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în fața Palatului Cultural, a fost așezat pe soclu, bustul din bronz al acestui
animator cultural, operă a sculptoruilui Radu Moga.
Casa Jelen (Jelen Haz) nr. 55-57
Ansamblul de clădiri emblematice de pe strada Eminescu nr. 55-57,
intrat în conştiinţa publică, sub denumirea de Casa Jelen (Jelen Haz) au fost
construite în 2001, după planurile arhitectului Eugen Fulop30, la comanda
scriitorului Böszörményi Zoltán. Pentru eliberarea spaţiului, au fost
demolate două imobile vechi, fără valoare arhitecturală sau istorică,
administrate până în 1990 de o secţie a cooperaţiei meşteşugăreşti locale şi
locuinţe civile modeste. Construcţiile au fost flexibilizate şi versatilizate,
permiţând reorganizarea simplă şi rapidă a spaţiilor, fără costuri mari,
constau din două corpuri de clădiri alăturate, spaţioase şi accesibile, atât
dinspre strada Mihai Eminescu cât şi dinspre Parcul Reconcilierii. Spaţiile
multifuncţionale, au fost concepute în scopul asigurării unor activităţi
administrative şi culturale diverse, dispunând de o sală cu o capacitate de
200 locuri folosită pentru spectacole artistice, conferinţe, petreceri, un club
al artelor, restaurant, librărie, birouri, etc. Curtea interioară, cu aspect urban,
a fost amenajată cu o terasă acoperită, funţională, ca grădină publică, în
sezonul estival. Complexul cultural, este administrat de Concord Media,
alături de care îşi mai desfăşoară activitatea: SC Occident Media, editorul
cotidianului de limbă maghiară Nyugati Jelen (Prezentul de vest) şi a
revistei literare Irodalmi Jelen (Prezentul literar), respectiv redacţia ziarului
de expresie maghiară, care apare în 5 judeţe: Arad, Alba, Caraş-Severin,
Hunedoara, Timiş. Tot aici, este sediul Fundaţiei Pro Presens, organizaţie
sprijină printre altele activităţi cultural artistice, a fundaţiei Teatrul Maghiar
Arad şi a Librăriei Jelen.
Proprietarul complexului cultural şi coordonatorul activităţilor, este
scriitorul Boszormenyi Zoltan (n. Arad, 1951). A debutat ca poet, în 1968, la
ziarul Voros Lobogo, apoi ca membru al cenaclului literar Toth Arpad din
Arad, a publicat versuri în revistele: Utunk, Igasz Szo, Ifjumunkas,
Eugen Fulop (n. 1961, Oradea). După absolvirea Institutului de Arhitectură şi
Sistematizare, Ion Mincu din Bucureşti (1987), ca specialist în arhitectură, urbanism,
design, mobilier interior şi urban, peisagistică, a lucrat succesiv la Serviciul de Proiectare
al Intreprinderii Judeţene de Construcţii-Montaj Arad (ICMJA, 1987-1992), Camera de
Comerţ şi Industrie a Judeţului Arad (1993), SC Pro-Arh SRL Oradea (1994). În 1994, a
înfiinţat firma de arhitectură SC Atrium SRL Arad, cu sediul pe strada Mărăşeşti 62-64, al
cărei asociat unic este şi în prezent., dovedind reale capacităţi de comunicare, coordonare şi
administrare. Este autorul a numeroase proiecte de case familiale, sedii de firmă, biserici
neoprotestante şi alte instituţii, PUZ UTA, renovări de faţade a le unor clădiri istorice,
locuinţe şi alte lucrări.
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Muvelodes, Szabad Szo, etc. După 1984, stabilindu-se în Toronto (Canada),
a tipărit poezii în limba engleză. După reîntoarcerea la Arad în 1990, a
cumpărat ziarul local maghiar (1998), devenind fondatorul şi directorul
primului cotidian regional de expresie maghiară, pentru zona de vest a ţării,
ziarul Nyugati Jelen. În 2001, a început editarea suplimentului literar
Irodalmi Jelen, iar în 2003, a înfiinţat editura maghiară: Irodalmi Jelen
Konyvek (I.Negrilă, colab, 2009, p. 46, 47). A publicat câteva volume de versuri
la editurile Jelenkor şi Kalligram din Ungaria şi mai multe romane.
Publicului românesc, îi este cunoscut prin placheta de versuri O sumă de
sonete, romanele Trupul molatic al nopţii (2010) şi Regal. Este membru al
Uniunii Scriitorilor din România (1983) şi distins cu Premiul Filialei din
Timişoara a Uniunii Scriitorilor (2003).
Biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului (nr. 57a)
Prima biserică greco-catolică din Arad, cu hramul Adormirea Maicii
Domnului, a fost construită în 1776, pe intravilanul dintre străzile Lucian
Blaga (Templom utca) şi Mihai Eminescu (Deak Ferenc utca). Dorinţa
comunităţii, de a se construi pe acelaşi loc o altă biserică din zid, mai
spaţioasă, nu a putut fi îndeplinită datorită incertitudinii proprietăţii
terenului. Noua clădire a fost edificată de antreprenorii Carol Fenyves şi
Alexandru Cadilla, pe strada Mihai Eminescu nr. 57 A, pe un teren oferit de
administraţia arădeană, printr-un contract de Patronat31, încheiat la 7
noiembrie 1905 între Primărie şi Comunitatea Bisericii Greco-Catolică, cu
aprobarea Ministerului Cultelor din Ungaria, fiind notată interdicţia
înstrăinării şi grevării imopbilului. La 17 august 1912, a fost pusă piatra de
temelie, lucrările fiind încheiate la 14 decembrie 1913. Sfinţirea a avut loc
în 16 octombrie 1921, de către episcopul Valeriu Frenţiu al Lugojului32,
însoţit de un sobor de preoţi (Arad, Monografia oraşului, Arad, 1999, p. 243). Prin
târnosire, Fecioara Maria a devenit patronul spiritual, religios şi moral al
enoriaşilor. Sărbătoarea de hram se constitue astfel, într-o zi de venerare a
Maicii Domnului, căreia Biserica i-a acordat întotdeauna o mai mare
cinstire decât celorlalţi sfinţi. Născătoarea de Dumnezeu, este considerată
nădejdea deznădăjduiţilor, ca principal personaj care intervine, cu autoritate
maternă şi duioşie feminină, pentru iertarea păcatelor. Actuala pictură, a fost
realizată de pictorul bisericesc, Eremia Profeta33, în 1967. După 1948, cultul
Raporturile juridice, ale Patronatul Primăriei asupra Bisericii, care se refereau la
restricţia înstrăinării bunurilor, au fost desfiinţate prin Legea Cultelor din aprilie 1928.
32
La înfiinţare, în 1776, parohia a aparţinut de Episcopia Greco-catolică din Oradea, iar
din 1865, a trecut la cea din Lugoj.
33
Eremia Profeta (n. 1914, Sebeş-Alba - m. 2002, Bucureşti), absolvent al Academiei de
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greco-catolic fiind desfiinţat, biserica parohială a trecut în administrarea
Episcopiei Ortodoxe Române34.
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Ciupe. După debutul expoziţional la Cluj (1935), a expus la Lupeni, Deva, Bucureşti, fiind
remarcat ca un excelent portretist. Singur, sau în colaborare, a executat pictura murală la
bisericile din: Mănăştur, Văratec, Bariera Vergului, Catedrala Ortodoxă din Arad, Sabolciu.
34
Parohia a fost reînfiinţată în 1991, slujbele religioase având loc într-o capelă amenajată
în curtea Catedralei Romano-Catolice.
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Despărţământul Lipova al „Astrei” în perioada (1901-1918)
Dumitru Tomoni,
Societatea de Ştiinţe Istorice, Filiata Timişoara
Dintre numeroasele societăţi culturale create începând cu a doua
jumătate a sec. al XIX-lea şi până la Marea Unire, în provinciile româneşti
aflate sub dominaţie străină, cea mai importantă a fost Asociaţiunea
transilvană pentru literatura română şi cultura poporului român (ASTRA),
ea reprezentând principalul for cultural al românilor din Ardeal cu implicaţii
deosebite şi în sfera vieţii social-economice şi politice1. Nu întâmplător ea
va constitui un model de organizare şi acţiune pentru cea mai mare parte a
societăţilor culturale înfiinţate în această perioadă, unele consfinţind în
statute că, în cazul încetării activităţii, întreaga avere va reveni Asociaţiunii:
Societatea Transilvania2 din Bucureşti, Societatea “Carmen-Sylva” din
Graz3, Societatea literară “Petru Maior” din Budapesta4, Societatea “Iulia” a
studenţilor români din Cluj5 etc.
Înfiinţată într-o vreme când, aşa cum spunea Andrei Bârseanu la
jubileul de 50 de ani al Asociaţiunii - “energia naţională îşi caută să-şi afle
alt câmp de acţiune, un câmp mai neted şi mai mănos, câmpul nesfărşit şi
veşnic roditor al culturii”6 -, Asociaţiunea întruchipa idealurile generaţiei de
la 1848, care a înţeles că lupta va continua în primul rând prin mijloace
culturale, solidaritatea şi unitatea culturală fiind importante pentru realizarea
unităţii naţionale.
Până în anul 1896, Asociaţiunea, atât prin nume, cât şi prin structura
organizatorică, îşi desfăşura activitatea doar în Ardealul istoric, celelalte
Dan Berindei, Cultura naţională română modernă, Bucureşti, Edit. Eminescu, 1986, p.
379.
2
Pamfil Matei, Asociaţiunea transilvană pentru literatura română şi cultura poporului
român (ASTRA) şi rolul ei în cultura naţională (1861-1950), Cluj-Napoca, Edit. Dacia,
1986, p. 61 (în continuare: Pamfil Matei, Asociaţiunea transilvană…).
3
Ibidem.
4
Direcţie Judeţeană Sibiu a Arhivelor Naţionale (în continuare D.J.S.A.N.), Fond Astra,
dosar 627/1897, f. 1
5
Eugenia Glodariu, Asociaţiile culturale ale tineretului sudios român din Monarhia
Habsburgică 1860-1918, Cluj-Napoca, 1998, p. 80.
6
“Transilvania”, an. XLII, nr. 4, iulie-august 1911, p. 325.
1
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regiuni locuite de români aflaţi sub dominaţia maghiară rămânând astfel în
afara asociaţiei.
După 1887, când prin activitatea grupului tinerilor intraţi în
Comitetul Central al Partidului Naţional Român, Ioan Slavici, Eugen Brote,
Vasile Lucaciu, Iuliu Coroianu, sprijiniţi de Ion Raţiu şi Gheorghe Pop de
Băseşti, mişcarea naţională devine mult mai dinamică, se intensifică şi
legăturile Asociaţinii cu Banatul. În aceste condiţii, Asociaţiunea, care avea
un rol important în realizarea unor obiective imediate – ce trebuiau să aibă
drept corolar înfăptuirea marelui deziderat naţional – se hotărăşte să-şi
extindă activitatea dincolo de graniţele Ardealului istoric. Acest lucru era
posibil şi pentru că în anul 1895 guvernul maghiar a cerut modificarea
statutelor şi eliminarea din titlul Asociaţiunii a cuvântului „transilvan”,
considerându-l ca o expresie a protestului faţă de unirea forţată a
Transilvaniei cu Ungaria.7
Noul titlu nu mai limita geografic extinderea organizatorică a
Asociaţiunii, iar conducerea ei hotărăşte să profite de acest prilej, stabilind
ca următoarea adunare generală să aibă loc la Lugoj în 27-28 august 18968.
După adunarea de la Lugoj9 urmează o perioadă de tatonare, fără,
însă a se întreprinde nimic concret în plan organizatoric. Nu se puteau
înfiinţa despărţăminte pe teritoriul Banatului, deoarece guvernul maghiar nu
aprobase încă noile statute ale Asociaţiunii. O va face doar la 16 august
189710, iar punerea lor în aplicare o va hotărî Adunarea Generală de la
Mediaş (27-28 august 1897).11 Potrivit noilor statute, prin renunţarea la
cuvântul “transilvan”, Asociaţiunea va purta numele de “Asociaţiunea
pentru literatura română şi cultura poporului român”. Odată cu schimbarea
titulaturii, nici forma abreviată de “Astra” – folosită în mod neoficial din
1895 – nu se mai putea întrebuinţa. Ea va apare totuşi în publicaţii, la
Dumitru Tomoni, Societate, cultură, și politică.”Astra” în Banat(1896-1948) ,Timișoara,
Editura Învierea, 2009, p.10 (în continuare: Dumitru Tomoni Societate, cultură, și
politică...).
8
D.J.S.A.N., Fond Astra, dosar 325/1896, f. 81.
9
Dumitru Tomoni, Adunările generale ale Asociaţiunii transilvane pentru literatura
română şi cultura poporului român „Astra“ în Banat (1896–1948), Timişoara, Edit.
Eurostampa, 2004, p.35-54, (în continuare: Dumitru Tomoni Adunările generale...); Idem,
Societate, cultură, și politică..., p. 41-51.
10
D.J.S.A.N, Fond Astra, Procese verbale, reg. 68, nr. 470/1897;vezi şi Eugenia Gloderiu,
Schimbări survenite în organizarea “Astrei” (1895-1897) în Centenar muzeal orădean,
Oradea, 1972, p. 372.
11
D.J.S.A.N., Fond Astra, Procese verbale, reg. 68, nr. 611/1897; vezi şi “Transilvania”,
Partea oficială, an. XXVIII, nr. IX-X, noiembrie-decembrie 1897, p. 109.
7
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rubrica de anunţuri privitoare la activitatea Asociaţiunii şi în corespondenţa
confidenţială a despărţămintelor. Nemaifiind doar „transilvană”,
Asociaţiunea îşi va putea extinde legal activitatea şi în regiunile vestice ale
Transilvaniei: Banat, Crişana şi Maramureş.
În şedinţa din 7 decembrie 1899 , Comitetul Central al Asociaţiunii a
hotărât înfiinţarea unui despărţământ la Lipova, încredinţându-i această
misiune protopopului Voicu Hamsea12. După două încercări nereuşite,
Voicu Hamsea renunţă la mandatul încredinţat, informând în acest sens
Comitetul Central într-o scrisoare trimisă la 25 noiembrie 190013. Luând act
de renunţarea protopopului Lipovei, Comitetul Central, în şedinţa din 6
decembrie 1900, l-a delegat pe învăţătorul pensionar Ioan Tuducescu,
directorul Băncii „Mureşanul” din Radna, să organizeze adunarea de
constituire a despărţământului Lipova, cel mai târziu până la sfârşitul lunii
martie 190114.
După o intensă mediatizare, Ioan Tuducescu a convocat, la 3/16
martie 1901, adunarea de constituire a despărţământului Lipova. Cuvântul
introductiv rostit de către delegatul Asociaţiunii a fost urmat de prezentarea
drepturilor şi îndatoririlor membrilor şi de înscrierea de noi membri: unul pe
viaţă, 28 membri ordinari şi 54 ajutători15. Dispute aprinse s-au declanşat
odată cu alegerea directorului despărţământului, din cauza rivalităţilor
existente între intelectualii din Lipova. Preotul Atanasie Todan din Chesinţ
l-a propus director pe Voicu Hamsea, dar acesta a refuzat, motivând că nu
dorea să monopolizeze conducerile tuturor societăţilor din Lipova. În
schimb, protopopul Hamsea l-a propus pe dr. Aureliu Halic, medic în
localitate, care va fi ales director, având mult mai multe voturi decât
contracandidatul său, Ioan Tuducescu, propus de către preotul Alexandru
Muntean. Ca membrii în comitetul cercual au fost aleşi: Voicu Hamsea,
Vasile Beleş, protopop în Radna, George Popovici, protopop în Şiria şi
Valeriu Morariu, avocat în Radna16.
În şedinţa comitetului cercual din 2 mai 1901, Vasile Beleş a fost
ales vicepreşedinte, Ioan Lucaciu, secretar şi Aurel Savici, casier. În aceeaşi
şedinţă s-a discutat şi controversata problemă a organizării Adunării
Generale a Asociaţiunii din anul 1901, la Lipova. Într-adevăr, în timpul
12

D.J.S.A.N., Fond Astra, Procese verbale ale Comitetului Central al „Astrei”, 1899, f.
115.
13
Ibidem, doc. 811/1900, f. 1.
14
Ibidem.
15
Ibidem, doc. 208/1901, f. 8.
16
„Controla”, an. VII, nr. 26 din 4 aprilie 1901 st. n.
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desfăşurării Adunării Generale a Asociaţiunii de la Băile Herculane s-a
trimis o telegramă semnată de un grup de intelectuali din Lipova, în frunte
cu învăţătorul Ioan Tuducescu, prin care se solicita ca viitoarea Adunare
Generală a Asociaţiunii să se ţină în acaestă localitate17. Comitetul cercual,
în şedinţa din 2 mai 1901 , a decis să solicite Comitetului Central să renunţa
la ţinerea adunării generale în Lipova „până la alte timpuri mai oportune”,
invocând o serie de motive: invitaţia a fost făcută de un grup de intelectuali
care nu a au făcut nimic în acest sens, despărţământul „este numai de curând
constituit” şi „cauza Asociaţiunii e încă prea puţin familiarizată în acest
sens”; timpul era prea scurt pentru a pregăti o astfel de manifestaţie şi nu în
ultimul rând, disensiunile existente în rândul intelectualilor locali ce s-au
manifestat şi cu ocazia constituirii comitetului cercual18.
Despărţământul cuprindea comunele aparţinătoare cercurilor
adminsitrative: Lipova19 din comitatul Timiş, Mureş20 din comitatul CaraşSeverin, Şiria21 şi Radna22 din comitatul Arad şi avea sediul în Lipova23.
Pe lângă membrii înscrişi cu ocazia adunării de constituire, din
despărţământul Lipova făceau parte şi membri mai vechi ai Asociaţiunii ce
aveau domiciliul în localităţile arondate despărţământului. În primul an de
activitate, despărţământul cuprindea 4 membri fondatori – Alexandru
Mocioni, Victor Mocioni, Zeno Mocioni şi Antoniu Mocioni –, un membru
pe viaţă – Aurel Savici – 36 membri ordinari – medicul Aureliu Halic,
17

Dumitru Tomoni, Adunările generale…, p. 66.
D.J.S.A.N., Fond Astra, doc. 322/1901, f. 2-3.
19
Alioş, Altrigen, Belotinţ, Bogda, Sintar, Charlotenburg, Dorogoş, Guttenbrunn (azi
Zăbrani), Ususău, Checheş, Chelmac, Chesinţ, Coşarii, Comeat, Cuveşdia, Crivobara,
Labaşinţ, Lipova, Maşloc, Varniţa, Remetea Mică, Pătârş, Şiştarovăţ, Secaş, Aluniş,
Neudorf, Vizma şi Zăbrani. (Recensământul din 1900. Transilvania, coordonator Traian
Rotariu, Cluj-Napoca, Edit. Staff, 1999, p. 663).
20
Bacăul de Mijloc, Bata, Birchiş, Bruznic, Bulci, Bulza, Bunea Mică, Ţela, Dubeşti,
Groşi, Căpâlnaş, Căprioara, Lalaşinţ, Ohaba Română, Ostrov, Pădurani, Pojoga, Bunea
Mare, Sălciva, Sinteşti, Temereşti, Topla, Valea Mare, Virişmort şi Zăbalţ (Ibidem, p. 646)
21
Galşa, Caporal Alexa, Covăsinţ, Măderat, Mâsca, Vărşandu Vechi (azi Olari), Comlăuş
(azi Sântana), Pâncota, Vărşandul Nou (azi Olari), Sântana, Şiria (Ibidem, p. 625).
22
Baia, Bătuţa, Bârzava, Dumbrăviţa, Nicolae Bălcescu, Groşii Noi, Juliţa, Hălăliş, Ilteu,
Căpruţa, Cladova, Conop, Corbeşti, Cuiaş, Lupeşti, Radna, Slatina de Mureş, Miniş,
Milova, Monoroştia, Obârşia, Odvos, Păuliş, Pârneşti, Petriş, Roşia Nouă, Săvârşin,
Şoimoş, Selişte, Stejar, Temeşeşti, Toc, Vărădia de Mureş, Troaş, Păulişu Nou (azi Păuliş)
şi Vineşti (azi Săvârşin) (Ibidem, p. 624-625).
23
„Transilvania”, an. XXX, nr. 10, decembrie 1899, Partea oficială, p. 154; vezi şi Noua
arondare a despărţămintelor Asociaţiunii pentru literatura română şi cultura poporului
român, Sibiu, 1899, p. 11.
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protopopii Voicu Hamsea din Lipova, Vasile Beleş din Radna şi Georgiu
Popovici din Şiria, prim-pretorul Aurel Popescu din Birchiş, avocaţii
Alexandru Marta, Valeriu Morariu şi Georgiu Popescu, învăţătorii Ioan
Tuducescu, Iulian Barzu, Medrea Damschin şi Andrei Şandru etc. – şi 59
membri ajutători24. Din păcate, în anii următori numărul membrilor va
scădea, iar activitatea despărţământului va cunoaşte vizibile convulsii.
Prima adunare generală s-a organizat în 11 septembrie 1902 , în
localul „Casinei” din Lipova. Directorul despărţământului, Aurel Halic, „şia dat toată truda să adune într-un mănunchi tot ce are Lipova şi jurul mai
inteligent şi mai cu tragere de inimă pentru cultura şi literatura poporului
român”25. După discursul de deschidere a adunării rostit de către Aurel
Halic, prezentarea raportului privind activitatea despărţământului până în
acel moment, de către Georgiu Popescu şi înscrierea de noi membri, s-a ales
o nouă conducere a despărţământului, deoarece comitetul cercual ales de
adunarea din 16 martie 1901 şi-a prezentat demisia. Aurel Halic a fost ales
în funcţia de director, iar la propunerea avocatului Alexandru Marta au fost
aleşi în comitetul cercual protopopii Voicu Hamsea şi Georgiu Popovici şi
avocaţii Georgiu Popescu şi Vasile Avramescu. Adunarea a hotărât ca
Voicu Hamsea şi Ioan Tuducescu să reprezinte despărţământul la Adunarea
Generală a Asociaţiunii de la Oraviţa. Pentru o mai bună organizare a
despărţământului s-a decis să se mai organizeze o adunare generală a
despărţământului la Şiria sau Săvârşin26. Prezentând desfăşurarea adunării
într-un raport special publicat în trei numere ale gazetei „Tribuna poporului”
din Arad, corespondentul acesteia consemna cu mult optimism: „îmi face
multă plăcere şi simt că nu peste mult [timp] acest despărţământ va ocupa
un loc important şi de onoare alături de cele mai vechi şi mai laborioase
despărţăminte ale Astrei”27.
În şedinţa din 9 noiembrie 1902 , comitetul cercual s-a organizat,
alegându-se vice-preşedinte Voicu Hamsea, secretar, Georgiu Popescu,
casier, Aurel Vasici şi controlor, Vasile Avramescu. În aceeaşi şedinţă s-a
hotărât să se facă abonamente la „Gazeta Transilvaniei”, ediţia poporală şi la
„Bunul econom” pentru a se pune bazele unei biblioteci poporale28. Din
„Transilvania”, an. XXXII, nr. 5, iunie 1901, Partea oficială, p. 81-82 şi nr. 1, ianuariefebruarie 1900, p. 72; „Tribuna poporului”, an. VI, nr. 163 din 4/17 septembrie 1902.
25
Ibidem, nr. 162 din 3/16 septembrie 1902.
26
Ibidem, nr. 164 din 5/18 septembrie 1902.
27
Ibidem, nr. 162 din 3/16 septembrie 1902.
28
„Transilvania. Analele Asociaţiunii…”, an. XXXIII, nr. 6, noiembrie-decembrie 1902, p.
207-208.
24
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păcate, nici acest comitet cercual nu va reuşi să promoveze programul
Asociaţiunii, să-şi organizeze agenturi şi biblioteci poporale, astfel că
singura acţiune notabilă va fi organizarea adunării generale în anul 1904.
Adunarea s-a organizat în localul Şcolii Confesionale Române din
Radna, în 21 februarie 1904, în prezenţa unor importanţi membri ai
despărţământului: Aurel Halic, Voicu Hamsea, Georgiu Popescu, Alexandru
Marta, Procopiu Givulescu, Florian Roxin, Ioan Cimponeriu, Aurel Savici,
Aurel Cioban, Giorgiu Savici, Gregoriu Marinescu, Iuliu Putici, Ioan
Lucaciu, Petru Caciuca etc.29 În raportul prezentat adunării, preşedintele
despărţământului, Aurel Halic a subliniat greutăţile întâmpinate de
conducerea despărţământului. Deşi în şedinţa comitetului cercual din 6
august 1903 s-a hotărât ţinerea adunării generale în Radna, la 21 septembrie
1903, din cauza numărului prea mic de membri prezenţi, ea nu s-a putut
ţine. Nici în acest an nu s-au organizat agenturi şi nici biblioteci poporale. În
schimb, conducerea despărţământului a reuşit să facă 30 de abonamente la
gazeta „Bunul econom” şi să le ofere gratuit locuitorilor din 30 de comune.
Adunarea a decis să se continue abonamentele la revista „Bunul econom” şi
să se facă abonamente şi la revistele ce se adresează slujitorilor şcolii pentru
unele şcoli mai sărace. Cu ocazia adunării s-au înscris 9 membri ordinari şi
12 membri ajutători30.
Până în vara anului 1907, conducerea despărţământului nu
desfăşoară nici o activitate. Acest lucru se vede şi din raportul prezentat
adunării generale din 8/21 iulie 1907, de către directorul despărţământului,
Aurel Halic. În acest raport se consemnează că din 1902 despărţământul nu
a desfăşurat nici o activitate, cu excepţia adunării generale de la Radna
(1904). De aceea s-a decis convocarea unei adunări generale extraordinare,
care să reorganizeze despărţământul31. Adunarea generală extraordinară
ţinută la Lipova, în 15 septembrie 1904, a ales o nouă conducere a
despărţământului, în frunte cu protopopul Voicu Hamsea. Din cauza
îmbolnăvirii lui Hamsea şi a rivalităţilor existente între intelectualii din
Lipova, despărţământul nu va funcţiona nici după reorganizare, în ciuda
faptului că starea culturală şi economică a ţăranilor şi meseriaşilor era mai
bună decât în alte zone din Banat şi Ardeal, numărul analfabeţilor era mult
mai mic şi situaţia celor 42 de şcoli confesionale româneşti era
mulţumitoare, conform unui raport făcut de secretarul despărţământului,
29

D.J.S.A.N., Fond Astra, doc. 296/1904, f. 4-5.
Ibidem, f. 2-5; vezi şi „Tribuna”, Arad, an. VIII, nr. 31 din 11/24 februarie 1904.
31
D.J.S.A.N., Fond Astra, Procese verbale ale Comitetului Central al „Astrei”, 1907, f. 85.
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avocatul Aurel Cioban32. Astfel că, până în anul 1913, în rapoartele
Comitetului Central, despărţământul Lipova figura în categoria
despărţămintelor Asociaţiunii ce nu au funcţionat şi nici nu au înaintat
rapoarte33.
După ce, la 16 noiembrie 1913, Voicu Hamsea şi-a dat demisia pe
motive de sănătate, Comitetul Central i-a încredinţat lui Alexandru Marta
sarcina convocării unei adunări cercuale a despărţământului Lipova pentru a
se alege un nou director şi a se face înscrieri de noi membri34. Adunarea
convocată în Lipova la 9 iunie 1914, a reorganizat despărţământul ce
cuprindea doar localităţile ce aparţineau cercului administrativ Lipova,
alegându-l pe avocatul Aurel Cioban în funcţia de director. Cu această
ocazie, Alexandru Marta a propus înfiinţarea de noi despărţăminte la Radna,
Mureş, Şiria şi Birchiş, recomandând ca delegaţi învestiţi de Comitetul
Central pe Procopiu Givulescu, protopop în Radna, avocaţii Iacob Hotăran
şi Emil Montia şi asesorul consistorial Traian Barzu35. Luând act cu
satisfacţie de reorganizarea despărţământului, Comitetul Central, în şedinţa
din 4 iulie 1914, a recomandat conducerii despărţământului să ţină
conferinţe, prelegeri, cursuri de analfabeţi şi să înfiinţeze în fiecare comună
câte o agentură şi o bibliotecă poporală36. Din păcate, izbucnirea primului
război mondial a făcut imposibilă începerea unei activităţi organizatorice şi
culturale.
Până în anul 1918, despărțământul Lipova a avut 64 de membri : 7
fondatori, 5 pe viață și 52 ordinari.Numărul acestora a variat : 35 în anul
1902, 20 în 1905, 38 în 1908, 14 în 1911, 26 în 1914 și 19 în 1918. În ceea
ce privește membrii ajutători, în perioada 1911-1914 despărțământul avea
71 de membri : 71 economi, 5 învățători, 4 preoți, 3 meseriași, un avocat, un
funcționar și 6 instituți culturale și bancare.37

Ibidem, Despărţământul Lipova (1907-1914), f. 220.
„Transilvania”, nr. 4, octombrie-decembrie 1909, p. 264; nr. 4, iulie-august 1910, p. 255;
nr. 4 jubiliar, iulie-august 1911, p. 572; nr. 5, septembrie-octombrie 1912, p. 397; nr. 4-5,
iulie-septembrie 1913, p. 306.
34
D.J.S.A.N., Fond Astra,, Despărţământul Lipova (1907-1914), f. 212.
35
Ibidem, Procese verbale ale Comitetului Central al „Astrei”, 1914, f. 71.
36
Ibidem, f. 83.
37
Dumitru Tomoni, Societate, cultură, și politică..., p. 54-60.
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MEMBRII DESPĂRŢĂMÂNTULUI LIPOVA (1900-1918)
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NUME SI PRENUME
1
Avramescu Vasile, dr
Balta Coriolan
Barzu Iulian
Beleş Vasile
Bradean Atanasiu, dr
Cadar Ioan
Chebeleu Ilie
Cimponeriu Ioan
Cioban Aurel, dr
Cuparescu Zaharie
Daliu David
Dehelean Liviu
Dehelean Vasile
Dozse Emil
Felnecan Paul
Givulescu Procopiu
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În ciuda unui potenţial cultural semnificativ, despărţământul Lipova,
din cauza rivalităţilor şi neînţelegerilor dintre intelectualii zonei și a
activității altor asociații societăți culturale, nu va reuşi să depăşească
entuziasmul începutului şi să joace un rol important în menţinerea şi
promovarea culturii și spiritualităţii româneşti.
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Relaţiile Italiei cu Sfântul Scaun în perioada interbelică
(1919-1939)
(Partea a II-a. Continuare din vol. X, pp. 521-535)
Gabriela Nisipeanu,
Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea Babeş-Bolyai,Cluj-Napoca,
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative
Negocierile dintre cele două părţi
Primele tatonări între cele două părţi au avut loc în cadrul unei
întâlniri din 20 ianuarie 1923 între Gasspari şi Mussolini care s-a petrecut în
casă senatorului catolic Carlos Antuci în cadrul căreia Mussolini nu şi-a luat
angajamente decât cu excepţia salvării Băncii Catolice din Roma care avea
o miza foarte mare pentru Vatican. Pe de altă parte Gasspari şi-a asumat o
parte destul de importantă atunci când a promis că va convinge partidul
popular Italian să adopte o adopte o atitudine mai cooperativă faţă de
guvernul fascist1.
Adevăratele negocieri au debutat spre sfârşitul anului 1926. Acestea
au fost secrete bineînţeles aici jucând un rol important controlul regimului
fascist asupra presei. Interesele Papalităţii au fost reprezentate de către
Francesco Pacelli, fratele viitorului Papă Pius al XII-lea şi care la momentul
respectiv era consilierul pe probleme legale a Papei Pius al XI-lea, iar
interesele italiene au fost reprezentate de consilierul de stat Domenico
Barone. Pacelli era expert în complexităţile chestiunii romane şi avea
experienţă în ceea priveşte manevrarea intereselor Vaticanului în cadrul
Băncii Catolice din Roma, fiind mai mult decât calificat să negocieze
aspectele financiare ale înţelegerii. Barone lucrase în Departamentul de
Afaceri Religioase ale Ministerului de Justiţie şi făcea parte din cel mai înalt
grad al funcţionarilor italieni fiind consilier al statului. Totuşi, nici unul nu
avea experienţă diplomatică.
Negocierile au fost destul de îndelungate şi nu lipsite de
impedimente. Mussolini nu a participat direct la negocieri dar şi-a îndrumat

1

John F. Pollard, op. cit, p. 28.
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şi consultat negociatorul şef. Singura condiţie pe care Mussolini a avut-o şi
despre care putem spune că era punctul sau de oprire al negocierilor era
acela că negocierile trebuiau să fie definitive, acordul trebuia să fie final iar
Sfântul Scaun nu avea să mai aibă alte pretenţii asupra statelor papale. Un
punct de impas în negocierile dintre cele două părţi s-a întâmplat în anul
1927 când Mussolini a insistat ca Cercetaşii Catolici, o grupare de tineret
catolică, să fie închisă deoarece reprezenta o organizaţie rivală pentru noile
organizaţii de tineret fasciste. Această cerere a fost făcută atât pentru a testa
predispoziţia Vaticanului înspre concesii dar şi spre a vedea cât de departe
era acesta dispus să meargă. În cele din urmă Vaticanul va acceptă această
cerere deşi nu fără proteste dar în acelaşi timp a făcut foarte clară ideea că
nu este dispus să renunţe la organizaţiile sale laice inclusiv la grupările de
tineret ale acţiunii catolice ce cuprindeau 200000 de tineri.
Într-o prima faza s-au făcut progrese rapide2, un draft provizoriu al
tratatului fiind disponibil încă din noiembrie 1926. Negocierile au atins de
două ori un impas de asemenea magnitudine încât să pună în pericol
acordul, acestea fiind suspendate din iunie 1927 până în ianuarie 1928 şi
mai ai apoi din aprilie până în mai 1928, dar de fiecare dată cele două părţi
s-au întors la negociere sub influenţă acţiunilor clericului Tacchi Venturi
prima problema fiind a statutului internaţional al Vaticanului 3, Barone fiind
reluctant faţă de suveranitate teritorială și propunând un principiu al
extrateritorialităţii mai extins, dar a renunţat la această poziţie atunci când
Pacelli i-a arătat că problema Vaticanului reprezenta un punct de ruptură în
negocieri pentru Sfântul Scaun. Mussolini a reuşit să-l convingă pe Regeprincipalul oponent al acestui compromise, de necesitatea acestei concesii
abia în 1928. Cea de-a două problema a avut legătură cu dimensiunile
statului papal restaurat. De dată această Vaticanul avea pretenţii asupra unui
teritoriu mai mare dar italienii nu erau dispuşi să-şi asume aceste cheltuieli
mai ales că acestea ar fi fost foarte nepopulare. În cele din urmă Vaticanul a
renunţat la cererile sale acceptând un principiu al extra teritorialităţii mai
restrâns. Au fost întâmpinate unele dificultăţi şi în ceea ce priveşte
convenţia financiară având în vedere Sfântul Scaun refuză să mai accepte o
indemnizaţie anuală aşa cum era prevăzută în legea garanţiilor. Având în
vedere că Sfântul Scaun întâmpina dificultăţi financiare Papa Pius al XI-lea
2
3

Ibidem, p. 42.
Ibidem, p. 43.
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împins până la maxim suma pe care guvernul italian era dispus să o
plătească. Cu câteva săptămâni înainte de finalizarea negocierilor, Barone a
decedat, locul lui fiind luat chiar de Mussolini dar la acel moment,
majoritatea aspectelor importante fuseseră stabilite. Până la finalizarea
acordurilor, negocierile se vor purta noaptea, în apartamentul lui Mussolini.
Foarte puţini oameni ştiau despre aceste negocieri - acest grup
incluzând cei doi negociatori, Papa Pius al XI-lea, Secretarul de stat al
Sfântului Scaun, cardinalul Gasparri, Ducele şi Regele şi după unele zvonuri
ministrul de justiţie Rocco. Veştile unei reconcilieri au apărut la 7 februarie
1929, fiind anunţate de către cardinalul Gasparri, vestea făcând foarte
repede înconjurul lumii.
Acordurile de la Lateran, au fost încheiate, la 11 februarie 1929, în
Palatul Apostolic de la Lateran, de unde le vine şi denumirea. Acestea au
fost semnate de către Eminenţa Sa Reverendissimă Cardinalul Gasparri
reprezentant și plenipotențiar al Papei Pius al XI-lea (secretarul său de stat),
şi Exceleţa Sa, Cavalerul Benito Mussolini, reprezentantşi plenipotenţiar al
Regelui Italiei, Victor Emanuel.
Acordurile de la Lateran au trei părţi: Tratatul de la Lateran sau
Tratatul de Conciliere prin care este stabilit oraşul Vatican ca un stat
independent şi este restaurată suveranitatea civilă a Papei ca şi monarh,
Convenţia Financiară care compensează Sfântul Scaun pentru pierderea
statelor papale şi Concordatul care stabileşte relaţiile ecleziastice dintre
Biserica Romano-Catolică şi Statul Italian4. Tratatul de conciliere este
alcătuit din 27 de articole, Convenţia Financiară din 3 articole şi
Concordatul din 45 de articole.
Rezultatele negocierilor
O cerinţă esenţială a fiecărei negocieri este aceea că părţile sunt
dispuse să discute şi să ajungă la un compromis care să le avantajeze pe
ambele. Un compromis presupune că în anumite aspecte, fiecare parte
trebuie să-şi reducă din propriile pretenţii pentru a se asigura că şi cealaltă
parte are de câştigat. De asemenea, nu înseamnă că odată ce o negociere a
început este obligatoriu să se ajungă la o înţelegere. Din contră, dacă una din
părţi nu simte că în această manieră îşi poate satisface interesele sau poate
4

Lateran Pacts of 1929, accesibil la http://www.aloha.net/~mikesch/treaty.htm accesat în
data de 28.09.2014.
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să renunţe oricând la negocieri. De exemplu, Papa Pius al XI-lea a întrerupt
negocierile pentru un concordat cu Rusia Sovietică pe motiv că acesta nu va
negocia câtă vreme aceasta continuă persecuţiile împotriva creştinilor şi nu
numai. Acest impas ar fi putut să fie depăşit dacă Rusia şi-ar fi luat
angajamentul că va înceta aceste acţiuni dar cum acest lucru nu s-a
întâmplat, s-a revenit la relaţiile de dinainte de negocieri. În negocierile
dintre Vatican şi Italia a existat o problemă ce nu putea fi rezolvată decât
prin negociere, au existat interese în a rezlva problema şi, nu în ultimul rând,
a existat dorinţa de a se negocia. Rezultatele acestor negocieri oglindesc în
primul rând abilităţile de negociere a fiecăreia din părţi dar capacitatea
acestora de a găsi soluţii reciproc avantajoase.
Tratatul de la Lateran sau sub denumire completă Tratatul care
recunoaşte suveranitatea Sfântului Scaun şi declară reglementată şi
eliminată Chestiunea Romană pune astfel capăt litigiului dintre statul Italian
şi Statul Papal ce exista de 59 de ani, aşa cum am arătat mai sus.
Articolul 1 recunoaşte religia catolică, apostolică şi romană drept
singura religie de stat5. Acest lucru oferă o mare importanţă Bisericii
Catolice în Statul Italia şi pe de altă parte contribuie la legitimarea statului
fascist.
Italia recunoaşte suveranitatea Sfântului Scaun, ca un „atribut
înnăscut al naturii sale, în conformitate cu tradiţia sa şi cu existenţele
misiunii sale în lume”6. Prin recunoaşterea suveranităţii sale, Italia
recunoaşte implicit că aceasta este un stat. Deoarece, după cum ştim,
suveranitatea este cel mai important atribut al unui stat, un atribut
definitoriu de altfel. Mussolini, redă Papei, cel puţin o miniatură din fostele
state papale a cărui Rege cu putere temporală va fi Papa.
În ceea ce priveşte Cetatea Vaticanului, Italia recunoaşte Sfântului
Scaun deplina proprietate, putere exclusivă şi jurisdicţie suverană asupra
Vaticanului7. Prin recunoaşterea limitelor şi posesiunilor teritoriale, Sfântul
Scaun capătă o bază teritorială de pe care statul nou format, Vaticanul cu
Papa şef al statului poate să negocieze şi să dialogheze de pe poziţii egale cu
alte state. În anexa 1 erau precizate şi limitele acestei cetăţi. De asemenea,
pentru a întări afirmaţia de mai sus, Italia a recunoscut ca unică autoritate
5

Tratatul de la Lateran, articolul 1.
Ibidem, art. 2.
7
Ibidem, art. 3.
6
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asupra cetăţii Vaticanului pe cea a Sfântului Scaun iar Guvernul italian
putea să intervină sub nici o formă8. Acordurile sunt destul de tehnice şi
precise şi prevăd foarte clar angajamentele Italiei: aceasta se angaja ca în
termen de un an, pe propria cheltuială, să realizeze infrastructura Cetăţii9,
stabileşte 12 clădiri împreună cu edificiile anexe, din afara cetăţii
Vaticanului, care se bucură de principiul extrateritorialităţii, de scutirea de
expropriere şi de impozitare, printre care Basilica şi Palatul Apostolic al
Lateranului, Basilica Sf. Paul, Basilica Sf. Maria Mare, Palatul Pontifical de
Castel-Gandolofo, etc10. Trebuie să admitem că pare surprinzător faptul că
Papa a acceptat un teritoriu atât de mic, când din materialul documentar 11 se
poate constata că Mussolini era dispus la început să dea un teritoriu cu mult
mai mare. Se pare totuşi că pentru acest teritoriu, Papalitatea ar fi trebui să
plătească anual suma de o liră, care deşi este infirmă ar fi însemnat limitarea
prerogativelor sale de stat suveran şi implicit a independenţei depline.
În articolul 8 al aceluiaşi tratat, Italia recunoaşte sacralitatea şi
inviolabilitatea Suveranului Pontif, declară pedepsibile atentatul sau
provocarea la atentat împotriva Sa şi echivalente cu pedepsele pentru acelaşi
acţiuni împotriva Regelui şi ofensele şi injuriile publice, scrise sau verbale
se pedepsesc după aceleaşi norme ca cele împotriva Regelui12.
Tratatul recunoaște cetățenia vaticană, după normele dreptului
internaţional, tuturor persoanelor supuse suveranităţii Sfântului Scaun și
care au domiciliul stabilit în Cetatea Vaticanului., cu menţiunea că
domiciliul nu se pierde în cazul reşederii temporale într-un alt loc dar dacă
ies de sub suveranitatea Sfântului Scaun, aceştia devin cetăţeni italieni. Pe
teritoriul statului italian, în aspectele în care nu există reglementări legale
prin normele emanând de la Sfântul Scaun, li se aplică legislaţia statului
italian sau dacă persoana respectivă deţine o altă cetăţenie, legislaţia statului
de reşedinţă13. Anumite persoane considerate indispensabile Curţii
Pontificale se vor bucura, chiar daca nu (mai) sunt cetăţeni ai Vaticanului,

8

Ibidem, art. 4.
Ibidem, art. 5.
10
Ibidem, art. 13-16, anexa 2.
11
George Sofronie, Tratatul de la Lateran (11 februaie 1929) şi statutul internaţional al
Papalităţii, Tipografia şi Litografia Românească S.A Oradea, Oradea, 1931, p. 73.
12
Ibidem, art. 8.
13
Ibidem, art. 9.
9
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de scutirea de serviciul militar, de juriu şi de orice prestaţiune de caracter
personal14.
Una din cele mai importante modificări aduse de acest tratat este
recunoaşterea de către Italia a dreptului Sfântului Scaun de legaţie pasivă şi
activă15, după regulile generale ale dreptului internaţional. Până atunci, în
întreagă lume fusese o amplă dezbatere cu privire la acest drept, şi existenţa
acestora era de multe ori un gest de curtoazie faţă de Sfântul Pontif. Înaltele
părţi contractante se angajează să stabilească între ele raporturi diplomatice
normale, acreditând un ambasador italian pe lângă Sfântul Scaun şi un
nunţiu pontifical pe lângă Italia, care va fi decanul corpului diplomatic.
Trimişii guvernelor străine pe teritoriul Italiei, se vor bucura de toate
prerogativele şi imunităţile, Sfântul Scaun se bucura de liberă corespondenţă
cu toate statele (chiar şi cu cele cu care Italia se afla în conflict), şi în
conformitate cu principiile stabilite la Congresul de la Viena din 1815,
agenţii diplomatici ai Sfântului Scaun şi curierii trimişi în numele acestuia
se bucură de acelaşi tratament conferit agenţilor diplomatici şi curierilor
altor Guverne străine. Conform articolului 19 agenţii diplomatici şi trimişii
Sf. Scaun precum şi agentii diplomatici şi trimişii guvernelor străine pe
lângă Sf. Scaun şi demnitarii Bisericii care vin spre a merge în Cetatea
Vaticanului cu paşapoarte din statele din care vin, vizate de către
reprezentanţii pontificali aflaţi în străinătate, vor putea, fără vreo altă
formalitate să ajungă la această cetate traversând teritoriul italian, acest
lucru fiind valabil şi pentru cei care pleacă din Cetate şi conform articolului
20 şi mărfurile cu această destinaţie se bucură de liberă trecere şi de scutire
de sub drepturile şi taxele vamale. De libera trecere pe teritoriul italian se
bucură şi Cardinalii care se bucură pe teritoriul italian de onorurile datorate
Principilor de sânge16.
Cu ocazia acestui tratat, Sfântul Scaun, declară că „doreşte să
rămână străin de competiţiile temporale dintre celelalte state şi de reuniunile
internaţionale convocate în acest scop afară de cazul când părţile în litigiu ar
face unanim apel la misiunea sa de pace, şi rezervându-şi pentru orice caz,

14

Ibidem, art. 10.
Ibidem, art. 12.
16
Ibidem, art. 21.
15
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dreptul de a-şi valorifica puterea sa morală şi spirituală” ceea ce înseamnă
că Sfântul Scaun îşi va păstra întotdeauna neutralitatea17.
Articolul 26 al aceluiaşi tratat precizează că „(Sfântul Scaun) I s-a
asigurat în mod adecvat tot ce îi trebuie pentru a veghea cu libertatea şi
independenţa necesară, la guvernarea pastorală a diacesei Romei şi a
Bisericii Catolice în Italia şi în lume; el declară definitiv şi irevocabil
soluţionată şi în consecinţă eliminată Chestiunea Romană, şi recunoaşte
Regatul Italiei sub dinastia Casei de Savoia cu Roman drept capitală a
statului italian. La rândul ei, Italia recunoaşte Statul Cetăţii Vaticanului sub
suveranitatea Suveranului Pontif”18.
Pentru ca prevederile tratatului să poată să fie respectate, cele două
state au înţeles necesitatea încheierii unui concordat care să completeze și să
sprijine prevederile tratatului. Concordatul cu Italia, a fost negociat și
semnat de către aceeaşi emisari, odată cu tratatul purtând denumirea de
Concordatul pentru reglementarea condiţiilor religiei şi Bisericii în Italia.
Vom relata pe scurt câteva din cele mai importante prevederi ale sale
deoarece acestea au reprezentat surse de tensiuni între Părţile Contractante
în anii ce au urmat.
Încă din articolul 1, Concordatul garantează Bisericii Catolice liberul
exerciţiu al puterii spirituale, liberul şi publicul exerciţiu al cultului ca şi
acela al jurisdicţiei sale în materie ecleziastică19. Comunicarea Sfântul
Scaun cu Episcopii, clerul şi lumea catolică se făcea fără vreun amestec din
partea Guvernului italian. Toate actele prin care Papalitatea îşi face auzită
vocea, putea fi publicate în interiorul şi la porţile edificiilor destinate
cultului, cu menţiunea că acestea trebuie să aibă o variantă în italiană.
Sunt aplicate anumite scutiri de la serviciul militar, pentru studenţii
de la teologie, pentru cler şi pentru preoţii parohi20 precum şi de serviciul de
jurați21. Salariile şi alte beneficii primite de clerici sunt scutite de
impozitări22. De asemenea, clericii nu pot fi constrânşi de către magistraţi
sau alte autorităţi să ofere informaţii asupra persoanelor sau asupra

17

Ibidem, art. 24.
Ibidem, art. 26.
19
Concordatul cu Italia, art. 1;
20
Ibidem, art. 3.
21
Ibidem, art. 4.
22
Ibidem, art. 5.
18
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materiilor care le-au venit la cunoştinţă în timpul exercitării misiunii lor
sacre23. De asemenea, în concordat este reglementată şi situaţia personalului
militar24 şi se fac precizări cu privire la reorganizarea Diocezelor (reducerea
lor)25. Statul recunoaşte zilele de sărbătoare stabilite de Biserică iar preoţii
vor cânta cu aceste ocazii, o rugăciune pentru prosperitatea Regelui Italiei şi
a statului italian26.
Alegerea Episcopilor şi a Arhiepiscopilor se va fac de către Biserica
Catolică dar cu o consultate anterioară a Guvernului, în cazul în care acesta
are obiecţii politice27. Aceasta va reprezenta o imputare destul de serioasă a
puterii Bisericii Catolice, ce va avea consecinţe destul de grave ulterior.
Episcopii, înainte de a fi instalaţi depun înaintea Capului Scaunului un
jurământ de fidelitate care prevede şi respectarea Regelui şi a guvernului
italian, şi ca nu va activa în direcţia dăunării acestuia28.
Sunt făcute câteva reglementări şi în ceea ce priveşte căsătoria.
Căsătoria religioasă primeşte efecte civile29 şi oferă clericilor un rol
principal în părţii civile. În anumite situaţii, Biserica este cea care decide cu
privirea la nulitatea unei căsătorii. Această prevedere va fi încălcată ulterior
în Legile Rasiale ale lui Mussolini, când vor fi interzise căsătoriile între
evrei şi persoanele de altă confesiune.
Sunt reglementate şi probleme legate de educaţie. Şcolile secundare
catolice se vor supune regimului examenului de stat30. De asemenea, în
Italia se introduce religia ca materie obligatorie în şcoli, iar Biserica are
libertate totală în alegerea manualelor31. Conducătorii asociaţiilor de stat
pentru educaţie fizică, instrucţie militară, avangardiştilor, a Balilei, pentru a
face posibilă instrucţiunea şi asistenţă religioasă vor face orarele lor în aşa
fel încât să nu împiedice realizarea obligaţiilor religioase în zilele de
duminică şi în sărbătorile legale32. Universităţile şi seminarile catolice vor
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continua să funcţioneze fără amestecul statului italian33 iar diplomele
obţinute sunt recunoscute de către acesta. Aceasta reprezintă una din cele
mai mari victorii obţinute la masa negocierilor având în vedere că avem de-a
face cu un stat totalitar care nu dorea să renunţe la controlul asupra
populaţiei.
Nu în ultimul rând, în articolul 43, statul italian recunoaşte
organizaţiile care depind de acţiunea catolică italiană, întrucât acestea, cum
a decis Sfântul Scaun, desfăşoară activitatea lor în afara oricărui partid
politic şi sub dependenţa imediată a ierarhiei Bisericeşti pentru difuziunea şi
aplicarea principiilor catolice şi Sfântul Scaun le reaminteşte prin
Concordat, interdicţia de a se înscrie sau milita în vreun partid a tuturor
eclesiasticilor şi monarhilor din Italia34.
Convenția finaniciară prevedea că statul italian se obligă se verse
Sfântului Scaun 750 milioane de lire în numerar şi un miliard de lire
simbolic, ca renunţare definitivă la teritoriile foste ale statului Pontifical35.
Se argumentează că pentru Mussolini, Acordurile de la Lateran
reprezintă unul din cele mai importante triumfuri din cariera deoarece a
crescut credibilitatea regimului în rândul populaţiei majoritare reprezentată
de ţărani catolici crescând în acelaşi timp şi prestigiul fascismului peste
hotare36. La rândul său, Regele Victor Emmanuel a fost mulţumit de această
înţelegere deoarece Roma devenise un oraş sigur pentru casa de Savoia şi
nu mai există nici o ameninţare la adresa coroanei sale.
După semnarea acordurilor
Una din cele mai pertinente opinii cu privire la Acorduri a fost
exprimată de Alcide de Gasperi, fostul secretar al Partidului Popular Italian
ce fusese condamnat la 4 ani de închisoare în 1927. El consideră că aceste
tranzacţii lasă un gust amar mai ales în gurile credincioşilor, pentru care
nu este nici nou nici ilogic. Acesta a fost un succes pentru regim, dar din
punct de vedere al istoriei lumii, aceasta este eliberarea Bisericii...Papa nu
putea să facă altceva decât să-i deschidă lui Mussolini care bătea la porţile
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de bronz...Pericolul este mai degrabă în politica concordatului...Un
concordat este un lucru, un acord altul...În acest moment, o briză de
romantism medieval înfloreşte... Dar realitatea secolului XX se va face
curând simţită, marele mase vor apărea pe scenă curând: să sperăm că
oamenii Bisericii nu le pierd din vedere, pentru că ele sunt realitatea de azi
şi de mâine...37.
Criticile ce au fost aduse Bisericii în legătură cu Acordurile de la
Latern sunt cuprinse de obicei în dezbaterea cu privire la rolul pe care
Biserica Catolică l-a jucat în istoria fascismului italian, vorbindu-se fie
despre rolul pe care Biserica l-a avut în ridicarea mişcării fasciste fie cu
privire la legitimarea regimului fascist38. Aceste critici s-au făcut totuşi mai
târziu, pe măsură ce opinia internaţională cu privire la fascism s-a schimbat.
Imediat după semnarea Acordurilor, Mussolini s-a bucurat de o
imagine foarte favorabilă în rândul catolicilor. Papa chiar a impus clericimii
ca la fiecare slujbă să rostească o rugăciune pentru Mussolini şi pentru
Rege. Dar această imagine s-a erodat pe măsură ce relaţiile Vaticanului cu
Mussolini s-au deteriorat după 1930 când acesta datorită încercărilor
fasciştilor de a limita influenţa şi autonomia Bisericii Catolice. Cea mai
frapantă încălcare a Acordurilor a fost încercarea fasciştilor de a desfiinţa
grupurile de tineret catolic, lucru ce contravenea articolelor 37 şi 43 din
Concordatul cu Italia, mai ales că acest lucru reprezentase un aspect esenţial
din negocierile dintre cele două părţi şi Papa acceptase alte concesii tocmai
pentru a proteja aceste organizaţii. Ca răspuns la această încălcare, Papa
Pius al XI-lea emite enciclica Non abbiamo bisogno (Nu avem nevoie),
publicată pe 29 iunie 1931. Încă din primul articol al enciclicei, se vorbeşte
despre „lovitura mortală” asupra diocezelor din Italia şi mai ales „maniera în
care a fost făcută îi jigneşte şi mai mult”39. El vorbeşte despre durerea ce a
fost pricinuită şi pe care lumea catolică trebuie să o îndure. Le mulţumeşte
Asociaţiilor Acţiunea Catolică şi Tineretului Catolic de peste tot în lume
pentru devotamentul lor şi acurateţea cu care îndeplinesc directivele
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Sfântului Pontif precum şi pentru fidelitate şi pentru rezistenţa lor şi cere
îndurare de la Dumnezeu şi binecuvântarea Sa pentru a face faţă „acestui
mare rău pe care vechiul duşman a lui Dumnezeu l-a eliberat”40. El ţine să
reamintească faptul că şi aceste organizaţii din Italia nu sunt nimic mai mult
decât colaborarea laicului cu ierarhia catolică41. Sunt ilustrate protestele pe
care Sfântul Scaun le-a făcut împotriva persecutării tinerilor studenţi care
erau în Acţiunea Catolică şi care au fost trataţi ca nişte criminali. Mai mult,
Suveranul Pontif îşi arată mila faţă de cei care au îndeplinit aceste ordine
dar care au arătat regrete dar nu toţi au fost delicaţi şi a avut loc şi vărsare de
sânge nevinovat42. Mai mult, el deplânge faptul că prin manipularea presei
şi excesului de zel, atacurile s-au extins şi asupra altor organizaţii catolice.
Vorbeşte despre neruşinarea cu care autorităţile „fabrica” noi adevăruri care
să le ajute să atace aceste organizaţii. De asemenea, el condamnă venerarea
păgână a statului şi aşa zisul „Statolitarism” pe care fasciştii vor să-l
impună acesta fiind un prim pas dintr-o condamnare ulterioară a
fascismelor, mult mai dură şi mai explicită, pe care urmărea să o facă dar nu
a mai apucat43.
Interpretări cu privire la apropierea dintre Biserica Catolică și
Italia fascistă
De-a lungul secolelor al XVIII-lea şi al XIX-lea, Biserica catolică îşi
pierde aproape total influenţa pe scena politică ca urmare a procesului de
secularizare prin care se urmărea restrângerea influenţei sale în viaţa socială
şi politică. Procesul culminează spre sfârşitul secolului al XIX-lea când
Sfântul Scaun îşi pierde atributul statal astfel încât rolul său în politica
internaţională va fi diminuat vizibil iar acceptarea sa ca şi partener se a face
mai degrabă în virtutea tradiţiei precum şi a faptului că Papa era liderul
tuturor catolicilor din lume, bucurându-se de o influenţă crescută asupra
acestora, dar ceilalţi lideri încetaseră să vadă în Papă un partener veritabil.
De altfel, în aceeaşi perioadă o serie de state europene, printre care Franţa,
Belgia şi Olanda rup relaţiile diplomatice cu Sfântul Scaun.
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Papa Benedict al XV-lea (Monseniorul de la Chiesa), rămas în
memoria colectivă „papa războiului”44 şi-a început pontificatul la mai puţin
de 3 luni de la începerea războiului, preocupându-se imediat de încetarea
războiului, pe care, pe bună dreptare îl considera o „sinucidere a Europei
civilizate”. Demersurile sale nu au ecou: apelul papei din 1917 pentru o
pace de compromis nu a fost ascultat deoarece pentru catolicii din ţările
beligerante interesele naţionale erau mai importante45 decât apelul religios.
Acesta se ghida după trei obiective setate încă de la începutul pontificatului
său46: scurtarea războiului, menţinerea papalităţii şi a religiei deasupra
războiului şi alienarea victimelor războiului fără nici o discriminare de
religie sau naţionalitate. Pe cel de-al treilea obiectiv, rezultatele sunt
remarcabile deoarece prin schimbul prizonierilor de război, s-a îngrijit de
bolnavi, de înfometaţi de orfani Vaticanul devenind astfel o a doua Cruce
Roşie. A desfăşurat o intensă activitate diplomatică deşi a fost suspectat de
către ambele tabere că îi ajută pe inamici când în realitate el îi ajuta pe toţi,
acţionând în numele tuturor catolicilor indiferent de statul beligerant.
La finalul războiului, Biserica Catolică se confruntă cu un nou
duşman reprezentat de bolşevismul ateu care persecutau Biserica Ortodoxă
din Rusia. Sfântul Scaun va condamna excesele sângeroase ale noului
guvern,atât din punct de vedere al conştiinţei morale47, cât şi din punct de
vedere al opiniei publice îndârjită tot mai mult împotriva valorilor de
dinainte de război. La aceste noi probleme, Biserica Catolică primeşte o
lovitură de imagine atunci când nici un reprezentant al său nu va fi primit la
negocierile de la Verssailes48 ce au încheiat Primul Război Mondial. Acest
lucru se datorează atât datorită manifestărilor anti-religioase ce cuprinseseră
lumea cât şi eforturilor diplomatice ale Italiei care dorea să împiedice acest
lucru pentru a nu atrage atenţia asupra Chestiunii Romane. Cu toate acestea,
relaţiile dintre Italia şi Sfântul Scaun se îmbunătăţiseră vizibil şi pentru
prima dată reprezentanţii Curiei şi Papa considerau că există şanse reale de a
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se rezolva Chestiunea Romană în mare parte datorită apariţiei unui partid
creştin-democrat pe scena politică italiană49. Totuşi Papa Benedict al XVIlea a ales să nu facă demersuri în direcţia unor negocieri, având în vedere
situaţia dificilă în care se afla Italia: procesul de asimilare a unificării
Regatului Italian nu se încheiase încă, ţara suferise mari pagube umane şi
materiale ca urmare a războiului şi economia slab dezvoltată nemaivorbind
de ameninţările unei revoluţii.
În politica externa Papalitatea a dus o politică de concordate50
încheiate cu fiecare stat în parte o atenţie mare fiind acordată noilor state
europene: la 11 februarie 1929 se încheie Tratatul de la Lateran şi
Concordatul cu Italia însoţit de o Convenţie Financiară acest lucru
reprezentând rezolvarea Problemei Romane. Va fi încheiat un tratat şi cu
Hitler, pentru a înlocui concordatele regionale încheiate anterior cu Bavaria,
Prusia, Statul Baden, dar şi datorită poziţiei anti-bolşeviste a acestuia pe
care Vaticanul o vedea chiar benefică într-o anumită măsură. Se pare că
Papa Pius al XI-lea simpatiza şi cu opiniile anti-comuiste ale lui Hitler
afirmând într-o discuţie cu Ambasadorul francez Charles-Roux că Hitler era
singurul şef de guvern care nu numai că împărtăşeşte opiniile sale (ale
Papei) despre Bolşevism dar îl şi atacă (Bolşevismul) cu multă claritate şi
curaj51, afirmaţie ce a fost repetată şi ulterior ambasadorului polonez la
Vatican. Pe de altă parte şi Hitler a făcut tot posibilul pentru a realiza o
apropiere faţă de Vatican. După ce într-un discurs ţinut în aprilie 1922 Hitler
se declară creştin şi vorbeşte despre valorile sale creștine, asumându-și
datoria de a lupta pentru adevăr şi justiţie52 el va continua după ce preia
puterea în 1933 să facă referire la un concordat între Germania şi Sfântul
Scaun. Pentru el, acest concordat îi aducea un plus de prestigiu şi de
legitimitate în rândul catolicilor în timp ce pentru Sfântul Scaun aceasta
reprezenta o manieră de a proteja catolicii germani dar şi o manieră de a
49
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obţine asigurări contra bolşevismului ateu. Desigur, naziştii nu au respectat
prevederile Concordatului încheiat, iar Papa Pius al XI-lea va condamna
acţiunile lor în enciclica Mit brennender Sorge (Cu anxietate arzătoare) din
martie 1937.
În timpul Pontificatului lui Papa Pius al XI-lea a existat această
tendinţă de a negocia cu statele totalitare şi aici avem în vedere negocierile
cu statul fascist italian, statul nazist german precum şi tentative de negociere
cu statul bolşevic. În acest moment, două ipoteze cu privire la motivele
pentru care Sfântul Scaun a discutat cu aceste state totalitare se conturează.
O primă ipoteză are legătură cu contextul internaţional contemporan
şi cu frica de extindere a bolşevismului ateu. Una din priorităţile Vaticanului
va fi politica antireligioasă sovietică se va extinde asemeni unui joc de
domino, în toate statele care adoptă comunismul. Extinderea comunismului
cauzează probleme şi prin apariţia unor regimuri totalitare care se declară
anticomuniste, şi anume fascismul italian şi nazismul. Sub aceste regimuri,
intervenţia statului în viaţa individului devine universală în defavoarea
libertăţilor individuale. Biserica Catolică, majoritară în Italia şi puternică în
Germania (mai ales după anexarea Austriei) se vede nevoită să dialogheze
cu aceste regimuri pentru a-şi continua misiunea apostolică53.
O a doua ipoteză are legătură cu simpatiile Papei care la momentul
semnării acordurilor cu Mussolini şi ulterior cu Hitler nu conştientiza încă
pericolul pe care aceştia îl reprezentau. Atât el cât şi alţi clerici catolici
vedeau în cei doi bariere împotriva comunismului ateu şi mai puţin
revoluţionari radicali şi violenţi. Antipatia puternică a Papei faţă de
comunism este foarte posibil să se format în timp ce acesta era nunţiu
apostolic în Polonia, în timpul războiului ruso-polonez din 1920-1921. Am
ilustrat mai sus punctul de vedere al acestuia cu privire la Hitler iar opiniile
sale cu privire la Mussolini sunt la fel de îngăduitoare. În ciuda faptului că
Mussolini era areligios şi că acesta a publicat un articol în 1904 numit Nu
exista Dumnezeu acesta şi-a schimbat discursul public după ce a preluat
puterea confirmând religia catolica drept religie unică a statului catolic
acesta fiind printre motivele ce l-au determinat pe Papă să afirme la două
zile după semnarea Acordurilor că Mussolini era omul cu care providența l-
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a adus împreună54. În aceaşi direcţie, atunci când Papei i s-a reproşat
asocierea cu o mişcare „revoluționară” acesta a răspuns că Revoluţia a fost
legală şi sub supervizarea regelui55. Atunci când au început să apară
probleme cu forţele fasciste, Papa a motivat semnarea acordurilor afirmând
că dacă se discută despre salvarea câtorva suflete, despre prevenirea unui
rău mai mare, am avea curajul să discutăm chiar şi cu diavolul în
persoană56. Totuşi, nu toată lumea va împărtăşi această viziune a sa. Vor
exista voci care îl vor acuza de diverse feluri de complicitate cu fascismul şi
vor afirma că acesta a înlesnit ascensiunea fascismului la putere. Cartea lui
David Kertzer, The Pope and Mussolini, publicată în martie 2014 susţine o
astfel de teză. Produsul a ani de muncă în Arhivele Vaticanului şi de analiză
asupra Arhivelor fasciste italiene, cartea îşi propune să aducă în lumină
relţiile secrete dintre Mussolini şi Papa Pius al XI-lea. Veniţi amândoi la
putere în 1922, cei doi lideri erau cât de poate de diferiţi unul de altul dar se
asemănau în ceea ce priveşte neîncrederea în democraţie precum şi ura faţă
de comunism57. Autorul mai afirmă că amândoi aveau nevoie unul de altul
pentru a-şi consolida puterea precum şi pentru a-şi atinge scopurile politice:
Papa a făcut posibilă dictatura lui Mussolini, iar în schimb acesta a restaurat
o parte din privilegiile şi puterea Bisericii Catolice, redându-i totodată
atributul statal58. Totuşi, Papa, spre sfâtşitul pontificatului său, pe fundalul
apropierii dintre Italia li Germania, a început să regrete susţinerea oferită lui
Mussolini şi se gândea să denunţe legile anti-semite ale lui Mussolini, dar că
acesta ar fi fost oprit de anturajul său care considera asocierea profitabilă59.
Afirmaţiile de mai sus nu sunt singulare. Peter Gorenflos afirmă în
prefaţa unei noi ediţii din God and the Fascists:The Vatican Alliance with
Mussolini, Franco, Hitler and Pavelic60 a lui Karlheinz Deschner afirmă că
o nouă ediţie a căţii publicată pentru prima dată în 1965 era necesară pentru

Hansjakob Stehle. From the Dialogue to the ”Crusade” în „Eastern Politics of Vatican
1919-1979”, Editura Ohio University Press, Londra, 1981, p. 123.
55
Ibidem, p. 124.
56
Ibidem, p. 125.
57
David
Kertze,
„The
Pope
and
Mussolini”
accesibil
la
http://www.davidkertzer.com/books/pope-and-mussolini, accesat în data de 24.01.2015.
58
Ibidem.
59
Ibidem.
60
Trad. Dumneazeu şi Fascismul: Alianţa Vaticanului cu Mussolini, Franco, Hitler şi
Pavelic.
54

489

a nu uita că Biserica s-a folosit de fascism pentru a-şi împiedica căderea
definitivă. Primul Război Mondial a oferit şansa pentru a reversa istoria. De
frica mişcărilor bolşeviste, cele două părţi au intrat într-o alianţă menită să
asigure existenţa amândurora, dar care va duce de fapt la cea mai mare
catastrofă din istorie, respectiv cel de-Al Doilea Război Mondial61. De
altfel, Karlheinz Deschner afirmă că Biserica Catolică ar fi demonstrat
afinităţi faţă de fascism chiar înainte de venirea acestuia la putere iar
Mussolini se gândise la un acord cu Biserica încă din 1921, conform
propriilor afirmaţii. De altfel, de pe urma acordului au beneficiat din plin
ambele părţi: a crescut prestigiu și stabilitatea fasciştilor în rândul italienilor
pe de-o parte şi a deschis calea pentru un concordat cu nazişti pe cealaltă
parte iar în ceea ce priveşte Biserica Catolică, aceasta şi-a recâştigat
atributul statal şi locul său pe scena internaţională. Câştigurile pentru
aceasta din urmă au fost uriaşe dar şi preţul pe care le-a plătit pentru ele a
fost la fel: practic, prin acest acord, a contribuit la instaurarea fascismului şi
legitimarea sa care în cele din urmă a dus la un nou război mondial.
Totuşi, aceste afirmaţii sunt destul de controversate şi există o
dezbatere cu privire la intenţiile şi adevăratele opinii ale Papei Pius al XI-lea
şi cu siguranţă nu este corect să îi ataşăm o etichetă definitivă, mai ales că
există şi afirmaţii total opuse. De exemplu, Emma Fattorini afirma în cartea
sa Hitler, Mussolini and the Vatican: Pope Pius XI and the Speech That was
nevermade că în ultimii ani din viaţa sa (începând cu sfârșitul anului 1936 și
până la moartea sa în februarie 1939), Papa Pius al XI-lea a dezvoltat o
respingere acută şi în creştere faţă de totalitarism, condamnând aspectele
anticreştine şi inumane ale nazismului şi ale fascismului. Pe patul său de
moarte acesta respingea cu putere discriminarea rasială, naţionalismul
exagerat şi persecuţiile împotriva evreilor62. Mai mult, aceasta susţine
existenţa unui discurs radical prin care Papa ar fi condamnat definitiv
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fascismul dar al cărui text ar fi fost distrus de către ceilalţi membri ai Curiei
Romane, de care Papa se izolase în ultimii ani de viaţă. Aceasta mai afirmă
că Papa nu a fost un Papă liberal şi că opoziţia sa faţă de totalitarism nu va
duce la o poziţie mai bună faţă de democraţie, ci că mai degrabă acesta a
suferit o conversie spirituală63 acesta ajungând la concluzia că înainte de a
predica bunătatea umană şi Evanghelia trebuia ca tu însuţi să fii bun64.
Totuşi schimbare faţă de fascism a venit şi din dezamăgirea profundă pe
care acesta i-a produs-o datorită mijloacelor violente folosite de aceste
regimuri, proces ce a început o dată cu războiul italo-etiopian (1935-1936)
pe care la caracterizat ca un război nedrept de cucerire65.
Se poate contura şi o a treia ipoteză legată de nevoile Bisericii
Catolice, care simţea nevoia să se integreze în modernitate pentru a nu-şi
pierde rolul său. Rezolvarea Chestiunii Romane era necesară pentru ca
Sfântul Scaun să îşi redobândească statutul de partener pe scena
internaţională, care să fie real şi nu acordat din curtoazia celorlalte state şi
deci lipsit de vreo valoare reală. De asemenea, într-o lume cu potenţial
crescut de conflict, Papa avea nevoie să îşi menţină independenţa şi
imparţialitatea şi, acest lucru nu putea fi realizat în condiţiile în care
depindea de favorurile altui stat. Şi până la urmă, se punea problema a
redobândirii a ceva ce cândva îi aparţinuse şi asupra căruia încă mai putea
emite pretenţii, mai ales în condiţiile în care de data aceasta avea un partener
cu care să le discute.
Concluzii
În mod clar, Acordurile de la Laterna au fost şi continuă să fie
controversate, mai ales că în ultimii ani, pe fondul desecretizării Arhivelor
Vaticanului precum şi a iniţiativelor de sanctificare a Papei Pius al XI-lea,
acestea au fost readuse în atenţia publicului. Noi am încercat să aducem în
atenţia cititorului câteva ipoteze pentru care Sfântul Scaun ar fi ales să
negocieze cu fasciştii, dar cu siguranţă aceste pot fi completate şi cu altele,
dintre care altele mai credibile li altele mai puţin credibile. Am încercat de
asemenea, să oferim o analiză amănunţită a modului în care s-a ajuns la
problemă şi mai apoi a modului în care aceasta a fost negociată spre a fi
63

Ibidem, p. 4.
Ibidem, p. 5.
65
Ibidem, pp.7-8.
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rezolvată, uitându-ne în detaliu şi asupra celor mai importante prevederi ale
celor trei documente. În model clar, personajele cheie implicate în negociere
au jucat un rol esenţial, rol pe care am încercat şi noi să-l redăm.
Cert este că acordurile vizate au încheiat un litigiu dintre cele două
părţi de mai bine de 60 de ani. De asemenea, acestea au oferit un bastion de
pe care Papa să poată să lupte împotriva abuzurilor comise de totalitarism şi
chiar dacă nu a fost întotdeauna ascultat, Papa s-a bucurat de independenţa
şi suveranitatea promise în Tratat.
Deşi cu anumite modificări realizate de comun acord în anii ’80,
Acordurile semnate în 1929 mai reglementează şi astăzi raporturile dintre
statul italian şi Biserica Catolică în ciuda criticilor şi asocierii cu fascismul.
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Identitate și alteritate etnică și confesională în spațiul
arădean (1919-1945)
Stelean-Ioan Boia,
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad
Nevoia de identitate- culturală, etnică, lingvistică- este o condiție a
echilibrului psihic uman. Nevoia de alteritate, de raportare la altul, asigură
însă o posibilitate a dialogului. Nevoia psihologică de identitate își găsește
expresia juridică în dreptul la identitate etnică, asigurat și garantat de
societățile civilizate, în statul de drept al comunității pluraliste cu regim
democratic.
Cum se construiește o identitate? Răspunsul specialiștilor este
unanim: prin raportare la celălalt, la străin1. Imaginea unui alter este adesea
oglinda propriei identități, condiție și consecință a acesteia2. Admirat,
respins sau detestat, model ideal sau figură a marginalului, imagine a
străinului bun sau rău, acest celălalt este, într-o mare măsură, o proiecție de
sine3.
La finalul primei conflagrații mondiale, colapsul marilor imperii
multinaționale era urmat de nașterea noilor state europene, ale căror granițe
urmau să fie trasate pe baza principiului naționalităților. Decizia extrem de
dificilă datorită realităților demografice existente la acea vreme în Europa,
revenea marilor puteri reunite în anii 1919-1920 la Paris. În cadrul
Conferinței de pace de la Paris a fost lansat dreptul la existență și liberă
dezvoltare a minorităților naționale, dorindu-se ocrotirea, cât și integrarea
lor în noile state europene. În cadrul României, dreptul minorităților etnice
din țară era stipulat în Tratatul minorităților din 9 decembrie 1919 și în
articolele Tratatului de la Trianon din 4 iunie 1920. Membru al Societății
Națiunilor, statul român a fost nevoit, de nenumărate ori, să rezolve
Pentru detalii vezi Identitate/alteritate în spațiul românesc (ed. Alexandru Zub), Iași,
1996, pp.162-171; M.Săvulescu,-Voudouris, C. Fuchs, Identitatea iudaică după cel de al
Doilea Război mondial. Un studiu pilot, București, 1999,
2
N. Turliuc, Conceptul de identitate:conținut și procese, în „Xenopoliana”, VIII, 1-4,
2000, p. 5.
3
A. Oișteanu, Imaginea evreului în cultura română.Studiu de imagologie în context estcentral european, București, 2001.
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divergențele cu diferite minorități naționale în fața reprezentanților
Societății Națiunilor.
În primii ani după Marea Unire de la 1918, reacția minorităților
naționale față de noul stat român a fost diferită. Etnicii rămași în România sau integrat în noile structuri; un număr însemnat de etnici neromâni au optat
pentru cetățenia altor state, printre aceștia s-au numărat marii proprietari de
pământ și funcționarii care au refuzat să depună jurământul față de statul
român. Ca și în restul Transilvaniei, și în județul Arad minoritățile erau
reprezentate de maghiari, șvabi, evrei, slovaci, romi, sârbi, croați și cehi.
După anul 1920, autoritățile românești din Arad s-au confruntat cu
numeroase situații în care etnicii minoritari optaseră pentru cetățenia altui
stat, dar refuzau șă părăsească țara. Autoritățile românești s-au văzut nevoite
să organizeze în mai multe rânduri repatrierea acestora. De asemenea,
autoritățile s-au confruntat și cu refuzul unor funcționari publici de a depune
jurământul de fidelitate față de statul român, de a-și însuși limba română, de
a respecta sărbătorile și însemnele naționale. Reacția autorităților locale a
fost una moderată: dispozițiile privind minoritățile erau amânate de
nenumărate ori, reformulate în favoarea lor.
Statul român, reprezentat în Transilvania între anii 1919-1920 de
Consiliul Dirigent, a început munca de uniformizare a sistemului existent în
transilvania. Introducerea administrației românești a însemnat în primul
rând promovarea românilor și a etnicilor neromâni care au înțeles să
colaboreze cu noua patrie. Etnicii minoritari aveau obligația de a respecta
statul român, precum și Casa Regală. Limba română era tot mai des folosită
în administrație și actele oficiale, în școală, la noua denumire a localităților
și străzilor. Legislația de uniformizare trebuia să fie aplicată în acord cu
tratatele internaționale, pentru a nu încălca drepturile minorităților. Chiar
dacă în județul Arad și în lumea rurală, locuitorii români erau majoritari, în
municipiu românii erau - așa cum vom vedea -, în minoritate. Un număr
prea mic era implicat în viața politică, economică și culturală a orașului în
primii ani după Unire. Până în deceniul patru al secolului al XX-lea,
elementul românesc a pătruns destul de lent în lumea urbană, dominată în
continuare de neromâni.
Sistemul administrativ românesc avea prea puțini funcționari români
care să poată gestiona problemele politice, economice și culturale de aici. În
consecință, în perioada interbelică autoritățile statului român s-au străduit să
transforme economia românească într-o economie susținută de elementul
românesc. Eforturile au fost pe măsură, întrucât forța economică din mediul
urban era susținută preponderent de etnicii minoritari. Legislația favorabilă
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pătrunderii românilor în viața economică a îmbrăcat forma „românizării”,
iar rezultatele au fost vizibile abia în timpul regimului antonescian.
Analiza structurii demografice a populației din județul Arad, ne
ajută să înțelegem raportul existent între diferite etnii și, în primul rând,
între românii majoritari și etnicii minoritari. La granița de vest a țării, statul
român a administrat o populație diversă din punct de vedere etnic și
confesional, unde românii erau în general majoritari. La nivelul orașului
Arad și a unor localități din mediul rural, numărul românilor era sensibil
egal sau depășit de cel al etniilor minoritare. Aici autoritățile românești erau
obligate să depună un efort considerabil pentru a integra noii cetățeni în
structurile statului român, în concordanță cu legile țării.
Dare iată statistica populației orașului Arad în anul 1925:
I. După confesiune:
1. Greco-ortodocși(români): 27.054
2. Greco-ortodocși(sârbi): 2825
3. Greco-ortodocși(ruși): 31
4. Greco-ortodocși(bulgari): 52
5. Greco-ortodocși(greci): 5
6. Greco- catolici: 2184
7. Romano-catolici: 38.839
8. Luterani. 1917
9. Reformați: 5731
10. Unitarieni: 109
11. Izraeliți: 13.440
12. Baptiști: 236
13. Fără confesiune: 13
14. Mahomedani. 3
15. Liber cugetători: 2
16. Nazarineni: 214
II. După naționalitate
1. Români: 29.356
2. Sârbi: 2.825
3. Francezi: 7
4. Italieni: 24
5. Cehoslovaci: 33
6. Unguri: 41.453
4

Serv. Jud. Arh. Naț. Arad (în continuare SJAN Arad...), Fond Prefectura Judeţului
Arad.Acte Administrative, dos. 16/1925, f. 145.
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7. Germani: 5.158
8. Greci: 5
9. Poloni: 13
10. Ruși: 31
11. Bulgari: 52
12. Turci: 3
13. Evrei: 13.440
14. Slovaci: 625
În anul 1925, Aradul avea 92.462 de locuitor, din care 63.044
minoritari, deci 68,18 %. La aceștia se adaugă locuitorii străini supuși în
număr de 1721.9 francezi, 31 ruși, 16 italieni, 1145 unguri, 74 sârbi, 7
chinezi, 71 germani, 3 englezi, 3 belgieni, 15 bulgari, 9 polonezi, 134
austrieci și 14 americani, populația orașului ridicându-se la 94.183 de
locuitori6.
În primii ani după război, minoritarii - cu excepția ungurilor - ne
referim la șvabi, sârbi și slovaci- „se manifestă ordonat și în vederile
politicei dusă de poporul românesc”7, în timp ce maghiarii speculează în
folosul propagandei lor orice fricțiune din politica internă8, „și prin viu grai
sau scris împrăștie nădejdea unor vremuri mai bune pentru interesele lor
naționale”9. Între acțiunile subversive ale propagandei maghiarilor, se
evidențiază repertoriul teatrelor care pun în scenă „piesele cu caracter
tendențios și întreținătoare ale spiritului șovinist, cari nu știm cum se
strecoară vigilenții cenzurei”10. Prin presa de limbă maghiară „se caută a se
promova neîncredere în puterea de administrație a autorităților noastre,
mergând până acolo cu îndrăsneală de inventează „pericole” și
„comploturi”. Astfel ziarul Erdely Hirlap din Arad a plăsmuit o așa-zisă
corespondență despre existența unor comploturi în orașul Arad „pentru care
după susținerea lor, autoritățile au fost silite să ia strajnice măsuri”11.
Propaganda maghiară din Arad a fost influențată și de vestea arestării
fostului ministru de interne maghiar, Benyczky „minoritatea maghiară din
sectorul nostru manifestându-se pentru regimul Horty și aprobând actul

5

Ibidem.
Ibidem.
7
Ibidem, f. 25.
8
Vezi cazul Pactului de la Ciucea.
9
S.J.A.N. Arad, fond .cit., dos. 16/1925, f. 25.
10
Ibidem.
11
Erdely Hirlap, 17 mai 1925.
6
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comis”12. În articolul de fond al ziarului Erdely Hirlap din 27 mai 1925 se
scuză actul regentului Horthy cu privire la arestarea fostului ministru de
interne al Ungariei, susținându-se că „ungurimea de pretutindeni rămâne
devotată și srâns unită în jurul regentului lor care luptă pentru consolidarea
și propășirea poporului maghiar”13. Din frazele acestui articol „reiese în
mod sfidător atitudinea nepăsătoare și disprețuitoare pentru țara în care
trăesc, desconsiderând-o cu îndrăsneală de parcă ar edita foile lor în altă
țară”14.
Ziarele maghiare din străinătate(Pesti Hirlap din 28 mai 1925 și
Sozat din 29 mai 1925 de la Budapesta și Detroate Ujsag din 6 martie 1925,
respectiv Kanadai Magyar Ujsag din 17 martie 1925 din America),
exploatând declarațiile fruntașilor noștri politici și actele guvernului nostru,
cărora le dau o cu totul altă interpretare decât cea reală, „ne înjură în mod
trivial și promit revanșa exprimând și speranța pe care o da ca imediat
realizabilă că în curând graiul unguresc se va auzi din nou în Ardeal și
Banat, iar steagul unguresc va fâlfâi iarăși în Carpați”15. De altfel, într-o
„Notă de informațiuni”primită la Direcțiunea Poliției și Siguranței Generale,
se precizează că în capela Spitalului de Stat din Arad „s-ar afla un tablou
care reprezintă chestiuni naționale maghiare”16. Verificările făcute au
confirmat „că în adevăr este în altarul bisericii un tablou mare cam de 2 m
înălțime, care în loc să reprezinte un sfânt oarecare conform religiunii ,
reprezintă încoronarea unui rege maghiar, stând în genunchi un înger și îi
pune emblema maghiară în cap, iar înaintea lui este stema maghiară care
reprezintă următoarele: cele 4 râuri a(le) fostului stat maghiar, Dunărea,
Tisa, Drava și Sava care în prezent numai două sunt sub stăpânirea lor. Al
doilea cei trei munți principali:Tatra, Matra și Fatra, care în prezent sunt sub
stăpânirea Cehoslovaciei. Al treilea, teritoriul Ardealului, al patruleaCroato-Slavonia etc.”17. Și „deosebit se află tot pe tablou tricolorul
maghiar.Tot la fel și la Administrația Financiară în partea de către primărie
se află Coroana maghiară cu emblema maghiară, chiar și sigiliile maghiare
se folosesc pentru a ștampilări etc.”18.

12

SJAN Arad., fond. cit., dos.16/1925, f. 25v.
Ibidem, f. 26.
14
Ibidem.
15
Ibidem.
16
Idem, dos. 14/1925, f. 18.
17
Ibidem.
18
Ibidem.
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În ziarul „Aradi Kozlony” din 8 ianuarie 1929 a apărut un articol
tradus în limba română privitor la muncitorii străini care iau locul românilor
în fabricile din Arad, situația fiind aceeași și pentru funcționarii arădeni
români19. Revizuirea străinilor urma să revină Prefecturii județului, concret
subprefectului Augustin Lazăr, cu recomandarea „să nu jignească interesele
unor „întreprinderi”20. Prioritară la angajarea în producție era calificarea
„căci dacă unei întreprinderi îi convine mai mult un specialist, aceia
întreprindere nu poate fi obligată a angaja un alt specialist mai puțin
convenabil, numai de aceia că acesta din urmă este cetățean român”21. La 12
ianuarie 1929, Prin Dispoziția dată de prefectul județului Arad, subprefectul
dr. Augustin Lazăr face personal controlul la nivelul întreprinderilor
arădene. De la minister a venit la Arad, un ordin de natură confidențială,
care arată că în fabricile și întreprinderile din Arad lucrează foarte mulți
lucrători specialiști străini22. De asemenea s-au prezentat termenele de
rămânere în țară a refugiaților ruși, armeni și turci până la 1 iunie 192923.
Datele statistice privitoare la încadrarea în întreprinderile arădene din
Arad și din județul Arad a muncitorilor în funcție de etnie se prezenta în
felul următor în anul 1938:
Plasa Ineu
1. Comuna Moroda: proprietari de ateliere (5) - 4 români
1 maghiar
proprietari de prăvălii (3 )- 2 români
1 maghiar24
2. Comuna Iermata: patroni ateliere (4) 1 român
1 maghiar
1 german
1 alții25
3. Comuna Mocrea: patroni de ateliere (4) - 1 maghiar
1 german
2 alții
proprietari de prăvălii (2) - 1 maghiar
1 german26
19

Ibidem, dos. 13/1929, f. 45.
Ibidem.
21
Ibidem.
22
Ibidem, f. 46.
23
Ibidem, f. 48.
24
Idem, dos, 317/1938, f. 26.
25
Ibidem, f. 28.
20
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4. Comuna Ineu: patroni de ateliere (75) -

2 români
44 maghiari
5 germani
calfe și alte categorii de calificați (28)14 români
13 maghiari
1 german
muncitori necalificați-ucenici (28) - 13 români
12 maghiari
2 germani
1 evreu
patroane de ateliere (8) - 2 românce
5 maghiare
1 evreică
proprietari de prăvălii (38) 11 români
16 maghiari
3 germani
8 evrei
Calfe (19) 6 români
13 maghiari27
În total personalul din ateliere și prăvălii în cadrat în comuna Ineu
era de 205 persoane din care 69 români, 111 maghiari, 11 germani și 15
evrei28.
5. Comuna Gurba: proprietari de prăvălii (4) - 3 români
1 evreu29
6. Comuna Chereluș: proprietari de prăvălii (3) - 2 români
1 evreu30
Plasa Radna
1. Comuna Milova: patroni de ateliere (1) 1 german
Personal din întreprinderi industriale mic i(1) –
1 german
proprietari de prăvălii (3) 3 români
ucenici (3) - 3 români31
26

Ibidem, f. 30.
Ibidem, f. 32.
28
Ibidem.
29
Ibidem, f. 34.
30
Ibidem, f. 36.
31
Ibidem, f. 41.
27
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2.Comuna Conop: patroni de ateliere(7) -

2 români
2 maghiari
2 germani
1 alții
ucenici (1)1 român
proprietari de prăvălii (2) - 1 german
1 evreu32
3. Comuna Odvoș: patroni de ateliere(8)3 români
5 maghiari
personal din întreprinderi industriale mici (inclusiv patroni) (10) - 4 români
5 maghiari
1 german
proprietari de prăvălii (3) 1 român
2 evrei
vânzători calificaț i (2) 2 români33
4. Comuna Cladova: patroni de ateliere (2) - 2 români
proprietari de prăvălii (2) - 1 român
1 alții34
5. Comuna Miniș: patroni de ateliere(10) - 4 români
4 maghiari
2 germani
calfe (1) - 1 maghiar
ucenici (1)- 1 român
proprietari de prăvălii (4) - 3 români
1 alții
alte categorii de salariați (5) - 5 români35
6. Comuna Sâmbăteni: patroni de ateliere (10) - 9 români
1 german
ucenici (1) - 1 român
personal întreprinderi industriale mici (inclusiv patroni) (11) - 10 români
1 german
proprietari de prăvălii (5) 3 români
2 evrei
personal ateliere și prăvălii (17) - 14 români
1 german
32

Ibidem, f. 42.
Ibidem, f. 43.
34
Ibidem, f. 44.
35
Ibidem, f. 45.
33
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2 evrei36
În total, în comuna Sâmbăteni lucrau în ateliere și prăvălii 17
persoane, din care 14 români, 1 german și 2 evrei37.
Plasa Săvârșin
1. Comuna Petriș: personal din întreprinderi industriale mici (12) –
11 români
1 german
ucenici (1) - 1 german
personal din ateliere și prăvălii (23) - 20 români
2 germani
1 evreu38
2. Comuna Monoroștia: personal din ateliere și prăvălii (2) –
2 maghiari39
3. Comuna Bârzava: calfe și alți lucrători calificați (13)- 8 români
1 maghiar
4 germani
lucrătoare necalificate(2)- 2 maghiare
personal din întreprinderi industriale mici (inclusiv patroni) (17)10 români
3 maghiari
4 germani
proprietari de prăvălii (6) 5 români
1 german
vânzători calificați (1) - 1 român
ucenici (1) - 1 român40
4. Căpruța: patroni (6) - 6 români
personal întreprinderi industriale mici (inclusiv patroni) (6)- 6 români
proprietari de prăvălii (11) - 9 români
2 evrei
alte categorii de salariați (1) 1 român41
5.Comuna Săvârșin: patroni de ateliere (17) - 9 români
6 maghiari
36

Ibidem, f. 60.
Ibidem.
38
Ibidem, f. 40.
39
Ibidem, f. 46.
40
Ibidem, f. 47.
41
Ibidem, f. 48.
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2 germani
calfe și alți lucrători calificați (5)- 5 maghiari
muncitori necalificaț i(154)- 150 români
4 maghiari
ucenici (2) - 1 maghiar
1 german
lucrătoare necalificate (24) - 20 românce
1 germană
personal întreprinderi industriale mici (inclusiv patroni) (106) - 100 români
4 maghiari
2 germani
proprietari de prăvălii (17) - 5 români
4 maghiari
8 alții
vânzători calificați (2) - 2 maghiari
alte categorii de salariați (23) - 15 români
6 maghiari
2 germani
ucenici (2) - 2 maghiar
În total, în comuna Săvârșin , reședința plasei, erau încadrate 352 de
persoane în ateliere și prăvălii, din care 299 români, 38 maghiari, 7 germani
și 8 alții42.
Plasa Aradul Nou
1.Aradul Nou: patroni de ateliere (130) -

3 români
12 maghiari
115 germani
calfe și alți lucrători calificați (115) - 7 români
5 maghiari
103 germani
ucenici (42) 5 români
3 maghiari
34 germani
patroane de ateliere (8) 1 româncă
1 maghiară
6 germane
lucrătoare calificate (1) - 1 germană

42

Ibidem.
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ucenice (2) - 2 germane
personal din întreprinderi industriale mici (inclusiv patoni) (298)16 români
21 maghiari
261 germani
proprietari de prăvălii (55) - 2 români
53 germani
vânzători calificați (26) 6 români
2 maghiari
18 germani
ucenici (16) 4 români
12 germani
alte categorii de salariați (11) - 3 maghiari
11 germani43
În total în Aradul Nou lucrau în ateliere și prăvălii 406 persoane,
dintre care 26 români, 28 maghiari și 352 germani44.
2. Comuna Cruceni: patroni de ateliere (13) - 13 germani
proprietari de prăvălii (40) - 4 germani45
3 .Comuna Engelsbrunn: patroni de ateliere (9) - 9 germani
calfe și alți lucrători calificați (1) –
1 german
muncitori necalificați 920- 2 germani
personal din întreprinderi industriale mici (inclusiv patroni) (12)12 germani
proprietari de prăvălii (15) - 15 germani46,
în total, 27 de angajați, toți de etnie germană47
4. Comuna Guttenbrunn: patroni de ateliere (106) 1 român
105 germani
calfe și alți lucrători salariați (30) –
1 român
29 germani
muncitori necalificați (1) - 1 german
43
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ucenici (27)-

5 români
1 maghiar
21 germani
patroane de ateliere (1) 1 germană
lucrătoare necalificate (11) 1 româncă
10 germane
personal din întreprinderi industriale mici (inclusiv patroni) (176)- 8 români
1 maghiar
167 germani
proprietari de prăvălii (12) - 12 germani
ucenic i(2) - 2 germani48
Totalul personalului angajat în ateliere și prăvălii se ridica la 190 de
persoane, din care 8 români, 1 maghiar și 181 germani49.
5. Comuna Livada: patroni de ateliere (11) - 11 germani
calfe (2) - 2 germani
ucenici (2) - 2 germani
proprietari de prăvălii (3) - 3 germani
În total, erau 18 angajați în ateliere și prăvălii în comuna
Livada50.
6.Comuna Mândruloc: patroni de ateliere (7) - 5 români
2 maghiari
calfe (1) - 1 român
ucenici (2) - 2 români
personal din întreprinderi industriale mici (inclusiv patroni) (10)- 8 români
2 maghiari
proprietaei de prăvălii (7) - 2 români
1 german
4 evrei51
În total, în comuna Mândruloc lucrau în ateliere și prăvălii 17
persoane, din care 10 români, 2 maghiari, 1 german și 4 evrei52.
7. Comuna Sânleani: patroni de ateliere( 3) - 2 maghiari
1 german
calfe (1)- 1 german
ucenici (1)- 1 maghiar
48
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personal din întreprinderi industriale mici (inclusiv
patroni) (5)3 maghiari
2 germani53
8. Comuna Sânnicolaul Mic: proprietari de ateliere (6) - 2 români
4 germani
calfe (5) 1 român
4 germani
ucenici (1) 1 german
patroane de atelier (1) 1 germană
ucenice (2) 2 românce
personal din întreprinderi industriale mici (inclusiv patroni) (15) - 5 români
10 germani
proprietari de prăvălii (11) 4 români
7 germani54,
În total 26 de angajați, din care 9 români și 17 germani55.
9. Comuna Șag: patroni de ateliere (20) - 20 germani
calfe și alți lucrători calificați (7) - 7 germani
ucenici (20) - 20 germani
personal din întreprinderi industriale mici (inclusiv patroni) (47) - 7 germani
proprietari de prăvălii (12) - 12 germani56
În total în comuna Șag erau încadrate în ateliere și prăvălii 59 de persoane,
toate de etnie germană57.
10.Comuna Schondorf: patroni de ateliere (34) - 34 germani
calfe (2) - 2 germani
ucenici (8) - 1 român
7 germani
proprietari de prăvălii (9) - 9 germani
ucenici (2) - 2 germani
personal din ateliere și prăvălii (55) - 1 român
54 germani58
11. Comuna Traunau: patroni de ateliere (29) - 29 germani
calfe (1) - 1 german
53
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ucenici (5) - 5 germani
proprietari de prăvălii (3) - 3 germani
vânzători calificați (1) - 1 german
ucenici (1) - 1 german59,
În total 40 de persoane încadrate în ateliere și prăvălii, din care 1 maghiar și
39 germani60.
12. Comuna Wiesenhaid: patroni de ateliere (1) - 1 german
proprietari prăvălii (3) - 3 germani
alte categorii de salariați (1) - 1 german61
13. Comuna Zădârlac: patroni de ateliere (30) - 1 român
29 germani
calfe (15) 15 germani
ucenici (7) 7 germani
proprietari de prăvălii (9) - 9 germani62,
În total, 61 de persoane încadrate în ateliere și prăvălii, din care 1 român și
60 germani63.
Plasa Curtici
1. Comuna Curtici: patroni de ateliere (40) -

19 români
12 maghiari
5 germani
4 evrei
calfe și alți lucrători calificați (16) - 8 români
6 maghiari
1 german
1 alții
ucenici (28) 17 români
4 maghiari
7 germani
patroane de ateliere (1) 1 româncă
lucrătoare necalificate (1) 1 român

personal din întreprinderi industriale mici (inclusiv patroni) (86) –
59
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46 români
22 maghiari
13 germani
4 evrei
1 alții
proprietari de prăvălii (33) - 22 români
4 maghiari
2 germani
5 evrei
vânzători calificați (2) 1 român
1 maghiar
alte categorii de salariați (3) - 3 maghiari
ucenici (1) 1 german64,
În total 125 de angajați ca personal în ateliere și prăvălii, din care 69 români,
30 maghiari, 16 germani, 9 evrei și 1 alții65.
2. Comuna Dorobanți: proprietari de prăvălii (8) - 3 maghiari
1 german
4 evrei66
Așadar, în județul Arad, în anul 1938, situația angajaților din
ateliere, prăvălii și cooperative de consum, în funcție de apartenența etnică
se prezenta în felul următor:
1. Patroni de ateliere – 2089, din care:
627 români
582 maghiari
809 germani
30 evrei
41 alții67
2. Calfe și alți lucrători calificați – 74, din care: 206 români
249 maghiari
280 germani
4 evrei
8 alții68
3. Muncitori necalificați – 298, din care:
209 români
59 maghiari
29 germani
64
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1 evreu69
4. Ucenici – 866, din care:
415 români
168 maghiari
270 germani
1 evreu
12 alții70
Total bărbați - 4000, din care:
1457 români
1388 germani
1058 maghiari
36 evrei
61 alții71
5. Patroane de ateliere – 64, din care:
14 românce
26 maghiare
19 germane
3 evreice
2 alții72
6. Lucrătoare calificate – 11, din care:
1 româncă
7 maghiare
3 germane73
7. Lucrătoare necalificate – 43, din care:
25 românce
8 maghiare
10 germane74
8. Total femei angajate – 148, din care:
52 românce
50 maghiare
40 germane
3 evreice
3 alții75
În înreprinderile industriale mici, incluzând și patronii, erau angajate
4148 persoane, din care:
1509 români
1108 maghiari
1428 germani
69
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39 evrei
64 alții76
Un număr de 955 persoane erau proprietari de prăvălii, din care:
342 români
171 maghiari
236 germani
163 evrei
43 alții77
Vânzători calificați - 185, din care:
54 români
55 maghiari
42 germani
18 evrei
16 alții78
În județul Arad erau și alte categorii de salariați – 161, din care : 56 români
59 maghiari
22 germani
12 evrei
12 alții79
și de asemenea un număr de 141 ucenici, din care: 53 români
25 maghiari
46 germani
1 evreu
16 alții80
Analizând aceste date statistice, rezultă că în județul Arad numărul
salariaților din ateliere și prăvălii se ridica la 5590 de persoane, din care:
2014 români
1418 maghiari
1774 germani
233 evrei
151 alții81
În întreprinderile industriale mari-uzine, fabrici - situația salariaților
la 15 noiembrie 1938 se prezenta astfel:
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Personal aparținând conducerii administrative (25), din care: 3
români, 5 maghiari, 3 germani, 13 evrei (1 femeie) și 1 alții 82.Un număr de
63 de salariați reprezentau personalul administrativ inferior, din care 26
români, 14 maghiari 11 germani, 12 evrei83. Personalul tehnic superior avea
un efectiv de 21 angajați, din care 11 români, 8 germani și 2 evrei84, iar
angajații tehnici inferiori și muncitorii calificați erau în număr de 241, din
care 109 români, 65 maghiari, 40 germani, 5 evrei și 22 alții85. Numărul
muncitorilor necalificați din întreprinderile industriale arădene era de 1044,
din care768 români, 183 maghiari, 41 germani, 1 evreu și 51 alții 86, iar al
ucenicilorera de 22, din care 8 români, 2 maghiari și 12 alții87.
După război își face tot mai simțită prezența iredentismul maghiar.
Se accentuează propaganda pentru revizuirea tratatelor de pace. „În Ungaria
se vorbește că pe ziua de 1 ianuarie 1933, românii trebuie să se retragă, iar
ungurii vor ocupa ardealul”88. Propaganda ungurilor se baza și pe faptul că
„au făcut o cerere la Liga națiunilor și că au fost asigurați că o comisie
internațională va veni în România să cerceteze prin comune și acolo unde
vor fi de la 15% în sus unguri acele comune vor fi cedate Ungariei”89.
Într-o adresă a Biroului Poliției de Siguranță către Comisariatul de
Poliție de frontieră Nădlac, se face precizează că „Autoritățile ungare
eliberează de multe ori pașapoarte de complezență ungurilor ce posedă
indigenatul la noi, pașapoarte cari nu mai pot fi prelungite de Legația ungară
din București”90.Mai mult, există bănuiala că „acele autorități fac susarătata
corectură pe pașapoarte, după obținerea vizei consulare”91. Se face
recomandarea ca, în caz de constatare a unor „corecturi sau ștersături” ale
cuvintelor„naționalitatea maghiară”, corectură acoperită cu sigiliul
autorității care le-a eliberat, „ca și orice indiciu din care ar reieși că
posesorul pașaportului nu ar avea cetățenia bine stabilită”, „veți refuza
categoric intrarea, chiar dacă posedă viza consulară română, raportându-se
pentru fiecare caz în parte”92.
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Prin adresa Chesturii către Biroul Poliției de Siguranță Arad, se
solicită comisariatelor și detașamentelor de poliție Curtici, Nădlac,
Grăniceri, Pecica, Turnu să nu mai permită „intrarea în țară nici chiar cu
viză consulară română în regulă supusei americane Feiga Sender originară
din comuna Cedineți, județul Hotin, deoarece ea a activat în organizația
comunistă descoperită în acel târg în anul 1930, și când a dispărut din țară
plecând în America, unde s-a naturalizat”93.
Într-un raport al Chesturii Poliției Municipiului Arad din 20 ianuarie
1933, se face remarca, privitor la iredentismul maghiar, că „ungurii sunt
puțini și cei cari sunt, de la cei bătrâni până la cei mai tineri, sunt țoviniști,
explicația se găsește în faptul că ei sunt minoritari cari au câștigat și au avut
diferite favoruri în vechea Ungarie”94.„Propaganda iredentistă se face reflex
prin elementul ce a trăit o epocă de bine în vechea Ungarie și cari în
judecata limitată nu poate concepe un salt la starea de lucruri de astîzi și-o
comparație obiectivă dela noi la unguri în timpul de azi”95. Treptat, cu
trecerea timpului, propaganda iredentistă pentru revizuirea tratatelor de pace
se reduce„totuși se zice că se vorbește în Ungaria că România cu Ungaria se
vor uni așa cum a fost mai înainte Ungaria cu Austria sub domnia
M.S.Regelui Carol II”96.Erau luate măsuri de către autoritățile și serviciile
locale pentru a obstacula propaganda curentelor extremiste ,Astfel, în
conformitate cu Ordinul nr.4819/1934 al Inspectoratului Regional de Poliție
Timișoara,„ și ca urmare a comunicărilor anterioare, referitoare la
mijloacele clandestine rde trecere frauduloasă a comuniștilor prin sectorul
Dvs., vă semnalăm pe avocatul LUCREȚIU PĂTRĂȘCANU zis ANDREI
MOLDOVEANU, originar din București, cunoscut comunist, care în
prezent se află în Moscova și se va înapoia în țară la 1 Maiu 1934”97. Mai
mul, „în caz de prezentare să fie amănunțit percheziționat, arestat și înaintat
Direcțiunei, la ordinul Nr.24369 din 23 Martie 1934”98.
Izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial a influențat, așa cum
era de așteptat, starea de spirit a populației, mai ales în mediul rural. Ungurii
și șvabii „nu sunt de încredere și continuă să constituie un pericol permanent
pentru Statul Român”99. Șvabii „spun că Banatul va deveni autonom, iar
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românii vor fi colonizați în Transnistria; ungurii continuă a spune că întreg
ardealul va fi înglobat în curând la Ungaria”100 . Șvabii „au tendința de a
conduce ei totul și se consideră stat în stat” și „continuă să poarte uniforme,
sustrag corespondența de la cenzură, fîcând serviciu de poștă prin curieri
proprii, se sustrag de la rewchiziții și chiar de la mobolizare” 101. Ungurii
„care fac parte din armată, fug în Ungaria trecând fraudulos frontiera când
primesc ordine de concentrare sau mobilizare”102. Tineretul șvab „a
abandonat biserica și a început o campanie de prigoană împotriva peoților,
atacându-i chiar pe timpul nopții în locuințele lor.S-a(u) îndepărtat din școli
și case particulare icoanele sfinte, înlocuite cu portretul cancelarului
Hitler.Rugăciunile în școlile șvăbești sunt înlocuite cu marșul naționalsocialist”103.
Urmând legislația de „românizare„ a economiei,măsurile luate în
anii regimului Antonescu(1940-1944) au exclus evreii din toate domeniile
de activitate, dar cu precădere din viața economică. Excluderea din rândul
funcționarilor publici, armată, școli publice, etc., a fost urmată de
exproprierea imobilelor și folosirea evreilor la munca de folos obștesc.Legea
pentru reglementarea situației evreilor., prin care
conducătorii
întreprindrilor evreiești sun scoși din funcțiile de administratori-delegați, a
produs „oarecare slăbire a bunului mers al industriilor respectice, acești foști
administratori- delegați căutând să saboteze noua conducere românească,
care este nevoită să depună o muncă forte pentru a nu produce o stagnare în
mersul întreprinderilor”104. Funcționarii particulari români sunt „foarte
nemulțumiți și așteaptă ca nu numai administratorii-delegați evrei să fie
schimbați, dar și conducătorii de secții, care au o influență și contact direct
cu personalul românesc”105. Prin eliminarea avocațilorevrei din barouri, „s-a
produs o mulțumire în rândul tinerilor avocați români”106. Avocații evrei
manifestă nemulțumire, „dar au reușit o avere însemnată pentru a nu-și face
probleme de existență”107
Atrocitățile autoritățior horthiste asupra populației românești din
teritoriile cedate prin arbitrajul de la Viena din august 1940, au produs, așa
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cum era firesc, o „ură și mai pronunțată față de națiunea maghiară, cu toate
acestea însă se abțin dela orice manifestațiuni sau răsbunări, căutând a
menține ordinea și liniștea internă a țării, purtându-se cu loialitate exemplară
față de minoritatea maghiară”108. Populația maghiară în număr destul de
mare solicită plecarea în mod definitiv din România în Ungaria, indicând
diferite interese personale și familiare”109. Odată plecați în Ungaria, ungurii
„inventează diferite minciuni.tratamen prost în românia, lipsa locurilor de
muncă, obstacole ouse de autoritățile românești în a-și câștiga pâinea de
toate zilele, trâmbițate prin radio și pe toate căile posibile în fața opiniei
mondiale”110, „ca și atrocitățile întrebuințate de autoritățile românești
cxontra ungurilor rămași pe teritoriul românesc, ca apoi la rândul lor să
procedeze, după cum spun ei, la represalii contra populației românești de
acolo, aceasta ca un răspuns pentru tratamentul la care este supus(ă)
minoritatea maghiară dela noi din țară”111.
Printr-o adresă a Ministerului Afacerilor Interne din 25 martie 1941,
Prefectura județului Arad este informată că din ordinul generalului Ion
Antonescu „urmează ca în toată țara, în Capitală și în toate centrele urbane
și rurale, evreilor să li se fixeze anumite cartiere unde să fie obligați a
locui”112. Stabilirea cartierului la Arad, urma să se stabilească în urma unei
consfătuiri organizate la Prefectura județului la 26 martie 1941 113. Cei
aproximativ 7.000 de evrei urmau să locuiască într-un „cartier evreiesc”
care cuprindea „toate instituțiunile mai de seamă ale evreimei localnice și
aici locuiește în masă mai compactă populațiunea evreiască a orașului”114.
Românii care locuiau în acest cartier „desemnat a deveni evreesc, să fie
obligați a se muta în oraș, dându-li-se în schimb locuințe sau imobile
corespunzătoare”115. Acest cartier urma să beneficieze de „puncte obligate
de eșiri, cari ar permite controlul mișcării populațiunei evreești în afara
cartierului”116.
Pe teritoriul județului Arad „populațiunea evreiască este răspândită
în 33 localități cu un total de 1862 persoane”117. „Deși până în prezent, nu s108
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au dovedit în rândurile lor acțiuni dăunătoare ordinei și siguranței Statului,
totuși datorită faptului că evreii sunt pretabili acțiunilor comuniste și de
spionaj și prezintă un pericol permanent mai cu seamă în ce privește
siguranța de stat”, Prefectura județului Arad propunea impunerea măsurilor
„cuvenite pentru ca efectul Decretului-Lege Nr.842, pentru trecerea
proprietăților urbane evreești în patrimoniul Statului să li se aplice și
evreilor locuitori ai comunelor rurale”118. Evreii din satele/comunele
județului Arad urma a se muta obligatoriu în oraș „unde ar fi plasați în
cartierul desemnat pentru evreii orășeni”, bunurilor lor urmând a trece în
patrimoniul statului, care le putea folosi ca edificii pentru sediile primăriilor,
dispensare, școli119. În acest scop, Legiunea de Jandarmi Arad a elaborat un
studiu privind plasarea populației evreiești în cartierele anume destinate. Din
acest studiu rezultă că evreii din județul Arad sunt masați în număr mai
mare în comunele: Buteni, Chișineu Criș, Curtici, Gurahonț, Ineu, Nădlac,
Pâncota, Pecica, Rovine, Săvârșin, Sebiș și Zerind120.
Pentru plasarea lor într-un anumit cartier al Aradului se propune:
1. Constituirea unei comisii alcătuite din pretorul plășii, primarul
comunei respective și șeful secției de jandarmi care urma să studieze la fața
locului posibilitatea „așezării lor în 1-2 străzi periferice ocupate de populație
creștină
2. Evitarea creerii de nemulțumiri în rândurile românilor în urma
așezării evreilor în imobilele acestora, urmând ca „creștinul să ocupe un
imobil de aceiaș valoare și aceiaș posibilitate de așezare gospodărească”121
3. Interzicerea prin „sancțiiuni legale” a țnțelegerilor între părți,
„pentru a nu se da loc la negocieri în dauna scopului ce se urmărește”122
Studiul urma să fie validat la fața locului de către o comisie
superioară instituită la reședința județului, alcătuită din: un delegat al
Prefecturii, un delegat al Serviciului tehnic și un delegat al Tribunalui.
Punerea în executare a ordinului urma să se facă numai după ce această
comisie va constata „că studiul este bine întocmit”123. Dar, prin adresa
Prefecturii județului Arad către Biroul Populației de pe lângă Chestura
Poliției din 2 aprilie 1942, se precizează că se amână aplicarea ordinului
nostru Nr.1166 din 14 iunie 1942 privitor la restricțiunea aplicată evreilor în
118

Ibidem.
Ibidem.
120
Ibidem, f. 7.
121
Ibidem.
122
Ibidem.
123
Ibidem.
119

514

ce privește mutarea lor dintr-o locuință într-alta pe raza Municipiului Arad,
în lipsa unui cartier destinat evreilor aprobat de guvern și a măsurilor de a se
putea organiza acel cartier, urmând ca până la sosirea unor atari dispozițiuni,
evreii să se poată muta fără această restricțiune”124.
La 23 ianuarie 1942, „pentru a descongestiona centrul orașului Arad
de evrei și a-i putea supraveghea mai ușor”125, s-a dispus la Biroul
Populației Arad prin Ordinul Nr.1166 din 1942 ca evreii să nu fie înscriși la
acel birou, fără autorizația Prefecturii, urmând ca prin „măsuri
administrative să se asigure mutarea evreilor, astfel cum s-a propus
Ministerului prin Raportul Nr.506 din 2 aprilie 1941”126.Toate schimbările
de domiciliu aprobate pentru evrei, urmau să fie comunicate direct „atât
Cercului de Recrutare de unde pleacă, cât și Cercului pe raza căruia se
stabilesc”127.Dar propunere comisiei formată în scopul fixării „cartierului
evreiesc”din Arad nu a fost validată de către Minister niciodată.
Analiza structurii demografice a populației municipiului/județului
Arad, ne ajută să înțelegem, raportul existent între diferitele etnii și în
primul rând între românii majoritari și etnicii minoritari. La granița de Vest
a țării, statul român administra o populație diversă din punct de vedere etnic
și confesional, unde româniierau în general majoritari. La nivelul orașului
Arad și a unor localități din mediul rural, numărul românilor era sensibil
egal sau depășit de cel al etniilor minoritare. Aici autoritățile românești erau
obligate să depună un efort considerabil pentru a integra noii cetățeni în
structurile statului român, în concordanâă cu legile țării.
Confesiunile diferitelor minorități au avut un aport considerabil la
dezvoltarea unei noi societăți arădene. Mulți dintre reprezentanții
minorităților etnice și confesionale au înțeles să colaboreze cu autoritățile și
cu biserica românească, lăsând deoparte interesele proprii. Prin școală,
biserică și cultură, comunitățile reprezentând minoritățile etnice din
orașul/județul Arad, au încercat să păstreze nealterată moștenirea culturală
dobândită deja, dar și să-și afirme identitatea națională. Biserica, școala,
presa, asociațiile culturale, au fost canalele prin care propaganda și ideologia
de import, din Ungaria, respectiv Germania, a fost răspândită în rândurile
populației consanguine. Din păcate, nu puține au fost cazurile semnalate,
atât în presă, cât și de către autorități, în care etnicii minoritari au preferat să
124

Ibidem, f. 14.
Ibidem, f. 17.
126
Ibidem.
127
Ibidem, f. 20.
125
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„închidă” cultura proprie în interiorul comunității, accesul publicului larg
fiind restrâns datorită diferențelor lingvistice și culturale.
Liderii de opinie maghiari, au aplicat tactica pasivismului politic în
relațiile cu statul român, colaborând în schimb cu Ungaria revizionistă.
Pasivismul a fost înlocuit cu tendințele iredentiste promovate prin
intermediul partidelor, școlilor, bisericii, presei minoritare și publicațiilor
tipărite în afara granițelor statului român. Evreii, deși puternic atașați
culturii maghiare, și-au constituit propriul partid, sionismul militând nu
pentru ruptura de statul român, ci pentru emigrarea în Palestina. Printre
locuitorii de origine evreiască din Arad, sionismul s-a răspândit după 1920.
În general însă, între români ca majoritate etnico-religioasă și
comunitățile minoritare din orașul/județul Arad, au existat raporturi de
înțelegere, toleranță și încredere, care se regăsesc în întreg intervalul de timp
pus în discuție, atât în plan economic și social, cât și în plan spiritual și
cultural, Aradul- oraș și județ, fiind în acest sens un model de concordie și
toleranță etnico-religioasă în perioada interbelică, precum și în anii celui deal Doilea Război Mondial.
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Documente despre starea de spirit a populaţiei din raza
Posturilor de Jandarmi Păuliş şi Săvârşin, judeţul Arad
(1940)
Laurențiu-Ștefan Szemkovics,
Arhivele Istorice Centrale București
Résumé
Dans l'article Documents concernant l'état d'esprit de la population
du rayon des Postes des gendarmes Păuliș et Săvârșin, le département Arad
(1940), l'auteur présente deux documents qui proviennent des Archives
nationales historiques centrales de Bucarest, du fond „Corps des inspecteurs
régionals des gendarmes”, émis, pendant de l'année 1940, par les Postes des
gendarmes Păuliș et Săvârșin, de la Légion gendarmes Arad, signés par les
adjutants Stănaia Constantin și Pistol Nicolae, les chefs des Postes
mentionnés auparavant.
Mots-clés: Arad, Archives nationales, Bucarest, Corps des inspecteurs,
documents, gendarmes, légion, Păuliș, Pistol Nicolae, poste, Săvârșin,
Stănaia Constantin.
La Arhivele Naționale Istorice Centrale din București, în fondul
„Inspectoratele Regionale de Jandarmi”, se află un dosar, din care redăm,
mai jos, două note informative1 emise, în 8 și în 12 februarie 1940, de
Posturile de Jandarmi Păuliș și Săvârșin, semnate de plutonierii Stănaia
Constantin și Pistol Nicolae, șefii posturilor amintite mai sus, raportate
Legiunii Jandarmi Arad, Secției Jandarmi Radna, referitoare la: armamentul
cu care este înzestrată țara (I); armata maghiară (II); armată (I); bande
teroriste (II); Bornemisa Karol, de origine etnică ungur și cetățean român
din comuna Miniș (II); Budapesta (II); comunele Miniș (II) și Săvârșin (I);
iredenta maghiară (II); încunoștințarea populației prin bătaie de tobă (I);
jandarmii plutonieri Pistol Nicolae (I) și Stănaia Constantin (II); jurnale (I);
Legiunea Jandarmi Arad (I, II); mașina de propagandă cinematografică (I);
Arhivele Naționale Istorice Centrale, Inspectoratele Regionale de Jandarmi –
Inspectoratul Regional de Jandarmi Timișoara, dosar nr. 496, f. 10-11.

1
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Ministerul Propagandei (I); minoritari unguri (I); mobilier (II); pașaport (II);
populația românească (I); porturi și jocuri din diferite ținuturi (I); Prefectura
județului Arad (II); Primăria comunei Miniș (II); propaganda
cinematografică a Ministerului Propagandei (I); România (II); Secția
Jandarmi Radna (I, II); serbări militare (I); starea de spirit a populației (I);
șefii Posturilor de Jandarmi Păuliș (II) și Săvârșin (I); titlul de baroneasă
(II); titluri de conți și baroni (II); Ungaria (II); vederi din țară (I).
Cele două documente sunt validate cu două sigilii rotunde,
imprimate cu tuș negru și mov. Ele sunt însoțite, în exergă, de legendele: 1)
* ROMÂNIA * POSTUL JANDARMI PĂULIȘ (II); 2) * Compania
Jandarmi Arad * Postul Săvârșin (I).
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Sigiliile au în embleme stema mică a României de la 1921 care,
împreună cu stema mare, din același an, se regăsesc reproduse color la
Arhivele Naționale Istorice Centrale2.

2

Idem, Comisia Consultativă Heraldică, dosar nr. 3.
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Redăm mai jos stema României de la 1921, așa cum a fost descrisă
în legea de la acea vreme3.
Legea pentru fixarea stemei Regatului României, întregit cu ţările surori unite, publicată
în Monitorul Oficial nr. 92 din 29 iulie 1921, p. 3569-3573.; vezi şi Constantin Moisil,
3
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Art. I. – Stema Regatului României, întregit cu ţările surori unite, se
compune din trei scuturi puse unul peste altul: scutul mare, scutul mediu şi
scutul mic (peste totul).
I.
Scutul mare: pe albastru, o acuilă de aur cu ciocul şi ghearele
roşii, cu coroana regală de aur pe cap, ţinând în cioc o cruce pedată (pattée)
de aur, ascuţită la extremitatea inferioară, în gheara dreaptă o spadă, în
gheara stângă un sceptru de aur cu vârful în formă de crin, - acuila
României, armele Regalităţii române.
II.
Pe pieptul acuilei, scutul mediu, incuartat (ecartelé), cu
insiţiune4 între cartierele de jos (enté en pointe), cuprinzând armele ţărilor
surori unite:
1.
Sus în dreapta, armele vechiului Principat al ŢăriiRomâneşti: pe albastru, o acuilă de aur cu ciocul şi ghearele roşii, ţinând în
cioc o cruce pedată de aur, însoţită de un soare de aur la dreapta, de o lunănouă de aur la stânga.
2.
Sus în stânga, armele vechiului Principat al Moldovei (cu
Basarabia şi Bucovina): pe roşu, un cap de bour negru cu gura închisă,
însoţit de o stea de aur (cu cinci raze) între coarne, de o roză de aur (cu cinci
foi) la dreapta, de o semilună de aur la stânga.
3.
Jos la dreapta, armele Banatului cu vechiul Banat românesc
al Severinului (fixate acum): pe roşu, peste valuri naturale, un pod de aur cu

Originea şi evoluţia ei istorică şi heraldică, Bucureşti, 1931 (extras din „Boabe de grâu”,
II, 1931, nr. 2), p. 20-21; idem, Stema României, în Enciclopedia României, vol. I, 1938, p.
70-71; Dan Cernovodeanu, Ştiinţa şi arta heraldică în România, Edit. Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1977, p. 162-163; idem, Evoluţia armeriilor Ţărilor Române de
la apariţia lor şi până în zilele noastre (sec. XIII-XX), traducere din limba franceză Livia
Sîrbu, Muzeul Brăilei, Editura Istros, Brăila, 2005, p. 413-416; Maria Dogaru, Colecţiile de
matrice sigilare ale Arhivelor Statului, Bucureşti, 1984, p. 46-47; eadem, Stemele României
moderne. De la Cuza la Marea Unire, în „Magazin Istoric”, serie nouă, anul XXVII, 1993,
nr. 1 (310), p. 3-5; eadem, Arta şi ştiinţa blazonului. Album, Bucureşti, 1994, p. 38, poziţia
45; eadem, Din heraldica României. Album, JIF, 1994, p. 88, 95; eadem, Tipare sigilare
provenind de la suveranii României 1866-1947, Edit. Bibliteca Centrală Pedagogică,
Bucureşti, 2000, p. 14; Cristache Gheorghe, Maria Dogaru, Simbolurile naţionale ale
României, Editura Sylvi, Bucureşti, 2003, p. 130-131; Laurențiu-Ștefan Szemkovics,
Matrice sigilare aparținând Ministerului de Interne și unor structuri polițienești (18311931), Editura Ministerului Administrației și Internelor, 2012, p. 39-41.
4
Claude Wenzler, Le guide de l’héraldique. Histoire, analyse et lecture des blasons,
Éditions Ouest-France, Édilarge SA, Rennes, 2002, p. 118.
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două deschideri boltite5, construit din piatră cioplită (podul lui Traian), din
care iese un leu de aur.
4.
Jos la stânga, armele vechiului Mare-Principat al
Transilvaniei (cu părţile Crişanei şi Maramureşului): albastru şi aur, împărţit
prin o fâşie îngustă roşie, din care iese o acuilă neagră cu ciocul de aur,
însoţită de un soare de aur la dreapta, de o semilună de argint la stânga; jos,
şapte turnuri roşii, câte patru şi trei, cu câte două rânduri de crenele (sus trei,
jos patru) şi câte două ferestre, cu porţile închise.
5.
În insiţiune (enté), armele Dobrogei: pe albastru, doi delfini
de aur afrontaţi, cu cozile ridicate în sus.
III.
Peste totul, scutul mic, incuartat de argint şi negru, armele
Casei domnitoare de Hohenzollern.
Pe scutul mare, coroana de oţel a României6.
Scutul e ţinut de doi lei de aur, stând pe arabescuri de aur.
Colanul ordinului „Regele Carol I”.
Pe eşarpă albastră cu marginile de aur, de forma cordonului
ordinului, deviza Casei domnitoare de Hohenzollern, în litere latine de aur:
„Nihil sine Deo”.
Pavilionul de purpură, cu marginile de aur, căptuşit cu ermelin,
timbrat cu o coroană regală de aur ornată cu nestemate.
Art. II. – Stema va fi întrebuinţată în trei forme: 1-a, stema cea
mare, cum e descrisă mai sus; a 2-a, stema cea medie, fără pavilion; a 3-a,
stema cea mică, compusă din cele trei scuturi cu coroana de oţel.
Stema cea mare se va întrebuinţa în actele Statului emanate de la
Rege şi în actele oficiale internaţionale, cum şi din Înalt ordin al Regelui în
cazuri speciale; stema cea medie, de armată şi autorităţile Statului; stema
cea mică, pe sigile şi ştampile oficiale. Pentru alte cazuri se va prevedea în
legile şi regulamentele speciale.
Art. III. – Se înfiinţează pe lângă ministerul de interne o comisie
consultativă heraldică care va examina cererile de a se întrebuinţa stema în
alte cazuri decât acelea prevăzute la Art. II şi va lua măsuri pentru ca actele
administrative în legătură cu stemele să se facă în conformitate cu regulile
heraldice.
Un regulament special va stabili organizarea comisiunii.
Dicționar de istorie a României, de Dan Stoica, Vasile Mărculeț, Vasile Valentin,
Valentina Bilcea, coordonator: Stan Stoica, cuvânt înainte: Acad. Dinu C. Giurescu, Editura
Meronia, 2007, p. 348.
6
Constantin Moisil, Însemnele regalităţii române, în Enciclopedia României, vol. I, 1938,
p. 83.
5
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Art. IV. – Art. 1 până la 5 inclusiv din legea pentru modificarea
armelor ţării, sancţionată cu înaltul decret regal No. 498 din 1872, se abrogă.
Această lege s-a votat în Senat în şedinţa de la 18 iulie 1921 şi sadoptat cu unanimitate de una sută unu voturi. …
Această lege s-a votat de Adunarea deputaţilor în şedinţa de la 20
iulie 1921 şi s-a adoptat cu unanimitate de una sută şapte voturi. …
Promulgăm această lege şi ordonăm ca ea să fie învestită cu sigiliul
Statului şi publicată în Monitorul Oficial.
Dat în Bucureşti, la 23 Iulie 1921.
FERDINAND7
(L. S. St.)
Ministru de justiţie,
Ministru de interne,
M. Antonescu.
C. Argetoianu.
Notele informative sunt precedate de rezumatul (I) sau de problema
(II) la care fac referire.
În prezentarea de față am recurs la întregirea abrevierilor unor
cuvinte, forma lor din acte fiind redată în notele de subsol, iar indexarea a
fost făcută la nr. de document.
I.
Legiunea Jandarmi Arad
Postul Jandarmi Săvârșin
NOTA INFORMATIVĂ
№ 7 din 12 februarie 1940
STAREA DE SPIRIT A POPULAȚIEI. La propaganda
cinematografică a Ministerului8 Propagandei din 11-II-1940 nu a luat parte
niciun minoritar.
Am onoare a raporta că în seara zilei de 11 februarie9 1940 a sosit în
comuna Săvârșin, din partea Ministerului10 Propagandei, mașina de
propagandă cinematografică, care a rulat jurnale, arătând diferite vederi din
7

Ferdinand de Hohenzollern, rege al României între 1914-1927; Nicolae Constantin,
Dicţionar de personalităţi istorice româneşti, ediţia a III-a revizuită şi adăugită, Editura
Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2011, p. 109; Petru Demetru Popescu, Vieţile voievozilor,
domnilor şi regilor poporului român, Editura Vitruviu, Bucureşti, 2008, 394-398.
8
În text: M.
9
În text: feb.
10
În text: M.
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țară, porturi și jocuri din diferite ținuturi, precum și diferite serbări militare.
Intrarea a fost gratuită, iar la cunoștința populației, pentru a participa, s-a
adus prin bătaie de tobă.
Toată populația românească a participat și care au rămas foarte11
satisfăcuți de armată și armamentul cu care este înzestrată țara, însă, în
schimb, nu a vrut să ia parte niciun minoritar și în special minoritari unguri
care locuiesc chiar în centrul comunei și în apropiere de locul unde a rulat
cinematograful.
Șeful Postului Jandarmi12 Săvârșin,
Jandarm plutonier13 Pistol Nicolae (ss)
Raportat: Legiunea Jandarmi14 Arad
Secția Jandarmi15 Radna
Documentul este validat cu un sigiliu rotund, imprimat cu tuș mov,
cuprinzând în emblemă stema mică a României de la 1921. În exergă,
mărginită la exterior de un cerc liniar, legenda scrisă circular: * Compania
Jandarmi Arad * Postul Săvârșin.16
II.
Legiunea Jandarmi17 ARAD

Postul Jandarmi18 PĂULIȘ

NOTA INFORMATIVĂ nr. 5
din 8 februarie 1940
Problema: iredenta maghiară. Bornemisa Karol, din comuna Miniș,
cetățean român înrolat în armata maghiară.
1. Prin luna august 1939, Bornemisa Karol de origine etnică ungur și
cetățean român, și-a scos un pașaport pentru a merge în Ungaria, la
Budapesta, precum a și plecat în Ungaria cu pașaportul eliberat de
Prefectura județului Arad și nu s-a înapoiat nici până în prezent.
11

În text: f.
În text: Jand.
13
În text: Jand. plut.
14
În text: Jand.
15
În text: Jand.
16
Arhivele Naționale Istorice Centrale, Inspectoratele Regionale de Jandarmi –
Inspectoratul Regional de Jandarmi Timișoara, dosar nr. 496, f. 10.
17
În text: Jand.
18
În text: Jand.
12
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Suntem informați că numitul s-a înrolat în armata maghiară, făcând
parte din bandele teroriste ce au misiunea ca la un moment dat să treacă în
România.
2. În ziua de 7 februarie anul curent19, soția sa s-a prezentat la
Primăria comunei Miniș și a cerut să i se întocmească acte pentru a primi și
ea pașaport să meargă în Ungaria, cerând ca să i se permită trecerea și a
întregului mobilier cel are în cămări peste frontieră în Ungaria.
Numita și-a dat titlul de baroneasă, iar Primăria Miniș nu i-a eliberat
niciun act, refuzând-o, că în România nu există titluri de conți și baroni.
Informația de la punctul 1 nu este verificată, urmează să se verifice.
Cea de la punctul 2 este verificată și sigură.
Șeful Postului Păuliș,
Jandarm plutonier20 Stănaia Constantin (ss)
Comunicat: Legiunei Jandarmi21 ARAD
Secției Jandarmi22 RADNA
Documentul este validat cu un sigiliu rotund, imprimat cu tuș negru,
cuprinzând în emblemă stema mică a României de la 1921. În exergă, între
două cercuri liniare, legenda scrisă cu litere majuscule: * ROMÂNIA *
POSTUL JANDARMI PĂULIȘ.23
Publicarea documentelor menționate mai sus, care reflectă o parte
din istoria localităților Păuliș și Săvârșin din anul 1940, se constituie într-un
imbold pentru depistarea, salvarea și introducerea în circuitul științific și a
altor mărturii de acest fel, rămase încă necunoscute.

19

În text: a.c.
În text: Jand. plut.
21
În text: Jand.
22
În text: Jand.
23
Arhivele Naționale Istorice Centrale, Inspectoratele Regionale de Jandarmi –
Inspectoratul Regional de Jandarmi Timișoara, dosar nr. 496, f. 11.
20
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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)
Dan Demşea
Epoca Vechiului regim – cel al monarhiei habsburgice
Edilii oraşului (târg) cameral privilegiat Arad – iar din anul 1834
Oraş Liber Regesc – au conceput un ansamblu de clădiri într-o singură
incintă, care a rezistat tuturor încercărilor istoriei din ultimii 230 de ani. Este
vorba despre actualul Spital Clinic Municipal Arad, situat pe latura vestică a
Pieţii Mihai Viteazul.
Epidemiile de holeră din anii 1738, 1739 şi 1742 au surprins pe
nepregătite autorităţile administrative şi camerale ale comitatului Arad. Un
document din anul 1750 – semnalat de către conducerea Direcţiei Judeţene a
Arhivelor Naţionale Arad – atesta punerea problemei existenţei unui spital
civil comitatens în oraş, în replică – după părerea noastră – la exemplul
izraelit. Acesta trebuia să suplinească modestele posibilităţi ale ordinului
franciscan, situat în vechea cetate (din zona fostei fabrici textile Teba), cât şi
ale celui minorit, situat în oraş, în cazul unor recurenţe de amploare ale
endemismelor. Astfel că spitalul din incinta noii cetăţi militare de tip
bastionar din bucla Mureșului a fost gândit şi proiectat aproximativ în
acelaşi timp cu sistematizarea aşezării incipient urbane a Aradului-Vechi
(„Alt-Arad” sau „Alt-Arath” de pe hărțile austriece). Cele două corpuri de
spital din cetate, flancând nava bisericii, au fost atribuite călugărilor
Ordinului franciscan dedicat Sfântului Ioan de Capistrano. Pe când cel din
oraş a fost, deocamdată, doar prevăzut şi iniţiat într-o fază modestă, de către
autorităţile comitatului, în perimetrul parcului-pădure pe cale de asanare,
aflat în posesia familiilor nobiliare donatoare ale terenului cvasi-împădurit,
Edelspacher și Orczi, situat de ambele părți ale axului largei străzi actuale
Ștefan Augustin Doinaș (numită inițial Orczi). Nu întâmplător actuala stradă
Ghiba Birta, mărginind fațada nordică a vechiului Spital Comitatens, purtase
inițial numele baronului Edelspacher, în semn de recunoștință pentru
acceptarea transformării acestui parc-pădure dotat cu faună (căprioare etc)
într-o zonă edilitară de elită.
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Fundaţiunea pentru Spitalul comitatens – destinată îngrijirii şi
vindecării bolnavilor săraci – a fost înfiinţată la 1 martie 1775 prin
contribuţia următoarelor trei persoane de rang nobiliar: văduva Elisabeta
Edelspacher, născută Kaciamag (cu 2000 de florini), văduva Clara
Kászonyi, născută Radonici (cu 1000 de florini) şi decedatul ei soţ, Andrei
Kászonyi (cu 1000 de florini).
Modestul ansamblu de clădiri iniţiale – situate pe locul actual – a
devenit curând neîncăpător. A intervenit o nouă epidemie de holeră, care l-a
răpit şi pe medicul Iosif Buchwald, în anul 1831. Monumentul său funerar,
turnat serpentin în fontă, străjuie până astăzi în preajma capelei din cimitirul
“Eternitatea”. Situaţia dramatică din anii 1831-1832 era de netolerat într-un
oraș cameral aflat în plin avânt economic.
Fondul bănesc, augmentat pe calea donaţiilor din partea claselor
privilegiate cât şi prin capitalizarea dobânzilor, a crescut la suma de 40.000
florini în anul 1832, permiţând extinderea capacităţii de spitalizare în
condiţiile apreciabilului spor demografic urban şi rural. Piaţa primise, între
timp, denumirea împăratului Austriei, Francisc I (decedat în anul 1835), în
vremea căruia, de fapt, a fost demarată construirea impozantului spital,
împreună cu capela din incintă1.
În consecinţă, în anul 1836, odată cu terminarea lucrărilor
constructive, exista posibilitatea internării în saloane, pe sexe, indiferent de
maladie, exceptându-i pe cei contagioşi. Acestora din urmă li se prevăzuse
un pavilion-baracă la marginea vestică a orașului Arad, lângă cimitirul „de
jos” (dincolo de proaspăt sistematizatul cartier periferic Pârneava), pe
terenul extravilan al „Duleului Bircaș”, unde obișnuiseră să staționeze
turmele de cornute mici, aflate în transhumanță.
Piaţa din faţa vechiului (cât şi al actualului) Spital primise în urma
sistematizării între anii 1826-1828 denumirea de piaţă a Bujacului, iar
conform deducţiilor noastre – între anii 1834-1919 – numele împăratului
Austriei, Francisc I, deoarece el transferase în anul 1826 veniturile
extravilanelor Oficiului Cameral cezaro-regal al Aradului spre magistratura
oraşului Arad şi, totodată, acordase înălțarea în rang, în anul 1834, pentru
oraşul privilegiat cameral al Aradului de până atunci, Diploma de Oraş
Liber Regesc („Königliche Freistadt Arad”, „Szabad Királyi Város”).

1

Pentru o serie de detalii valoroase a se consulta recenta Monografie a Spitalului Municipal
Arad a d-lui Profesor doctor Alexandru Dumnici, actualul ei director, tipărită în anul 2014
la „Vasile Goldiș” University Press Arad, cuprinzând între cele 75 de pagini veline,
împărțite în șase capitole, o serie de ilustrații alb-negru și color, însoțite de explicații.
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După tribulaţiile războiului civil (desfășurat la Arad între octombrie
1848-septembrie 1849), Spitalul arădean revenea la vechile-i destinaţii
publice (pentru tratamentul civililor). În anul 1855, cei doi medici care
locuiau şi funcţionau în Spitalul public comitatens erau următorii: doctorul
în medicină Csiky István2, oculist şi chirurgul Nagy Ferencz. Ei constituiau
o zecime din numărul total al medicilor oraşului liber regesc Arad.
În anul următor (1856), postul de medic-şef era vacant, astfel că
preşedintele Consiliului de conducere al Spitalului comitatului Arad,
moşierul și consilierul Carl Brünek, împreună cu intendentul Szász Gábor şi
chirurgul Nagy Jósef au condus instituţia până când doctorul de medicină
Matavovski Nándor a ocupat postul de director şi medic-şef, începând din
anul 1861.
În ajutorul Spitalului comitatens a venit iniţiativa medicului Darányi
János, secondat de alţi doi medici, în anul 1861. În acest spital particular,
situat pe actuala stradă Sava Tekelia erau internaţi cei cu venituri modeste.
Aici erau practicate operaţii chirurgicale îndrăzneţe pentru vremea aceea.
Deficitul acumulat a dus, însă, la încetarea activităţii sale în anul 1881.
Epidemia de holeră dintre anii 1872-1873, bântuind aproape în
întrega Europă, a resuscitat opinia publică în favoarea instituţiei de caritate
pe care o reprezenta acest spital public, susţinut din bugetul administraţiei
comitatense locale cât şi din capitalizările fondului propriu, depus la bancă,
în valoare de 60.000 fl.
O serie de noi donaţii, însumând 30.000 florini, au permis mărirea şi
modernizarea, în anul 1877, a instituţiei spitaliceşti, ajungând, în linii mari
la forma pe care o cunoaştem astăzi, cu excepţia noului pavilion pentru
contagioşi (construit prin contribuţie publică începând din anul 1893) şi a
pavilionului de chirurgie (edificat în aceeaşi perioadă de avânt economic
antebelic).
Revenind înapoi cu câteva decenii, abordăm câteva aspecte
cantitative legate de pacienți și personalul medical. În 1881 funcţionau trei
medici, secondaţi de un cenzor şi un conţopist. Pentru cei peste 2000 de
bolnavi deserviţi în cursul anului 1880, schema personalului se limita la o
moaşă, 14 infirmieri de ambele sexe, o spălătoreasă, un portar şi doi
căruţaşi.

Vechea fotografie (dagherotipie) bust, inscripționată cu numele și profesia acestuia,
existentă în colecțiile Complexului Muzeal Arad, a fost descoperită cu ocazia pregătirii unei
expoziții fotografice temporare în anul 1997.
2
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“Rulajul” pacienţilor a crescut constant, între 1857-1877, de la 9734
la 13.696 persoane, ajungând în anul 1890 la 22.843 persoane3. Era de la
sine înţeles faptul că, în cazul unor epidemii, accesul acestor bolnavi – în
incinta înconjurată de ziduri înalte, ca de mănăstire – era exclus, ei fiind
dirijați spre Spitalul Epidemic, numit în secolul al XIX-lea „Járvány
Korház” (Vezi Infra).
O fotografie, cuprinsă în Albumul bilingv, francez şi maghiar, al
oraşului Arad, cu drept de municipiu, începând din anul 1871, album
ocazionat de Expoziţia industrială de aici, din anul 1890, ne oferă un
“raccoursi” al faţadei dinspre curte al vechiului pavilion principal.
O altă fotografie din acelaşi album cuprinde imaginea unui pavilion
modest, destinat epidemiilor, situat într-un teren viran, la marginea vestică
de atunci a municipiului (pe locul actualului Cămin-spital pentru bolnavii
vârstnici cronici)4.
Merită să ne oprim asupra unor noi funcţiuni cu care era dotat
spitalul în ultimul deceniu al secolului al XIX-lea.
În anul 1895 existau 10 saloane mari şi 26 de salonaşe, cu un număr
total de 188 de paturi. Directorul Matavovski era secondat de către medicul
Parecz Gyula şi tinerii medici secunzi Maximilian Lőwinger şi Andor
Traytler. Spitalul comitatens se mândrea cu recent introdusa reţea de apă
potabilă şi canalizare a cartierului central (datorată punerii în funcțiune a
Turnului de Apă al orașului) cât şi cu sistemul propriu de încălzire centrală.
Între timp, dr. Lőwinger Miksa devenea noul director al prestigioasei
instituţii spitaliceşti5.
Aşa precum municipiul se mândrea cu cele mai noi binefaceri ale
civilizaţiei, tot astfel spitalul a beneficiat de un nou pavilion, destinat
aparaturii Roentgen. Necesităţile erau de multă vreme stringente. Bolile de
plămâni continuau să facă ravagii. Maladia tuberculoasă trebuia în primul
Mulțumesc d-lui contabil de pe lângă acest Spital, domnul Ioan Graț pentru posibilitatea
folosirii în cursul verii anului 2005 a informațiilor cuprinse în lucrarea sa privind Istoria
Spitalului Municipal din Arad, atunci când am susținut o conferință despre istoria Spitalului
respectiv în fața cadrelor medicale în sala festivă a Primăriei la rugămintea doamnei
director Olaru Teodora.
4
Complexul Muzeal Arad, Colecția de istorie a orașului Arad.
5
Mulțumesc, de-asemenea, domnului profesor doctor Alexandru Dumnici pentru ocazia de
a consulta și folosi unele informații cuprinse în valoroasa sa lucrare Monografia Spitalului
Municipal Arad, Arad, 2013,75 p. Țin să precizez că am căutat, pe cât posibil să nu repet
sau să reiau datele cartea domniei sale, ținând seama de faptul amândoi am folosit uneori
aceleași publicații (Lakatos, Gaal Jenő, Márki Sándor, „Almanahul orașului Arad”, 19301931 și „Almanahul – 1936 – cu adrese din orașul și județul Arad”).
3
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rând să fie depistată în teren sau/și în incinta cabinetului medical. Pacienţii
de acest gen începuseră să fie izolaţi într-un alt amplasament, pe actuala
stradă Ceahlău nr. 20 (fostă Leopold sau Lipot nr. 4, după numele
împăratului Leopold de Habsburg, devenind după anul 1919 strada Dr.
Romul Veliciu).
Credem că nu ne înşelăm prea mult când afirmăm că singurul lucru
care nu fusese prevăzut în acea perioadă de Belle Epoque era situaţia de
război modern, amplu în toate sensurile. Se înțelege că pentru spitale a
constituit o suprasarcină.
Între anii 1914-1919, aici cât şi în alte edificii, în genere şcolare, au
fost internaţi numeroşi militari răniţi sau suferinzi de tifos exantematic,
situaţie care s-a repetat între anii 1941-1945. Evident că nu am luat în calcul
internarea răniților din incinta spitalicească a fostei mănăstiri franciscane
din Cetatea militară a Aradului6.
La începutul lunii ianuarie 1919 – în condițiile unei penurii generale
– vicecomitele Schill József dispusese întocmirea unor tabele nominale
pentru salariații proprii, printre altele asemenea, pentru angajații Spitalului
Comitatens din Arad privind acordarea unor ajutoare7.
Ca și când nimic nu se schimbase în privința regimului politicostatal, deși în aer plutea vântul schimbării dinspre Alba Iulia și Sibiu – în
pofida prezenței în Arad a trupelor armatei ungare de sub comanda
generalului ungar de la Szeged, în paralel cu cele ale trupelor armatei
coloniale franceze – actelede arhivă ale vicecomitelui ne surprind cu
rapoarte către Palatul din Arad al Administrației fiscale privind angajarea
unor medici pentru noile secții înființânde la Spitalul Comitatens Arad (între
5 februarie și 4 mai 1919)8. Contextul în care aveau loc aceste angajări ar
trebui pus în ecuație, în primul rând, cu prezența supranumerară a răniților
militari și a purtătorilor de boli contagioase sau venerice etc și abia apoi, în
Tatăl meu, care activase în incinta cetății arădene în calitate de sergent între anii 19431945, afirma că până și nava bisericii de acolo a fost înțesată cu paturi pentru militarii
răniți.
7
Mulțumesc pe această cale domnului Eugeniu Criste, care în anul 2005, în calitate sa de
director al Arhivelor locale mi-a ușurat sarcina documentării în privința istoriei locale
(respectiv anii 1919-1924, atât cât am avut răgazul de timp pentru pregătirea unor lucrări de
istorie) SJANA, Fondul Prefectura județului Arad, Inventarul nr. 1305: Actele
subprefectului //prescurtat PJA, AS//, Dos 6/1919, datat 14 ianuarie 1919 stil nou, f. 1.
Regest al regretatului arhivist și director Andrei Caciora, întocmit de către acesta în jurul
anului 2000, în vederea inventarierii pachetului ultimelor acte ale vicecomitelui Aradului.
/De aici încolo vom folosi prescurtarea Regest/.
8
SJANA, PJA, AS, Dos. 23/1919, Regest.
6
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al doilea rând, cu prezența în Arad și împrejurimi a refugiaților dinspre
Ardeal (personal medical și funcționăresc al fostului regim austro-ungar) cât
și dinspre câmpia Ungariei, măcinată de revoluționarii înarmați ai lui Bela
Kun9.
Începutul „Erei românești” – sinonimă cu demararea adminstrației statului
român
Odată cu intrarea trupelor armatei regale române în orașul Arad în
dimineața zilei de 17 mai 1919, unul dintre obiectivele principale ale
comandamentului militar de garnizoană l-a constituit asigurarea spitalizării
ostașilor români atât în cetate cât și în spațiul spitalicesc civil. Lucrurile s-au
trenat până la plecarea din țară a trupelor coloniale franceze,respectiv din
Arad cât și din orașele Banatului. Primii răniți de pe frontul de la Tisa au
fost aduși la Spitalul Județean Arad la începutul lunii iunie 191910.
Prin intronarea administrației statului român, la Spitalul public
judeţean în anii 1920-1921 funcţionau nouă medici. Director era dr. Aurel
Demian. Almanahul cu adrese – Arad indica următorii medici primari: dr.
Löwinger Miksa, dr. Barnabás Korányi (la secţia dermato-venerică), dr.
Ioan Moldovan şi dr. Ioan Schmidt (la chirurgie). Medicii secundari erau
următorii: dr. Ioan Pleşa, dr. Iosif Krauss, dr. Alexandru Drăgan şi dr.
Ignaţiu Wolfner. Spitalul era locuit de către doi medici “universali” (dr.
Alexandru Drăgan şi dr. Ioan Pleşa) cât şi de către dr. Cornel Moldovan.
Înființarea Spitalului de nașteri este legată de medicul Salvator Vuia
iar la reorganizarea acestuia și-a adus obolul medicul Ștefan Albu. Născut în
1886, la Brad, ajunge medic la acest spital în anul 1911. Revenind la Arad
după anul 1918 în calitate de docent universitar, a fost directorul Institutului
Obstetric şi Ginecologic de aici. (Vezi Florea Marin, Medicii şi Marea
Unire, Târgu-Mureş, 1993, p. 40, 70 şi 97). A decedat în 5 august 193111.
Reorganizarea administrativă a conducerii județului Arad în noile
cadre statale ale regatului român a impus, între altele, crearea Serviciului
Sanitar atât la nivel municipal cât și în componența conducerii Prefecturii
acestui județ. Acesta era condus de către medicul primar al județului12, dr.
Vezi și Idem, Dos. 21/1919 (15 ianuarie-2 mai 1919); Dos. 92/1919 (10 iunie 1919),
Regest.
10
La începutul lunii iunie 1919, o serie de ostași ai armatei regale române au fost internați
în Spitalul Județean Arad; Cf. SJANA, PJA, AS, Dos. 92/10 iunie 1919, Regest.
11
Amplul său ansamblu funerar, situat în spatele cavoului familiilor Bonciu și Demian din
cimitirul Eternitatea (cel de sus), îi menționează decesul tragic.
12
În anul 1936 la conducerea acestui Serviciu se afla doctorul Cozma Dumitru, instalat din
anul 1930/1931, secondat de patru funcționari. Cf. „Almanahul – 1936 – cu adrese din
9
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Atanasie Brădean, avînd în subordine Spitalul Județean (unul și același cu
cel care continua să fie finanțat – ca urmaș faptic al fostului Spital
comitatens – de către Consiliul Județean. Restul spitalelor situate pe
teritoriul orașului Arad erau finanțate de către „Consiliul Comunal al
orașului Arad cu drept de municipiu”. Aici s-a impus personalitatea
medicului-șef al Serviciului Sanitar Municipal în persoana doctorului Vasile
Cucu13, imediat după anul 1918.
Anii 1921-1930
Deocamdată dispunem de câteva date privind activitatea incipientă a
Serviciului Sanitar al municipiului Arad, începând din anul 1921.
În primăvara anului 1921, medicul șef Vasile Cucu sesiza faptul „că
mai bine de două luni grasează între populația orașului și în parte a județului
morbul infecțios numit scarlatină”, cerând Consiliului Comunal al Aradului
să ia măsurile cuvenite14. În setul de măsuri era cuprins de-asemenea
Spitalul de Copii Principele Mircea din orașul Arad, care primise în mod
gratuit din partea Direcției Generale a Serviciilor Sanitare – București „100
de doze de ser /fiziologic/ pentru ajutarea populației suferindă de difterie și
tetanos15.
Nici focarele de scarlatină nu se stinseseră, afectându-i deopotrivă pe
adulți și pe copii. Directorul Spitalului de Copii din Arad, medicul Robescu,
remarca într-o adresă înaintată „Senatului Orașului Arad” în 17 iunie 1921
că „epidemia de scarlatină este tot în creștere”, cerând în consecință
menținerea în continuare a postului suplimentar pentru medicul secundar
Emanuil Goldberger, prețuit pentru abnegația și zelul său16.
Rapoartele consilierilor afiliați pe lângă Serviciul sanitar municipal
nu au fost lipsite de urmări. Spicuim câteva exemple avute la îndemână.

orașul și județul Arad”, Arad, 1936, Tipografia Concordia, p. 5. /Prescurtat: „Almanahul 1936”/. Vezi I. Nichin, Monografia administrativă a județului Arad, Arad, 1939.
13
Medicul Vasile Cucu –fost medic în Sântana – avea să avanseze la Minister în anii
următori. Vezi datele sale biografice publicate de către fostul meu coleg muzeograf, dr.
Augustin Mureșan, Vasile Cucu, delegat la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, în
„Ziridava”, Arad, vol. XXI, 1998, p. 223 passim; Cf. Florea Marin, Medicii şi Marea
Unire, Târgu-Mureş, 1993.
14
Serviciul Județean al Arhivelor Naționale Arad, Fondul Primăria Municipiului Arad,
Dosarul nr. 14/ 1921, f. 27-28 și 29, ultima filă constituind răspunsul Consiliului local.
/Prescurtat: SJANA, PMA, Dos./
15
Idem, f. 2.
16
Idem, f. 35 și f. 34.
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La 15 august 1921 a fost luată hotărârea împărțirii teritoriului
orașului Arad în șase circumscripții sanitare urbane, conduse de către
următorii medici: Aurel A. Popovici, Francisc Lust, Sever Păscuțiu,
Gheorghe Kabdebo (la două circumscripții) și Andrei Stauber17. Peste cinci
ani au fost făcute propuneri pentru reducerea de șase la cinci a acestora18.
Consilierul dr. /„Juris”/ Cornea raporta în 21 august1921 că vechiul
pavilion central al Spitalului de contagioși al orașului trebuia urgent
demontat deoarece risca să se prăbușească. Iar dalele de pe aleile de legătură
cu celelalte pavilioane ar trebui reparate19.
Situația dramatică a avut drept consecință întrunirea Consiliului
local de igienă și salubritate publică în după amiaza zilei de 23 august 1921
în sala Primăriei a următorilor factori: dr. Vasile Cucu, Iuliu Putici, dr.
Meszlényi, dr. Cornea, dr. Atanasie Brădean20, dr. Robescu, Freund, dr.
Popovici, dr. Lust, dr. Stauber, dr. Kabdebo, Barco, Erdős, Egri și Herrling.
A absentat dr. Demian21.
Între măsurile luate de către Consiliul Comunal, la recomandarea
scrisă în 25 august 1921 a medicului-șef Vasile Cucu, s-au numărat:
-instituirea suplimentară a trei posturi de agenți sanitari în „fiecare
din cele șase circumscripții sanitare urbane”;
-înființarea suplimentară a „două posturi de moașe comunale,
revenind astfel pe fiecare circumscripție câte o moașă comunală;
-numărul calfelor de hingheri să fie sporit în așa fel ca zilnic să
circule două căruțe pentru ecarisaj;
-hingherul șef să primească pușcă de vânătoare și muniție pentru a
extermina câinii vagabonzi22.
Fapt este că în 10 ianuarie 1922, în urma recomandărilor
Inspectoratului Sanitar general din Cluj, medicul-șef al orașului Arad, cu
drept de municipiu, dr. Cucu, ținând seama de involuția cazurilor cu
potențial epidemic, stabilea ca în bugetul Comunei Arad să rămână „trei
17

Idem, f. 72.
Idem, Dos. 57 (semnalare succintă a problemei în inventarul de prezentare fondului
arhivistic).
19
Idem, f. 45.
20
Despre activitatea medicului At. Brădean, numit proaspăt medic-șef la nivelul Consiliului
Județean, cât și a succesorului său,ar fi de studiat Fondul Prefectura Județului Arad,
pachetul Acte administrative cât și lucrarea dactilografică a funcționarului superior al
Consiliului Județean Arad, Ioan Nichin, Monografia administrativă a județului Arad, Arad,
1939, p. 153-187.
21
Idem, f. 43.
22
Idem, f. 42;
18
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agenți sanitari, patru moașe comunale, întregul personal al Spitalului
epidemic și /cel/ al Institutului de dezinfectare”23.
O organigramă a conducerii Spitalului judeţean (Piața Mihai
Viteazul nr. 7-8) ne-o oferă, de-asemenea “Almanahul Oraşului Arad”,
bilingv, pentru anii 1930-193124: dr. Ioan Moldovan, director; dr. Ioan
Pescariu, medic-primar (la “secţia medicală”); dr. Ioan Schmidt, medic
primar (la “secţia chirurgie”); dr. Gheorghe Şerban (la “secţia dermatovenerice”); dr. Ioan Bodea (la “secţia neurologie”); dr. Ioan Săbău, medic
specialist (la “secţia laringologie”); dr. Ioan Bologa, medic specialist (la
“secţia radiologie”); şi dr. Iuliu Chindler medic primar specialist (la “secţia
oculistă”); administrator era Vasile Mircea. Fiind o instituţie cu caracter
fundaţional a judeţului Arad, conturile ei bugetare nu erau grevate de chirii
şi taxe.
Pe lângă acest mare spital existau în oraș 20 de instituții de asistență
sanitară și socială. Pe unele dintre acestea le vom reda mai jos.
Câteva astfel de instituții cu vechime din municipiu merită a fi
enumerate în ordinea în care au fost prezentate în almanahurile din anii
193625 și 1938:
-„Sanatoriul dr. Pozsgay” de pe „strada Mocioni nr. 13 (înființat în
26
1926 la inițiativa medicului Pozsgay) ulterior strada Dobrogeanu Gherea
17, astăzi teren viran în urma demolării, figurând sub denumirea actualei
străzi Ștefan Augustin Doinaș;
-Sanatoriul „Therapia” de pe strada Iosif Vulcan nr. 10 (ulterior
Sebeșului 8, astăzi numită Dr. Ioan Georgescu pentru meritele sale în secția
de ortopedie de acolo); astăzi fostul Adăpost de noapte este lăsat în părăsire.
-Ambulatorul Policlinic de pe strada Gojdu nr. 8; (despre tribulațiile
sediilor sale de la Căminul Muncitorilor până a ajunge în anul 1940 în sediul
inaugurat în același an pe Bulevardul Regele Ferdinand I nr. 45, a se vedea
pagina următoare /Infra/).
-Institutul Arădan pentru îngrijirea tuberculoșilor și laborator de
analiză a scuipatului de pe strada Dr. Romul Veliciu nr. 22 (fost 20); astăzi
strada Ceahlău;

23

Idem, Dos. 11/1922-1924, f. 1.
Vezi și „Almanahul - 1936”, p. 42-43.
25
„Almanahul - 1936”, p. 42-43.
26
Vezi amănuntele înființării acestui sanatoriu în SJANA, PMA, Dos. 57/1926.
24
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-Policlinica Izraelită (fosta Chevra Kadisha27) de pe strada Duca
Vodă (astăzi Ghica Vodă), situată în vechiul nucleu urban medieval al
orașului Arad;
-Laboratorul de igienă, situat în „Păduricea orașului”, situată
aproximativ între fosta stradă a Lacului (azi Gheorghe Coposu) și Lacul
canalului Mureșul-Mort.
Casa Asigurărilor Sociale (de pe strada Paris28, fără număr de casă
menționat, știindu-se că edificiul respectiv fusese construit în anul 1913, pe
frontispiciul căruia se găsea inscripția bilingvă „Căminul Muncitorilor” și
„Munkások Otthona”) nu era cuprinsă în Almanahurile citate între cele 20
de instituții, din rațiuni de subordonare locală (Consiliu județean sau
Direcție din Ministerul de resort) care ne scapă momentan. După anul 1950
devenea Policlinică cu plată.
La fel se prezenta situația „Spitalului Sanitar de tuberculoză” (din
strada Brezoianu29 nr. 8, director fiind „dr. Pavel Siiartău)30.
Începuturile Ambulatorului Policlinic arădean.
De un real ajutor în prevenirea răspândirii maladiilor venerice – și nu
numai – l-a jucat Ambulatorul Policlinic, cu cele 3259 de analize ale sale,
din care, în anul 1931, un număr de 780 au fost pozitive. Dar și acest
Ambulatoriu are antecedentele sale.
Organizarea Resortului Ocrotirilor Sociale din cadrul Consiliului
Dirigent de la Sibiu necesita atragerea specialiştilor din domeniul medical
cu experienţă câştigată la Viena. Astfel că dr. med. Lazăr Popovici a fost
solicitat la conducerea Direcţiei Ocrotirilor iar dr. med. Marius Sturza la
cea a Direcţiei Sănătăţii. Ambii proveneau din părțile Aradului31.

Fotografia vechiului Stabiliment medical evreiesc s-a păstrat Albumul fotografic bilingv
francez-maghiar din anul 1890; Cf. Colecția de istoria orașului Arad din cadrul
Complexului Muzeal Arad.
28
„Almanahul - 1936”, p. 38.
29
În intervalul anilor 1919-1921 nu exista această denumire în broșura editată de către
baronul Carol Bedeus la tipografia RECLAM; Cf. SJANA, PMA, Dos. 1/1921, f. 25-30 și
32. Ea poate fi identificată ulterior pe harta municipiului Arad, datată 1930-1931, aflată în
colecțiile Complexului Muzeal Arad.
30
„Almanahul - 1936”, p. 38.
31
Dan Demșea, Pilda unei alianţe de familie între părţile arădene şi cele sibiene:dr. med.
Lazăr Popovici (1867-1931), în „Administrația românească arădeană – Studii și
Comunicări din Banat-Crișana (Colecția Slaviciana – serie nouă)”, vol. VII, Arad, 2013, p.
275.
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Resortul Ocrotirilor Sociale din cadrul Consiliului Dirigent dispunea
prin Ordinul său nr. 296 din 4/17 februarie 1919 înființarea Ambulatoarelor
policlinice.
În data de 15 octombrie 1920, Secretariatul general al Ministerului
de Interne – îngrijorat realmente de „pericolul național ce rezultă din
mortalitatea copiilor” expedia, prin intermediul secretarului Inspectoratului
General Sanitar din Cluj, dr. Moldovan, către Primarul orașului Arad,
rugămintea de a „ușura înființarea – prin căutarea unui local potrivit, ușor
accesibil pentru populația orașului și jurului” – unei „stațiuni de ocrotire cu
menirea de a servi la combaterea boalelor venerice, tuberculosei și
mortalității copiilor”32.
La 19 martie 1922, dr. Vasile Cucu semna și aplica ștampila
Serviciului Sanitar al orașului Arad, pentru conformitate, pe copia adresei
Consiliului Dirigent de la Sibiu, Resortul Ocrotirilor Sociale (nr.
296/1919/secția sanitară), adresă reînnoită în 31 decembrie 1921 la Cluj sub
semnătura medicului Moldovan, secretar general și pentru conformitate sub
semnătura lui „Böhm m. p.”33. Cele trei pagini dactilografiate cu caractere
italice cursive detaliau toate cele necesare funcționării unui Ambulator întro primă instanță.
În data de 11 mai 1922, „Inspectoratul General Sanitar din Cluj”
apela „la sentimentele /.../ patriotice și umanitare” ale primarului
municipiului Arad, trimițând „în copie ordinul de înființare, edat de
Consiliul Dirigent și ulterior aprobat ca decret-lege” pentru a fi urgentată
„chestiunea localului ambulatoriul policlinic din Arad”34.
La data de 26 august 1922, directorul Ambulatorului Policlinic Arad,
dr. T. Memete, semnala Consiliului comunal alorașului Arad că la 1
septembrie 1922 se împlinea un an de când ambulatorul se afla în chirie
„forțată în „edificiul francmasonilor”, neplătindu-le „nici un ban deoarece
Inspectoratul Gen. San. Cluj a refuzat pe motivul că Primăria orașului Arad
era obligată a se îngriji de local în baza ord. 296/1919 a Cons/iliului/
Dir/igent/-secția ocrotirilor/sociale/. Chiria, în baza legilor actuale a chiriilor
ar face suma de 3000 (trei mii) lei anual”35.
32

SJANA, PMA, Dos. 11/ 1922-1924, f. 33-34. Actul emis la Cluj sub nr. 17036/1920
preciza că erau înființate asemenea stațiuni /recte ambulatoare/ „la Arad, Timișoara, Oradea
Mare, Zalau, Dej, Sighetul Marmației, Sft. Gheorghe, Baia Mare și Năsăud”; idem, f. 33.
33
SJANA, PMA, Dos. 11/ 1922-1924, f. 13.
34
Idem, f. 22. Adresa Inspectoratului de la Cluj, înregistrat sub nr. 10551/1922, ținea de
compartimentul intern „Plăgi Sociale”.
35
Idem, f. 35.
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La 1 februarie 1923, Consiliul Comunal al orașului Arad cerea
aprobarea din partea Direcției Administrațiilor Județene și Comunale de pe
lângă Ministerul de Interne pentru un credit extraordinar în valoare de
17.360 lei menit să „acopere spesele de încălzit, luminat, chirie și taxă
pentru apă ale Policlinicei din oraș”36. Cineva presimțea că banii vor întârzia
să vină la Arad. Astfel că adresele au început să circule imediat, nu fără un
rost, între directorul Ambulatorului, reprezentat de către medicul Memete și
Serviciul Sanitar al municipiului Arad, reprezentat de către medicul-șef
Vasile Cucu prin intermediul Consiliului comunal al municipiului Arad. În
data de 13 martie 1923 dr. V. Cucu, printr-o notă expresă, indica Consiliului
comunal să suporte cheltuielile cerute până avea să vină suma respectivă de
la Ministerul de Interne37.
Revenind la problemele Spitalului Județean, în anul 1933 – după
cum glăsuieşte scurtul său istoric, alcătuit, în anul 1996, de către directorul
său adjunct, economistul Ioan Graţ – numărul de paturi crescuse sensibil, la
cifra de 270. Deci o creștere cu încă o treime a acestora față de anul 1896 în
incinta sa din Piața M. Viteazul. La această cifră se cuvine să adăugăm
secțiile sale externe de pe raza municipiului Arad. Altfel nu ne putem
explica dublarea numărului paturilor din cele cinci secții proprii la cifra de
500 de paturi la sfârșitul anului 1935 și începutul anul 193638. De-altfel,
chiar și denumirea acestui așezământ medical, vechi de 160 de ani în anul
1936, a fost modificată, devenind Spitalul de Stat Județean Arad și avândul în frunte pe același medic, doctorul Ioan Moldovan.
La un moment dat, în preajma intrării României în război, în
intervalul anilor 1938-1941, denumirea instituţiei noastre suferea o
schimbare, având pe frontispiciu inscripția Spitalul Central.
Sfârşitul războiului, în aprilie 1945, prefigura reprofilarea Spitalului
Central, din Spital de Zonă Interioară (nr. 112), într-unul civil, prin
dispoziţia Serviciului Sanitar judeţean referitoare la imediata izolare a
tuturor militarilor bolnavi de tifos exantematic de aici, în anexa existentă la
36

SJANA, PMA, Dos. 11/ 1922-1924, f. 3.
Idem, f. 4 și 10. Medicul Vasile Cucu indica astfel sediul Ambulatorului Policlinic:
„Bulevardul Carol I, casa Francmazonă”. Ceea ce ne îndrituiește să presupunem că și-a
mutat încă de atunci sediul de pe strada Gojdu 8 în incinta Casei Cercuale de Asigurări
Sociale, situată pe acest Bulevard la nr. 19, cu caracter de circumvalațiune, numit după anul
1948 „Armata poporului” iar după anul 1989 „Decebal”. Vezi și cartea-anuar preotului
David Voniga, „Almanah de adrese, Arad, Nagy Cimtára” ,Anul I, /1921/, p. 44. Cercetări
ulterioare vor putea lămuri contopirile celor două funcțiuni de asistență sanitară și asistență
socială într-un singur sediu.
38
. Idem, p. 37.
37
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Şcoala primară nr. 4. Amara experienţă a războiului a extins folosirea
bandajelor gipsate atât în incinta Spitalului Central cât şi în afara acestuia,
printre altele, în spitalul de garnizoană din Cetatea Aradului.
La data de 8 iulie 1945, sechelele războiului dispăreau din incinta
Spitalului Central dinn Arad, răniţii fiind evacuaţi spre alte spitale, care au
rămas în continuare militarizate.
Conducerea Spitalului Central era grevată de o problemă
nerezolvată, cea a unei “secţii speciale” pentru spitalizarea tifoizilor şi
exantematicilor, după cum îi fusese făcută propunerea de către doctorul
Corneliu Radu, directorul Spitalului de Copii, în luna noiembrie 1945. În
scurtă vreme (în intervalul anilor 1948-1949) a fost înfiinţat Spitalul de boli
contagioase, pe actuala stradă Ştefan Cicio-Pop. De-altfel se întrezărea încă
o soluţie: amenajarea Spitalului de boli mintale în cartierul Aradul Nou, în
vechea locaţie sanatorială particulară de pe actuala Cale a Timişoarei.
Ministerul de resort făcuse presiuni încă din luna mai 1945.
Iată care era schema personalului medical cu studii superioare în
luna mai 1945: Ioan Pescariu, medic primar, director; A. Pop, Constantin
Aricescu, Miron Herețiu, Iuliu Haţieganu, Ioan Bologa, I. Roman, Julieta
Caloghiru, I. Givulescu şi Mircea Stoinescu, toţi medici primari; Petru
Binchici, farmacist. Conducerea administrativă era reprezentată de
intendentul Dumitru Daul şi vechiul administrator-gestionar, Vasile Mircea.
Compartimentul financiar-contabil aparţinea Consiliului Judeţean.
De la 1 noiembrie 1948 – sau chiar mai devreme, în contextul
etatizării, dar şi din punctul de vedere al centralizării, care plutea în aer –
avem de-a face, după toate probabilităţile, cu o nouă denumire. Comitetul
provizoriu al judeţului Arad, creat în anul 1948, pregătise preluarea acestui
spital de către Ministerul Sănătăţii. Acest fapt – petrecut în scurtul răstimp
al anilor 1948-1949, pe teritoriul urbei noastre, decăzută din starea de
municipiu în starea de oraş – a dus la unificarea a două instituţii medicale
particulare (sanatoriul-spital Therapia de pe actuala strdă Dr. Ioan
Georgescu şi sanatoriul Pozsgay de pe actuala stradă Ștefan Augustin
Doinaș) cu Spitalul Central, sub egida acestuia din urmă, numit din acel
moment – după cum ne lasă să înţelegem rândurile doamnei Sugár Ana
Viorica – Spitalul nr. 1. Acesta din urmă era numit din acel moment,
totodată, Spitalul Unificat de Adulţi. Desigur, competenţele sale judeţene,
constituiau de multă vreme, încă din perioada interbelică, apanajul
Serviciului Sanitar judeţean, pendent la rândul său de Inspectoratul General
Sanitar din Timişoara.
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Procesul de centralizare şi, totodată, de unificare sub umbrela
Spitalului Unificat de Adulţi a cunoscut o nouă etapă, în cursul anului
1951, prin crearea regiunii administrativ-teritoriale Arad şi integrarea aici a
altor trei tipuri de instituţii sanitare, anume, a Policlinicii nr. 1 de pe actualul
Bulevard al Revoluției nr. 45 (care fusese până la data de 1 ianuarie 1949,
un aşezământ obştesc cunoscut sub numele de Casa Asigurărilor Sociale);
apoi, a Spitalului de bolnavi cronici mintali, situat în Aradul Nou şi, în final,
a Dispensarelor de pe lângă întreprinderile industriale. La scurtă vreme a
apărut Spitalul T.B.C., pe actuala stradă Eminescu, în fostul internat de fete
de lângă Centrul Eparhial ortodox-român.
Un episod relativ puţin cunoscut astăzi l-a constituit “pierderea”
spitalului din Aradul Nou. Acest vechi aşezământ sanatorial devenea din
data de 1 iunie 1954, Spitalul raional Arad, figurând în chipul unui frate
mai mic /de fapt mai mare/ al Spitalului orăşenesc de adulţi din Arad şi
dispunând de cinci secţii în anul 1955. Dar cu acest episod am devansat
prezentarea contextelor social-politice ale celui de-al şaselea deceniu al
secolului al XX-lea. Este bine să revenim la momentul anului 1954.
Epilog
Cum procesul organizării şi reorganizării teritorial-administrative nu
a încetat la Arad, oraşul devenind reşedinţă de raion, în cadrul regiunii
Timişoara, etapa cea nouă de subordonare a acestui spital a coborât o
treaptă. Prestigioasa instituţie a primit şi a purtat numele de Spitalul
Orăşenesc de Adulţi, din anul 1954 până la începutul anului 1968. În acel
deceniu al şaselea – să-l numim “industrialist” – vechile secţii spitaliceşti au
fost mutate în afara vechiului perimetru, devenit neîncăpător, anume cele de
Dermato-Venerologie, Oto-Rino-Laringologie şi Oftalmologie, tustrele
situate pe latura nordică a Pieții Mihai Viteazul. Ca să dăm doar câteva
exemple de acest gen. În schimb, o secţie nou creată era cea de Oncologie,
fostă Pozsgay, situată în același loc pe actuala stradă Șt. Augustin Doinaș.
Atunci secția O.R.L. a fost mutată de la Pozsgay în colțul Pieții Mihai
Viteazul cu strada Tudor Vladimirescu nr. 1.
Din momentul reînfiinţării judeţului şi municipiului Arad, începură
zile mai bune sub raport bugetar. Fiind cea mai mare instituţie spitalicească
din judeţ (având 850 de paturi fizice în anul 1969), Spitalul de Adulţi din
municipiul Arad, cu toate secţiile sale dispunea, la 31 decembrie 1971, de
1276 salariaţi din care 1247 de persoane erau ocupate cu ocrotirea sănătăţii.
Numărul celor de calificare superioară se cifra la începutul anului 1972, la
59 de medici şi patru chimişti. Principalele boli internate la sediul iniţial
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erau ulcerele duodenale, apoi cele cardio-vasculare, urmate de bolile
reumatice.
Inaugurarea noului edificiu al Spitalului Judeţean, în incinta
Spitalului de copii, în anul 1981, a făcut ca spitalul din Piața Mihai Viteazul
să devină din nou Spital Municipal. După anul 1990 devenea Spital Clinic
Municipal.
Arad, februarie-martie 2005-aprilie 2016
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Aspecte din istoria Liceului Teoretic Evreiesc din Arad
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Abstract
Considering the major importance of school in the fundamental
perception of the jewish people, as well as their tradition, shows, wherever a
jewish communitty established, the first important thing they did was tu
build synagogues, schools and ritual baths.
As a result of the hystorical documents I have researched, at the
begining of June 1941, all the jews from Arad county were concentrated in
Arad city. Some of them were laid off their public jobs ( doctos, lawyers,
engineers, professors) and the jewish pupils and students were not allowed
anymore in the schools or universities that they used to attend.
Due to this rasial policy, the jewish communitty from Arad felt the
need of setting up, in the same year, the Jewish Theoritical High school and
the Girl Gymnasasium. A major part in the foundation of the two scholastic
settlements had dr. Nicolae Schӧnfeld, who was the first Principal of the
highschool and at the same time the Chief Rabbi of Arad.
The foundation of thise two settlements was a real success because
here wer educated not only the young jews from Arad but also youngs from
other jewish communities in our country. All thise youngs were teached all
round education and as well mosaic religion.
Key words: Jew, jewish, communitty, jewish pupils and students, jewish
High school, Girl Gymnasium, Mosaic religion.
Rezumat
Ţinând cont de rolul extrem de important pe care îl ocupă şcoala în
perceptele fundamentale ale poporului evreu, după cum bine arată şi
tradiţiile lor, oriunde se stabileşte o comunitate evreiască primele lucrări
importante pe care aceştia le fac sunt înfiinţarea de sinagogi, de şcoli
(ieşive) şi de băi rituale.
După cum reiese din cercetarea documentelor istorice cercetate de
mine, la începutul lunii iunie 1941, toţi evreii de pe raza judeţului Arad au
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fost concentraţi în oraşul Arad. Unii dintre ei au fost daţi afară din funcţiile
publice pe care le aveau (medici, avocaţi, ingineri, profesori), iar elevii şi
studenţii etnici evrei, nu au mai avut acces în şcolile şi facultăţile pe care le
frecventau. Datorită acestei politici rasiale de marginalizare, numeroasa
comunitate evreiască din Arad, a simţit nevoia înfiinţării în acelaşi an, a
Liceului Teoretic Evreiesc şi a Gimnaziului de Fete. Un rol important în
realizarea celor două aşezăminte şcolare şi în demersurile necesare
deschiderii lor le-a avut dr. Nicolae Schӧnfeld, care a fost şi primul director
al liceului, având în paralel funcţia de prim-rabin al Aradului, pe lângă
mulţi alţii care şi-au adus aportul la realizarea acestei instituţii.
De un real succes a fost înfiinţarea acestor forme de educaţie,
deoarece aici au ajuns să primească educaţie nu numai tinerii evrei arădeni
ci şi tineri din alte comunităţi evreieşti din ţară care şi-au însuşit cunoştinţe
de cultură generală cât şi cele specifice religiei mozaice.
Cuvinte cheie: evreu, comunitate evreiască, elevi şi studenţi evrei, liceu
evreiesc, gimnaziu de fete, religie mozaică.
Realizarea demersului meu istoric, privind înfiinţarea şi activitatea
Liceului Teoretic Evreiesc şi a Gimnaziului de Fete din Arad, între anii
1941 – 1945, a fost posibilă prin studierea asiduă, cu multă atenţie a
documentelor referitoare la acest subiect, aflate în custodia Arhivelor
Naţionale de la Serviciul Judeţean Arad.
Ca urmare a politicii de orientare antisemită a guvernului naţionallegionar din România, instaurat la 14 septembrie 1940, sub conducera
generalului Ion Antonescu, au fost adoptate măsuri draconice cu
repercursiuni dezastruoase, mai ales asupra populaţiei evreieşti. În urma
acestor măsuri discriminatorii, mulți evrei au fost eliminați din viața socială,
mai ales cei ce ocupau funcții importante (avocaţii, doctorii, profesorii,
inginerii), aceste discriminări afectând elevii şi studenţii evrei ce au fost
exmatriculaţi din formele de învăţământ românesc1.
Necesitatea înfiinţării celor două instituţii de învăţământ evreiesc,
menţionate mai sus, a apărut în urma politicii naţional-legionare de orientare
antisemită care era prezentă şi în Arad şi a faptului că în anul 1940 erau în
jur de 120 de copii evrei rămaşi în afara învăţământului, în cea mai mare
parte neavând posibilitatea materială de a urma studiile secundare într-un alt
1

Magazin istoric (Arad), anul XXVII, 1993, nr. 11(320), noiembrie, p.60, articolul lui
Manase Radnev, Mărturii peste timp.
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oraş cu şcoală evreiască. Un reprezentant al acestei mişcări antisemite, de pe
meleaguri arădene, a fost scriitorul Ioan Slavici (1848-1925), care încă din
secolul al XIX-lea avea idei rasiste în care îşi manifesta ura faţă de evrei,
vorbind despre aşa zisă „ aruncare în Dunăre a evreilor”. Acelaşi tip de
gândire a fost îmbrăţişată şi de alţi reprezentanţi ai lumii literare româneşti
cum au fost Ioan Luca Caragiale, Vasile Alecsandri, Mihai Eminescu,
Bogdan Petriceicu-Haşdeu şi alţii.
Prima atestare documentară2 despre înfiinţarea acestor forme de
învăţământ evreieşti, arădene, am găsit-o în arhivele arădene, menţionează
că Comunitatea Evreiască de rit occidental din Arad face o adresă în 13
iunie 1941, ministrului Educaţiei Publice, prin care solicita (vezi foto anexe)
aprobarea înfiinţării în urbea arădeană a unui liceu teoretic particular, format
din patru clase inferioare mixte şi patru clase superioare de băieţi, precum şi
separat a patru clase de fete. În cadrul aceluiaşi fond arhivistic, la acelaşi
dosar 2 la fila 2 este prezentat planul clădirii instituţiei (vezi foto anexe),
dus odată cu cererea pentru aprobarea ministerului. La fila 4 a aceluiaşi
document se menţionează că: „... în conformitate cu articolul 13, aliniatul
ultim din Regulamentul pentru punerea în aplicare a Legii Învăţământului
Particular, declarăm (Comunitatea Evreiască de rit occidental ) prin prezenta
că avem fondurile necesare pentru susţinerea liceului evreiesc.
Din documentele arhivistice la care am avut acces, am aflat că,
Inspectoratul General Şcolar anunţa la data de 20 septembrie 1941 că
cererea de înfiinţare a liceului teoretic evreiesc din Arad, înregistrată cu
numărul 15.668/14.06.1941, a fost aprobată. După această aprobare,
primăria oraşului a alocat un spaţiu pentru liceu în Bulevardul Regele
Ferdinand, spaţiu care trebuia reamenajat conform cerinţelor inspectoratului
şcolar. Din acelaşi dosar studiat la arhivele din Arad, dar la filele 3 şi 4 se
menţionează că au fost luate toate măsurile necesare pentru renovarea şi
transformarea edificiului de pe Bulevardul Regele Ferdinand la nr.6,
lucrările au fost coordonate de inginerul Emil Racz, evreu şi el.
Lucrările de reabilitare au durat aproximativ două luni, după care la
data de 18 noiembrie 1941 a avut loc inaugurarea noului liceu şi deschiderea
anului de învăţământ. La acea dată au fost prezentate noile cadre didactice şi
administrative ale instituţiei, fapt confirmat din documentele găsite la filele
9 şi 10 din acelaşi dosar 2.
Cadre didactice menţionate în aceste documente au fost:
- dr. Schӧnfeld Nicolae, director (Prim-rabinul Comunităţii de rit
Arhivele Naţionale – Serviciul Judeţean Arad, fondul Liceul Teoretic Evreiesc, dos.
2/1941, f. 1.

2
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occidental din Arad) care a predat religia.
- Trauner Solomon, profesor, a predat geografie şi ştiinţe naturale.
- Nichtburg Elisabeta, profesoară, a predat matematica şi ştiinţe
naturale.
- Tothi Iosif, profesor care a suplinit orele de limba germană.
- Vălean Ella, profesoară, a predat orele de lucru de mână şi
gospodărie.
- Merlaub Cecilia, profesoară, a predat desenul şi caligrafia.
- Lebovits Ghizela, profesoară, a predat istoria şi dreptul.
- Raab Agneta, profesoară, a suplinit orele de limba română şi latină.
- Kardos Edita, profesoară, a suplinit orele de limba română.
- Epstein Tiberiu, profesor, a predat muzica.
- Sebes Ileana, profesor, a predat gimnastica.
Cadre medicale care au funcţionat la această instituţie au fost:
- dr. Wiener Emeric, specialitatea boli interne.
- dr. Halasz Clara, specialitatea boli de copii.
În prima şedinţă a Consiliului Profesoral3 de la 18 noiembrie 1941,
au fost emise 11 decizii, dintre care cele mai importante sunt următoarele:
Decizia I. Corpul profesoral admite cu unanimitate propunerile directorului
instituției.
Decizia II. Profesorii primesc orarele claselor, precum şi listele nominale ale
elevilor (vezi anexe).
Decizia III. Domnul Director anunţă că s-a luat în plan ţinerea de slujbe
divine pentru elevi, socotind ca necesară prezenţa profesorilor la aceste
slujbe, ca bună pildă pentru elevi.
Decizia VII. Se prezintă următoarele registre pentru şcoală:
- registrul de prezenţă pentru profesori; 17 condici de clasă; registru
de intrare-ieşire.
La festivitatea de inaugurare a liceului, au fost prezente o seamă de
personalităţi evreieşti din acea vreme din oraş, dintre care putem aminti pe
cei mai importanţi: Lákátos Aladar (Preşedintele Comunităţii Evreieşti din
Arad), Baronul Neumann Francisc, Klein Handler Albert, Sándor Adalbert,
Grosz Helena (Preşedinta Societăţii de Binefacere a Femeilor din Arad),
Kalmar Iosif (membru al Comitetului Comunităţii Evreieşti), ei fiind unii
dintre cei care au contribuit la înfiinţarea acestei instituţii de învăţământ din
oraşul Arad, şi un numeros public.
În deschiderea festivităţii se intonează Imnul Regal, după care domnul
director Nicolae Schӧnfeld, ţine un scurt discurs. Printre altele el subliniază
3

Ibidem dos. 1/1941-1943, f. 1-2.
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că rolul instituţiei inaugurate, este acela de a completa un gol din viaţa
spirituală a evreilor arădeni şi nu numai, aici şcolarizându-se şi tineri evrei
din alte localităţi ale ţării. Directorul, subliniază printre altele că ideea
înfiinţării acestui liceu se datorează faptului că în ultimul timp tinerii evrei
au fost excluşi din şcolile statului, fapt ce ar putea staţiona dezvoltarea
culturală şi spirituală ale tinerimii evreieşti, lucru cu care comunitatea
evreiască din Arad, nu au fost de acord. Un sprijin deosebit primit pentru
realizarea acestui liceu, a fost din primit din partea domnului Baron
Neumann Francisc, căruia domnul director îi mulţumeşte în mod deosebit,
mulţumidu-le şi celorlalţi care şi-au adus un aport mai mic sau mai mare.
Un alt punct atins de director în cuvântarea4, este faptul că alegerea
sa în această funcţie nu este întâmplătoare, el fiind şi prim-rabin al
comunităţii evreieşti arădene, acest lucru îndemnânu-l să militeze pentru o
educaţie şi religioasă a tinerilor care urmau cursurile acestei instituţii. El
cere corpului profesoral să îşi îndeplinească nobila lor misiune de dascăli cu
mare dăruire şi implicare, iar tinerilor elevi le atrage atenţia asupra
sacrificiilor depuse de părinţi, pentru ca ei să se poată bucura de o educaţie
solidă, cerându-le să respecte pe superiorii lor precum şi demnitatea şcolii,
lucruri absolut necesare în obţinerea unor bune rezultate. Publicul prezent a
fost impresionat de vorbele domnului director, manifestat prin aplauze, după
care au fost invitaţi să viziteze localul instituţiei proaspăt inaugurată.
La 23 noiembrie 1941, cu prilejul unei întruniri a corpului
profesoral, s-a încheiat un proces verbal în care se menţionează următoarele
probleme de ordine interioară:
- se ia hotărârea ca admiterea în clasa a V-a să se facă pe bază de
examen scris ţinut la data de 28 noiembrie 1941, la orele 14 şi un examen
oral, pe data de 30 noiembrie orele 10.
- se propune ca salariul cadrelor didactice să fie plătit anticipat.
- cu ocazia sărbătorii de Hanuka, să se ţină o sebare în sala festivă, cu
un program adecvat.
- se ia hotărârea ca primul trimestru să ţină până la 31 ianuarie, al
doilea până la 31 martie, iar al treilea până la sfârşitul anului şcolar. Tot
atunci s-a hotărât ca tezele din trimestrul I să înceapă din 10 ianuarie.
Se aleg cei patru membri ai comisiei de examinare de admitere în
clasa a V-a, în persoana domnişoarei Raab la limba română, a domnişoarei
Lebovits la matematică, a domnului Katz la limba franceză şi a domnului
Tethi la istorie şi geografie.
În documentele studiate din dosarul 1, la paginile 6-7, am găsit o
4

Ibidem, f. 6-7.
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listă cu primii elevi admişi, în clasa a V-a după regulile stabilite de consiliul
de conducere. Elevii admişi au fost în ordinea notelor următorii:
1. Schillinger Toma cu media 8,25.
2. Roth Ernest cu media 7,90.
3. Haralamb Mihai cu media 7,60.
4. Friedeland Maria cu media 7,50.
5. Friedmann Marta cu media 6,50.
6. Epstein Alexandru cu media 6,00.
La filele 8 şi 9 ale aceluiaşi dosar, este prezentat un proces verbal
întocmit cu ocazia sebării prilejuite de sărbătoarea religioasă de Hanuka,
ţinută în sala festivă a liceului, din data de 21 decembrie 1941. La această
serbare, care poate fi considerată ca prima manifestare exterioară a tinerei
instituţii, au fost prezenţi direcţiunea, corpul didactic, elevii liceului, mulţi
părinţi şi o seamă de persoane din localitate care au prezentat mare interes
faţă de noua şcoală. În deschiderea serbării corul elevilor liceului sub directa
îndrumare a domnului profesor Epstein, interpretează Imnul Regal, urmat de
cuvântul de deschidere al domnului director.
În partea a doua a serbării, elevul Jakab Iosif din clasa a VI-a,
aprinde lumânările specifice sărbătorii iar corul interpretează cântece
evreieşti de Hanuka. Urmează un cântec interpretat la pian de eleva
Veronica Steifeld din clasa a V-a şi poezia lui Kurt Kain, apoi un cântec la
vioară interpretat de elevul Hirsch Gheorghe, apoi elevul Schillinger Toma
acompaniază la pian pe domnul Stein Francisc. Publicul a primit cu vie
emoţie aceste manifestării artistice.
O altă mărturie despre activitatea de la liceul evreiesc am întâlnit-o
în dosarul 3/1942 la fila 1, unde este prezentată Circulara 165, emisă de
Centrala Evreilor din România, din 11 mai 1942, cu binecuvântarea
Excelenţei Sale, Şef Rabin dr. Alexandru Şafran, adresată Oficiilor Judeţene
ale Centralei şi comunităţilor evreieşti din ţară, în care se specifica textele
rugăciunilor obligatorii pentru a fi spuse de elevi (în limbile ebraică şi
română), la începutul şi sfârşitul orelor de curs. Textul rugăciunii, de la
începutul orelor, extras din documentul menţionat la fila 3, este următorul:
„Ascultă Israel, Domnul Dumnezeul nostru, Domnul este unul.
Lăudat fie numele slăvitei Sale împărăţii în vecii vecilor. Tatăl Nostru A
TOT MILOSTIV ŞI A TOT ÎNDURĂTOR, îndurăte de noi şi fă ca inima
noastră să priceapă şi să înţeleagă, să asculte, să înveţe şi să păzească cu
dragoste învăţătura TA. Luminează ochii noştri prin TORA TA şi reazămă
inima noastră de poruncile Tale.”
În acelaşi dosar, dar la fila 4 se află textul rugăciunii spusă la
plecarea din clasă: „ Îţi mulţumesc Doamne că m-ai aşezat printre acei care
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învaţă TORA TA, întru slava numelui TĂU cel mare. Fă rogu-te Doamne,
ca vorbele învăţăturii TALE să fie plăcute gurii noastre şi să fim noi, cu toţii
cunoscători ai numelui TĂU, învăţând TORA TA, cu dragoste
BINECUVÂNTEAZĂ, TRONUL, ŢARA şi CONDUCĂTORUL
STATULUI”.
La fila 127 din acelaşi dosar 3, apare un tabel nominal cu personalul
didactic şi administrativ al liceului şi gimnaziului, din mai 1943, în care
apar următoarele nume: Prim-rabinul Comunităţii, dr. Schӧnfeld Nicolae –
director liceului; Teller Heini – subdirector; Balkanyi Eva – directorul
gimnaziului; Amigo Alexandru – pedagog; Stein Ştefan – secretarul
liceului; Schӧn Ştefan – secretarul gimnaziului; Veszpremi Eugen – casier;
dr. Halasz Clara – medic. În continuare, sunt enumeraţi profesorii, fără a
menţiona materia predată: dr. Deustch Lorant, dr. Fălticeneanu Ahile,
Feldmann Carol, Fischer Margareta, Florian Victor, dr. Goldzieher
Adalbert, Kahan Emil, Katz Sigismund, Lebovits Ghizela, Raab Agneta,
Rosman Tiberiu, dr. Schlosser Ella. Cei 18 profesori au fost încadraţi în
învăţământul secundar, prin înalt ordin ministerial cu nr. 10.581/1943 din
data de 20.IV.1943, iar elevi erau 124 publici şi 40 particulari, date
menţionate într-un referat despre Liceul Teoretic Evreiesc (vezi anexe).
Din aceeaşi sursă arhivistică, este relevat faptul că prin adresa nr
485/1943, din 6 iulie, Comunitatea Evreilor de rit occidental din Arad, cere
ministrului Culturii Naţionale şi al Cultelor aprobarea transformării
Gimnaziului de fete în liceu de fete specificându-se că s-au luat măsurile
asigurării întregului corp didactic cu profesori calificaţi.
Date demn de menţionat sunt acelea din dosarul 7/1944 la fila 8,
unde se menţionează numele elevilor (proveniţi din alte localităţi din ţară),
pentru înscriere la liceul evreiesc arădean şi care au fost repartizaţi la centrul
de examinare din oraşul Timişoara, dintre care enumăr câţiva: Engel Harry,
Elӧpotaki Gheorghe, Weintraub Ladislau, toţi din Braşov; Schechter
Tiberiu, Schechter Nicolae, Schechter Ervin, Salamon Iosif, toţi din Deva;
Hoffmann Andrei şi Spitzer Tiberiu din Petroşani. Spre surprinderea mea,
am întâlnit şi elevi proveniţi din ţări vecine României, de origine evreiască:
Friedland Alfred – Viena; Friedmann Tiberiu – Debreţin; Landesbergh
Gheorghe – Budapesta; Teller Halevi – Cernăuţi: Materiile de examinare au
fost la limba română şi matematică scris şi oral, la istorie, limba franceză şi
geografie, oral. La fila 40 a aceluiaşi dosar am găsit date privind situaţia
şcolară după sesiunea I, doar a elevului din Petroşani, Hoffmann Andrei, cu
următoarele note:
Religie – 6
Română – 5
Ebraică – 8
Latină – 6
Germană – 5
Franceză - 7
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Geografie – 8
Matematică – 8
Şt. Naturale - 5
Din acelaşi dosar, dar la fila 36, am găsit lista ce cuprindea
componenţa corpului didactic al instituţiei arădene: Teller Heini-director
instituţie; Balkany Eva; dr. Deustch Lorant; Feldman Carol; Fischer
Margareta; ing. Florian Victor; dr. Goldzieher Adalbert; Kahan Emil; Katz
Sigismund; Kronovitz Mauriţiu; Nacht Martin; Novac Roza Rodica; Roman
Tiberiu; dr. Schlosser Ella; dr. Schӧnfeld Nicolae; ing. Steekl Emeric;
Szmuk Viorica; dr. Wiener Emeric – medicul instituţiei. Retribuţia corpului
profesoral era în funcţie de pregătirea şi vechimea lor, începând de la 4.423
lei, până la 31.606, retribuţia directorului.
Un ultim document înainte de desfiinţarea instituţiei este „Tabloul
elevilor” care cuprinde un număr de 140 de nume de elevi care au studiat
între 1943-1944, menţionându-se locul naşterii, numele părinţilor şi
domiciliul la acea dată, (vezi anexe).
De-a lungul existenţei sale, liceul evreiesc a dat Aradului oameni
care au devenit specialişti în domeniul juridic, economic, sanitar şi cultural,
al căror renume a depăşit uneori graniţele ţării.
Pe fondul greutăţilor financiare de după război, în anul 1945, Comunitatea
evreiască din Arad a decis sistarea activităţii liceului.
Concluzii
Liceul Teoretic Evreiesc din Arad, a avut o existenţă meteorică
(1941-1945), în peisajul şcolar al oraşului, având un rol extrem de important
în păstrarea identităţii culturale a populaţiei evreieşti, prin pregătirea
tineretului rămas fără posibilitatea de a învăţa, după ghetoizarea din iunie
1941. Prin cadrele didactice calificate şi prin programa sa şcolară, deşi a
funcţionat doar 4 ani, a reuşit să asigure elevilor săi, localnici, din ţară şi din
afara ei, un înalt grad de pregătire din punct de vedere şcolar, dar şi o
pregătire religioasă conform perceptelor religiei mozaice.
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Mişcările studenţeşti din Timişoara
în perioada interbelică
Raul Ionuţ Rus
Învăţământul superior din România a cunoscut după primul război
mondial o dinamică rapidă în ceea ce priveşte înfiinţarea de noi instituţii
superioare, de noi catedre şi discipline de studiu. Într-o primă etapă în
componenţa statului român au intrat universităţile din Cluj şi Cernăuţi, ca
după aceea să fie emis Decretul – Lege nr. 2521 din 10 iunie 19201 privind
organizarea învăţământului tehnic superior din România. Apariţia acestui
decret a fost impulsionată şi de evoluţia ştiinţei, tehnologiei, de tendinţele de
industrializare accentuată care impuneau restructurarea şi extinderea
învăţământului tehnic superior. Nu trebuie omis şi faptul că la scurt timp
după unirea teritoriilor româneşti într-un context european marcat de
redefinirea statală şi efectele primului război mondial una din cerinţele
formulate de societatea românească a fost formarea de ingineri.
Aşadar la începutul secolului XX învăţământul tehnic superior
românesc se reorganizează prin transformarea fostei Şcoli Naţionale de
Poduri şi Şosele în Şcoala Politehnică din Bucureşti şi prin constituirea
Şcolii Politehnice de la Timişoara.
Aceasta din urmă se înfiinţează la 11 noiembrie 1920 când Regele
Ferdinand I semnează Decretul – Lege nr. 4822 care stipula că „se aprobă
înfiinţarea pe ziua de 15 noiembrie 1920 a unei Şcoale Politehnice în
Timişoara, care va funcţiona în conformitate cu dispoziţiunile din Decretul
– Lege nr. 2521 din 10 iunie 1920, relativ la înfiinţarea şi organizarea
şcoalelor politehnice din România”2.
Astfel în toamna anului 1920 la nou înfiinţata Şcoală Politehnică din
Timișoara se organizează un concurs de admitere „pentru a putea face
triajul”3, deoarece au fost depuse 180 de cereri de înscriere. Acest examen
de admitere „era privit cu ochi răi întâi pentru că nu erau deprinşi cu acest


Arhivele Naţionale – Serviciul Judeţean Timiş.
Monitorul Oficial nr. 61/19 iunie 1920 pp.2111 – 2115.
2
Serviciul Judeţean Timiş al Arhivelor Naţionale, în continuare SJAN Timiş, fond
Primăria Municipiului Timişoara, dos. 12/1920, f. 3.
3
Idem, dos. 11/1920, f. 74 v.
1
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examen la Politehnicele din străinătate şi al doilea pentru că severitatea
examenului de la Bucureşti nu putea să inspire decât teama acelor care se
prezentau”4. Examenul s-a desfăşurat în zilele de 24-27 noiembrie 1920, iar
din comisia de examinare au făcut parte: Traian Lalescu, directorul şcolii,
Teodorescu Constantin, subdirectorul şcolii şi lt. – col Gh. Buicliu. „S-a
făcut candidaţilor examenul în limba română sau germană, iar cei care nu le
cunoşteau bine pe acestea au fost examinaţi şi în limba ungară de d-l Emil
Mihai, profesor de matematici şi directorul şcolii comerciale. Nivelul
general al candidaţilor a fost mai mult înspre slab .... Deşi erau vreo 20 care
se prezentau binişor, şi nu din vechiul regat, totuşi majoritatea arăta
cunoştinţe reduse şi mai cu seamă puțin asimilate”5. În final au fost admişi
65 de studenţi.
Trebuie menţionat şi faptul că încă de la începerea activităţii
Politehnicii, studenţii s-au constituit într-o organizaţie denumită Societatea
studenţilor Şcolii Politehnice care în anul 1924 s-a transformat în Centrul
studenţesc Timişoara „organizaţiunea supremă a studenţimii timişorene
fiind organul în legătură cu Uniunea Naţională a Studenţilor Creștini
Români din întreaga ţară”6.
Aşadar de la sfârşitul anului 1920 Timişoara va fi înscrisă pe harta
României ca centru universitar, iar viaţa cotidiană universitară a Politehnicii
nu a a fost lipsită de greve ale studenţilor, de acţiuni şi atitudini antisemite,
de revolte şi revendicări ale acestora. Multe dintre mişcările studenţeşti din
Timişoara în această perioadă au fost şi de solidarizare cu acţiuni similare
din centrele universitare din Bucureşti, Cluj, Iaşi sau Cernăuţi.
1922 este anul în care se înregistrează un prim incident în care au
fost implicaţi studenţi de la Universitatea Politehnică şi a fost determinat de
un articol publicat în ziarul Arbeiter Zeitung din Timişoara. În acest ziar „au
fost făcute publicaţiuni neadevărate la adresa studenţilor calificându-i de
mucoşi şi arătând că ar trebui bătuţi la dos. Din această cauză studenţii sunt
agitaţi şi plănuiesc devastarea redacţiei acestui ziar”7. Pornind de la acest
articol nu a fost devastată redacţia ziarului, dar „în ziua de 15 decembrie,
seara, când publicul intra la reprezentaţia teatrală, pe poarta de la Hotelul
Grand au intrat şi vreo 20 – 25 de studenţi de la Politehnică. Dintre dânşii
unul anume Oprean a intrat în cafenea şi a chemat afară pe ziaristul
Finkelstein – Schinteie şi ieşind afară a mers cu dânsul spre toilette din
4

Ibidem.
Ibidem.
6
Ibidem, dos. 28/1940, f. 3.
7
SJAN Timiş, fond Prefectura judeţului Timiş – Torontal, dosar nr. 109/1922, f. 3.
5
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dosul cafenelei unde politicianul Teodorescu, care este şi funcţionar la CFR
a pălmuit şi l-a bătut împreună cu încă 4-5 cari se adunase acolo. Sergentul
de stradă care face de pază dinaintea cafenelei nu bănuia nimic presupunând
că publicul şi studenţii intră la teatru. După informaţiile primite studenţii de
la Politehnică au avut o consfătuire în care ar fi hotărât o acţiune violentă
contra celor de la Arbeiter Zeitung”8. Astfel, se poate constata că incidentul
respectiv a fost provocat de un articol care în încheierea lui „propunea 25 de
bâte studenţilor”9.
Acest episod nu a reprezentat singura agresiune a studenţilor
Politehnicii din Timişoara de la începutul anilor ΄20. În anul 1924 un grup
de studenţi au bătut câţiva elevi de la Liceul Confesional Israelit din
Timişoara. Cu privire la acest incident directorul liceului solicită atât
rectorului Politehnicii, cât şi prefectului judeţului Timiş – Torontal să ia
măsurile care se impun pentru împiedicarea unor astfel de evenimente pe
viitor „pentru ca în oraş starea aceasta scandaloasă să numai existe”10. O
asemenea intervenţie era necesară cu atât mai mult cu cât „după
informaţiunile noastre primite de la poliţişti şi geamurile liceului le-au spart
o grupă de studenţi ai căror purtarea provocatoare e aşa de mare, că la 12
dec<embrie>, 2 dintre ei au venit şi s-au fotografiat stând lângă geamurile
sparte”11.
Primele proteste studenţeşti majore au izbucnit la Politehnica din
Timişoara în anul 1923 şi au dus la suspendarea cursurilor pe o perioadă de
câteva luni. Aceste proteste au fost generate de greva studenţească din
decembrie 192212 care a fost provocată de „chestiunea cadavrelor”.
Incidentele s-au declanşat la Cluj şi au găsit imediat ecou în centrele
universitare din Iaşi şi Bucureşti. Au avut drept punct de plecare problema
disecţiilor, cerându-se paritate în ceea ce priveşte materialul didactic
8

Ibidem, f. 2.
Ididem.
10
SJAN Timiş, fond Institutul Politehnic „Traian Vuia” Timişoara, dos. nr. 4/1924, f.10.
În volumul Antisemitismul universitar în România (1919-1939). Mărturii documentare,
Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale: Kriterion, Cluj
Napoca, 2011, profesorul Lucian Năstasă a publicat integral documentul referitor la acest
incident (vezi documentul nr. 117).
11
Ibidem.
12
Pentru o imagine asupra evenimentelor de la 10 decembrie 1922, din întreg spaţiul
universitar românesc, vezi Carol Iancu, Evreii din România. De la emancipare la
marginalizare 1918-1939, traducere de Ţicu Goldstein, Bucureşti, Editura Hasefer, 2000, p.
177-187; Irina Livezeanu, Cultură şi naţionalism în România Mare 1918-1930, traducere
din engleză de Vlad Russo, Bucureşti, Editura Humanitas, 1995, p. 302-321.
9
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(cadavre de creştini şi evrei)13. Potrivit profesorului Lucian Năstasă
„începând de acum s-a pus tot mai acut chestiunea separării
interconfesionale şi aplicarea unui numerus clausus, ajungându-se chiar –
deşi sporadic – la constituirea unui spaţiu al „băncilor ghetou” la
Universitatea din Iaşi, evreii fiind siliţi să asiste la cursuri de pe acele locuri
stabilite de creştini, de regulă mai prost poziţionate în amfiteatre sau săli de
cursuri”14.
Protestul studenţilor de la Timişoara s-a declanşat la 17 februarie
1923 când studenţii au boicotat participarea la cursuri15. În cadrul acestor
proteste au avut loc unele incidente „regretabile” între studenţii români şi
cei evrei, pe care conducerea şcolii „a căutat să le reprime cu mijloace
disciplinare”16. Totuşi, aceste incidente „în interiorul şcolii au fost puţine la
număr şi de mică importanţă”17. Nu-i mai puţin adevărat că spre deosebire
de celelalte centre universitare, la cele două facultăţi ale Politehnicii erau
înscrişi doar 40 de studenţi evrei din 154. Astfel numărul redus al acestora
poate să fie şi motivul pentru care incidentele au fost puţine la număr şi de
mică importanţă. Ulterior în anii ΄30 numărul studenţilor de naţionalitate
evreiască prezenţi în Şcoala Politehnică a devenit tot mai mic, iar din anul
1937 nu mai era înregistrat nici un student evreu18.
La sfârşitul lunii martie la Ministerul Instrucţiunii Publice s-a
desfăşurat consfătuirea rectorilor şi decanilor din instituţiile de învăţământ
superior la care a participat inclusiv ministrul Instrucţiunii Publice, dr.
Constantin Angelescu. În urma acestor consfătuiri s-a hotărât ca în ziua de
16 aprilie 1923 să se reia cursurile la toate „Universităţile, Academiile şi
Politehnicile”. De asemenea intrarea în „localurile de învăţământ nu este
permisă decât studenţilor regulat înscrişi”, „nu se primesc şi nu rămân în
căminuri şi nu se acordă burse şi ajutoare decât studenţilor cari dovedesc
urmarea regulată a cursurilor şi respectarea obligaţiunilor şcolare; aceştia ca
şi toţi cari urmează regulat vor fi reintegraţi în toate drepturile avute în
Lucian Năstasă, Antisemitismul universitar în România (1919-1939). Mărturii
documentare, Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale:
Kriterion, Cluj Napoca, 2011, p. 93.
14
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calitate de studenţi ”19. În anul şcolar 1923-1924 toţi studenţii erau obligaţi
se înscrie din nou la universităţi, iar „înscrierea provizorie şi admiterea de
audienţi, studenţi extraordinari se suspendă până la noi dispoziţii”. În
documentul invocat se stipula că „studenţii cari vor fi condamnaţi pentru
turburări în afara instituţiilor unde sunt înscrişi sau cei care vor face
dezordini în interiorul acestora vor fi pedepsiţi cu eliminarea. Aceeaşi
pedeapsă se va aplica acelora cari vor împiedica pe alţii de a frecventa
cursurile şi lucrările”. În cazul în care studenţii ar fi provocat proteste şi
„turburări în interiorul instituţiilor superioare de cultură, autorităţile şcolare
vor face apel la forţa publică pentru a asigura respectul legii şi a
regulamentelor şi cei dovediţi vinovaţi vor fi eliminaţi imediat şi deferiţi
autorităţilor în drept pentru a fi judecaţi şi pedepsiţi ca turburători ai ordinii
publice”20.
După adoptarea acestei hotărâri, la Politehnica din Timişoara în ziua
de 16 aprilie numărul studenţilor care au frecventat cursurile a fost redus,
cam 6-7 pe an de studiu. A doua zi pe 17 aprilie numărul lor a crescut la 3040 pe an împreună cu studenţii de origine evreiască21. Ulterior după 23
aprilie „adică la începutul celei d-a doua săptămâni studenţii au început a
sili pe evrei să părăsească sălile de curs şi de lucrări, conform unei deciziuni
pe care au luat-o într-o întrunire din ajun, probabil sub influenţ zvonurilor în
mare parte neîntemeiate de dezordinile care ar fi avut loc la Bucureşti. A
doua zi în 24 aprilie studenţii au împiedicat în anul I pe evrei să vină la
cursuri. După intervenţiunea direcţiunii, evreii au fost lăsaţi să intre în sală
însă creştinii în mare parte au părăsit sala. Au rămas la curs numai 6
studenţi: 3 creştini şi 3 evrei cu care s-a ţinut prelegerea. În timpul orei de
curs studenţii rămaşi pe sală au intrat într-o sală de desen unde au intonat un
cântec patriotic. Pentru a preîntâmpina turburările şi pentru a garanta liniştea
necesară cursului direcţiunea a invitat pe studenţi să părăsească şcoala,
postând apoi la intrare un servitor cu ordinul de a nu lăsa să pătrundă în
interiorul şcoalei decât acei studenţi care arată o legitimaţie eliberată către
Direcţiune numai celor care au făcut declaraţie că vor urma cursurile fără
nici o încercare de a turbura atmosfera”22. În zilele următoare prezenţa la
cursuri a continuat să fie redusă, astfel în data de 24 aprilie la anul I au fost
prezenţi 6 studenţi din totalul de 108 , din care 3 evrei, la anul II au
19
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participat 4 studenţi din 93 dintre care un student evreu şi la anul III au fost
prezenţi 2 studenţi din totalul de 69 din care unul era evreu23.
Cursurile se reiau la începutul lunii mai, însă numărul studenţilor
care participau la acestea era foarte redus. Informaţii referitoare la numărul
celor care frecventau cursurilor le aflăm din rapoartele pe care rectorul le
transmitea ministrului de resort. Astfel la 10 mai 1923 „numărul studenţilor
la cursuri a descrescut necontenit. În ziua de 9 mai preşedintele societăţii
studenţilor mi-a comunicat (n.a. rectorului) că toată studenţimea s-a
solidarizat cu cei care au hotărât abţinerea de la cursuri. În adevăr în acea zi
nu s-a prezentat nimeni la cursuri. După amiezi s-au prezentat la lucrări 10
studenţi din anul II şi 2 studenţi din anul III. Astăzi 10 mai nu s-a prezentat
nimeni la cursurile anului preparator şi ale anului I. În anul II s-au prezentat
10 studenţi, iar anul III 6 studenţi. Studenţii evrei s-au abţinut complect în
ultimele zile de la cursuri şi de la lucrări. Ei au venit să mă anunţe că nu pot
urma cursurile din cauză că sunt împiedicaţi mai ales pe stradă cu mijloace
violente şi aşa fel încât nu pot face uz de protecţiunea forţei publice... Starea
spiritelor de la Politehnica noastră este influenţată de aceea de la
Universitatea din Bucureşti mai cu seamă. Numai atunci vom putea relua
firul normal al Şcoalei când liniştea va fi restabilită la Bucureşti”24.
Până la sfârşitul lunii mai a anului 1923 prezenţa studenţilor a
continuat să fie foarte redusă, iar dintre cei care au hotărât să urmeze
cursurile nu era nici un student evreu. Urmând exemplu colegilor lor din
celelalte centre universitare, majoritatea studenţilor „au încercat să
împiedice la cursuri pe cei puţini care dorea să urmeze”. Apogeul acestor
acţiuni a fost atins în data de 14 mai când „studenţii postaţi în număr de vreo
100 la intrarea şcoalei, au refuzat să lase drum liber celor ce vor să urmeze
cursurile chiar după intervenţiunea Direcţiunii. Din această cauză
direcţiunea şcoalei a solicitat ajutorul poliţiei pentru a evacua şcoala de
studenţi, rămânând ca intrarea în şcoală să se facă cu permise speciale
numai pentru aceia care doresc să urmeze”. Rezultatul acestei acţiuni a fost
acela că „nu s-au putut ţine”25.
Boicotarea cursurilor de către studenţi era văzută de conducerea
Politehnicii ca o nenorocire, deoarece „ar fi o pagubă nemăsurată de mare
nu numai pentru studenţi dar şi pentru ţară. Căci tocmai în momentele de
cea mai urgentă nevoie de intelectuali, când programul de reconstrucţiune şi
de închegare a României Mari reclamă mobilizarea tuturor forţelor de care
23
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dispune naţiunea, tocmai acum se ia un an din dezvoltarea intelectuală a
acestei ţări răpindu-se astfel calmul trebuincios pentru a se ţine în ritmul
celorlalte popoare europene”26.
Pentru detensionarea situaţiei conducerea Politehnicii propunea
Ministrului Lucrărilor Publice (cel care coordona învăţământul tehnic
superior) să mijlocească accesul studenţilor la practică cu precădere în
instituţiile statului, deoarece astfel „se va putea asigura liniștea în şcoală pe
deoparte, iar pe de alta studenţii vor pune în valoare un timp pe care ei altfel
îl pierd astăzi în discuţiuni şi reuniuni menite să turbure şi ceia ce a rămas
liniştit din atmosfera universitară”27. De asemenea „din cauza gravităţii
chestiunii, precum şi din cauza consecinţelor nemăsurate de grele ce pot
decurge din închiderea tuturor şcoalelor superioare pe un an întreg” rectorul
Victor Vâlcovici atrăgea „atenţiunea Onor. Guvern asupra posibilităţii de
redeschidere” şi considera oportun ca toţi „capii şcoalelor superioare
(rectorii celor 4 Universităţi, a celor 2 şcoale politehnice şi al acad.
Comerciale, etc.) să aibă o consfătuire laolaltă pentru a chibzui împreună la
măsurile de luat în vederea redeschiderii cursurilor”28.
În cele din urmă la 24 mai „în urma unei consfătuiri între toţi
studenţii Şcoalei Politehnice din Timişoara la care a luat parte şi corpul
profesoral în frunte cu Directorul s-a luat hotărârea de a se reveni la cursuri
în timp normal. Începând cu 24 mai toţi studenţii s-au prezentat la cursuri şi
lucrări fără nici un incident”29.
Este important de subliniat faptul că reîntoarcerea profesorilor la
catedră şi a studenţilor la cursuri a fost considerată de conducerea
Politehnicii un succes „peste care s-ar cuveni ca Onor. Guvernul să nu
treacă prea uşor. Noi credem că atunci când se vor distribui avantagiile
materiale destinate învăţământului superior pentru înfiinţarea de căminuri,
de burse şi de laboratorii, ar trebui să se facă o largă parte şcoalei noastre
care a fost cea dintâi să dea semnalul de intrare în ordine şi care va fi
probabil unica în stare să nu piardă un an întreg de studiu”30.
Concluzia care se poate trage din cele prezentate este aceea că la
Timişoara protestele studenţilor nu au dus la îngheţarea anului universitar, a
fost o mişcare de solidarizare cu studenţii din centrele universitare din
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Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Cernăuţi, iar caracterul antisemit, deşi deloc
neglijabil nu a fost atât de prezent şi pronunţat ca în celelalte universităţi.
Nu peste mult timp în anul 1925 Politehnica se confruntă cu noi
proteste ale studenţilor. Protestele „au fost o demonstraţie de solidarizare cu
studenţii din celelalte centre universitare, deşi împrejurările locale nu aveau
nici o legătură cu revendicările studenţeşti”31. Au izbucnit în luna februarie
pe data de 18 şi au ţinut până la începutul lunii martie. Despre aceste
proteste rectorul Politehnicii, Victor Vâlcovici, transmite către Ministrul
Lucrărilor Publice un raport în care expune detaliat situaţia studenţilor de la
Timişoara. Potrivit acestui raport „studenţimea era abstinentă. Însă o bună
parte din studenţii din anul III şi mai toţi cei din anul IV erau contra
grevei”32. Această stare de confuzie a studenţilor s-a datorat în bună măsură
zvonurilor potrivit cărora în Bucureşti greva era deplină, „nici un curs nu se
ţine”. Această informaţie a fost ulterior infirmată printr-o telegramă
transmisă de Ministerul Lucrărilor Publice în care se menţiona faptul că la
Politehnica din Bucureşti cursurile se desfăşoară în linişte, însă nu a avut
efectul dorit, acela de revenire a studenţilor la cursuri. Este de subliniat
faptul că, la fel ca la protestele din anul 1923, şi de această dată majoritatea
studenţilor au încercat să-i împiedice pe cei care totuşi doreau să urmeze
cursurile „creând în faţa celor două pavilioane ale şcoalei, la distanţă de 10
minute, 2 cordoane în care se postează o serie de studenţi pentru a împiedica
cursurile”. O consecinţă a acestor acţiuni a fost aceea că vineri, 20 februarie
şi sâmbătă nu s-a prezentat nici un student la cursuri, luni în 23 februarie
cursurile s-au desfăşurat cu 12 studenţi în anul I şi cam toţi atâţia în ani III
şi IV, iar marţi şi miercuri nu s-au ţinut cursuri cu excepţia celui de
mecanică la care au participat 3 studenţi33.
Urmările după aceste proteste au fost: studenţii grevişti au fost
excluşi din cămin şi au pierdut sesiunea de examene din luna iunie. De
aceste pedepse au fost scutiţi studenţii semnatari ai „contra grevei”34.
În anul 1931 studenţii în urma unor neînţelegeri cu rectorul
Politehnicii Victor Blaşian declară grevă în unanimitate „acuzând
conducerea şcolii de intenţia de a opri studenţimea de a-şi realiza
tradiţionalul ei ideal naţional care pretindea excluderea evreilor din înaltele
noastre instituţii de cultură”35. Aceste neînţelegeri au pornit de la faptul că
31
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„unii studenţi fiind contra intrării în Politehnică a studenţilor de origine
mozaică au maltratat pe cei doi studenţi evrei singuri din întreaga Şcoală
Politehnică”36. Faţă de aceste incidente rectorul Blaşian şi-a exprimat
indignarea şi a refuzat să asculte doleanţele studenţilor, deoarece considera
că acestea au fost adresate în mod ireverenţios. Referitor la acest moment,
A.C. Cuza adresează în Parlament o interpelare ministrului instrucţiunii
publice. Motivele care au condus la o asemenea decizie au fost sintetic
cuprinse într-un memoriu al studenţimii, însă pentru A.C. Cuza trei erau de
o gravitate excepţională, şi anume:
a. „Încercarea de a corupe conştiinţa studenţimii făcută de către
jidanii din
Timişoara prin rectorul şcolii Victor Blajian, promiţând o subvenţie anuală
de
1.000.000 lei dacă studenţii renunţă la idealul naţional.
b. „Propaganda de idei internaţionaliste, făcută de rectorul V. Blajian
la curs, în
cantină şi în cabinetul rectoratului, printre studenţi.
c. „Nesatisfacerea cererii îndreptată contra studenţilor socialişti şi
comunişti,
care caută să propage comunismul şi internaţionalismul în sânul studenţimii
timişorene”37.
Având în vedere aspectele menţionate A.C. Cuza considera că
rectorul Victor Blaşian nu ar mai putea rămâne un singur moment în fruntea
Şcolii Politehnice din Timişoara, fiind o adevărată primejdie pentru educaţia
tinerimii şi pentru ordinea Statului. Omul politic solicita şi ministrului
Instrucţiunii Publice să orânduiască, de urgenţă, o cercetare severă a
conflictului de la Şcoala Politehnică din Timişoara, ca să stabilească
adevărul38.
La Timişoara însă, evenimentele s-au precipitat şi rectorul
Politehnicii alături de Sever Bocu au solicitat organelor de ordine publică să
nu intervină în acest conflict39. În paginile ziarului Vestul acţiunile
36
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studenţilor erau condamnate consemnându-se că „din nenorocire agitaţiile
vin din afară de pereţii şcoalei şi lozincile orei de religie şi de rasă tot mai
găsesc rezonanţe întârziate şi regretabile printre tineri... Dimpotrivă
concepţia aristocratică a tinereţii exclude asemenea exhibiţii şi noi evoluăm
de la nebuloasa postbelică, demagogică, ignorantă, spre orizonturi libere,
unde lupta cu contrastele pasionează, este căutat, face plăcere. Ce
însemnează să ataci doi disparaţi de câteva sute de inşi?... În numele
societăţii româneşti rugăm tineretul academic să reintre în legi, în disciplină.
Actele de dezordine intelectuală nu pot decât să scadă prestigiul
Politehnicii” se menţiona în încheierea articolului respectiv”40.
Studenţii protestatari în frunte cu preşedintele Centrului Studenţesc
din Timişoara au solicitat o audienţă la Sever Bocu pentru ca acesta să
intervină la rectorul Politehnicii în scopul de a le fi ascultate doleanţele. La
rândul său Sever Bocu a criticat faptele săvârşite de o parte a studenţilor,
subliniind că aceştia trebuiau să-şi vadă de studiile lor, atitudinea faţă de cei
doi colegi a lor nefiind nici cavalerească, nici românească, nici frumoasă, ci
laşă41, mai atrăgea atenţia studenţilor că „ura de rasă n-are nici un conţinut
– nici moral, nici naţional. Huliganismul este o idee neroadă. În această
privinţă studenţimea română nu trebuie să ia ca model stările din
Germania”42.
Incidentele petrecute la Politehnică au determinat pe dr. Alexandru
Nobel, consilier local din partea comunităţii evreieşti, să solicite în cadrul
unei şedinţe a Consiliului Municipal „ca lichidarea sumei prevăzute în
bugetul Municipiului pentru căminul studenţesc al Şcolii Politehnice din
Timişoara să nu se facă până ce dreptul tuturor studenţilor de a urma
cursurile în linişte şi siguranţă va fi restabilit şi asigurat”43. Alexandru
Nobel îşi justifica solicitarea prin faptul că în luna ianuarie 1931 studenţii
evrei au fost maltrataţi de către colegii lor şi de atunci erau împiedicaţi de
către ceilalţi studenţi de a mai frecventa cursurile44. Primarul dr. Coriolan
Baltă în intervenţia sa a subliniat că „este adeptul celei mai largi înţelegeri şi
armonii pentru toţi cetăţenii oraşului”45, iar ca primar a dezaprobat de la bun
început mişcările antisemite ale studenţilor, însă constată că această mişcare

„Vestul”, 14 martie 1931.
Vasile Rămneanţu, op cit, p. 466.
42
„Vestul”, 14 martie 1931.
43
SJAN Timiş, Fond Primăria Municipiului Timişoara, dos. 39/1931, f. 58.
44
Ibidem.
45
Ibidem, f. 59.
40

41

564

nu este locală, ci una generală, ea existând în toate şcolile superioare din
ţară şi chiar din străinătate46.
Totodată a arătat că rectorul Politehnicii a luat măsuri de sancţionare
a celor vinovaţi, în sensul că au fost eliminaţi trei studenţi, iar altor patru li
s-au retras bursele, susţinând că nu putea fi acuzată întreaga studenţime
pentru cei câţiva studenţi care au fost pedepsiţi. El propunea ca forul de
conducere al Municipiului să reprobe cu toată energia „introducerea
mişcărilor confesionale în instituţia Şcoalei Politehnice”47. În acest scop
găseşte de cuviinţă să se intervină la Direcţiunea Politehnicii pentru „a lua
măsurile de îndreptare, iar printr-un apel să se invite studenţimea să se
abţină cu desăvârşire, pe viitor, de la orice manifestaţie ce ar împiedica pe
cei doi studenţi evrei de la cercetarea în linişte a cursurilor”48.
Hotărârea finală a Consiliului Municipal a fost aceea de a dezaproba
în unanimitate mişcările antisemite de la Şcoala Politehnică, să protesteze pe
lângă rectorul Politehnicii pentru faptul că cei doi studenţi evrei nu erau
admişi la cursuri, să înainteze un memoriu Ministerului Instrucţiunii Publice
şi Directoratului Ministerial pentru a interveni pe lângă conducerea Şcolii ca
să pună capăt acestei stări de lucru. De asemenea, primarul în numele
Consiliului va aduce chestiunea la cunoştinţa primului ministru al României,
Nicolae Iorga cu prilejul vizitei acestuia la Timişoara din data de 2 mai
193149. Această hotărâre a consiliului a fost completată de propunerea
consilierului Frideric Hajdu. Acesta era de părere că dacă până la şedinţa
viitoare a consiliului nu era stabilită liniştea la Şcoala Politehnică, să fie
reluată interpelarea consilierului Alexandru Nobel, care a mai precizat că
nici reprezentanţii comunităţii evreieşti nu doreau ca prin retorsiune să
stimuleze şi mai mult mişcările studenţeşti sau să facă vâlvă în jurul acestei
chestiuni. Mai mult decât atât, aceştia au reţinut presa locală de a scrie
despre aceste incidente, deoarece au ţinut seama de situaţia neplăcută care ar
fi fost creată în străinătate pentru România de aceste evenimente, de pe
urma cărora în loc de doi studenţi ar fi suferit 18 milioane de locuitori, tot
din acest motiv nu a solicitat a se supune la vot chestiunea subvenţiei
acordate de către Primărie Şcolii Politehnice50.
După aceste incidente tatăl unuia dintre studenţii eliminaţi
(Milcoveanu I. Dan) adresează o solicitare Ministrului Instrucţiunii Publice
46
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în care arăta că adevăraţii capi ai manifestării antisemite din martie 1931 nu
erau studenţii care aveau 18 ani, ci unii „profesori care îmbolnăvesc spiritul
acestor copii”51. Cererea respectivă a fost transmisă Şcolii Politehnice cu
rezoluţia Ministerului: „având în vedere starea de spirit specială în care au
fost aceşti tineri, rău sfătuiţi de alţii mai bătrâni, precum şi împrejurările
particulare de agitaţie locală, rugăm călduros onor. Cons. profesoral a
ierta pedeapsa, or măcar a o îndulci”52. Răspunsul Rectorului Politehnicii a
fost acela că „înainte de a se aplica sancţiuni s-a încercat pe toate căile de a
abate studenţimea de la aceste agitaţii şi având în vedere că suprimarea
acestor mişcări este dictată de toate interesele neamului şi este dorită de
însuşi dl. prim-ministru, Comitetul de Direcţiune a aflat că nu este cazul ca
să se revie asupra sancţiunilor deja luate”53.
După doar un an, în iarna anului 1932 au loc din nou incidente în
care sunt implicaţi studenţi ai Politehnicii din Timişoara şi comunitatea
israelită. Aceste incidente sunt expuse de reprezentatul comunităţii evreieşti
în cadrul Comisiei interimare a municipiului Timişoara. Astfel, la 5
decembrie 1932, dr. Alexandru Nobel, în cadrul şedinţei Comisiei
Interimare ruga
forul respectiv să se sesizeze şi să ia act de cererea
Comunităţii evreieşti referitoare la incidentul produs de un grup de studenţi
care în seara zilei de 4 decembrie au intrat cu forţa în sala de şedinţă a
Comunităţii israelite întrerupând pe conferenţiar şi zădărnicind ţinerea
conferinţei, dedându-se la acte grave de tulburare a ordinei publice, fapte
care după prevederile codului penal se sancţionează cu închisoarea. De
asemenea se solicită Comisiei „să ia cuvenitele acte de represalii, în sensul
de a nu se mai contribui în viitor la ajutorarea studenţilor”54.
Adalbert Engels, un alt membru al comisiei interimare a propus a se
interveni pe lângă Rectoratul Politehnicii, propunere la care au aderat şi
ceilalţi membrii forului de conducere al primăriei.
Liviu Gabor, primarul Timişoarei, sublinia că „actuala conducere a
municipiului Timişoara regretă incidentul produs arătând că înainte de a se
primi plângerea înaintată s-au luat toate măsurile necesare ca asemenea acte
să nu se mai repete”55. Primarul Timişoarei evidenţia că incidentul s-a
Lucian Năstasă Antisemitismul universitar în România (1919-1939). Mărturii
documentare, Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale:
Kriterion, Cluj Napoca, 2011, documentul nr. 254.
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datorat unui grup de 200 de studenţi ieşeni care s-au aflat în trecere prin
Timişoara, venind de la serbările care s-au desfăşurat în localitatea
Becicherec si „au căutat să arate colegilor lor timişoreni ce pot să facă”. În
urma tulburărilor au fost luate măsuri ca studenţii respectivi să părăsească
imediat oraşul retrăgându-li-se valabilitatea prelungirii biletelor pe C.F.R.,
în acest sens luându-se legătura cu chestorul poliţiei56.
De asemenea în cursul nopţii de 4 spre 5 decembrie s-au luat măsuri
ca instituţiile publice ce erau ameninţate de astfel de acţiuni să fie păzite de
armată. Totodată Liviu Gabor îşi exprima părerea că studenţii din Timişoara
nu erau capabili să se preteze la astfel de acte fără imbold din afară, aşa cum
s-a întâmplat în cazul respectiv. Autorităţile municipale au intervenit şi la
Rectoratul Politehnicii aducând la cunoştinţa studenţilor că în cazul repetării
unor astfel de acţiuni li se vor retrage ajutoarele materiale oferite de către
Primărie57.
După anul 1927 când mişcarea legionară din România se
oficializează odată cu înfiinţarea Legiunii Arhanghelului Mihail, o serie de
studenţi din cadrul Politehnicii au aderat la principiile acesteia. La început a
fost o apropiere timidă în sensul că numărul celor care simpatizau doctrina
legionară era totuşi redus, însă pe parcursul anilor 30 „Căpitanul” şi
„Legiunea” au câștigat tot mai mulţi adepţi în rândul studenţilor politehnişti.
De altfel în anul 1933 erau arestaţi 29 dintre studenţii înscrişi la Politehnică
pentru faptul că erau membrii ai partidului Garda de Fier58.
În anul 1936 Prefectura Judeţului Timiş – Torontal informează
Rectoratul Politehnicii despre activitatea legionară a studenţilor „care fac
parte din partidul Totul pentru Ţară că merg în grupuri prin comune şi ţin
discursuri cu caracter politic, care agită spiritele populaţiei de la sate”.
Aceşti studenţi „afară de propaganda pe care o fac în comune, se întrunesc
săptămânal în localul Şcoalei Politehnice şi ţin consfătuiri politice, iar la un
moment dat una dintre aceste şedinţe a fost prezidată de cunoscutul
conducător din Cluj dr. Banea”59. Despre aceste aspecte profesorul
Constantin Teodorescu, rectorul Politehnicii menţiona că„studenţii şcoalei
politehnice, grupaţi în diferite asociaţiuni, ţin şedinţe cu autorizarea
rectoratului şi la multe din aceste şedinţe participă şi profesori ai şcolii.
Entuziasmul tineresc vede multe din chestiuni sub aspectul naţional şi sunt
mulţi studenţi care au şi active păreri politice, dar aceste manifestări au
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rămas până acum în cadrul studenţesc şi numai când au fost provocaţi din
afară sau persoane politice din afară i-au solicitat, au ajuns să se manifesteze
în slujba acestora”60. Cu toate aceste precizări ale rectorului Politehnicii unii
dintre studenţi erau membrii activi ai Mişcării Legionare. În acest sens se
ocupau cu distribuirea de materiale legionare, participau la întrunirile
partidului Totul pentru Ţară sau efectuau propagandă legionară. Astfel,
studentul Ţigănilă Marin în vacanţa de Crăciun a împărţit în localitatea de
domiciliu a părinţilor săi, Chirnogi Judeţul Ilfov calendare cu portretul lui
Corneliu Zelea Codreanu şi al generalului Cantacuzino „Grănicerul”61. Alţii
desfăşurau o intensă propagandă pentru mişcarea legionară sau participau
inclusiv la demonstrații sau întruniri politice ale partidului Totul pentru
Ţară. În acest sens studenţii Boian Eugen, Bărbulescu Marin, Tănăsie
Alexandru, Fierestrău Ioan, Ungurean Onofrei, Constantinescu Ioan şi
Stănescu Petre în data de 29 octombrie 1937 au întreprins o puternică
propagandă electorală în Ardeal, iar o bună parte dintre cei menţionaţi au
participat şi la manifestările cu caracter politic ale Mişcării Legionare din
Piaţa Unirii de la 1 decembrie 193762.
La 1 martie 1938 rectorul Politehnicii era înştiinţat de către Divizia I
Infanterie Timişoara cu privire la organizarea unei „şedinţe de cuib în
căminul şcolii, având posturi de pază pentru a preîntâmpina orice surpriză”.
În nota respectivă se mai arata că studenţii au ţinut post negru şi se va
proceda la o spovedanie şi împărtăşanie în comun la preotul Popovici din
Mehala, iar părerea studenţilor legionari despre Constituţie din anul 1938
este că „într-un viitor nu prea îndepărtat va avea aceeaşi soartă ca şi
regulamentul organic de pe vremea protectoratului rusesc”63. Referitor la
aceste aspecte Remus Răduleţ, subdirectorul şcolii menţiona că „mijloacele
cari îmi stau la dispoziţie în supravegherea vieţii din cămin nu mi-au permis
să trag concluziuni oarecum sigure în această privinţă”, însă admite că
studenţii se pot întruni într-un număr restrâns în camere „fără a putea fi
supraveghiaţi întrucât vizitele unora la alţii nu pot fi excluse”64.
De asemenea la 17 aprilie 1938 după trecerea în afara legii a
Mişcării Legionare la căminul Şcolii Politehnice din Timişoara s-a efectuat
o percheziţie de către reprezentanţi ai Chesturii Poliţiei Timişoara cu scopul
„de a percheziţiona pe membrii fostului partid Totul pentru Ţară şi de a se
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găsi arme s-au scripte de propagandă”65. În urma percheziţiei respective au
fost identificate următoarele materiale:
- La studentul Dimitriu Mircea au fost identificate broşurile:
„Românismul Nostru” de Alexandru Cantacuzino, „Rânduiala ” de Aron
Catnes şi „Din lumea legionară” de Victor Puiu Gârniceanu
- La studenţii Vârlan Petru şi Crihană Dumitru au fost găsite 2 cărţi
intitulate „Pentru legionari” de Corneliu Zelea Codreanu
- La studentul Ungureanu Onofrei s-a găsit „Cântecul eroilor – Moţa
şi Marin, „Crucificaţii” şi „Cranii de lemn” culegerea de articole şi eseuri
ale lui Ion Moţa66.
După această percheziţie rectorul Politehnicii, Constatin Teodorescu,
înaintează un memoriu către Ministerul Educaţiei Naţionale „pentru a
restabili o stare mai favorabilă pentru învăţământ” şi pentru „a trece această
perioadă critică”67, cu atât mai mult cu cât percheziţiei din 17 aprilie i-a
urmat deschiderea procesului studenţilor acuzaţi de „dezordini la 10 dec.
1937”. În acest proces au fost implicaţi „întreg comitetul societăţii
studenţilor de la Şcoala Politehnică din Timişoara compus din 17
studenţi”68.
În anul 1937 se completează Legea învăţământului superior în sensul
că se interzicea studenţilor „să facă parte din partide şi asociaţii politice şi să
participe la acţiuni şi manifestări cu caracter politic”69. Totodată studenţii
trebuiau să semneze o declaraţie în acest sens, iar sancţiunea pentru
nerespectarea prevederii respective era exmatricularea din universitate70.
Cu toate acestea, studenţi ai Politehnicii au continuat să activeze pe
această linie a politicii de extremă dreapta, deşi riscau exmatricularea din
universitate. În acest sens stau marturie faptele studentului Vârlan Petru care
a luat parte activă la colectarea de bani pentru ajutorarea foştilor membrii ai
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partidului Totul pentru Ţară închişi la închisoarea militară de la Timişoara.
Croitoru Gheorghe, student în anul III, în pofida unor condamnări hotărâte
de Tribunalul Militar Timişoara prin sentinţa nr. 230 din 19 mai 1938 la 5
luni detenţiune şi 4 luni închisoare corecţională pentru înfruntarea
autorităţilor71 a fost identificat făcând propagandă legionară de la om la om
în Oraviţa72. Studentul Varga Ioan, membru al Mişcării Legionare, în gara
Voila din Făgăraş în urma unei dispute cu notarul Ştirbeţ de la Primăria
Mediaş s-a exprimat că „în prezent Vodă joacă şah cu Codreanu, dar Vodă a
pierdut partida. Armata nu este Vodă, ci este cu Garda, că domnul general
Antonescu este gardist şi că în prezent este arestat împreună cu mai mulţi
ofiţeri pentru faptul că domnul general Antonescu, fost ministru, şi-a
procurat mai multe acte pe care le-a fotografiat şi lea prezentat MS Regelui.
Din aceste acte rezultă că d-l Tătărăscu fost prim-ministru a furat un miliard
şi jumătate de lei din Fondul Apărării Naţionale pe cari i-a dat la Malaxa cu
ştirea M.S.Regelui Carol II şi că acestea ar fi motivul pentru care este
arestat. A afirmat că acele acte se găsesc şi la Garda de Fier” 73. Pentru
aceste declaraţii a fost arestat şi înaintat Parchetului Tribunalul Militar.
Studenţii Muică Daba din anul III şi Dragomir Strein student în anul II au
luat parte la acţiuni în vederea strângerii de fonduri pentru mişcarea
legionară74. Hotărârile Comitetului de Direcţiune al Politehnicii a fost
exmatricularea studenţilor respectivi. În acelaşi an au mai fost exmatriculaţi
pentru activitate legionară şi studenţii: Ioan Varga, Ungureanu Onofrei,
Crihană Dumitru, Bărbulescu C. Marin, Cioară Ioan75.
După exmatricularea din Şcoala Politehnică, studentul Varga Ioan
înaintează o cerere rectorului în care preciza că a aflat din zvonuri că a fost
exmatriculat şi se întreba de ce autoritate a fost exmatriculat şi pe ce
criteriu, deoarece susţinea că a fost condamnat de drept comun, fără
exmatriculare76. Ulterior au fost exmatriculaţi şi alţi studenţi pentru
activitate politică interzisă, inclusiv de la Facultatea de Agronomie din Cluj,
care s-a aflat în coordonarea Politehnicii din Timişoara din 1939 până în
anul 1945. Studenţii Luca Alexandru şi Marinescu Gheorghe de la
Facultatea de Agronomie din Cluj au fost exmatriculaţi după ce Tribunalul
Militar Cluj i-a condamnat la închisoare corecţională pentru propagandă
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legionară. În anul 1940 au făcut cereri pentru reînscrierea la facultatea
respectivă77. Însă este de reţinut faptul că studenţii exmatriculaţi pentru
activitate politică interzisă pentru a putea fi reînscrişi în universităţi era
necesar să adreseze cereri individuale către Ministerul de Interne care
acorda avizul pentru reînscriere.78 După abdicarea regelui Carol al II-lea şi
venirea la putere a legionarilor împreună cu generalul Ion Antonescu
studenţii care au fost exmatriculaţi din motive politice au fost reprimiţi la
cursuri.
În încheiere aş dori să subliniez faptul că factorii decizionali ai
Politehnicii, Rectorul şi Comitetul de direcţiune au condamnat cu fermitate
atitudinile şi acţiunile antisemite sau politice ale studenţilor aducându-şi
aportul în conformitate cu prerogative pe care le aveau pentru ca astfel de
evenimente să nu se mai repete. Nu este mai puţin adevărat că spre
deosebire de celelalte centre universitare „studenţimea Politehnicii a fost cea
mai liniştită, contribuind la aceasta şi faptul că profesorii nu fac politică, cei
mai mulţi urmărind o activitate profesională”79.
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Arhaicul în mijloc de secol XX la Nadăş, judeţul Arad.
Istorie trăită
Ioan Biriş
Universitatea de Vest, Timişoara
Am convingerea că România nu poate fi înțeleasă fără experiența
satului. Popor de munte, de țărani, românii abia dacă se află, într-o proporție
covârșitoare, la primele două, trei generații de „încălțați”, adică de oameni
care au lăsat opincile. Firește, există și orășeni mai vechi, dar eu vorbesc de
masa populației. Chiar și tinerii urbani de astăzi, cei mai mulți dintre ei, au
încă bunici, străbunici și chiar părinți „la țară”. Iar satul a rămas (încă)
arhaic, în decalaj mare față de modernitate.
În Nadăș (județul Arad), satul copilăriei mele, se „trăia” ca în Biblie.
Nu mă refer, fireşte, la sfinţenie, ci la modul arhaic de viaţă. Pentru studiu,
astfel de comunităţi oferă privilegiul înţelegerii duratelor lungi din istorie.
Savanţii de la faimoasa Şcoală franceză de la Anale tocmai asta au înţeles:
istoria are sens, poate fi mai bine percepută din perspectiva duratelor foarte
lungi. După unii dintre aceştia, Evul Mediu se prelungeşte până în zilele
noastre. Şi, cel puţin pentru anumite oaze de viaţă socială, aşa cum sunt
unele sate de munte, cred că au dreptate. Am, în acest sens, experienţa
satului meu. Cei din generaţia mea, îndrăznesc să spun, au un mare
privilegiu. Pe timpul unei vieţi au putut să vadă cum se lucra la ţară cu
mijloace din Evul Mediu, chiar din Antichitate, dar au trăit şi
industrializarea clasică pe viu, iar astăzi gustă era internetului. Puţine
generaţii au reuşit să fie martore pentru schimbări atât de profunde într-o
singură viaţă.
Nadăşul de Arad, înconjurat de păduri, se întinde pe o suprafaţă
foarte mare, mărginindu-se către Mureş cu Conopul şi cu Bârzava, cu
Văsoaia mai către Apuseni, apoi cu Tauţ şi cu Minişel înspre Valea
Cigherului. Spre Highiş, pământurile nădăşenilor ajung în vecinătatea
Drauțului. Cigherul, afluent al Crişului Alb, porneşte din Munţii Nadăşului
şi, după vreo cincizeci de kilometri, se varsă în Crişul Alb, tocmai în
localitatea Zărand, care dă şi numele ţinutului. Valea Ceşa trece prin
mijlocul satului, apoi alte văi ca Slatina, Pustacea, Cilodia şi Cimercea
brăzdează dealurile din jur, toate văile adunându-se în Cigher.
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Un ţinut frumos şi un pic misterios! Sau cel puţin aşa mi se părea
mie în copilărie. Mai ales după ce citisem povestea Sămădăului din Moara
cu Noroc. Nu ştiu dacă Slavici a trecut prin Nadăş, dar îmi închipui uşor că
nu este exclus să-şi fi imaginat vestita Moară după dealul numit Scoborâş,
cam la jumătatea drumului din sat până la Debelagora. Şi în timpul
copilăriei mele dar şi cu mult înainte se găseau pe aici multe turme de porci
şi cirezi de vite. Oricum, Sămădăul lui Slavici nu întâlnea dealuri pe drumul
de la Ineu către Şicula, cum interpretează unii, ci de la Ineu înspre Nadăş, pe
la Mocrea, dacă nu cumva Moara cu noroc ar fi putut fi chiar la Mocrea sau
mai încolo către Şilindia. Şi, mai probabil, Slavici putea avea în minte chiar
Dealul Mocrii, având în vedere că Ghiţă cârciumarul prindea adesea caii
pentru a da o fugă până la Ineu, căci Mocrea este chiar în apropierea Ineului,
dar până la Nadăş sunt vreo treizeci de kilometri.
Însă în mintea mea de copil imaginam fără probleme câte o Moară
cu noroc fie la Scoborâş, un deal minunat flancat de văi şi păduri, fie la
Debelagora, muntele frumos, cum îi spune şi numele. Iar la Debelagora, sus
pe creastă, exista şi o cabană (mai e acolo și acum, dar părăsită), unde
poposeau turişti curioşi şi dornici de drumeţii. Copil fiind, mă bucuram mult
să-l văd pe cabanier cum pornea cu măgăruşul său să scoată apă de la
izvorul aflat la vreo două sute de metri mai la vale. Cred că era singurul
măgar din aria satului, aşa că mulţi nu scăpau ocazia să facă poze cu el. Iar
când priveam către înaltul cerului, vedeam cabinele de funicular care
transportau lemne pe distanţe de kilometri până la Bârzava de pe Mureş sau
la Călăci, cum mai este numită halta Nadăş. Toate acestea mi se păreau
lucruri de poveste, ba chiar misterioase un pic. Misterioase pentru că nu-mi
puteam explica deloc mişcarea lemnelor pe un fir aflat la mare înălţime,
cum nu înţelegeam nici de ce cabanierul de la Debelagora nu a făcut cabana
lângă izvor, mai în vale, ci a aşezat-o, el sau înaintaşii lui, tocmai pe vârf,
unde nu era apă şi bătea vântul.
Dar Nadăşul meu era interesant şi sub alt aspect. Satul este întins pe
Valea Ceşa pe vreo şase kilometri lungime, iar în sat locuiau în mare măsură
numai bătrânii care nu mai erau buni de lucru şi copiii care mergeau la
şcoală. Aproape fiecare familie era scindată în două: „cei din sat”, bătrâni şi
copii, cum ziceam, şi „cei de la deal”, de la sălaş, adică forţa bună de lucru.
Tradiţia s-a stabilit aşa deoarece pământul din ţarină, de pe lângă sat, nu era
îndestulător, aşa că sătenii au despădurit cât au putut în jurul satului, de la
un kilometru până la zece, cincisprezece kilometri împrejur, construindu-şi
acolo sălaşe, adăpost pentru vite şi pentru oameni buni de lucru. De fapt,
pentru cele mai multe familii, viaţa economică activă se petrecea la sălaşe.
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Pământul de deal era sărac, dar cu mult gunoi de la animale dădea uneori
recolte suficiente. Spun suficiente pentru o agricultură de subzistenţă, pentru
că erau foarte puţini aceia care reuşeau să vândă cereale, veniturile
oamenilor fiind obţinute mai ales din vânzarea de animale.
Şi, lucru destul de curios, aproape toate sălaşele erau construite pe
culmi de deal, foarte rar în văi. Mi se părea curios, căci mă întrebam de ce
stau sălaşele pe deal, adică în locuri în care apa trebuia cărată din vale către
vârf de deal, la fel recoltele şi fânul, când mult mai uşor ar fi putut fi
transportate invers, din deal către vale. Unii bătrâni mi-au spus că locurile
din vale nu sunt sănătoase, că în vale se lasă toate miesmele, pe când pe
vârfuri de culme locul e mai sănătos. Poate că aveau dreptate! Strămoşii
satului meu au cucerit dealurile împădurite metru cu metru. Satul este atestat
documentar de pe la început de secol cincisprezece. M-am tot întrebat ce i-a
făcut pe primii locuitori să se aşeze în mijlocul pădurilor, destul de departe
de Valea Mureşului, dar departe şi de calea Ineului. Un alt fiu al satului,
Pascu Hurezan, mulţi ani fost director al Muzeului judeţean de istorie din
Arad, îmi povestea la un moment dat că s-ar putea ca un val de locuitori ai
Nadăşului să fi fost alcătuit din refugiaţi din zona Făgetului.
La fel ca în toţi Apusenii, munţii au fost umanizaţi şi aici. Probabil
primii locuitori s-au asociat după gradul de rudenie, pentru că diferitele
dealuri devenite terenuri arabile şi sălaşuri poartă denumirile unor familii.
Aşa avem Dealul Conteştilor (adică al celor cu numele Conta), Dealul
Horgeştilor (cu numele Horga), Dealul Bâşceştilor (de la Bâşca), Dealul
Ardelenilor, Dealul Hurezanilor, Dealul Popeştilor (de la numele de Popa,
nu Popescu), dar şi Dealul Birişeştilor şi multe altele.
Dealul Birişeştilor se află foarte aproape de Debelagora, e un deal ce
însumează în jur de cincizeci de hectare de pământ arabil, iar străbunicii din
partea tatălui ocupau cam douăsprezece hectare de pământ aici, totul
laolaltă, din care un hectar era cu pădure. Bunicul tatălui meu, moşul Petru –
cum fusesem învăţat să-i spun – , făcuse această avere împreună cu tatăl său,
tăind din pădure bucată cu bucată. Tatăl moşului se numea Damian, de
aceea familia va rămâne cu denumirea de Biriş al lui Damian. Probabil rude
cu toţii la începuturi, pe Dealul Birişeştilor se mai găseau şi Biriş al lui
Sava, Biriş Teodor al lui Iosivuţ şi alţii. Când eram copil, cea mai mare
familie din Dealul Birişeştilor era aceea a lui Biriş Teodor, care, probabil,
tocmai fiindcă era mai numeroasă (avea vreo treisprezece copii), era numită
pur şi simplu a lui Birişu. Birişeştii erau cunoscuţi şi ca oameni foarte
puternici.
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Mă impresiona în mod deosebit Biriş Teodor, cel cu copii mulţi,
dintre care vreo trei apropiaţi de vârsta mea. Nu era prea înalt, mai degrabă
de înălţime mijlocie, dar avea o statură herculeană, era pe atunci cel mai
puternic om din sat. Cu un mijloc subţire, spatele era de-a dreptul
impresionant, iar braţele păreau ale unui gladiator, deşi omul n-a făcut
niciodată haltere sau culturism, nici nu auzise vreodată de aşa ceva. O
întâmplare mi-a rămas întipărită pe veci în minte. Eram în vacanţă, aveam
zece ani, iar vacanţele mi le petreceam de obicei la sălaş, la Debelagora,
ajutând după puteri la îngrijitul vitelor ori la seceriş. Tocmai se treiera grâul,
iar munca asta se făcea de regulă prin clacă, vecinii ajutându-se pe rând unii
pe alţii. Ajutam spre seară la punerea grâului în saci, iar bărbaţii cărau sacii
în podul casei. Erau vreo douăzeci de metri de la arie până la gura podului.
Cum era obiceiul, pe când se apropia cina, gazda scotea câte o sticlă cu
pălincă, iar ziuaşii deveneau rapid mai veseli şi spuneau glume. Unui vecin
mai hâtru îi veni ideea să-l provoace pe Biriş Teodor dacă îi tot aşa de tare
ca în anii trecuţi, sugerând discret că acesta ar mai fi slăbit, că a rămas
numai vorba de el. Unii se prind de stratagema hâtrului şi pun şi ei paie pe
foc, doar-doar îl scot din ţâţâni pe baci Todor. Deşi Birişu nu-i bagă în
seamă la început, după ce mai trage şi el o gură bună de răchie, se hotărăşte
brusc şi-i somează pe ortaci:
– Bine, mă, puneţi-mi doi saci pe umeri!
Imediat doi vecini se grăbesc să îi aşeze doi saci, unul pe un umăr, altul pe
celălalt umăr, baci Todor ţinând mâinile în şolduri.
– No, acuma daţi-mi câte un sac sub fiecare subsuară!
Ceilalţi se executară imediat, apoi priviră miraţi şi cu invidie cum Birişu
stătea drept ca lumânarea cu cei patru saci, judecând cu voce tare că baci
Todor ţine pe el tocmai o sută şi şaizeci de kile, sacul plin cântărind fiecare
câte patruzeci de kilograme.
– Da, bine, zise hâtrul, da’ io nu cred că poţi să-i şi duci până la
pod...
Birişu nu răspunse, însă se scutură puţin cu cei patru saci, se învârti pe loc,
apoi se opri chiar în faţa hâtrului şi-i şuieră printre dinţi:
– Acuma ridică-mi un sac să-l prind cu dinţii!
Hâtrul începu să se codească, uite, baci Todor, io zic că-i destul, Doamne
fereşte, să nu păţeşti vreun necaz... Baci Todor îl fulgeră însă cu o privire
care nu cunoştea refuz, aşa că hâtrul îi ridică sacul în dreptul gurii, Birişu
prinse bine sacul cu dinţii, apoi plecă repejor cu cei cinci saci până la podul
casei.
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Asistenţa rămăsese cu gura căscată, apoi se grăbiră cu toţii să-i mai
dea lui baci Todor o gură de pălincă, minunându-se de isprava Birişului şi
luîndu-l peste picior pe hâtrul care se îndoise de puterea uriaşului. Nici mie
nu-mi venea să-mi cred ochilor, dar tot restul serii auzii fel de fel de păţanii
asemănătoare care-l aveau ca erou pe Biriş Todor, vecinii întrecându-se care
mai de care să aducă aminte despre cutare sau cutare întâmplare din anii
trecuţi, când baci Todor ori ridicase singur o căruţă răsturnată, ori scosese
din vreo râpă un cal cu piciorul rupt etc.
Şi pentru că veni vorba de treieratul grâului, copil fiind, am prins în
satul meu, pe viu, patru tehnologii pentru această operaţie. Prima era cea
mai arhaică. Gospodarul rădea cu sapa iarba de pe o suprafaţă plată şi
circulară, apoi mătura bine până rămânea pământul neted şi curat, iar pe
această suprafaţă se presărau snopii de grâu, după care erau plimbaţi ore
întregi doi boi sau două vaci pe aria cu spice, până când boabele de grâu
săreau din spice. Fireşte, toată această activitate se desfăşura pe o vreme cu
multă căldură, şi numai după ce soarele se ridica sus pe cer. După ce se luau
paiele de pe arie, grâul era adunat şi trecut prin vânturător, pentru a
îndepărta pleava. Acest mod de a treiera s-a aplicat probabil şi în antichitate,
iar eu l-am văzut doar de câteva ori, izolat. Dar de aici venea vorba ţăranilor
de „călcatul grâului”, în loc de treierat.
O a doua tehnologie era numită de către săteni treieratul (sau
călcatul) cu ierganul. Nu ştiu de unde vine denumirea de „iergan”, n-am
găsit cuvântul prin dicţionare, probabil e un termen local sau împrumutat,
dar utilajul consta dintr-o roată mare dinţată, prevăzută cu un lăcaş circular
pentru cureaua de transmisie, iar deasupra acestei roţi erau fixate două grinzi
de lemn, una în prelungirea celeilalte, aşa încât la capătul fiecărei grinzi
putea fi prins câte un cal (sau o pereche). Prin mişcarea în cerc a cailor,
roata dinţată angrena – cu ajutorul curelei care era strânsă, la celălalt capăt,
pe fulia cu diametru mic a unei batoze – cilindrul cu ţepi de oţel din
interiorul batozei. Acest cilindru căpăta o viteză suficient de mare astfel
încât, prin lovirea snopului de grâu introdus în batoză, boabele curgeau jos,
iar paiele erau aruncate ceva mai departe. Cea mai plăcută treabă în acest
caz, pentru copii, era mânatul cailor.
Pe măsură ce creşteam, parcă de la un an la altul, cele două
tehnologii au dispărut ca prin farmec. Se generalizase o a treia procedură,
treieratul cu motor şi cu batoză simplă. Erau nişte motoare aşa cum se mai
pot vedea şi astăzi, destul de rar, e drept, la tăiatul lemnelor. Dar mecanicul
era un personaj nou în contextul treieratului, de el depindea toată treaba, iar
ţăranii îl respectau pentru că era „maistor”, meseriaş, de aceea gospodinele,
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când venea vremea prânzului, dădeau maistorului cele mai bune bucate.
Mecanica începea să înlocuiască boul şi calul.
În fine, în satul meu au apărut, ceva mai târziu, şi batozele moderne,
dotate cu propria lor putere de tracţiune, fiind în aceeaşi construcţie un
tractor şi o batoză mare, mult mai productivă. Numai că această batoză mare
nu putea merge pe toate coclaurile, ceea ce presupunea ca ţăranii să-şi
transporte grâul uneori pe kilometri întregi, de aceea nu au renunţat multă
vreme la tehnologia amintită mai înainte, parcă mai adaptată condiţiilor de
teren unde nu era colectiv (cooperativă agricolă de producţie).
Dar, indiferent de tehnologia utilizată, treieratul era, cum spuneam
mai devreme, un prilej de bucurie şi de întâlnire pentru ţăranii răspândiţi pe
dealuri. Se lucra cu o anumită voioşie, iar la sfârşit se petrecea. Atmosfera,
asemenea aceleia din scrierile lui Coşbuc, era trăită nu doar pentru că aveam
simţire de copil, ci pentru că era aidoma, era vie, căci pe dealurile
Nadăşului, vara, cântecul se auzea cu mult înainte de răsăritul soarelui,
talăngile de la animale răsunau peste tot şi nu vedeai nicăieri vreun petec de
pământ nefolosit. Atmosfera aceasta idilică era întreruptă crud însă după ce
se încheia treieratul, atunci când veneau „jăcuţerii” (alt termen ciudat folosit
de săteni), adică acei funcţionari ai primăriilor care adunau cotele. Aceştia
erau o adevărată spaimă pentru localnici, deoarece uneori măturau pur şi
simplu podurile caselor, luând tot grâul sau porumbul de la oameni, fără să-i
intereseze cum va trăi pe urmă bietul ţăran sau dacă mai are sămânţă pentru
anul viitor.
Apariţia acestor „jăcuţeri” era resimţită catastrofal nu numai prin
acţiunea lor, ci şi prin faptul că apăreau ca un „corp străin” pentru această
comunitate de săteni atât de izolată, comunitate aflată în afara contactelor cu
autorităţile şi cu lumea mai largă. Cred că era prin 1956 sau 1957, când încă
se adunau cote pentru ruşi, armata sovietică era în ţară, iar „jăcuţerii”
ajunseseră şi la sălaşurile de la Debelagora. Era o atmosferă apăsătoare, ai
mei încărcaseră un car cu saci de grâu pentru cotă, iar străbunicul (bunicul
lui tata), moşul Petru, om către optezeci de ani, se aşează tăcut în faţa boilor
şi, cu nelipsita-i pipă în colţul gurii, îndeamnă boii să pornească, fără
cuvinte, în timp ce-i observ pe faţă două şiroaie de lacrimi. A fost singura
dată când l-am văzut plângând pe acest om care, în viaţa sa aspră, făcuse
averea familiei, avusese slugi şi turme de animale, luptase în primul război
mondial şi a ajuns prizonier în Galiţia. Vorbea româneşte, ungureşte şi
ruseşte, dar n-a făcut niciodată politică, îi plăcea gospodăria şi atitudinea
serioasă, responsabilă, spunea ceva după ce chibzuia mai întâi, de aceea
vecinii îi cereau adesea sfatul.
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Ţăranii mei, cu toate greutăţile, reuşeau o raţionalizare cât se poate
de bună pentru mediul lor. Tot terenul arabil era folosit la milimetru,
îngrăşat în fiecare iarnă şi primăvară cu gunoi de grajd de la animale, curăţat
şi arat ca ogor după fiecare cultură. Nu cunoşteau erbicidele, aşa că lanurile
de grâu, de orz sau de ovăz erau curăţate de buruieni cu „ocicul”, un fel de
baston cu lamă ascuţită la vârf, cu care se tăiau buruienile. La fel aveau grijă
şi de păşuni şi de fâneţe, pe care le curăţau în fiecare an. De cum dădea
căldura, cam de prin luna mai, vacile erau trimise până prin septembrie în
pădure, la câţiva kilometri de sălaş, aşa încât terenurile proprii rămâneau de
rezervă, până toamna. Poate părea de mirare, dar statul de atunci nu
interzicea ţăranilor particulari să ducă animalele în pădure, cu excepţia
parcelelor unde erau puieţi.
Cum cei buni de lucru aveau treabă toată vara în gospodăria de la
sălaş, grija animalelor aflate în pădure cădea în seama bătrânilor sau
copiilor. Ocupaţia aceasta presupunea să te scoli zilnic foarte dimineaţă,
cam când se crăpa de ziuă, să-ţi iei traista cu mâncare (pregătită de obicei
din seara de dinainte) şi să porneşti în ritm susţinut vreo trei-patru kilometri
pentru a găsi vacile în pădure. Ce se întâmpla? În fiecare seară, cel care
stătea toată ziua cu animalele, înainte de a porni spre sălaş, lăsa vacile de
obicei la baza unui deal din pădure, iar dimineaţa le găsea undeva sus spre
coama dealului. Seara, după o zi întreagă, vacile erau sătule şi urcau puţin în
pădure, apoi se culcau. Dar spre dimineaţă, în jurul orei patru sau cinci,
porneau la păscut, uneori depărtându-se destul de mult de locul unde
fuseseră lăsate cu o seară înainte. Cel care le căuta dimineaţa se ghida după
clopotul (talanga) de la gâtul vacii care „conducea” cireada, căci, după cum
se ştie, nu doar oamenii îşi aleg lideri, ci şi comunităţile de animale ascultă
de exemplarul care are mai multă „iniţiativă”. Dimineţile de vară, în pădure,
erau un adevărat spectacol de talăngi, toţi cei care îşi căutau animalele
trebuind să fie bine familiarizaţi cu sunetul talăngii lor.
Am trăit o asemenea experienţă după ce am terminat clasa a IV-a. Pe
atunci, în Nadăş nu erau şapte clase (deşi mai demult au fost), însă se ştia că
peste un an se va reînfiinţa şcoala de şapte ani, aşa că ai mei au decis să
rămân un an acasă. Acel an m-a maturizat foarte mult. După ce o vară
întreagă am avut responsabilitatea vacilor (aveam vreo nouă-zece capete în
pădure, la sălaş rămânând doar o vacă sau două dacă urmau să aibă viţei ori
aveau atunci viţei mici, plus boii şi caii cu care se lucra), am ajuns să cunosc
foarte bine pădurile pe mulţi kilometri depărtare, până la Highiş. Eram o
gaşcă de prieteni, cam patru cu vaci şi unul cu oi. Ne întâlneam către amiaz,
pe când animalele erau sătule, în „zăcătoare” (locul de odihnă de la amiază)
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fie pe Criviteş, pe atunci o vale cu pădure deasă, fie pe Ceşa, valea mai largă
ce ducea în sat. Mâncam la foc, ne făceam frigărui cu slănină şi ceapă, apoi
mulgeam lapte proaspăt de la vaci şi-l beam la concurs, cine poate bea un
litru de lapte (fiecare aveam în traistă cana de tablă de un litru) fără să
respire. După aceea urma, fireşte, joaca.
În pădure trăiam în comuniune nu doar cu animalele noastre, ci şi cu
lupii, cu vulpile şi cu alte sălbăticiuni. Am învăţat să nu-mi mai fie frică,
umblam nu doar ziua prin mijlocul pădurilor, ci adesea şi noaptea. Într-o zi,
aflându-ne la masa de amiază, aproape de noi erau oile amicului din grupul
nostru obişnuit. Nu ştiu de ce, dar niciunul dintre noi nu aveam câine. Fiind
cu toţii prinşi într-un joc de cărţi, la un moment dat am ridicat privirea şi am
văzut un lup chiar în mijlocul oilor, parcă nu era decis pe care s-o înşface,
dar se uita şi la noi.
– Lupul, strig eu, sar imediat în picioare, iau bâta nelipsită şi încep
să fug după lup.
Şiret, lupul pusese deja gura pe un miel născut în iarna care trecuse, acum
aproape cât o oaie, şi fugea către pădure cu mielul în gură. Noi, copiii,
strigam cât puteam în timp ce ne ţineam nu departe de lup, el se întorcea din
când în când parcă voind să măsoare distanţa dintre noi, la un moment dat
mi s-a părut că am reuşit să micşorez distanţa, arunc bâta cu toată puterea
înspre lup, am impresia că l-am atins în spate, dar lupul face câteva salturi şi
dispare pe un pârâu în pădure. N-am avut ce mai face, ne-am lăsat păgubaşi,
încercând să-l îmbărbătăm pe prietenul nostru. A doua zi, nu departe de
unde am încetat să mai urmărim lupul, am găsit lâna mielului. Lupul nostru
nu s-a obosit să meargă prea departe, simţind, probabil, că nu eram un
pericol pentru el.
Dar nu numai lupii erau duşmanii noştri. Aveam probleme şi cu unii
pădurari, deoarece, învăţând şi noi de la cei mai bătrâni, când iarba nu era
îndestulătoare, duceam vacile şi în pădurile mai tinere, cu puieţi, unde era
interzis. În astfel de situaţii acţionam de obicei de unul singur, astupam
talanga cu iarbă, apoi treceam în zona interzisă. Sunt prins într-o zi de
pădurar, un om mai în vârstă, slab şi rău, care se furişase astfel încât nu l-am
văzut decât în momentul în care era prea târziu să mai fug. Mă înjură de
mama focului, îşi ia arma de pe umăr, apoi adaugă:
– Mă, băiete, ascultă aici, te împuşc şi aici te mănâncă lupii şi
vulpile!
Eu încă mai speram că spune toate astea ca să mă sperie, dar pădurarul făcea
spume la gură, aşa încât devin foarte precaut şi nu-i scap arma din ochi,
socotind că, la o adică, mă voi putea face rapid nevăzut în pădure, fiind mai
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iute decât el. În cele din urmă s-a mai calmat, m-a lăsat să plec, dar îmi
striga să nu se mai întâmple, că atunci chiar va fi de rău...
Într-o altă zi, era prin luna august, nu reuşesc să găsesc vacile până
la amiaz. Eram deja convins că merseseră departe, către Highiş, şi nu mai
ştiam încotro să apuc. Mă adâncesc tot mai mult într-o pădure întunecoasă,
mergeam la întâmplare, eram departe de locurile obişnuite, trecusem peste
valea Cimercea, fiind tot mai nesigur pe mine. Încercam să-mi fixez repere
pentru întoarcere când, fără să-mi dau seama, aproape calc pe un purceluş
mistreţ, acesta scoate un guiţat, iar eu rămân ca o stană de piatră. Erau mai
mulţi purceluşi, se sperie de mine şi încep să fugă. La câteva zeci de metri în
faţă se aude un un zgomot puternic, un fel de răbufnire, scroafa mistreţ mă
vede şi începe să alerge înspre mine. Ştiam că poate fi extrem de
periculoasă, norocul meu că eram chiar lângă un fag nu prea gros, în
următoarea fracţiune de secundă mă şi căţăram pe el, iar în momentul în
care mama purceluşilor a juns la copac eram la vreo trei metri deasupra ei,
aceasta şi-a vărsat câteva minute năduful pe tulpina lemnului, muşcând
aşchii întregi, apoi, liniştindu-se, cu toţi purceii lângă ea, a început să se
depărteze. N-am îndrăznit să cobor din copac aproape o oră, când n-am mai
auzit niciun fel de zgomote.
Cred că viaţa la ţară, contactul cu natura sunt fascinante în copilărie.
Până târziu, cei mai mulţi copii de la ţară n-au primit jucării de la părinţii
lor. În comunităţile rurale mai depărtate de oraşe, în satele de munte, pe la
jumătatea secolului XX ţăranii produceau aproape tot ce aveau nevoie în
propria gospodărie, nu cumpărau decât zahăr, petrol, sare şi uneori chibrituri
(spun „uneori” deoarece bătrânii aprindeau adesea focul cu amnarul şi
cremenea). Fiecare gospodărie cultiva in şi cânepă, acestea erau culese vara
şi băgate vreo două săptămâni în vale, fixate cu pietroaie, apoi uscate şi
meliţate de către femei, operaţie după care rămânea fuiorul. Toată iarna
femeile ţeseau pânză de cânepă şi in în războiul ce nu lipsea din nicio casă,
iar din pânză se făceau cămăşi şi izmene pentru bărbaţi, cămăşi şi poale
pentru femei. Din lână se ţeseau stofe groase de iarnă pentru şube şi cioareci
(pantaloni), iar încălţările, opincile tradiţionale, şi le făceau tot ţăranii din
piele de porc sau mai rar din piele de viţel. Căciulile, de asemenea, şi le
confecţionau tot ei, de cele mai multe ori.
Pentru făina de grâu ţăranii se duceau la moară, însă pentru nevoile
de zi cu zi ale casei, mai ales pentru făina de porumb, pentru pisat sau mălai,
aproape fiecare gospodărie avea o râşniţă, un utilaj tradiţional ce consta
dintr-o piatră de moară fixată într-o masă de lemn, iar deasupra o altă piatră
cu gaură la mijloc pentru a introduce boabele, precum şi un orificiu lateral în
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care se fixa un drug de lemn, drug care avea celălalt capăt fixat oblic la o
anumită înălţime deasupra centrului râşniţei, aşa încât prin învârtirea pietrei
de deasupra, cu ajutorul drugului de lemn, boabele erau măcinate şi se
obţinea un mălai mai fin sau mai grosier, în funcţie de abrazivitatea
pietrelor.
Cum spuneam, într-un astfel de univers autarhic, mulţi ţărani nici nu
puteau concepe să cheltuiască bani pe jucăriile copiilor. În schimb, ceea ce
nu era deloc lipsit de importanţă educativă şi formativă, copiii erau învăţaţi
de mici să-şi construiască ei jucării. Aşa se face că nu era copil (mai ales
băiat) care să nu încerce să-şi facă vioară din tuleu de porumb, un fluier
dintr-o nuia de salcie sau o minge din cârpe ori din păr de cal. Când eram
mai mărişor, ţin minte că am meşterit aproape o lună de zile, cu prietenul
din vecini, Vasile Gancea, la o trotinetă din lemn, cu roţile, normal, tot din
lemn. După atâta muncă, ne pomeneam că roţile noastre crăpau în nicio zi
de joacă, aşa că meşteream din nou la alte roţi, care se distrugeau la fel de
repede. Apoi ne-am construit un căruţ, tot din lemn, spre invidia altor
confraţi, numai că şi roţile acestuia se prăpădeau la fel de repede.
Oricum, nu ştiam ce înseamnă să te plictiseşti. Pe uliţa bunicilor,
unde am copilărit mai mult, eram vreo şapte băieţi cam de aceeaşi vârstă,
maxim un an sau doi diferenţă între noi. De cum se făcea vreme bună eram
pe dealuri, ne întreceam care poate să se urce în mai mulţi copaci şi să
găsească cuiburi de păsări. Apoi, cum în jurul satului, pe păşuni, erau mulţi
cai liberi la păscut, adesea abuzam de situaţie şi organizam adevărate
întreceri de călărie. Asta se întâmpla mai ales vara când mergeam la scăldat
pe Slatina, o vale în afara satului, unde, pentru a junge mai repede, nu
ezitam să încălecăm caii disponibili, motiv de ceartă între stăpânii cailor şi
părinţii sau bunicii noştri, căci întâmplările luaseră o anumită amploare.
Nu ne plictiseam nici iarna. Întrecerile la săniuş erau un adevărat
sport. Fiind un copil vioi, ai mei nu mă puteau ţine în casă. Învăţam uşor,
nu-mi trebuia mult timp să fac temele, mâncam repede ca la armată, şi
imediat eram gata de săniuş. Era o adevărată competiţie între noi, de regulă
eram câştigător, dar asta şi pentru un secret pe care l-am păstrat o vreme:
sania mea avea tălpi din lemn de dud, bunicul din partea mamei îmi spusese
că acestea alunecă cel mai bine pe zăpadă, el fiind unul dintre marii meşteri
de case din sat, un sat în care, pe atunci, toate casele se făceau din lemn.
Apoi, în fiecare seară, înainte de a mă culca, îmi curăţam cu mare grijă sania
şi ungeam tălpile cu slănină.
Eram prin clasa a doua sau a treia când, peste iarnă, la vreo câteva
case mai sus de bunici, într-o locuinţă părăsită, s-a instalat, cu aprobarea
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primăriei, o familie de ţigani venită din sudul ţării. În Nadăş nu erau decât
vreo trei familii de ţigani, deja asimilate locului. Am înţeles însă că noii
veniţi voiau doar să ierneze acolo, ceea ce s-a şi întâmplat, pentru că imediat
ce a venit primăvara au plecat. Familia era formată dintr-un băiat de 16 ani,
două surori mai mari şi mama celor trei. Capul familiei decedase, aşa că
toată responsabilitatea cădea pe umerii băiatului. El făcea toată ziua inele şi
cercei din aramă, iar surorile mergeau cu produsele prin sat şi le vindeau
mai ales pe de-ale gurii, fasole, cartofi, varză, câte-o bucată de slănină sau
cârnaţ, pâine etc. Mama celor trei fraţi stătea acasă şi pregătea mâncarea
pentru toată familia.
M-a impresionat în mod deosebit maturitatea copilului, munca sa de
dimineața până seara, dar şi faptul că sufletul lui tânjea vizibil după o
copilărie prea repede curmată. Era un tânăr frumos, ieşea doar câte puţin,
seara, după ce-şi termina munca, îmbrăcat într-un palton negru, destul de
elegant, în picioare purta nişte cizme întotdeauna lustruite, iar pe cap avea o
căciulă brumărie frumoasă. Se uita la noi cum ne dăm cu sania, dar era
destul de timid. Am simţit nevoia să-i spun să ni se alăture, i-am oferit sania
mea, însă parcă ceva îl reţinea. Până la urmă l-am convins să urce pe sanie
împreună cu mine şi l-am iniţiat în „tehnicile” pe care le stăpâneam. Ne-am
împrietenit, aşa că în scurt timp m-a invitat la el acasă, stăteam uneori cu
ceasurile şi priveam cum face inele, spre disperarea bunicii mele care
încerca să mă ţină departe de ţigani, să nu cumva să mă deoache sau să-mi
facă vrăji. Mama băiatului şi a celor două fete mi s-a părut foarte cumpănită,
vorbea puţin dar afectuos cu băiatul, ţinea casa curată şi gătea aproape tot
timpul pentru familie.
Călit cu natura şi cu ale vieţii, aproape nu m-am mirat când, în anul
în care am stat acasă în aşteptarea noii şcoli de şapte clase, pe la mijlocul
iernii, rezervele de fân pentru animale fiind pe terminate, după o vară
secetoasă, ai mei iau decizia să ducă vreo opt capete de vite la sălaşul
unchiului meu, fratele lui tata, pădurar, tocmai la vreo 12-15 kilometri de la
Debelagora, către Radeviţa, iar eu să am grijă de ele acolo, unchiul având
fân de vânzare, pentru că nu ţinea animale. Era mult mai simplu să ducă
vitele decât să care fânul pe drumul până în sat, apoi până la Debelagora, în
total vreo douăzeci de kilometri. Zis şi făcut, pe la sfârşitul lui ianuarie sunt
instalat cu vitele, plus doi cai tineri şi nărăvaşi, la sălaşul de la Radeviţa, tata
şi unchiul rămân cu mine o săptămână să mă iniţieze, mă încredinţează şi
unui vecin bătrân de la sălaşul cel mai apropiat, care să vină să mai vadă
dacă mă descurc, apoi rămân pe cont propriu.
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Zilele trec încet-încet, unchiul venea de la parchetul său de pădure,
care nu era prea departe, cam la două-trei zile să mă vadă şi să îmi facă
mâncare. Mă împrietenesc şi cu moşul de la sălaşul vecin, mă duc aproape
în fiecare zi pe la amiază pe la el, acesta era un bun povestitor, aşa că timpul
trecea destul de uşor. Dimineaţa hrăneam animalele, apoi le duceam la
adăpat, iar caii îi lăsam să mai alerge prin zăpada îngheţată, timp în care
foloseam şi eu pârtia de săniuş ce mi-o făcusem aproape de sălaş. După
amiaza eram din nou ocupat cu hrănitul animalelor, aşa încât, pe când se
însera, erau toate adăpate, adăpostite în grajd şi legate la iesle cu lanţuri.
Atunci mă retrăgeam în sălaş, cinam, iar la lumina lămpii citeam dintr-o
cărţulie de aventuri ce o luasem cu mine, întrerupând cititul din când în când
pentru a pune lemne pe foc.
Aşa mă prinde mijlocul lui februarie, când mai vine un val de zăpadă
cu multă ninsoare, abia îmi fac potecă până la grajd şi la izvorul unde
adăpam vitele, iar vreo trei zile nu mai pot să merg la vecinul meu, zăpada
fiind prea mare. Se lasă şi un ger pe cinste, aşa că nu mai las focul să se
stingă, lemne aveam din belşug, iar noaptea, când mă trezeam să pun pe foc,
priveam prin geamurile mici ale sălaşului zăpada albă şi scânteietoare în
bătaia razelor de lună, nimerindu-se să fie nişte nopţi cu lună plină. După
cam o săptămână de ger mă trezesc într-o noapte în urletele lupilor. Afară se
vedea ca ziua, luna era rotundă, plină, iar pe vârful dealului, la câteva sute
de metri de sălaş, văd o haită de cinci lupi, ale căror urlete mă treziseră
brusc din somn. Ştiam cum e cu lupii, vara nu atacă omul, dar iarna, când
sunt înfometaţi şi în haită, atacă orice. Speranţa mea era ca haita să
pornească în altă direcţie pe coama dealului şi nu să coboare cam trei sute de
metri până la sălaşul meu. Vreun sfert de oră mi s-au părut nehotărâţi, se
învârteau în cerc, urlau, priveau în toate părţile, dar nu plecau într-o direcţie
anume.
N-am avut noroc, unul din lupi, probabil şeful haitei, porneşte la vale
înspre mine, apoi unul câte unul îl urmează, se opresc cu toţii ca la comandă
pentru a urla, apoi iar pornesc. Nu mă sperii prea tare, uşile grajdului erau
bine zăvorâte, iar eu eram încuiat pe dinăuntru în sălaş. Simţiseră mirosul de
animale şi veneau pentru a-şi găsi prada. Ajunşi la câţiva metri de sălaş îi
vedeam foarte bine, erau agitaţi şi flămânzi. Nu ştiam ce vor face, lupii se
opresc şi adulmecă, simt apoi cum animalele din grajd devin neliniştite, iar
caii încep să se zbată în lanţuri, fornăind tot mai puternic. Lupii se pregătesc
de atac, doi dintre ei încep să zgârâie pe uşa de la grajd unde erau caii,
aceştia lovesc cu copitele din spate în aceeaşi uşă. Pericolul era foarte mare,
mă sperii tare de tot, noroc că uşa grajdului era solidă şi bine ancorată. Părul
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din cap mi se făcuse măciucă, dar îmi amintesc brusc că moşul şi tata îmi
spuseseră că lupii se sperie de foc.
Apreciez rapid că prin ferestrele atât de mici ale sălaşului nu pot fi
atacat de lupii de afară, aşa că deschid fulgerător geamul şi, urlând cât mă
ţineau plămânii, arunc înspre lupi lemne aprinse din cuptor. I-am luat prin
surprindere, au încetat să mai zgârâie grajdul, atenţia lor fiind îndreptată
acum spre mine şi spre lemnele arzând aproape de ei. Eu strig în continuare,
închid iute geamul, iau alte lemne aprinse, apoi le arunc către lupi,
încercând să-i lovesc măcar pe unii din ei. Repet de câteva ori figura asta şi
încep să mă tem că nu mai am ce arunca, deşi se nimerise ca în cuptor să fie
plin de lemne. Strigătele mele şi mai ales focul aruncat asupra lor i-au
îndepărtat pe lupi de grajd, îi văd că devin mai nehotărâţi, se produce o
anumită învălmăşeală, unul din ei ajunge chiar sub geam, arunc cu jar, aud
mârâituri, lupta mai durează câteva minute, dar în cele din urmă haita începe
să se deplaseze. Nu-i slăbesc, strig răguşit în continuare, lupii se
îndepărtează încet pe drumul pe care veniseră, se opresc din când în când şi
se uită înapoi, parcă ar dori să se întoarcă, însă eu strig mereu...
În acea noapte n-am mai dormit. Am urmărit cu sufletul la gură
îndepărtarea lupilor până au trecut de orizontul meu, apoi am ascultat toată
noaptea dacă nu se vor auzi strigăte de la alte sălaşuri. Puneam lemne pe foc
şi stăteam lipit de geam să văd dacă nu cumva lupii se întorc. Aşa m-a găsit
dimineaţa, dar am stat înăuntru până s-a făcut ziuă bine, m-am asigurat că
totul este în regulă, apoi am verificat starea animalelor, se liniştiseră, nu s-a
întâmplat nimic cu ele. Către amiază ajunge la mine vecinul, moşul, abia
făcându-şi loc prin omăt. Îmi spune că şi el a văzut lupii, a strigat la ei şi şi-a
băgat câinii în colibă, să nu-i prindă lupii. A stat şi el de veghe, iar acum,
când venea la mine, a observat urmele haitei care se îndrepta spre sălaşele
din satul vecin, Văsoaia.
Dar a trecut iarna, apoi am fost antrenat aproape în toate treburile
gospodăriei. Încet-încet am învăţat să cosesc iarba, pe urmă grâul, să ţin
coarnele plugului, să sap porumbul, să înham caii şi să merg singur cu
căruţa cu lemne sau cu fân, la început pe distanţe mai mici, supravegheat, pe
urmă lăsat de capul meu cu căruţa până în sat şi înapoi. De primăvara până
toamna era continuu de lucru. Îmi plăcea când eram lăsat singur cu caii să
transport poşorii de fân (mici căpiţe) ori picioarele de grâu (cruci de grâu
sau mici clăi clădite din snopi în formă de cruce). Unele pante de teren erau
destul de abrupte, aşa încât nu se putea utiliza căruţa. De pe aceste pante,
poşorii de fân sau picioarele de grâu se transportau târâş, introducându-se
dedesubt o rudă bine şlefuită de lemn, de care se legau strâns pe părţi funii
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rezistente care cuprindeau poşorul de fân sau crucea de grâu ca într-un
ambalaj bine ferecat.
În astfel de zile, spre seară, fânul adunat sau grâul urma să fie clădit
în căpiţe, să nu-l prindă ploaia. Când vremea era foarte frumoasă, tata lăsa
câte o căpiţă doar începută, iar noaptea dormeam pe fân într-un miros
îmbătător şi în cântec de greieri. Dincolo de astronomia studiată pe urmă la
şcoală, de atunci reţin cel mai bine Calea lactee, Carul mare şi Carul mic,
Crucea ori Steaua polară. Urmăream ceasuri întregi bolta cerului şi
mişcarea stelelor, liniştea cosmică fiind întreruptă doar din când în când de
câte un lătrat de câine ori de ţipătul unei păsări de noapte.
După această familiarizare cu gospodăria, începe iar şcoala,
întâlnindu-ne în clasa a V-a mulţi dintre cei care fusesem colegi patru ani,
dar şi unii care erau mai mari cu un an şi aproape toţi cei care atunci
încheiaseră ciclul primar. Eram, aşadar, o clasă numeroasă. Acest moment
constituia o noutate în Nadăş, căci se revenea la învăţământul gimnazial
după o lungă perioadă de absenţă. Părinţii noştri avuseseră şapte clase în sat,
dar de mulţi ani funcţiona numai şcoala primară. Am avut parte de dascăli
buni şi devotaţi. Cam de atunci am rămas pentru toată viaţa cu un cult al
dascălului. Familia Achim, soţ şi soţie, erau învăţători de formaţie veche, de
pe vremea când şcoala de învăţători era extrem de serioasă. Doamna Achim
mi-a fost învăţătoare primii trei ani, era frumoasă şi totdeauna caldă cu
copiii, se purta cu noi ca o mamă grijulie. Domnul Achim era şi directorul
şcolii (şi a rămas director până spre pensie, deşi în şcoală au venit profesori
cu facultate), el era mai strict, poate şi pentru că făcuse războiul până la
Stalingrad în răsărit, şi până în Munţii Tatra la apus. Fusese cavalerist, iar
câteodată îl vedeam trecând călare prin sat când avea de mers mai departe.
Era de statură mai mică, drept ca o lumânare, iar în şaua de pe cal părea
turnat în bronz, călărind cu o eleganţă pe care o mai văzusem doar în filme.
Cum spuneam, fiind vorba de o revenire la ciclul gimnazial la şcoala
din sat, în acel an au venit şi profesori noi. Între ei şi unii care nu aveau
facultate, dar absolviseră licee de excepţie. Aşa a fost cazul lui Boşcai Ioan,
absolvent al renumitului liceu din Beiuş, cu care am făcut matematica şi
care, din motive financiare, nu putuse pleca la facultate, amânând pentru
mai târziu. Până la urmă el a devenit topometru, dar mulţi ani a predat
matematica la un nivel excelent, sub influenţa lui am prins drag de această
disciplină. Avea har pedagogic, ştia să prezinte lucrurile foarte clar, iar
demonstraţiile la tablă erau impecabile.
Şi profesorii dar şi sătenii parcă aşteptau de la noi rezultate
deosebite. Profesorii pentru că era un început, cred că unii voiau neapărat să
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se afirme, iar sătenii pentru că vedeau în noi, după foarte mulţi ani, prima
generaţie mai şcolită. În perioada interbelică, din generaţia părinţilor noştri,
plecaseră din sat doar doi absolvenţi ai şcolii, amândoi purtând, întâmplător,
acelaşi nume: Horga Ioan. Unul dintre ei era un unchi de-al meu, din partea
mamei, din familia cea mai bogată atunci din sat, a studiat la Academia
Comercială din Cluj şi a ajuns mai târziu un reputat finanţist la Banca
Naţională a României. În anii ’50, aflându-se la Arad ca tânăr specialist, a
fost trimis vreo şase luni în închisoare ca „fiu de chiabur”, dar acest lucru lam aflat mult mai târziu, la maturitate. Celălalt Horga Ioan era fiul celei mai
sărace familii din sat, tatăl său murise pe front, dar copilul avea o inteligenţă
sclipitoare, drept pentru care patronul unei firme forestiere din sat i-a
asigurat o bursă, iar tânărul avea să ajungă peste ani un foarte bun inginer de
aviaţie în Bucureşti, dar în acelaşi timp şi un aviator de elită, făcând parte o
perioadă din escadrila prezidenţială a României.
Cei doi Horga erau prieteni nedespărţiţi din copilărie. Erau şi
„vedetele” satului Nadăş, pentru că orice sătean, când îndemna vreun copil
să înveţe carte, nu dădea alte exemple decât pe cei doi Horga. Amândoi
trăiau în Bucureşti, dar mai aveau în sat pe cineva din familie, aşa că veneau
pe acasă cel puţin de vreo două ori pe an, pe cât se putea de Paşte şi de
Crăciun. Nu de puţine ori cei doi ajungeau în sat cu elicopterul. Ioan Horga,
aviatorul, putea rezolva uneori să vină până la Nadăş, se învârtea un pic
deasupra satului, iar ţăranii ştiau că vin cei doi fii ai locului, întâmpinându-i
cu chiote de bucurie şi cu pălăria ridicată.
Aşadar, noi, copiii de la şcoală, aveam modele deosebite pentru a fi
motivaţi să învăţăm. Dintre noi urmau să plece unii la şcoli mai înalte, ceea
ce constituia un fel de promisiune, dar şi o aşteptare, în condiţiile în care de
la generaţia celor doi Horga şi până la noi nu mai plecase nimeni din sat la
facultate. Fiind un sat izolat şi necooperativizat, multe generaţii de copii ai
Nadăşului au rămas în întregime acasă, mulţumindu-se cu patru sau cu şapte
clase. Era rândul nostru să ne dăm măsura şi, într-adevăr, din clasa noastră,
patru am ajuns mai târziu la studii universitare, apoi iar au fost generaţii
întregi din care n-a mai plecat nimeni la facultate.
Când eram în clasa a V-a, tata mi-a cumpărat prima bicicletă din
viaţa mea. Pe atunci o bicicletă era mult mai scumpă decât o vacă, aşa că nu
eram decât vreo câţiva colegi proprietari de biciclete. Fireşte, eram foarte
mândri de ele, le curăţam mereu şi aveam mare grijă să nu se defecteze, mai
făceam şi întreceri pe drumurile de ţară, însă cu teama-n suflet să nu cumva
să se strice. Bicicleta mi-a fost foarte utilă deoarece, după ce m-a prins
pasiunea cititului, cu care am rămas toată viaţa, nu mai aveam ce citi din
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mica bibliotecă a şcolii, aşa că navetam săptămânal cu bicicleta, inclusiv
iarna, la Biblioteca din Tauţ, ceva mai bogată. În doi ani am cam citit tot ce
era disponibil şi aici, adică aproape numai cărţi cu partizani, traduse din
limba rusă. Unele mă înduioşau, punându-mi imaginaţia la lucru, deşi nu
puteam face legătura cu un vecin de lângă bunici, care era poreclit
„partizanul”. Din cărţi înţelegeam că partizanii ruşi se luptau cu nemţii, dar
„partizanul” nostru cu cine s-a luptat? Am întrebat pe bunicul, dar nu mi-a
răspuns, a zis că e greu să înţeleg, poate când voi fi mare... Observam că
„partizanul” era şi el destul de retras, nu prea stătea de vorbă, era un
singuratic, iar noi, copiii, îl priveam cu mare curiozitate dar şi cu un fel de
reţinere nedesluşită. Poate chiar cu teamă, căci „partizanul” avea o privire
de pasăre de pradă şi o faţă de o paloare nefirească (când am fost mai mare
am auzit că a fost urmărit mulţi ani prin Munţii Debelagorei, dar n-a fost
prins niciodată, acţiona singur şi avea mai multe ascunzători, stătuse uneori
luni de zile fără să vadă lumina soarelui, şi revenise printre săteni când nu
mai era în pericol).
Cei din familia mea n-au făcut niciodată politică, erau foarte precauţi
în această privinţă, cum, de altfel, era majoritatea celor din sat. Şi nu
discutau astfel de lucruri nici cu copiii, aşa că nu pricepeam nimic din acest
domeniu. Eram copil când, în 1956, vedeam zilnic cum trec zeci de avioane
peste sat în direcţia Ungariei. Bunicul din partea mamei, din neamul
Hurezanilor, care fusese concentrat ca rezervist în Basarabia când aceasta a
fost luată României şi alipită Uniunii Sovietice, s-a retras atunci cu armata şi
se lămurise cu „marea prietenă de la Răsărit”. Mai ales duminica, în faţa
casei lui bunicu’, se organiza ad-hoc un fel de „Poiană a lui Iocan”, bunicul
fiind între puţinii ştiutori de carte acolo între vecini. Aşa că el era cel care
citea ştirile din Scânteia despre ce se întâmpla în vecinătatea noastră, în
Ungaria. Îmi amintesc cum încerca să pătrundă ziarul printre rânduri, ceilalţi
puneau întrebări să se mai lămurească, apoi începea câte unul să povestească
de pe front, iar reveneau la Ungaria, şi invariabil sfârşeau prin convingerea
că nu se mai poate aşa, trebuie să vină americanii... Concluzia asta era însă
abia şoptită, cei prezenţi uitându-se îngrijoraţi în jur, deşi nimeni nu trecea
pe acolo.
Drumurile mele la Biblioteca din Tauţ nu au rămas necunoscute. Mă
ştiau şi funcţionarii de la primărie pentru pasiunea mea, iar unii dintre ei mă
opreau şi mă întrebau ce cărţi am împrumutat. Într-o zi, Gheorghe
Lupulescu, fost coleg de şcoală cu părinţii mei, funcţionar din tinereţe, mă
opreşte şi se uită la cărţile mele din geantă.
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–

Măi Ionică, zice el, văd că te tot duci şi pe ploaie şi pe zăpadă
(nu-mi permiteam să nu respect termenul de predare a cărţilor)
la Tauţ, aşa de mult îţi place să citeşti?
– Da, îi răspund eu, îmi plac mult cărţile. Funcţionarul Lupulescu
mă privi cu atenţie,
se uită parcă grijuliu în jur, apoi îmi spuse aproape în şoaptă:
– Fii atent aici, astăzi spre seară, după ce ajung şi eu acasă, să vii
până la mine.
Am aşteptat cu sufletul la gură să vină seara, apoi m-am înfiinţat la
Gheorghe Lupulescu.
Eram pe la sfârşitul clasei a VI-a. Mă aşteptam ca funcţionarul Lupulescu să
mă întrebe câte ceva din lecturile mele, ştiind despre el că era un om
inteligent şi că îi plăcea şi lui să citească. Avea un handicap la un picior, nu
era bun de agricultură, aşa că avea timp să se refugieze în lumea cărţilor.
– Ei, zise el, după ce reveni dintr-o cameră alăturată, unde îşi ţinea
cărţile, ia
deocamdată romanele astea, şi-mi întinse nişte volume pe care zării imediat
următoarele titluri: Elevul Dima dintr-a şaptea şi, apoi, Contele de Monte
Cristo. Rămăsesem fără cuvinte, iar Lupulescu continuă:
– Ai mare grijă, nu spui la nimeni că eu îţi dau cărţi să citeşti, nici
acasă la ai tăi. Ăsta
rămâne secretul nostru, ai înţeles?
Nu prea înţelegeam de ce trebuie să fie un secret, dar văzând
seriozitatea şi grija de pe faţa funcţionarului Lupulescu am încuviinţat
automat şi am păstrat cu sfinţenie promisiunea. Universul meu s-a deschis
spre alte zări, am stat câteva săptămâni seară de seară, la lumina lămpii,
pentru că în sat încă nu era electricitate, să citesc aventurile lui Monte
Cristo, bunica se trezea din somn, vedea că e aproape miezul nopţii, apoi
venea speriată la mine şi-mi spunea să las cartea dracului..., că o să orbesc
de atâta citit!
Dar n-am lăsat cărţile, îl aveam de partea mea pe bunicul, şi lui îi
plăcea să citească, uneori îmi mărturisea că îi pare rău că n-a putut face mai
multă şcoală, aşa au fost vremurile, se consola el singur... Însă dacă mie îmi
place, asta-i bine, fă carte, nepoate, poate ajungi ca vărul Horga, mă
îndemna bunicul! Aşa că am continuat colaborarea cu Gheorghe Lupulescu
până am citit cam tot ce avea şi el pe acasă din colecţia romanelor „de cinci
lei” din perioada interbelică. Uneori mă întreba ce mi-a plăcut mai mult
dintr-un roman sau altul, aveam dialoguri despre acţiunile din cărţi, despre
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autori, toate întâmplările cu partizani rămăseseră undeva, foarte departe, în
urmă. Fără să-mi spună, cred că asta şi urmărise Lupulescu.
Am învăţat întotdeauna uşor, aşa că lecturile mele nu au afectat, prin
sustragere, învăţătura, dimpotrivă, vocabularul se îmbogăţea cu orice carte
citită, iar dascălii mă dădeau mereu exemplu. Devenisem curios pentru
domeniile istoriei şi geografiei. Cum nu ieşisem dintre dealurile şi văile
satului meu decât de puţine ori până la Lipova, Ineu sau Pâncota, încercam
să-mi imaginez geografia fizică a restului de ţară, dar şi a Europei şi a lumii.
De aceea, în multe dimineţi, eram prezent la şcoală cel puţin cu o oră mai
devreme de începerea programului şi rămâneam nemişcat în faţa hărţilor
atârnate pe perete, încercând să urmăresc trasee şi orizonturi pornind din
satul meu către zări cât mai depărtate. Cu o anumită înfrigurare urmăream
mai ales rutele de pe front, aşa cum le auzisem de la bunicul sau de la alţi
săteni.
Aceeaşi preocupare o aveam în multe zile şi după încheierea
programului de şcoală, iar de câteva ori directorul Achim m-a găsit în faţa
hărţilor, întrebându-mă apoi ce mă interesează mai mult. Când i-am răspuns
că doresc să văd pe hartă pe unde a fost bunicul cu armata în război, a rămas
şi el mult timp cu mine, arătându-mi o grămadă de localităţi, munţi şi ape pe
care el le cunoaştea excepţional din propria experienţă de pe front.
Rămâneam fascinat şi gânditor în faţa geografiei şi a istoriei, imaginaţia mea
intrând într-o activitate febrilă. Astfel plecam spre seară către casă, un pic cu
capul în nori, iar în drum mă opream la biserică, unde, de câţiva anişori,
venise un preot cu mult har, originar din Basarabia, unchiul colegului şi
prietenului Nicandru Cuţaru. La biserică începusem să venim tot mai mulţi
şcolari, părintele ne primea blând şi binevoitor, începând prin a ne explica
picturile de pe pereţi, câte ceva din vieţile sfinţilor, apoi, uşor-uşor, mici
texte din Biblie. Veneam cu plăcere, iar fenomenul a început să ia amploare,
cineva probabil că i-a atras atenţia directorului de şcoală, aşa că nu după
mult timp îl vedem pe domnul Achim aşteptând seara în curtea bisericii cu o
nuia în mână. Nuiaua era pentru noi, dar scăpam uşor fugind prin ieşirile
laterale, apoi şi pentru că, după cum am realizat puţin mai târziu, directorul
Achim nu depunea prea mult zel în urmărirea noastră.
Cu toate preocupările intelectuale, nu lipseam nici de la viaţa
obişnuită a comunităţii. Pe atunci, în satul Nadăş erau hore la căminul
cultural în fiecare duminică. Nu lipseam nici de la hore, mai ales că
învăţasem cele trei dansuri de bază, ardeleana, mănunţaua şi ţigăneasca.
Acestea trei formau un joc integral, aşa că dacă invitai o fată la joc, nu era
corect să laşi partenera decât după ce jucai toate cele trei dansuri. Orchestra
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se compunea de regulă dintr-o vioară, un clarinet şi o dubă, uneori se mai
adăuga şi un contrabas, dar asta mai rar, când era disponibil un ţigan din cei
doi care trăiau pe atunci în Nadăş. Vara, costumaţiile fetelor erau foarte
pitoreşti, purtau pe cap, până nu erau măritate, coroniţe cu oglinzi
sclipitoare, la gât şiraguri de mărgele roşii, cămăşi înflorate din in sau
cânepă, apoi poale creţe cu cusături roşii şi negre, uneori albastre, toate
lucrate manual acasă, cu multă migală. Costumaţia feciorilor era un pic mai
simplă, cămăşi albe de in ori cânepă, cu câte un motiv negru pe mâneci şi cu
nasturi roşii, aşezaţi unul lângă altul de la gât până pe la mijlocul pieptului;
izmene largi, albe, din acelaşi material, înlocuite în timp, încet-încet, cu
pantaloni de la oraş, iar în picioare cizme ori sandale.
Când se apropia iarna, ţăranii începeau să aibă timp liber mai mult,
recoltele erau deja strânse, însămânţările erau făcute, la casele celor
gospodari lemnele pentru iarnă erau la adăpost, la fel furajele pentru vite.
Ziua devenea tot mai scurtă, se însera devreme, aşa că la toate casele de fete
mai mărişoare se ţineau şezători. Aici veneau feciorii de la 17-18 ani în sus,
care începeau să-şi caute viitoare mirese, treceau în aceeaşi seară pe la mai
multe şezători, preocupările erau cam aceleaşi; de obicei şezătoarea se ţinea
în camera mare de la stradă, femeile mai în vârstă torceau fuioarele, fetele
făceau gheme, se aduceau nuci sau seminţe coapte în cuptor, înainte de
Crăciun se colinda foarte mult, feciorii glumeau unii pe seama altora, apoi
plecau pe rând, fata având obligaţia să-l însoţească pe fiecare până afară, în
timp ce mama sau bunica veghea să nu stea cumva prea mult cu băiatul
tocmai ieşit. Noi, care eram şcolari, nu prezentam interes pentru fete, dar ne
plăcea să mergem pe la şezători şi ne lipeam de feciorii mari. Uneori îi
spionam când ieşeau din casă cu fata, fiind feriţi de întunericul de afară.
Mi-a plăcut întotdeauna naturaleţea celor de la ţară, încă nepervertită
de viaţa modernă în timpul copilăriei mele. Multe obiceiuri de atunci s-au
pierdut, cine mai ţine astăzi şezători?! E drept, ţăranii aceia nu aveau
televizoare, nici radiouri, aşa că îşi ocupau timpul cu şezători, hore, colinzi
şi multe întâmplări cu haz. N-o să uit niciodată cum nişte zdrahoni de
feciori, care ne acceptaseră şi pe noi vreo doi-trei şcolari să-i însoţim, pleacă
într-o seară de la o şezătoare şi nu se opresc până în partea de sus a satului,
la casa unui oier mai sărac cu duhul, care era poreclit Buzanfir. Pe atunci,
partea de sus a satului avea păcurarul (oierul), purcarul şi căprarul său, în tot
atâtea persoane diferite, la fel şi partea de jos a aceluiaşi sat. Erau, întradevăr, foarte multe animale în Nadăş, nemaivorbind de animalele de la
sălaşe.
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Ajunşi la Buzanfir, feciorii ne spun să intrăm în grădină pe la un
vecin, apoi ne apropiem de casă dinspre fundul grădinii şi privim pe geam
cu atenţie să vedem ce se întâmplă înăuntru. Cred că era sfârşit de
noiembrie, plouase mult şi era peste tot un noroi lipicios. Păcurarul nostru,
alături de nevasta sa, Brânduşa, tocmai puneau varza în cadă. Ştiu că toţi
ţăranii de atunci puneau multă varză pentru iarnă, căpăţâni şi frunze tăiate,
iar obiceiul era ca varza, după ce era pusă în câteva straturi şi se săra, să fie
călcată cu picioarele goale pentru a se aşeza bine şi pentru a scoate zeama
din frunze. Operaţia de „călcare” era de regulă treaba copiilor, care se şi
distrau cu această ocazie. Copiii lui Buzanfir cred că erau prea mici, aşa că
în cada cu pricina era tocmai el, păcurarul. După ce vedem cu toţii scena,
unul din feciori ne atenţionează să nu facem niciun zgomot, se apropie de
geam dintr-o parte, bate apoi destul de tare în geam şi strigă uşor, cu voce
transformată, numele Brânduşei. Buzanfir aude, se opreşte în loc, stă şi
ascultă, nu-i sigur dacă doar i s-a părut, şi dă semne că vrea să continue.
Tocmai atunci feciorul repetă scena, Buzanfir nu mai are acum nicio
îndoială, sare din cadă înjurând nevasta şi pe „drăguţul” acesteia, în viteză îi
dă o scatoalcă Brânduşei şi fuge pe uşă afară să-l prindă pe făptaş.
Fireşte, feciorii şi noi eram departe deja către fundul grădinii şi nu
scoatem nici cel mai mic zgomot. Îl auzim pe Buzanfir înjurând de mama
focului prin curte, apoi pe lângă casă, dar era peste tot un întuneric greu, pe
o vreme noroasă şi ploioasă. Se întoarce în casă, se ceartă iar cu Brânduşa,
timp în care noi revenim la locul faptei şi apucăm să-l vedem pe nefericitul
păcurar cum urcă din nou în cada cu varză uitând să-şi spele picioarele.
Feciorii se amuză de mama focului şi nu se rabdă să nu repete toată
tărăşenia. Biata Brânduşa mai primeşte nişte palme, începuse să plângă în
timp ce încerca să-l convingă pe soţ că nu are niciun drăguţ, Buzanfir nu se
lasă convins şi mai face o încercare până în uliţă, mereu desculţ. Mi-a fost
milă de bieţii oameni, dar feciorii noştri se amuzau de mama focului,
bucuroşi că le-a ieşit figura.
Desigur, e foarte dificil de trasat o graniţă precisă între ceea ce este
permis şi ceea ce nu este, însă, la urma urmei, astfel de întâmplări sunt
făcute de anumiţi oameni, funcţie de temperamentul şi de caracterul lor.
Poate din plictiseală ori din dorinţa de a se evidenţia, unii indivizi, din orice
comunitate, se comportă câteodată într-un fel mai năstruşnic. Tot în vremea
despre care vorbesc, în sat era obiceiul ca în cazul unui deces, mortul să fie
privegheat acasă două sau trei nopţi. Familia era necăjită şi obosită, aşa că
după miezul nopţii rămâneau puţini la priveghi, dar cel decedat nu trebuia să
fie lăsat singur. Întotdeauna se găseau câţiva voluntari, de obicei prieteni cu
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pălinca şi jucători de cărţi, care asigurau priveghiul toată noaptea. Nu de
puţine ori, aceştia făceau tot felul de farse, legând câte o aţă de mâna sau de
piciorul mortului, aţa era bine ascunsă pe sub giulgiu, apoi, când erau deja
mai mulţi prezenţi, mai ales femei, unii dintre cei de faţă rămâneau
încremeniţi văzând cum decedatul îşi ridică încet o mână sau un picior.
Pe de altă parte, fenomenul morţii era privit cu o naturaleţe de care şi
astăzi mă minunez. N-am văzut în satul meu oameni bătrâni speriaţi de
fenomenul morţii. Toţi cei pe care i-am cunoscut, inclusiv bunicii mei,
priveau moartea cu un firesc pe care nu-l întâlneşti la oamenii şcoliţi.
Trecerea de la viaţa asta nu speria, ba chiar mulţi oameni în vârstă se rugau
lui Dumnezeu să-i treacă dincolo, că aici au fost zile destule... La fel de
natural se raportau şi la strigoi, convinşi fiind că unii vin de dincolo să vadă
de familie, de vecini sau de prieteni. Îi auzeam adesea pe cei bătrâni
povestind întâlniri cu strigoi şi „discuţiile” cu ei, cu un firesc rar întâlnit.
Adică, pe scurt, naturalul şi supranaturalul convieţuiau fără nicio dificultate,
totul era privit ca fiind normal, în ordinea firii.
Sub presiunea vieţii moderne, multe dintre obiceiurile şi tradiţiile
comunităţilor săteşti dispar de la o generaţie la alta. Aşa a dispărut şi din
satul meu un obicei străvechi, cu origini precreştine, cred, care se desfăşura
de Sfântul Gheorghe. Sociologic vorbind şi, poate, mai mult antropologic,
fiecare comunitate umană are înnăscută „nevoia de bârfă”. În modernitate,
această nevoie este satisfăcută prin mass-media. Însă în satul meu, în ajun de
Sfântul Gheorghe, după ce se însera, feciorii se deplasau în grupuri pe
dealurile din jur, ferindu-se să fie văzuţi, făceau focuri, apoi începeau un
„dialog”, strigând puternic şi făcându-şi mâinile pâlnie, despre cutare sau
cutare fată, cine cu cine trăieşte etc., aşa că în două-trei ceasuri puteai afla
toate bârfele din sat.
Tot aşa a dispărut şi jocul de oină. În copilăria mea, în tot Postul
Paştelui, feciorii mari, de la 18 ani în sus, trăgeau nişte jocuri de mama
focului, spre invidia noastră, a celor mai mici. Dar şi noi, şcolarii, le urmam
exemplul, bătând adesea mingea până se întuneca. Astăzi, din păcate, nu se
mai cunoaşte nici jocul, nici obiceiul de Sfântul Gheorghe, de care tocmai
am amintit. Tot aşa au dispărut şi şezătorile, iar horele au devenit tot mai
rare, în curs de dispariţie şi ele, lumea veche făcând tot mai mult loc, şi la
sate, „modernităţii disco” şi televizorului color. La fel a dispărut şi
comunicarea dintre autorităţi şi populaţie prin intermediul „dubaşului”
(toboşarului). Obicei foarte vechi, „dubaşul” sau cel care „bătea duba” era
de regulă omul de serviciu de la primărie. Când trebuia anunţat ceva, vreo
adunare cu sătenii sau termenele de plătit „porţia” (impozitul), primarul ori
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secretarul sfatului popular îl trimiteau pe dubaş să ducă vestea în sat. Acesta
se oprea la fiecare intersecţie de uliţe, bătea câte o răpăitură de ciocănele pe
dubă, apoi striga invariabil...
– Se aduuce la cunoştinţăăă!...
Dubaşul se oprea puţin, se uita să vadă dacă ies oamenii la stradă ca
să audă noutăţile,
apoi repeta de câteva ori bătăile pe dubă şi nelipsitul „Se aduuce la
cunoştinţăăă!... ”. De obicei ieşeau câteva babe în porţile caselor, dar în mod
sigur noi, copii, dacă eram pe acasă. Copiii fugeau cât puteau de repede
până la dubaş, ascultau ce avea acesta de comunicat, apoi se îndreptau spre
case pentru a transmite noutăţile, nu de puţine ori deformate, funcţie de cum
înţelegea şi interpreta fiecare spusele dubaşului.
Va trebui să ne consolăm cu gândul că toate au un sfârşit. Inclusiv
copilăria. A venit vremea când terminam cele şapte clase, încheiam şef de
promoţie, iar directorul Achim era foarte mândru de mine şi mă întreba tot
mai des încotro vreau să mă îndrept, la Ineu, la Lipova sau la Arad. Nu prea
ştiam ce să răspund, acasă aveam destule discuţii pe această temă, mama şi
tatăl ei, bunicul meu meşter de case, erau decişi să mă trimită la liceu, dar
tata era convins că şapte clase sunt de ajuns şi că trebuie să rămân la avere.
Se apropia luna iulie, tata era prins toată ziua cu lucrul la sălaş, era
toiul fânului. Directorul Achim îi trimisese vorbă să vină la şcoală să
discute, dar tata nu avea de gând să dea curs invitaţiei, aşa că domnul Achim
s-a urcat pe cal şi a pornit spre sălaş. Tata l-a primit ca o gazdă bună,
directorul l-a prelucrat câteva ceasuri că-i păcat să nu mă lase la şcoală,
copilul, spunea el, are un cap foarte bun, îşi poate face altă soartă, nu trebuie
– îi tot repeta tatălui meu – să-l faci neapărat ţăran, aşa cum eşti tu. Tata o
ţinea pe-a lui, are pământ mult, trebuie lucrat, ce rost are să meargă pruncul
prin străini! Dar şi domnul Achim avea răbdare, îi spune tatălui meu că nu
se grăbeşte să se întoarcă în sat, mai rămâne la sălaş, ca tata să aibă timp de
chibzuinţă.
Aşa a şi făcut. Tata a plecat la coasă, directorul Achim a făcut o
plimbare pe la sălaşele din jur, iar spre seară l-a găsit pe Gheorghe Rus, cu
care se înţelegea foarte bine, fiind amândoi foarte buni povestitori.
Gheorghe Rus era o figură interesantă, venise ginere în sat din localitatea
Bârzava de pe Mureş, nu foarte departe de Nadăş. Fusese şi el cavalerist în
război, ţăranii din sat se mirau cum acesta putea sta băut şi adormit în şaua
calului, dar nu cădea niciodată, vorbea bine ruseşte, îl ştiam de copil, venea
des pe la moşul Petru, iar după câte o pălincă, atunci când nu voia să
înţeleagă şi ceilalţi ce spune, începea să vorbească cu moşul în ruseşte. Aşa
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că directorul Achim şi Gheorghe Rus s-au bucurat mult de întâlnire, iar pe
când se însera au ajuns la tata la sălaş, un pic aghezmuiţi şi hotărâţi să-l
convingă pe îndărătnicul Biriş să-şi dea feciorul la şcoală mai departe. Tata
şi-a dat seama că nu are rost să se împotrivească pe faţă, aşa că a pus de un
chef pentru toată seara. Pălincă avea, găina tocmai fusese tăiată, iar
plăcintele aşteptau calde în farfurii.
A doua zi tata şi-a văzut de treaba lui, directorul Achim a dormit la
noi la sălaş până mai târziu, a mai făcut nişte plimbări, iar seara totul s-a
reluat de la capăt, în aceeaşi formaţie, căci venise şi vecinul Gheorghe Rus.
Mai în glumă, mai în serios, domnul Achim îi spune tatei că el se simte
foarte bine la sălaş, are destul timp, aşa că nu pleacă până când nu are un
răspuns pozitiv la problema pentru care se află acolo. Tata a luat cele spuse
mai mult în glumă, dar după trei zile directorul încă era la noi şi nu dădea
semne că ar vrea să plece. Drept urmare, tata se lasă în cele din urmă
înduplecat şi îl asigură pe domnul Achim că nu se opune să plec la şcoală. A
doua zi directorul a pornit înapoi spre sat, convins că a făcut o treabă bună.
Familiei i s-a părut cel mai la îndemână să merg la liceul din Ineu.
Aşa că, după atâtea discuţii, tocmai către sfârşitul perioadei de înscrieri, îmi
iau dosarul cu actele necesare, urc singur în autobuzul de Ineu (toţi ai mei
fiind prinşi cu lucrul şi considerând că mă descurc eu cu dosarul, mai
fusesem la Ineu de câteva ori, inclusiv cu bicicleta) şi ajung la înscrieri întro sală a liceului. Stau la coadă, ajung în faţa unui profesor, acesta îmi ia
dosarul, verifică actele, se uită la mine, mă felicită pentru mediile ce le
aveam în foaia matricolă, apoi iar mă priveşte lung şi mă întreabă dacă nu
sunt şi părinţii cu mine. Nu, nu sunt, am venit singur... Îl văd pe profesor că
e puţin dezorientat, cel puţin aşa mi se părea mie, se uită să vadă câţi mai
sunt la coadă în spatele meu, apoi se hotărăşte destul de brusc şi îmi spune
să trec deoparte, până termină cu ceilalţi, pentru că vrea să mai discutăm.
Mă retrag un pic speriat, ce-o fi vrând, mă gândesc, dar mă proptesc
de peretele coridorului şi aştept. După vreo jumătate de oră profesorul
rămâne singur, vine la mine, îmi ia din nou dosarul, frunzăreşte actele, apoi
îmi spune:
– Auzi, ai tăi au pământ?
– Au, fireşte că au, zic eu puţin contrariat de o asemenea
întrebare...
– Măi băiete, uite ce-i, te duci înapoi acasă şi le spui părinţilor că
mâine trebuie să facă
rost de o adeverinţă că măcar unul din ei este la Ce-A-Pe (cooperativa
agricolă de producţie), apoi îmi aduci adeverinţa, altfel nu te pot înscrie!
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Nu puteam înţelege, parcă se prăvălea cerul pe mine... Cum, adică,
nu mă poate înscrie? Ce adeverinţă? Ce Ce-A-Pe? La mine în sat nu există
aşa ceva. Încep să plâng, îi spun profesorului că ai mei nu sunt la Ce-A-Pe,
că la noi nu este aşa ceva, apoi că tata n-a vrut să mă lase la liceu, dar eu
vreau neapărat... Văd că profesorului îi este milă de mine, nu ştie ce să facă,
apoi se hotărăşte, mă ia de braţ şi pornim împreună spre biroul directorului.
Intrăm la director, un om în vârstă, cu ochelari, profesorul de la înscrieri îi
spune situaţia, directorul începe să se uite în dosarul meu, dă din cap, se uită
la mine, apoi iar în dosar şi, nu sunt sigur, parcă i-a făcut un semn discret
profesorului (ori doar mi s-a părut), acesta din urmă iese din birou,
rămânând înăuntru doar directorul cu mine.
– Uite, mă copile, văd că înveţi foarte bine, mi-aş dori să vii la noi
la liceu, dar nu te
putem înscrie fără adeverinţa aia de care ţi-a spus colegul meu. Te duci
acasă, vorbeşti cu maică-ta, şi-i spui să facă ce ştie şi să obţină o adeverinţă
din asta de la Tauţ sau de oriunde poate. Iar mă podideşte plânsul şi, printre
sughiţuri, încerc să-i spun directorului că nu avem rude la Tauţ şi nu ştiu
cum să obţină mama o adeverinţă din aia.
– Lasă tu, continuă directorul destul de jenat, nu-ţi pot spune mai
mult, însă o să
înţeleagă maică-ta. Dar cât pământ au ai tăi? – mă întreabă după un timp
directorul...
– Vreo 12 hectare, îi răspund eu.
Directorul dă din cap, mă măsoară din nou, vine spre mine, mă
cuprinde pe după umeri,
apoi îmi spune şoptit:
– Du-te repede la autobuz şi fă ce ţi-am spus! Înţelege-mă, nu pot
să-ţi spun mai mult...
N-am cuvinte să-mi descriu starea de atunci, nu mai ştiu cum am
ajuns la autobuz, apoi
acasă la mama, căreia îi povestesc disperat toate cele întâmplate. Biata
mama rămâne foarte mâhnită, nu vede nicio soluţie, i se pare ilegal să facă
rost de adeverinţă, dar nici nu ştie pe cineva din satele vecine la care să
apeleze. Seara s-a dus totuşi până la Gheorghe Lupulescu să se sfătuiască cu
el, doar fuseseră colegi la şcoala primară. S-a întors necăjită, mi-a spus că şi
Lupulescu i-a confirmat că e prea periculos cu adeverinţa, cine să rişte? (La
maturitate, încercând să aflu temeiul legal al celor întâmplate, s-a nimerit să
cunosc un om în vârstă, din „sistem”, care mi-a confirmat că regimul, pentru
a-i convinge pe ţăranii din zonele necooperativizate să se înscrie în CAP-uri,
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a folosit şi această metodă, adică obligativitatea prezentării unei adeverinţe
că măcar unul din părinţii copilului este la colectivă, pentru ca elevul să
poată fi înscris la liceu. Bine, zic, dar a fost o lege, o ordonanţă, pot s-o
găsesc în arhive? Nu fi naiv, mi-a spus omul, n-ai ce căuta, a fost un ordin
verbal, ca în atâtea alte cazuri... ).
Bunicul, Gheorghe Hurezan, nu se dă însă bătut. După ce vede că
tata expediază toată problema printr-o înjurătură la adresa regimului (în
sinea lui fiind împăcat că voi rămâne acasă la avere), a doua zi se duce la
prima oră la oficiul poştal şi-i dă un telefon vărului său Horga Ioan de la
Bucureşti, îl roagă să vină urgent la Nadăş, fără să-i dea amănunte despre ce
anume este vorba. Unchiul Horga şi bunicul nu doar că erau rude, dar ţineau
mult unul la celălalt, aşa că finanţistul de la Banca Naţională a României a
venit peste două zile la Nadăş şi a rămas o săptămână. Seară de seară făceau
„consiliu de familie”, uneori eram şi eu de faţă, dar mai mult se întâmpla să
discute doar între ei doi, bunicul şi unchiul. Au decis să mergem la Arad.
Unchiul avea la Arad mai mulţi foşti colegi de liceu şi de facultate.
Unul dintre ei m-a iniţiat rapid în jungla socială de atunci (am rămas cu
convingerea că întotdeauna există o „junglă” socială, indiferent de regim),
atrăgându-mi atenţia că la întrebarea „cât pământ au părinţii?”, eu să nu
spun mai mult de trei hectare. Nu puteam înţelege, cum să mint? Fusesem
învăţat de acasă să fiu totdeauna cinstit, să nu mint, să nu fac rău etc. Mă
gândeam – în mintea mea de copil – , cum se face că domnul ăsta, prieten cu
unchiul, mă îndeamnă să mint? Încet-încet mi s-a explicat că eu, fiind
minor, nu eram nici obligat să ştiu cât pământ au ai mei, şi nici nu puteam fi
tras la răspundere dacă nu ştiu acest lucru. Cel care întreba nu avea decât să
verifice, dar de regulă nu verifica nimeni pentru astfel de cazuri, cum este
înscrierea la şcoală, mă instruia domnul de la Arad. A avut dreptate, iar eu
de atunci încolo, de câte ori am fost întrebat oficial cât pământ are tata, am
dat un răspuns invariabil: trei hectare!
Întâmplarea de atunci m-a făcut să întrezăresc ceea ce mai târziu,
după ani de maturizare socială, am considerat că poate fi o caracterizare cu
putere de lege a societăţii: ţăranii tradiţionali, aşa cum i-am cunoscut şi în
satul meu, pe cât sunt de căliţi şi de adaptaţi în lupta cu natura şi cu
animalele, pe atât sunt de vulnerabili şi de neadaptaţi în confruntarea cu
socialul. Tocmai asta s-a întâmplat şi după o jumătate de secol de la cele
povestite mai înainte, când, după anul 2005 încoace, o familie de pretinşi
moştenitori ai unui grof de dinainte de 1900, familie străină de sat, ca şi
groful de altfel, se face stăpână, în haosul general din România şi în virtutea
unui pretins restitutio in integrum, pe toate pădurile din jur şi pe toate
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pământurile sătenilor, într-o suprafaţă de aproape nouă mii de hectare.
Stăpână inclusiv pe cimitirul satului, pe pământul de sub biserică şi de sub
căminul cultural. Bieţii ţărani rămân pur şi simplu paralizaţi în faţa acestui
fapt consfinţit prin sentinţe judecătoreşti. Oamenii nu înţeleg nimic, se uită
la cer şi se miră cum lasă Dumnezeu cu putinţă aşa ceva! Cu această
tragedie, Nadăşul meu, un sat tradiţional retras şi aproape neştiut în trecut, a
ajuns cunoscut în toată ţara şi chiar şi peste graniţe, presa prezentând pe larg
nelegiurile cu putere de lege asupra pământului şi ţăranilor transilvani.
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România și regionalizarea administrativă:
de la oblast-ul sovietic la modelul european
Dan Roman1
Abstract
In this study, the author presents the historical evolution of
Romania’s administrative organization regarding the regions aspect and the
issues that appeared in this context. After a brief intellectual journey that
aims to clarify the terminology associated with the debated subject, it is
presented the romanian administrative framework during the inter-war
period and under the communism order. The last part shows the actual
process of regionalization, with some considerations.
Keywords: regionalization, reform, project, Romania, UE
Falimentul comunismului în Europa de Est și dezintegrarea URSS au
generat, la începutul anilor ’90, reconsiderarea conceptului de regiune,
respectiv a rolului acestuia în cadrul procesului de integrare europeană.
Principalele teme aduse în discuție au relevat:
 necesitatea perpetuării și multiplicării demersurilor de regionalizare,
ca fundament al construcției europene;
 conturarea noțiunii de ordine regională și avansarea de propuneri
vizând, între altele, configurarea unui nou “concert al puterilor”, care
să asigure pacea în Europa și să managerieze crizele internaționale.
Noile instrumente instituționale dezvoltate în anii următori la nivelul
Uniunii Europene au consacrat regionalizarea ca un element esențial,
asociind acest concept cu administrarea eficientă, bazată pe descentralizare,
dezvoltare și competitivitate în plan economic și, nu în ultimul rând,
realizarea unei mai bune manifestări a valorilor identitare de la acest nivel.
1

Centrul de Studii de Istorie și Teorie Literară ”Ioan Slavici” – Universitatea de Vest
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Pe de altă parte, implementarea sa de către statele membre este un
proces care ridică destule probleme, atât organizațional, cât și funcțional.
Acest studiu își propune să prezinte evoluția istorică a conceptului
de regiune în țara noastră, ca model de organizare administrativ-teritorială.
Am considerat necesar ca prima parte să fie rezervată explicării termenilor,
în scopul unei înțelegeri adecvate a actualului proces de regionalizare,
realizat din perspectiva integrării și uniformizării desfășurate în cadrul UE.
Următoarele părți ale studiului se înscriu în cadrul demersului propriu-zis,
fiind structurate sub aspect descriptiv și analitic, prin relevarea formelor de
organizare administriv-teritorială a țării, respectiv a preocupărilor prezente.
1. Regiune, regionalism, regionalizare
Regiunea reprezintă, în termeni generali, o “întindere mare de
pământ mai mult sau mai puțin omogenă, dintr-o țară sau de pe glob, care
prezintă caractere comune.”2 Alături de această determinare de ordin fizic,
regiunii îi e asociat, în mod obișnuit, și un atribut funcțional, care a cunoscut
în decursul istoriei forme diferite de manifestare. Noțiunea a fost teoretizată
încă de la finele secolului al XIX-lea de geograful francez Eliseé Reclus,
care o considera elementul de bază pentru diviziunea administrativă a
statelor-națiune3. Dezvoltarea sa n-a avut continuitate, modelul agreat fiind,
pentru mai multe decenii, acela al centralizării, determinat, în mod firesc, de
necesitatea de consolidare a tinerelor state naționale europene.
Ideea potrivit căreia colectivitățile locale trebuie să administreze
problemele cu care se confruntă fără amestecul autorității centrale este de
natură recentă, dezvoltată după al doilea război mondial, în contextul
sedimentării procesului de integrare europeană, pentru a se evidenția în
ultimele decenii drept cea mai marcantă inovație în cadrul sistemelor de
administrare teritorială.4 Circumscrisă unei realități complexe, noțiunea de
regiune a beneficiat, odată cu impunerea sa pe agenda publică de o gamă
variată de definiții, în repertoriul cărora este cuprinsă o întreagă panoplie a
Cf. Dicționarului explicativ al limbii române, Ediția a II-a, Editura Univers Enciclopedic,
București, 1998, p. 909
3
Antoine S. Bailly, The Region: A basic Concept for understanding local Areas and Global
Systems, disponibil pe www. cybergeo.revues.org
4
Mihaela Pacesila, Regionalizarea în statele Uniunii Europene, în Administrație și
management public, nr. 3 / 2004, Academia de Științe Economice, București, disponibil pe
www.ramp.ase.ro
2
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factorilor socio-umani, mergând de la cei geografici şi istorici, până la cei
politici, economici, comerciali, etnici şi culturali.

Potrivit unor cercetători ai problemei, regiunea este:
 “un spaţiu funcţional organizat în jurul unui oraş care dispune de o gamă aproape
completă de servicii”, unitatea sa fiind caracterizată “de o anumită coerenţă, de un
sistem deseori invizibil de fluxuri de toate felurile: oameni, bunuri, capital,
mijloace de informare, care creează diverse solidarităţi între locuitorii săi şi un
sentiment de apartenenţă comună la acelaşi spaţiu” (Etienne Juillard)5;
 “un câmp de acţiune socio-economică, de relaţii spaţiale de cooperare şi
interacţiune economică, socială şi politică în cadrul unor reţele politice şi
instituţionale” (Dieter Läpple)6;
 zonă caracterizată prin “similitudini sau câmpuri de acţiune ale unei anumite
unităţi culturale, sociale, politice sau economice” (M. Spindler)7.
La nivel oficial, regiunea este definită ca:
 “teritoriul ce formează din punct de vedere geografic o unitate evidentă şi a cărei
populaţie e caracterizată prin anumite elemente comune” (Parlamentul
European)8;
 “o zonă care din punct de vedere geografic constituie o unitate sau un complex de
zone care se disting prin anumite specificităţi şi a căror populaţie este reprezentată
prin anumite elemente comune, populaţie care doreşte să menţină aceste elemente
şi să le dezvolte pentru asigurarea dezvoltării sociale şi economice” (Carta
Regionalizării Europei 9);
 “entitatea situată imediat sub nivelul guvernului central, cu putere politică de
reprezentare înrădăcinată în existenţa unui consiliu ales, a unei asociaţii sau grup
ce reprezintă autoritatea la nivel regional” (Asociaţia Regiunilor Europene)10.

Coroborând aceste date, regiunea poate fi definită, în mod integrator,
drept o comuniune de interese şi aspiraţii, fundamentate pe o bază
geografică, economică şi culturală, ale cărei caracteristici constau în
încorporarea unei identități materiale (geografică, economică) şi spirituale
care se manifestă distinct atât la nivel național, cât și la nivel supra-național,

5

Etienne Juillard, La région: essai de definition, în Annales de Géographie, 1962, Volume
71, nr. 387, pp. 483-499, disponibil pe www.persee.fr
6
C. R. Barna, Dezvoltarea regională în Europa, Editura Fundaţiei pentru studii europene,
Cluj-Napoca, 2007, p. 25
7
idem
8
Marcou G., La régionalisation en Europe, Editura European Parliament, 1998, p. 26
9
C. R. Barna, op. cit., p. 37
10
F Andrew, Christopher W. Hughes, Philippe De Lombaerde, Regionalisation and Global
Guvernance. The Tamming of Globalization?, Routledge, New York, 2008, p. 5
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respectiv în formarea unui sistem de relaţii sociale definit prin
interdependenţă liber solicitată şi acceptată.11
În sfera de implementare actuală, regiunea este privită ca un mediu
al interacțiunii sociale12, ceea ce o situează într-un univers funcțional nou:
de la înțelesul de unitate spațială pre-existentă, regiunea este considerată
astăzi un construct social, creat în urma unui proces de instituționalizare13.
În această formă, ea își însușește caracteristicile unui vehicul de putere,
devenind, potrivit definiției propuse de Adunarea Regiunilor Europene,
“organismul teritorial de drept public stabilit la nivel imediat sub cel al
statului şi înzestrat cu auto-guvernare politică”14.
Regionalismul și regionalizarea vizează fiecare mișcări care se
produc în plan regional, însă cele două noțiuni sunt guvernate de anumite
particularități ce le conferă un caracter distinct. Astfel, regionalismul este un
proces care operează de jos în sus, vizând obținerea unei anumite puteri
regionale, prin înființarea de instituții corespunzătoare la acest nivel.
Factorul declanșator al acestui comportament îl dă sentimentul neîmplinirii
culturale și a incapacității exprimării propriei identități în cadrul existent,
pulsiunile respective fiind sufocate de centralismul statului național.
Regionalizarea, în schimb, apare ca urmare a conştientizării dezechilibrelor
regionale, pe care încearcă să le elimine, creând în acest scop instituții
capabile să genereze prosperitate economică. Cu alte cuvinte, reprezintă “un
11

Mihai Cucerzan, The concept of region and its definition in european perspective, în
Annals of the „Constantin Brâncuși” University of Târgu Jiu, Letter and Social Science
Series, Supplement 3/2015, p. 29
12
Această construcție a fost teoretizată de către geograful canadian Anne Gilbert, care a
identificat trei abordări principale referitoare la regiune: regiunea ca răspuns local la
procesele capitaliste, regiunea ca punct de identificare şi regiunea ca mediu al
interacţiunilor sociale. Prima abordare la care se face referire are un caracter politicoeconomic, iar a doua afirmă că principalul obiect de analiză a studiilor regionale este
reprezentat de aspectele care țin de cultură; cf. Anne Gilbert, The new regional geography
in English and French speaking countries, în Progress in Human Geography, No. 12/June
1988, pp. 208-228
13
Procesul în cauză are loc prin patru etape simultane: formarea profilului teritorial, a celui
simbolic şi a celui instituţional, precum şi statornicirea sa ca entitate în sistemul regional şi
conştiinţa socială a populaţiei respective; cf. dr. Cristian Băhnăreanu, dr. Alexandra
Sarcinschi, Procesul de regionalizare a României şi securitatea naţională, Editura
Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” Bucureşti, 2012, p.10
14
idem; Adunarea Regiunilor Europene este cea mai mare reţea independentă a autorităţilor
regionale din Europa, cu peste 270 de regiuni din 34 de ţări şi 16 organizaţii interregionale.
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proces prin care se realizează instituirea de capacităţi de acţiune autonomă,
având ca obiectiv promovarea unui teritoriu, subnaţional sau supralocal, prin
mobilizarea mecanismului său economic şi, dacă este cazul, a resorturilor de
solidaritate locală sau regională, precum şi a dezvoltării potenţialului
său”.15

Adrian Liviu Ivan explică apariţia regionalismului ca o reacţie normală la
inadaptabilitatea structurilor politice şi sociale ale statelor la exigenţele comunităţii
umane aﬂate în continuă evoluţie. În opinia sa, regionalismul este rezultatul
procesului de conştientizare de către comunităţi a dezechilibrelor regionale, a
subdezvoltării economice, a alienării etnoculturale, a centralismului statului.
Regionalizarea, pe de altă parte, este procesul prin care statele conştientizează
aceste dezechilibre, cu toate fenomenele care le însoţesc şi trec la descentralizarea
sistemului lor politico-juridic printr-o instituţionalizare la nivel regional16.
În viziunea autorului, cele două procese menționate sunt complementare, drept
care se confundă de cele mai multe ori.

Spre deosebire de regionalizare, care este un concept recent, asociat,
în primul rând, cu procesul de integrare europeană (de unde a fost transferat
apoi și altor forme de asociere regională), regionalismul este mult mai vechi,
fiind identificat de unii autori încă în imperiile continentale existente până la
războaiele napoleniene17, spre a se intersecta apoi cu mișcările naționaliste
cu caracter secesionist din cea de a doua jumătate a secolului al XIX-lea.
După sfârșitul Războiului Rece, a fost introdusă în discuție sintagma de
”noul regionalism”, în conformitate cu care dispariția lumii bipolare
(reprezentată de către cele două mari puteri globale – SUA și URSS) a făcut
loc realității actuale, în cadrul căreia ordinea și securitatea internațională
intră în responsabilitatea unor poli regionali de putere.
Potrivit lui Raimo Väyrynen, ”noul regionalism” este o formă multidimensională
de integrare ce include aspecte economice, politice, sociale şi culturale şi
avansează spre crearea unor regimuri de liber schimb regional sau unor alianţe de
securitate. Conceptul este fixat într-un cadru în care abordările tradiţionaliste se
confruntă cu concentrarea puterii militare şi politice la nivelul unor actori
internaţionali şi cu apariţia reţelelor transnaţionale construite pe baza unor legături
economice şi identități culturale.18

dr. Cristian Băhnăreanu, dr. Alexandra Sarcinschi, op. cit., p. 18
Ivan Adrian Liviu, Guvernanță și teorii ale integrării europene, disponibil pe
www.cse.uaic.ro
17
dr. Cristian Băhnăreanu, dr. Alexandra Sarcinschi, op. cit., p. 20
18
Raimo Väyrynen, Regionalism: Old and New în International Studies Review, Vol. 5, nr.
1, martie 2003, pp. 25-51, didponibil pe www.jstor.org
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George Howard Joffe arată că noul concept de regionalism– spre deosebire de cel
vechi din perioada Războiului Rece – reprezintă o alternativă la stabilitatea
hegemonică existentă în trecut, împărțită, la nivel global, de către URSS ȘI SUA.
În contextul globalizării tot mai pronunțate, regiunile devin punți de legătură între
nivelul statal și cel supra-statal. Pe scurt, regionalismul ar trebui să fie răspunsul
lumii post-moderne la pericolele globalizării.19

2. România și avatarurile regionalizării
Impuse astăzi de realitățile socio-economice care se manifestă tot
mai pregnant și având ca model bunele practici europene înregistrate în
această direcție, organizarea și funcționarea admninistrativ-teritorială a
statului român sub forma regiunilor este departe de a constitui un drum nou
pentru decizionalii din plan central ai țării noastre, atare preocupări
existând, sub anumite forme și manifestări, deja în perioada interbelică.
Factorul determinant al acestui proces l-a reprezentat, în primul rând,
existența unei fragmentări excesive, în condițiile unui număr foarte mare de
unităților administrativ-teritoriale, între care existau, totodată, și diferențe
semnificative în privința întinderii, respectiv a capacităților demografice20.
Prin Legea pentru unificarea administrativă din14 iunie 1925, teritoriul României
a fost organizat în 71 de judeţe cu 429 plase, care cuprindeau la nivel local 179
oraşe şi 8.751 comune cu 15.981 sate (scopul vizat - realizarea unui decupaj
administrativ în 48 de județe, prin desființarea a 28 de județe din cele 76 existente
- nu a putut fi realizat, în condițiile opoziției decizionalilor de la nivel județean).
Începând din anul următor, județele au fost grupate în circumscripţii
administrative, fără personalitate juridică, conduse de inspectori generali.
Legea pentru organizarea administraţiunii locale din 3 august 1929 a realizat un
prim pas în direcţia descentralizării administraţiei locale, organizând teritoriul ţării
în 7 directorate ministeriale denumite după oraşele alese centre administrative:
Bucureşti, Cernăuţi, Chişinău, Cluj, Craiova, Iaşi şi Timişoara. Noua organizare na rezistat, cabinetul liberal, format doi ani mai târziu, desființând aceste structuri,
pe considerentul că amenințau unitatea statului.
Constituția din 28 februarie 1938 a statuat constituirea unei noi structuri
administrative cu caracter regional: ținutul, format din asocierea județelor
(implementarea acestui cadru organizațional fiind consfințită prin Legea
administrativă din 14 august 1938). Spre deosebire de fostele directorate,
delimitate după configuraţia provinciilor istorice, ținuturile erau „entităţi
geografice şi economice bine definite, punând laolaltă pe locuitorii înfrăţiţi ai

19

European Union and New Regionalism. Regional Actors and Global Governance in a
Post-Hegemonic Era (edit. Mario Telo), Ashgate, 2007, p. XIV
20
Prefecţii din Bihor sau Caraş-Severin trebuiau să administreze peste 450 000 locuitori,
cei ai judeţelor din Bucovina având în administraţie o populaţie de peste 10 ori mai mică.
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României noi, după nevoile reale ale lor, după aşezarea geografică firească, după
căile de comunicaţie, după caracterul comun al vieţii economice (...)”.21
Legea 577 din 22 septembrie 1940 a restabilit vechea formă de organizare, redând
personalitea juridică județelor (care au scăzut la 58, în urma rapotului teritorial din
acel an, în favoarea Ungariei, Bulgariei și a Rusiei sovietice).

Nominal, termenul de regiune - ca unitate administrativ-teritorială a fost introdus în țara noastră de orânduirea comunistă, fiind operaționalizat
la scurtă vreme după preluarea puterii. Noțiunea avea însă un înțeles opus
față de cel actual, constituind mijlocul de subordonare politică a structurilor
administrativ-teritoriale. Față de încercările de organizare regională care au
existat și în perioada interbelică (sub forma directoratelor ministeriale, iar
apoi sub forma ținuturilor), noul concept reprezenta aplicarea modelului
sovietic al oblast-ului, care avea ca element determinant factorul economic.
În această viziune, configurația regiunilor – cu suprafețe duble față de cea a
vechilor județe –viza crearea unor complexe agro-industriale integrate, prin
care se întărea, totodată, și puterea proletariatului în fața țărănimii, mai puțin
favorabilă reformelor economice. Aplicarea acestei politici administrative a
condus la apariția, în centrele de regiune, a marilor combinate industriale,
care au absorbit și forța de muncă din comunele rurale și urbane învecinate.
Rezultatul la care s-a ajuns este cel cunoscut: destructurarea mentalului
tradițional și crearea, în locul lumii vechi, considerată depășită și retrogradă,
a unei noi ordini socio-economice, care a făcut, în cele din urmă, implozie,
sub presiunea dezechilibrelor cronice dezvoltate în cadrul sistemului.
Prin Legea nr. 5 din 8 septembrie 1950, teritoriul României a fost organizat în 28
regiuni, care erau împărțite, după model sovietic, în 177 raioane şi 4.052 comune.
În noua reprezentare, acestea erau „unităţi administrative pe care se sprijineau
direct organele centrale de stat în înfăptuirea politicii partidului şi statului.”
Această organizare administrativă și-a dovedit destul de repede ineficența în raport
cu tendințele centralizatoare manifestate de către noua putere politică. Ca urmare,
Constituția din anul 1952 a redus numărul acestora la 18 (Arad, Bacău, Baia Mare,
Bârlad, București, Cluj, Constanța, Craiova, Galați, Hunedoara, Iași, Oradea,
Pitești, Ploiești, Stalin, Suceava, Timișoara și Regiunea Autonomă Maghiară). Noi
modificări au fost aduse prin Decretul 331 din 29 septembrie 1952.
În anul 1956, au fost desființate alte două regiuni: Arad și Bârlad.
În anul 1958, s-a revenit la denumirile românești (regiunea Oradea a devenit
regiunea Crișana, regiunea Stalin a devenit regiunea Brașov etc.).
Legea administrativă din 14 august 1938
Pentru detalii asupra modelului carlist de organizare administrativ-teritorială, a se consulta
Florin Grecu, Regionalizarea, între eficienţă administrativă şi mitologie, în Polis, nr. 3 /
2013, disponibil pe www.revistapolis.ro
21
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Legea nr. 3 din 27 decembrie 1960 a condus schimbări în configurația
administrativă, prin desființarea sau trecerea unor raioane de la o regiune la alta.
Legea nr. 2 din 16 februarie 1968 a consfințit revenirea la valorile tradiționale,
prin reintroducerea județelor (în număr de 39, operându-se, totodată, și desființarea
Regiunii Autonome Maghiare).
Judeţele au fost constituite pe fundamentul judeţelor interbelice, inspirate la rândul
lor după modelul departamentelor franceze. Era reintrodus sistemul departamental
de administraţie publică, caracterizat prin două paliere administrative şi printr-o
intensă fragmentare atât la nivelul superior (39 judeţe, faţă de 16 regiuni), cât şi la
cel inferior (125 comune, faţă de 15 raioane).

Organizarea administrativ-teritorială a României a supraviețuit
căderii comunismului, acțiunile desfășurate de către noii guvernanți ai țării
(în fapt, aceeași) fiind circumscrise doar unor acțiuni de descentralizare,
realizate însă, de cele mai multe, ori într-un registru disparat și chiar haotic,
expresie a mărcii care avea să caracterizeze nesfârștitul proces de tranziție.
Totuși, preocupările în această direcție au fost prezente în peisaj, ele vizând
fie reînființarea unor județe interbelice, respectiv crearea unor noi județe,
fără să fie însă concretizate22.
Actualmente, România este organizată, în baza Constituţiei din 1991, respectiv a
Legii administraţiei publice locale nr. 69 / 1991, în cadrul a 41 de judeţe.

O nouă perspectivă în privința organizării administrativ-teritoriale a
țării fost deschisă de alegerea drumului european al României, manifestată
oficial prin depunerea candidaturii de aderare la UE, în 22 iunie 1995.
Adoptarea aquis-ului comunitar a impus implementarea modelului european
în privința politicilor economice, prin crearea regiunilor de dezvoltare.
Constituite de sus în jos, acestea nu au personalitate juridică și nu dețin
capacități administrative, rolul lor fiind acela de a facilita dezvoltarea
diferitelor proiecte de dezvoltare regională, de a reduce și preîntâmpina
dezechilibrele existente și de a acționa ca un factor integrator23.
Această organizare a fost stabilită, în conformitate cu Nomenclatorul NUTS al UE,
prin patru macroregiuni de dezvoltare (NUTS-I), opt regiuni (NUTS-II), respectiv
41 de judeţe şi municipiul Bucureşti (NUTS-III), împărțite după cum urmează:

Preocupările din această gamă au fost reprezentate, spre exemplu, de proiectul depus în
Parlamentul României sub nr. 257 / 1992, care avea în vedere înființarea unui număr de 55
de județe, în locul celor 40 existente. Ulterior, schimbarea puterii politice, în anul 1996, a
prilejuit depunerea în Parlament a unui alt proiect care viza crearea a 19 județe noi, în
cadrul a trei etape succesive. Pentru detalii, se vedea C.-L. Popescu, Autonomia locală şi
integrarea europeană, Editura All Beck, Bucureşti, 1999, p. 238.
23
dr. Cristian Băhnăreanu, dr. Alexandra Sarcinschi, op. cit., pp. 74-75
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• Macroregiunea 1: cuprinde Regiunea Nord-Vest (județele Bihor, BistriţaNăsăud, Cluj, Maramureş, Satu Mare, Sălaj) și Regiunea Centru (județele Alba,
Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu).
• Macroregiunea 2: cuprinde Regiunea Nord-Est (județele Bacău, Botoşani, Iaşi,
Neamţ, Suceava, Vaslui) și Regiunea Sud-Est (județele Brăila, Buzău, Constanţa,
Galaţi, Tulcea, Vrancea).
• Macroregiunea 3: cuprinde Regiunea Sud (județele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa,
Giurgiu, Ialomiţa, Prahova, Teleorman) și Regiunea Bucureşti şi Ilfov (municipiul
Bucureşti și județul Ilfov).
• Macroregiunea 4: cuprinde Regiunea Sud-Vest (județele Dolj, Gorj, Mehedinţi,
Olt, Vrancea) și Regiunea Vest (județele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, Timiş).

3. Regionalizarea: proiectul european
În paralel cu operaționalizarea regiunilor de dezvoltare, s-a conturat
în mod tot mai clar necesitatea unei reorganizări administrativ-terioriale,
potrivit imperativelor socio-economice care clamau măsuri de eficientizare a
administrației, prin scăderea costurilor și, desigur, simplificarea birocrației.
Aceste evidențe s-au cristalizat, în scurtă vreme, în două direcții principale:
reducerea la jumătate a numărului județelor, respectiv transformarea celor
opt regiuni de dezvoltare existente în structuri administrativ-teritoriale24.
Primele măsuri de politică regională au fost introduse în anul 1996, odată cu
funcţionarea a Programului Naţional Indicativ PHARE. Acesta s-a derulat pe o
perioadă de doi ani și a avut ca obiectiv principal desfășurarea de activităţi care să
permită Guvernului României să introducă măsuri specifice de politică
regională25.

După o perioadă în care a dispărut din centrul preocupărilor,
proiectul regionalizării administrative a revenit în forță în ultimii ani, fiind
asociat în principal cu problema absorției fondurilor structurale europene,
proces în care este privit ca un facilitator al acestora. Dacă noua formulă
administrativă este agreată ca principiu organizațional, implementarea sa
este însă departe de a întruni consensul, acest aspect manifestându-se atât
asupra modalității de configurare teritorială, cât și a modelului funcțional.

Noile județe ar fi avut aproximativ jumătate din suprafața regiunilor din Franța sau a
comunităților autonome din Spania. A doua variantă propunea ca regiunile și județele să
funcționeze în paralel până la intrarea România în UE. Ulterior urma ca județele să fie
desființate; cf. Radu Săgeată, Organizarea administrativ-teritorială a României. Evoluție.
Propuneri de optimizare, București, 2013, p. 23
25
Angela Ramona Dumitru, Adrian Cosmin Basarabă, Aspecte problematice și posibile
soluții privind modelele de regionalizare în Uniunea Europeană, în Sfera Politicii, nr. 4-5,
2014, pp. 54-66
24
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Prin urmare, întrebările vizează criteriile de realizare a viitoarelor regiuni,
precum și cadrul acțional în care vor activa în raport cu puterea centrală.

Radu Săgeată prezintă șase propuneri de decupare administrativ-teritorială apărute
în spațiul public și subsumate creării regiunilor, generate fie de mediul științific
(propunerile Academiei Române, sub coordonarea lui Păun Ion Otiman, cele ale
colectivului de geografi de la Cluj-Napoca, coordonat de Pompei Cocean,
respectiv cea a lui Radu Săgeată), fie de clasa politică, fie de asociații26.
În privința criteriului funcțional, sunt luate în discuție, cu precădere, trei modele:
- modelul francez, bazat pe centralizarea autorității și pe uniformitate;
- modelul polonez, structurat pe trei nivele (comună, district și voievodat);
- modelul german, care recunoaște entități intermediare de autoritate, având
însă ca principal inconvenient forma federală a statului.

Dincolo de principiile organizațional-funcționale ale regionalizării,
care aduc în discuție întrebarea cum?, aspectul primordial îl reprezintă însă
factorul motivațional al întregului proces, strâns corelat cu scopul acestuia.
Ce e de așteptat, care este premiul pus în acest joc? Cu alte cuvinte, de ce?
Din fericire, mediul academic autohton a abordat această importantă temă,
organizând chiar numeroase forumuri și formate de discuții relevatoare.
Unul dintre multiplele exemple îl reprezintă dezbaterea organizată, în anul
2012, de Asociația de Advocacy, care a elaborat, în urma audierii publice,
raportul intitulat Regionalizarea României – de ce?27, în cuprinul căruia au
fost sintetizate opiniile pro și contra cu privire la regionalizarea țării28.
Astfel, cele mai importante argumente în favoarea regionalizării,
inventariate prin prisma frecvenței lor în opiniile colectate, au fost:
- eficientizarea procesului decizional public şi, implicit, o mai
bună gestionare a resurselor publice;
- creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene, corelat cu
o mai eficientă şi eficace utilizare a acestor fonduri;
- stimularea şi susţinerea dezvoltării economice, în general, şi,
implicit, prin aceasta reducerea disparităţilor şi decalajelor
economice interjudeţene şi interregionale;
- nevoia de identificare identitară şi de notorietate a regiunilor29.
Principalele argumente împotriva regionalizării au făcut referire la:
Radu Săgeată, op. cit., pp. 24-41
Academia de Advocacy, Audierea publică Regionalizarea României – de ce?. Raport de
sinteză, 23 noiembrie 2012, Timişoara, disponibil pe www.advocacy.ro
28
La întrebarea „Are nevoie România de regionalizare? De ce?,” au fost colectate un număr
de 194 de depoziţii pozitive, 36 de depoziţii negative şi 21 de depoziţii neutre; ibidem
29
ibidem

26

27
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accentuarea disparităţilor interregionale, pe fondul dezvoltării
capitalelor de regiuni, în detrimentul localităţilor periferice;
- pierderea locurilor de muncă în instituţiile administrative vizate
de procesul regionalizării;
- nivelul ridicat al costurilor pe care le implică acest proces, ele
urmând să fie suportate din resurse publice;
- momentul nepotrivit, în contextul crizei economice globale30
*Teama / riscul enclavizării României și nesoluționarea problemei
calității actului administrativ au cea mai mai mică incidență în răspunsuri,
acestea aflându-se pe penultimul, respectiv ultimul loc.
4. Concluzii
Reprezentând o expresie a modelului organizațional european,
conturat pe fondul manifestării fenomenului de globalizare, regionalizarea
aduce în discuție elemente specifice de descentralizare și de uniformizare,
cu scopul declarat de eliminare a disparităților economice, precum și de
creștere a gradului de afirmare în plan identitar a comunităților.
Principalele aspecte de interes asociate procesului de regionalizare și
preocupărilor manifestate de țara noastră pe acest plan relevă următoarele:
 La nivel terminologic, regiunea și regionalismul aduc în discuție
procese cu speciﬁcităţi diferite, ce descriu două mişcări în plan regional,
între care pot să existe, în anumite împrejurări, o interacţiune.
Regionalizarea are la bază conceptul de dezvoltare regională, al cărei
fundament se sprijină pe ideea de dezvoltare economică şi se axează pe
aspectele teritoriale, zonale sau locale ale acestei dezvoltări.
 Regiunea, ca modalitate administrativ-teritorială de organizare,
nu reprezintă o premieră pentru România, atare formulă fiind experimentată,
atât în perioada interbelică (prin directoratele ministeriale și prin ținuturi),
cât și în zorii perioadei comuniste (ca produs de import sovietic).
 Preocupările actuale în direcția regionalizării se caracterizează
prin existența mai multor proiecte de decupaj administrativ-teritorial,
criteriul constitutiv fiind fie istoric, fie etnic, geografic sau economic.
Discuțiile se situează într-un registru nu mai puțin problematic / dilematic și
în privința adoptării modelului funcțional, care vizează raportul de putere
dintre noile structuri regionale și centru.
-

30

Ibidem
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Implementarea modelului sovietic de organizare a
învăţământului în statele aflate sub dominaţia Moscovei
Marius Mureşan
Universitatea ,,Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca
În perioada care a urmat revoluţiei bolşevice din Rusia, s-au produs
o serie de fenomene la nivelul societăţii, care constau în promovarea unor
noi etaloane de valori, de principii diferite, de reconsiderare a relaţiilor din
rândul familiilor, în antiteză cu perioada anterioară. Orlando Figes vorbeşte
în lucrarea sa „The Whisperers” despre o nouă generaţie, aceea a „copiilor
anului 1917”, care fuseseră expuşi întregii încrederi în ascetismul
revoluţionar bolşevic, antipatiei sale faţă de instituţia familiei burgheze.
Mulţi dintre părinţi au îmbrăţişat noua moralitate comunistă, dar o bună
parte au considerat că este imposibil să trăiască sub dominaţia noului cod.
Astfel, o parte dintre ei au fost nevoiţi să trăiască o viaţă dublă de
conformare în sfera publică, în timp ce în sfera privată îşi puteau expune
adevărata convingere. Prima linie de atac în distrugerea vechilor loialităţi sa îndreptat împotriva familiei şi a şcolii. Relaţiile dintre părinţi şi copii erau
şi mai mult slăbite prin intermediul îndoctrinării politice, lucru realizat în
cadrul organizaţiilor de copii şi tineri, precum şi în cadrul sistemului unitar
de educaţie. Copiii erau înregimentaţi în Komsomol şi Pionieri, în timp ce
cultul lui Pavlik Morozov, un adolescent care ţi-a denunţat tatăl, lucru ce a
condus la execuţia părintelui, le prezenta tinerilor activişti care sunt
adevăratele loialităţi pe care ar trebui să se bazeze1.
Elementul central al lucrării este ideea de educaţie. Encyclopædia
Britannica, vorbeşte despre aceasta ca fiind o modalitate de transmitere a
valorilor şi cunoştinţelor acumulate de societate2. În demersul de a-i
interpreta semnificaţia, trebuie să ţinem cont de o serie de variabile: există şi
alte concepte care au puncte de convergenţă cu educaţia, dar care diferă de
sensul primar al acesteia: predare, instrucţiune, îndoctrinare sau învăţare; o
1

Orlando Figes, The Whisperers. Private Life in Stalin’s Russia, London: Penguin Books,
2008, p. 226 (după numerotarea variantei în format ebook).
2
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/179408/education, accesat la 10.03.2016.
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altă problemă este aceea că diverse culturi şi societăţi au accepţiuni diferite
pentru scopurile la care educaţia tinde şi aspiră. Martin Luther King Jr.
vedea în 1947 educaţia dintr-o dublă perspectivă, a funcţiilor pe care trebuie
să le îndeplinească în viaţa omului şi a societăţii: utilitate- trebuie să îi
permită unei persoane să devină mai eficientă, să obţină cu o uşurinţă
sporită ţelurile legitime ale vieţii sale şi cultură3. În lucrarea „The ‘Banking’
Concept of Education”, Paulo Freire aduce o critică teoriilor clasice asupra
rolului educaţiei şi afirmă că aceasta, aşa cum este ea percepută în prezent,
pune piedici dezvoltării intelectuale a elevilor, prin transformarea lor în
receptori şi colectori ai informaţiilor, care nu au nicio conexiune reală cu
vieţile lor, producând astfel o formă de dezumanizare4.
Educaţia poate fi analizată din două perspective: la nivel macrofuncţii sociale, despre care am amintit anterior şi micro- funcţii la nivel
şcolar. Lucrările lui Emile Durkheim, privind relaţia dintre sociologie şi
educaţie evidenţiază faptul că la nivelul micro, cea mai importantă funcţie
este cea a socializării metodice, care cuprinde calificarea şi selectarea
elevilor pentru diverse profesii şi pentru continuarea procesului şcolar5.
Această teorie porneşte de la asumpţia că în mod ideal, membrii tineri ai
societăţii învaţă şi internalizează norme şi valori comune, contribuind la
coeziunea socială. În completare, tinerii sunt văzuţi ca o categorie aflată în
pregătire pentru rolul de adulţi, pe baza funcţiei de calificare a educaţiei,
care se axează pe aspectele cognitive şi pe abilităţile personale, considerate
importante din punct de vedere personal în dezvoltarea unor viitori cetăţeni6.
Teoria marxist-leninistă referitoare la educaţie porneşte de la
principiul enunţat de Lenin: „Trebuie să preluăm controlul asupra ştiinţei,
tehnologiei, cunoaşterii şi artei. Fără acestea, nu vom fi capabili să

Martin Luther King Jr., “The Purpose Of Education”, Morehouse College Student Paper,
The Maroon Tiger, 1947,
http://schools.nyc.gov/NR/rdonlyres/33E95C33-A9D1-44D9-AB5C30C932CCC2D6/0/MiddleSchoolText.pdf, accesat la 09.03.2016.
4
Vezi
Paulo
Freire,
The
‘Banking’
Concept
of
Education,
http://puente2014.pbworks.com/w/file/fetch/87465079/freire_banking_concept.pdf, accesat
la 10.03.2016.
5
Emile Durkheim, Education and Sociology, New York: The Free Press, 1956, pp. 71-72.
6
E. Droogleever Fortuyn apud Vasiliki Kantzara, „Social Functions of Education” in
Ritzer, G. (ed.), Blackwell Encyclopedia of Sociology Online, Blackwell Publishing, 2009,
http://www.academia.edu/2185013/Social_Functions_of_Education, accesat la 11.03.2016.
3
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construim societatea comunistă”7. Proiectul ideologic stalinist avea în
vedere crearea aşa-numitului „homo sovieticus”, prototipul individului uşor
de controlat, epicentrul unei ambiţii antropologice a comuniştilor. Educaţia
avea să joace un rol primordial, în concordanţă cu viziunea lui A.S.
Makarenko, autorul noii pedagogii sovietice. Judecata acestuia era
structurată pe patru paliere: în primul rând, munca trebuia îmbinată cu
educaţia politică şi socială pentru a da rezultate educative şi a nu rămâne un
proces neutru; în al doilea rând, este relevat meritul partidului în crearea
unei legături între şcoală şi viaţă- văzută prin munca productivă, deoarece
contribuie la educarea tinerilor şi la dezvoltarea unor oameni devotaţi cauzei
comune; în al treilea rând, învăţământul nu trebuie disociat de munca
ideologică şi educativă- tinerii ar trebui ca în timpul liber să fie preocupaţi
de studiul politic, deoarece acestea sunt condiţiile esenţiale ale creării
omului nou8. Marx a formulat viziunea sa centrală asupra conceptului
educaţiei, pornind de la asocierea dintre educaţie şi muncă. El a plecat de la
premisa că era posibil prin intermediul practicilor sociale, alăturate educaţiei
să modelezi noi indivizi conştienţi de potenţialul lor istoric, lucru care, întro formă incipientă, deja fusese demonstrat în cadrul revoluţiei industriale.
Această viziune poate fi desprinsă din următorul citat preluat din Capitalul:
„Cum arată amănunţit Robert Owen, sistemul de fabrică a dat naştere
germenului unei educaţii a viitorului, care va îmbina pentru toţi copiii trecuţi
de o anumită vârsta munca productivă cu învăţământul şi cu gimnastica, nu
numai ca o metodă pentru sporirea producţiei sociale, ci şi ca singura
metodă pentru formarea unor oameni multilateral dezvoltaţi”9.
În abordarea unei astfel de teme se cuvine analiza unor concepte pe
care le vom folosi în cadrul lucrării. Din perspectiva marxistă, natura
dialectică a istoriei este exprimată prin lupta de clasă. Acest concept are la
bază ideea că sursa acestui tip de conflict între clasele sociale îl reprezintă
proprietatea privată asupra mijloacelor de producţie, ceea ce împarte
societatea în exploatatori şi exploataţi, asupritori şi asupriţi. Având la bază
V. I. Lenin, “The Achievements and Dificulties of the Soviet Government” in
Lenin’s Collected Works, 4th English Edition, Progress Publishers, Moscow, 1972 Volume
29, pp. 55-88, https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1919/mar/x01.htm, accesat la
11.03.2016.
8
A.F. Şişkin Apud Adriana Perşa, „Ce se urmărea prin reforma învăţământului” în Anul
1948- instituţionalizarea comunismului, Romulus Rusan (ed.), Bucureşti: Fundaţia
Academia Civică, 1998, pp. 481-483
9
Karl Marx, Friedrich Engels, Opere, vol. 23, Bucureşti: Editura Politică, 1966, p. 491.
7
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teoriile socialismului utopic, în special al lui Henri de Saint-Simon,
conceptul a fost dezvoltat mai departe în timpul Revoluţiei Franceze de
către Adolphe Thiers şi Francois Guizot, pentru ca Marx şi Engels să vadă
în acesta chintesenţa evoluţiei umanităţii: „istoria tuturor societăţilor de
până azi este istoria luptelor de clasă”10. Distincţia stabilită între educaţie şi
instrucţie include şi un concept elitist al şcolilor, care presupune o separare
mecanică între pregătirea propedeutică, adică pentru continuarea studiilor şi
cea profesională. În sfera istoriei educaţiei, această dihotomie dobândeşte
următorul sens: pentru copiii elitelor, şcoala oferă o pregătire umanistă
generală, care tinde spre învăţământul superior; pentru copiii muncitorilor,
educaţia elementară este urmată de cea vocaţională. În plan pragmatic, lupta
de clasă în şcoli s-a tradus printr-o acţiune de epurare a cadrelor didactice, în
special a celor din învăţământul superior, pe motiv că nu erau compatibile,
datorită originilor sociale nesănătoase. Aceeaşi tendinţă a fost urmărită şi în
direcţia elevilor şi a studenţilor, care deveneau ţinte ale regimului, din
cauza originilor familiilor din care proveneau.
Pentru a analiza conceptul dezvoltării multilaterale este necesar să
facem trimitere la opera lui Aristotel, un punct de referinţă pentru lucrările
lui Marx11. Filosoful grec a susţinut conceptele pedagogice de a vorbi şi a
face, ca procese formative pentru cetăţenii care vor decide destinul politic al
oraşului-asta, în cadrul adunărilor din piaţa publică12. Cu alte cuvinte, cele
două tipuri de artă dezvoltate în acelaşi timp vor configura indivizi
multilaterali/omnilaterali. Acestea vor putea fi folosite la diferite vârste: în
tinereţe, arta de a face- războiul, ar reprezenta o activitate menită să asigure
baza material pentru susţinerea societăţii; la bătrâneţe, ar trebui practicată
arta vorbitului- oratoria, adică arta bunei-guvernări a oraşului-stat. În cazul
educaţiei în comunism, componenta socialistă a acestui concept rezidă în
obiectivele pe care partidul-stat şi le-a propus, deoarece în primă fază
Idem, Manifestul Partidului Comunist, Bucureşti: Editura Politică, 1962, p. 17 (După
numerotarea paginilor variantei în format electronic, disponibilă la adresa
https://www.marxists.org/romana/me/desc/Marx_Engels_Manifestul_Partidului_Comunist.pdf, accesat la 03.03.2016).
11
Moacir Gadotti, Reading Paulo Freire: His Life and Work, Translated by John Milton,
State University of New York Press, 1994, p. 155. În cadrul acestei lucrări se face trimitere
la faptul că Marx foloseşte pentru prima dată conceptul de dezvoltare multilaterală.
12
Aristotel, Politica (Această ediţie actualizează lucrarea Politica apărută la Editura
Cultura Naţională în anul 1924, traducere de El. Bezdechi), Oradea: Imprimeria de Vest
R.A., 1996, pp. 162-163.
10
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asigura tinerilor „formarea multilaterală”. Acest principiu se referă la
formarea unei categorii de absolvenţi care să se adapteze cu rapiditate la
dezvoltarea continuă a mijloacelor de producţie, a achiziţiilor cunoaşterii
umane şi a progresului economiei naţionale. În celelalte puncte unde se face
trimitere la principiul mai sus există referinţe către societate, cadrele
necesare tuturor domeniilor de activitate, personalitatea umană, oamenii noi
educaţi în spiritul ştiinţelor sociale.
Un alt concept pe care îl vom avea în vedere este cel al emancipării.
În comunism, acesta are o paletă largă de aplicabilitate, marxismul vorbind
atât despre emancipare politică sau auto-emancipare a proletariatului, cât şi
despre emanciparea femeii. Ambele componente pot fi atinse prin
intermediul educaţiei. În limitele definiţiilor referitoare la acest concept
putem să extragem câteva elemente caracteristice: a câştiga libertatea, a
obţine independenţa, a scoate de sub o formă de dominaţie. Referitor la
emancipare, în studiile lui Marx apar o serie de contradicţii: pe de-o parte
argumentează faptul că emanciparea politică nu este suficientă pentru a-i
aduce individului independenţa, mai mult, poate fi chiar o barieră, dar pe de
altă parte susţine că emanciparea politică este totuşi un progres important
obţinut de societate. Chiar dacă nu reprezintă forma finală de emancipare a
omului, Persaud susţine că este cu siguranţă este forma ultimă de
emancipare umană din cadrul ordinii mondiale.13 Conform aceloraşi
teoreticieni, diferenţa dintre capitalism şi socialism, este aceea că în
societăţile comuniste muncitorii au libertatea de a alege orice ocupaţie îşi
doresc. În practică, în multe dintre statele comuniste, graniţa dintre inculcare
a unor valori şi educare în sprijinul emancipării a fost una foarte subţire.
Materialismul istoric este o teorie care privilegiază economia în
explicarea fenomenelor non-economice. Îl avem în vedere deoarece inclusiv
educaţia a fost explicată din perspectiva economică şi scopul care i-a fost
proiectat a reprezentat o punere în practică a teoriei. Este cunoscut şi drept
concepţia materialistă asupra istoriei sau interpretarea economică a istoriei.
A reprezentat unul dintre punctele cheie ale ideilor enunţate de Karl Marx şi
Friedrich Engels. Punctul de plecare al materialismului istoric constă în ceea
ce prezintă Marx ca „indivizii reali, activitatea lor şi condiţiile materiale de
viaţă, atât cele pe care le găsesc, cât şi cele pe care le produc prin activitatea
13

Windston D. Persaud, The Theology of the Cross and Marx’s Anthropology, Wipf and
Stock Publishers, 2005, p. 51.
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lor”14. Oamenii trebuie să procure sau să producă necesităţile necesare
supravieţuirii şi reproducerii. Pentru ca un astfel de sistem să fie funcţional
este necesară îndeplinirea unor rigori: legislaţie care să garanteze un venit
pentru toţi cetăţenii, dar care să nu aibă legătură cu nimic ce ţine de
proprietate, propagandă pentru interzicerea veniturilor necâştigate- marxiştii
integrează în această categorie veniturile obţinute prin intermediul
proprietăţii, precum şi un sistem de educaţie care alterează conştiinţa
publică, deviind interesul competitiv, înspre o viziune cooperatistă. Astfel,
întregul sistem de învăţământ a fost pus în slujba realizării dezideratului
comunism de dezvoltare economică a ţării prin intermediul industriei.
Educaţia poate fi interpretată şi ca un mecanism prin care copiii ies
treptat din sfera de influenţă a familiei, devenind parte componentă a unui
sistem de socializare reglementat de anumite reguli. În comunism aceste
reguli au făcut ca diferenţa între spaţiul public şi cel privat să fie de multe
ori inexistentă şi tocmai de aceea este necesară o înţelegere a raportului
dintre cele două componente. Jeff Weintraub a prezentat diferenţa între
public şi privat ca o dihotomie între ceea ce este ascuns şi ceea ce este
descoperit, accesibil, între ceea ce este individual, aparţine doar individului
şi ceea ce este colectiv, cu rolul de a influenţa interesele unei colectivităţi de
indivizi. Noua ordine socială a determinat redefinirea limitelor şi graniţelor
dintre spaţiul public şi cel privat15. În anul 1971, Carol Hanisch a lansat
ideea că „ceea ce este personal este şi politic”. Aceasta a însemnat o
importantă contribuţie în privinţa resemnificării conceptelor de public-privat
şi regândirea rolului statului şi a politicilor publice, care devin mai sensibile
faţă de problemele din spaţiul domestic, soldate cu reglementări privind:
drepturile familiale, posibilitatea de control a sexualităţii şi reproducerii,
sprijinul statului în creşterea copiilor, egalitatea de gen pe piaţa muncii etc.
Dezbaterea problemei graniţei dintre spaţiul public şi cel privat nu justifică
însă ingerinţele statului, ştergerea acestei graniţe şi politizarea vieţii private

14

Karl Marx, Friedrich Engels, The German Ideology. Part One. With selections from parts
two and three and supplementary texts, Edited, with an introduction, by C.J. Arthur,
International Publishers, 2004, p. 42; Imre Szeman, Timothy Kaposy, Cultural Theory. An
Anthropology, Singapore: Blackwell Publishing, 2011, p. 162.
15
J. Weintraub, „The Theory and Practice of Public/Private Distinction” in Jeff Weintraub,
Krishan Kumar (eds.), Public and Private in Thought and Practice: Perspectives on a
Grand Dichotomy, Chicago: University of Chicago Press, 1997, pp. 1-43.
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sau promovarea ideii unei intervenţii abuzive în sfera vieţii personale,
soldate cu încălcarea dreptului la intimitate şi la viaţă privată.
După Al Doilea Război Mondial, ţările est-europene, incluzând
RDG, Ungaria, Polonia, Bulgaria, Albania, Cehoslovacia şi România, au
adoptat sisteme de educaţiei care reflectau trăsături substanţiale ale practicii
sovietice. În reconstrucţia sistemului propriu de educaţie, au imitat modelele
sovietice cu mici ajustări care să corespundă particularităţilor locale.
Majoritatea manualelor, mai ales acelea care tratau disciplinele ştiinţifice şi
tehnice, erau traduceri sovietice. Cursurile pentru pregătirea profesorilor în
privinţa limbii ruse, metodelor pedagogice şi psihologice sovietice, a
dialecticii marxist-leniniste erau predate adesea de instructori sovietici.
Sistemul de învăţământ al statelor est-europene împărtăşea trăsături comune
cu cel sovietic mai ales în privinţa secularizării educaţiei, apropierea şcolilor
de cerinţele dezvoltării economice planificate, lărgirea oportunităţilor
educaţionale, mai ales pentru femei, pentru tinerii de la sate şi cei săraci,
introducerea practicii în programele şcolare16.
Istoria educaţiei în ţările comuniste a început în anii ’20, când în
urma Revoluţiei Bolşevice, filosofia marxist-leninistă a pus bazele
sistemului de învăţământ de acest tip. Sublinia rolul şcolilor şi a
organizaţiilor de tineret în educarea elevilor prin îndoctrinare. Utiliza şcoala
ca bază pentru facilitarea îndoctrinării ideologice a maselor şi pentru
pregătirea „noului om comunist”. Când comuniştii au ajuns la putere în
diferite ţări, ei au urmărit trei obiective principale: eliminarea
analfabetismului, pregătirea personalului necesar continuării muncii de
organizare politică, a producţiei economice şi industriale şi a reformei
economice, precum şi modelarea comportamentelor, a emoţiilor, atitudinilor
şi obiectivelor oamenilor. Uniunea Sovietică a promovat activ educaţia
pentru a soluţiona problemele politice, economice şi morale, iar propria
strategie educaţională a fost impusă în curând şi în restul satelor sovietizate.
După Al Doilea Război Mondial, majoritatea statelor est-europene au
adoptat sisteme educaţionale care reflectă practici şi teorii sovietice. Vom
prezenta în continuare câteva dintre elementele definitorii ale sistemelor de
educaţie din cadrul statelor europene devenite sateliţi ai Moscovei.
În cazul Albaniei, după ce au preluat puterea în 1944, principalul
obiectiv al comuniştilor a fost acela de a reorganiza întregul sistem de
16

Jonathan Tudge, op.cit., p. 131.
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învăţământ, pentru a reflecta ideologia comunistă17. Albanezii aveau o
istorie foarte scurtă în acest sens: primele şcoli au fost deschise în 1870 în
Korca, întâi pentru băieţi, apoi şi pentru fete. Prima şcoală secundară
albaneză a fost deschisă în 1909 la Ebasan. Abia la opt ani de la obţinerea
independenţei, adică în 1920, guvernul Regelui Zog a creat un sistem şcolar
naţional. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, era estimat faptul că
aproximativ 85% din populaţie era analfabetă18. Astfel, paşii care trebuiau
făcuţi în această direcţie se referea la combaterea analfabetismului în rândul
populaţiei adulte, lupta împotriva elementelor burgheze care dominau încă
societatea, precum şi transmiterea către tineri a unei viziuni proprii a
partidului asupra educaţiei. Prin intermediul Reformei Educaţiei din 1946,
toate manualele şcolare urmau să fie construite în concordanţă cu principiile
marxist-leniniste, iar prin legea adiţională din 1946, populaţia cuprinsă între
doisprezece şi patruzeci de ani care nu ştia să citească, trebuia să urmeze
cursuri de citire şi scriere. În anii ’50, sistemul de educaţie a primit un
imbold şi mai puternic înspre orientarea sovietică, atât în termenii
propagandei ideologice, cât şi al controlului centralizat al statului.
Majoritatea manualelor, mai ales cele ce tratau discipline ştiinţifice şi
tehnice, erau traduceri ale unora sovietice, iar instructorii sovietici se
implicau în pregătirea personalului didactic. Din 1960, sistemul educaţional
elementar şi secundar a evoluat într-unul de unsprezece ani, cuprinzând
şcoli de cultură generală, vocaţionale şi institute profesionale19.
În această perioadă, tensiunile dintre guvernele albanez şi sovietic
atingeau punctul culminant, astfel că a fost iniţiată o campanie de eliminare
a influenţei celor din urmă asupra educaţiei şi reorganizarea întregului
sistem. În anii ‘50, practicile promovate de Moscova au fost considerate
drept cel mai bun model de urmat, dar după tensiunile sino-sovietice,
Albania şi-a schimbat orientarea înspre China. Consecinţele au fost imediate
pentru sistemul de educaţie, astfel au fost create noi universităţi, iar volumul
de muncă al elevilor aproape s-a dublat20. Celor unsprezece ani li s-a
adăugat încă unul, iar întregul program a fost organizat în colaborare cu
17

Raymond E. Zickel, Walter R. Iwaskiw, Albania: a Country Study, 2nd ed., Federal
Research Division, Library of Congress, 1994, p. 91.
18
Ira Metani, Transforming Education: The Albanian Experience, New York: Nova
Science Publishers, Inc., 2003, p. 7.
19
Raymond E. Zickel, Walter R. Iwaskiw, op.cit., p. 92.
20
Ira Metani, op.cit. p. 7.
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sectorul industrial, astfel încât tinerii să înlocuiască specialiştii sovietici
după ce aceştia se vor fi retras, lucru care s-a şi întâmplat în 1961. O
reformă ulterioară a împărţit sistemul de educaţie în patru stagii: preşcolar,
general de opt ani, secundar, superior. Programul obligatoriu de opt ani avea
rolul de a prezenta copiilor elementele educaţiei ideologice, politice, morale,
estetice, fizice şi militare. Totodată vârsta de începere a şcoli era redusă de
la şapte la şase ani. Statisticile oficiale indicau faptul că regimul a făcut
progrese considerabile în acest domeniu. Analfabetismul a fost, cel puţin la
nivel declarativ, eradicat pe parcursul anilor 80. De la un număr total de
60.000 de elevi încadraţi în toate sistemele de educaţie în 1939, numărul a
crescut la 750.000 în 1987. Chiar dacă în urma retragerii suportului Chinei
în 1978 situaţia din educaţie s-a înrăutăţit, la nivelul anului 1990, 60%
dintre copiii cu vârsta de grădiniţă erau înscrişi în învăţământul preşcolar,
în şcolile generali de opt ani încadrarea era aproape totală, iar în şcolile
secundare rata elevilor înscrişi era de 80%21.
După preluarea puterii de către comunişti în septembrie 1944,
sistemul bulgar tradiţional de educaţie a fost înlocuit cu unul, care a încercat
să imite modelul Uniunii Sovietice. Regimul comunist din Bulgaria a impus
o nouă abordare asupra educaţiei, concretizată în îndoctrinarea cu teoria
marxistă şi cu valorile comuniste. Până la sfârşitul anului 1944, 95% dintre
conducătorii şcolilor primare şi 80% dintre cei ai liceelor deveniseră
membrii ai Partidului Comunist Polonez22. Ştiinţa de carte a fost promovată,
pentru ca presa controlată de către comunişti să fie diseminată în cadrul
societăţii. Şcolile şi-au modificat orientarea dinspre artele liberale înspre
pregătirea tehnică şi introducerea unui curriculum după modelul celui din
Uniunea Sovietică. Limba rusă a fost introdusă ca disciplină de studiu
pentru toate nivelele de studiu. Copii ale ziarului „Pravda”, oficiosul
P.C.U.S., a fost distribuit chiar şi în cele mai izolate sate de pe cuprinsul
Bulgariei23. Cea mai drastică reformă a fost naţionalizarea educaţiei, care
implica faptul că toate şcolile erau finanţate de către stat, dar de asemenea
controlate în totalitate prin intermediul Partidului. Educaţia primară începea
la vârsta de şase ani şi dura opt ani. După un proces de selecţie strict, copiii
21
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mergeau la liceu (gimnazya), şcoli tehnice (tehnikum) sau şcoli
profesionale. Existau licee speciale care pregăteau muzicieni, artişti şi atleţi
la cel mai înalt nivel. Disciplinele ca limbile antice, etică şi religie erau
interzise; în schimb erau introduse materialismul istoric, economia politică,
alături de istoria Partidului Comunist al Uniunii Sovietice şi a Partidului
Comunist Bulgar24. În anul 1979, Jivkov a introdus o reformă a educaţiei,
pornind de la ideea că învăţăturile marxiste privind educarea tinerilor nu
erau încă aplicate complet. Astfel a creat ceea ce s-a numit Şcolile
Politehnice Secundare Unificate (ESPU) în cadrul cărora toţi studenţii
primeau aceeaşi educaţie generală25. Sistemul crea practic un program de
doisprezece ani axat în cea mai mare parte pe subiectele tehnice.
Schimbarea a produs o situaţie haotică în sistemul de învăţământ, deoarece
planurile de învăţământ şi programele trebuiau schimbate complet, iar noile
manuale urmau să reflecte noua realitate educaţională. Acest proiect nu a
avut succes, astfel că în 1985 au fost reînfiinţate şcolile specializate.
O mare importanţă era atribuită pregătirii ideologice şi vocaţionale.
Uniunea Tineretului Comunist Dimitrov era expresia statului bulgar pentru
încercarea de control a tinerilor. Această organizaţie creată după modelul
sovietic, al cărei expresie poate fi identificată în toate statele comuniste era
însărcinată cu pregătirea ideologică a elevilor în timpul lor liber. Calitatea
de membru era obligatorie26. Căderea lui Jivkov a marcat restructurarea
educaţiei din Bulgaria, astfel că până în 1991, sistemul de învăţământ bulgar
cuprindea trei tipuri de şcoli: de stat, municipale şi private. Şcoala primară
era de patru ani, cea generală de încă patru, iar cea secundară de la clasele a
opta şi a douăsprezecea. Părinţii aveau opţiunea de a înscrie copiii în cadrul
grădiniţelor, începând cu vârsta de cinci ani. Elevii şcolilor secundare
puteau alege între a studia trei ani în şcolile vocaţionale sau patru ani în
şcolile tehnice şi licee27.
În Cehoslovacia, educaţia sub conducerea comuniştilor a cunoscut o
perioadă de reforme şi eforturi pentru a menţine puritatea ideologică în
şcoli. În acelaşi timp, învăţământul superior a devenit o răsplată pentru cei
care se conformau regimului. În mai 1948, a fost promulgată lege privind
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sistemul unificat de educaţie, care prevedea dreptul copiilor sub 15 ani de a
beneficia de servicii complete în şcolile primare şi secundare28.
Până la mijlocul anilor 70, disparitatea istorică între resursele
educaţionale de pe teritoriul ceh şi cel slovac a început să fie redresată.
Sistemul cehoslovac de învăţământ era compus din patru nivele: creşe şi
grădiniţe, un ciclu primar obligatoriu de nouă ani, diverse forme de şcoli
secundare şi multe instituţii de învăţământ superior29. Educaţia era
considerată obligatorie între vârstele de şase şi şaisprezece ani. Ciclul
primar era împărţit în două componente: clasele I-IV- unde copiii
dobândeau cunoştinţe şi abilităţi de bază; învăţau limba maternă,
matematică, elemente de bază privind ştiinţele naturii şi educaţie civică; arta
şi educaţia sunt parte a acestei educaţii; la clase preda un singur învăţător;
clasele V-IX- erau adăugate discipline precum istoria, fizica, chimia, limbile
străine. Învăţământul secundar cuprindea şcolile medii, şcolile vocaţionale şi
cele tehnice. La nivelul anului 1990/1991 elevii din şcolile secundare erau
distribuiţi după cum urmează: 65% în şcolile vocaţionale, 15% în cele
medii, 20% în şcolile tehnice. Şcolile medii au trecut prin cele mai
importante schimbări în perioada de după al Doilea Război Mondial.
Acestea ofereau o educaţie generală şi îi pregăteau pe elevi pentru accederea
în învăţământul superior. Au existat încercări de păstrare a unei anumite
tipologii academice, alternate cu demersurile promovării modelului sovietic.
Între 1953 şi 1968, acestea aveau o durată de trei ani, numărul crescând la
patru după această perioadă la patru ani. Începând cu anul şcolar 1984/1985
acest tip de şcoli ofereau şi pregătire pentru diverse profesii30.
În anul şcolar 1974-1975 a fost iniţiată o reformă, care reducea ciclul
primar la opt ani şi modifica curicula pentru şcolile secundare. Statul
finanţa educaţia, astfel încât toate manualele şi materialele practice din
cadrul nivelului preuniversitar erau gratuite31.
Admiterea în diverse nivele de învăţământ a fost o problemă delicată
în era socialistă. Aproape toată lumea urma ciclul primar şi majoritatea celor
28
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care împlineau vârsta necesară intrării în şcolile secundare continuau fie o
formă de învăţământ practic, fie gimnaziul. Cu toate acestea, accederea în
învăţământul superior a reprezentat o chestiune mai delicată. În anii 50,
copiii deţinuţilor politici, chiaburilor sau aderenţilor oricărei religii erau
victime ale politicii discriminatorii a partidului. Partidul a făcut şi eforturi
pentru îmbunătăţirea statutului educaţional al femeilor. Numărul celor care
au absolvit o instituţie de învăţământ superior a crescut cu 93% între 1970 şi
1980. Femeile optau mai ales pentru ariile tradiţionale ale sănătăţii şi
învăţământului.
În 1971, regimul a anunţat că „Selecţia aplicanţilor trebuie să aibă un
caracter politic clar. Nu facem nici un secret din faptul că vrem să facem
acest lucru în şcoli pentru ca viitorii absolvenţi să fie susţinători ai
socialismului şi pentru ca ei să îşi pună cunoştinţele la dispoziţia societăţii
socialiste”32. Aceasta făcea parte dintr-un set complex de criterii care avea
menirea să demonstreze „talentul, interesul în domeniul ales, originea de
clasă, consideraţiile civice şi morale, activismul social şi politic al părinţilor
şi rezultatul examenului de admitere” al elevului. În practică, originea
socială şi activităţilor politice ale părinţilor le depăşeau ca importanţă pe
celelalte. Astfel, copiilor dizidenţilor, ai celor cu o viziune politică neclară,
ai aderenţilor la diverse secte religioase le era interzisă admiterea în cadrul
instituţiilor de învăţământ superior în favoarea celor ai căror părinţi erau
membri de partid sau aveau origini proletare33. Referitor la sistemul de
învăţământ superior, majoritatea instituţiilor organizau programele de studii
pe două nivele: de bază şi specializat. Primul dura trei ani şi cuprindea
cursurile de bază, permiţând alegerea şi altor discipline de la facultatea
aleasă, iar al doilea era ultimul an de studiu34.
Educaţie în Cehoslovacia fost caracterizată de uniformitate,
centralism şi reglementări ale partidului. Intoleranţa privind gândirea nonmarxistă şi în special asupra religiei îngrădea natura democratică şi umanistă
a şcolilor. Un astfel de exemplu poate fi sesizat în manualele din perioada
comunistă: exista un singur manual pentru fiecare disciplină şi acela trebuia
folosit în toată ţara35. Unul dintre lucrurile pozitive ale acestei politici are
legătură cu specificul ţării: a contribuit la reducerea barierelor sociale între
32
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cele două teritorii- ceh şi slovac şi a facilitat accesul elevilor către
învăţământul secundar şi superior.
La mijlocul anilor ’80, sistemul de educaţie din Republica
Democrată Germană cuprindea următoarele nivele: grădiniţă pentru copiii
cu vârsta între trei şi şase ani, un ciclu politehnic obligatoriu de zece ani,
educaţie post-politehnică şi învăţământul superior. Prezenţa la grădiniţă nu
era obligatorie, dar majoritatea copiilor participau. Acestea jucau un rol
important în ochii statului pentru întregul program educaţional36.
Învăţământul obligatoriu începea la vârsta de şase ani. Programul era
împărţit în trei secţiuni. Ciclul primar includea clasele I-III, unde copiii erau
învăţaţi abilităţile de bază, să scrie, să citească, să socotească. De asemenea,
erau familiarizaţi cu ceea ce înseamnă principiile unui bun cetăţean şi în
concordanţă cu legea din 1965 erau puşi în contact cu primele cunoştinţe
despre natura, munca şi societatea socialistă. Curicula cuprindea limba,
literatura germană şi artele pentru a dezvolta abilităţile expresive şi
lingvistice ale copiilor. Acestei componente îi era dedicat aproximativ 60%
din timpul total al orelor. Matematica ocupa 24% din curiculă, alte 8% erau
dedicate educaţiei fizice. Instrucţia politehnică începea încă de acum,
constând în grădinărit şi meşteşuguri, ocupând 8% din timpul total.
Din clasa a IV-a era introdusă şi limba rusă ca disciplină de studiu,
ocupând 12% din timpul de la clasă. Ştiinţele naturale şi sociale au devenit
de asemenea parte a programei de studiu şi împreună cu matematica ocupau
24% din ore. Alte 44 de procente erau alocate limbii şi literaturii germane,
artei, istoriei şi geografiei. Restul de ore rămase erau împărţite între sport şi
instrucţia politehnică. În cadrul acestei etape, conţinutul politico-ideologic al
programei dobândeşte o consistenţă tot mai mare, relevând legăturile între
educaţie şi muncă, obiectivul major fiind acela de a dezvolta o personalitate
socialistă, mai ales cu o viziune socialistă asupra muncii37.
Ultima etapă a şcolilor politehnice era cuprinsă între clasele a VII-a
şi a X-a. Pregătirea politehnică includea cursuri de desen tehnic, producţie
socialistă şi muncă productivă. Elevii petreceau o zi din săptămână în
practică, lucrând alături de angajaţi, în fabricile sau cooperativele agricole
din apropiere. Aproximativ 14% din programă era dedicat pregătirii
politehnice. Ştiinţele reprezentau 22% şi acopereau biologia, chimia, fizica
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şi astronomia. Matematica acoperea 15%, limba rusă 9%, iar limba şi
literatura germană, arta şi istoria alte 34%. Pentru clasele superioare a fost
introdusă şi o a doua limbă străină, de obicei engleza. Programa politehnică
conferea gradual un rol sporit ştiinţei şi tehnologiei, reflectând nevoia
regimului pentru pregătirea practică a indivizilor. Această componentă era
echilibrată de cea a instrucţiei ideologice, pentru a produce un stil de viaţă în
concordanţă cu filosofia marxist-leninistă38.
După încheierea celor zece ani, absolvenţii aveau la dispoziţie câteva
opţiuni. Cea mai frecventă era pregătirea vocaţională de doi ani, unde
deveneau ucenici şi trebuiau să absolve examenul intitulat Abitur. După
absolvire puteau opta între o universitate sau un institut tehnic. Principalele
criterii luate în considerare erau rezultatele şcolare şi opţiunile politice. În
1985, RDG avea 54 de universităţi şi colegii, cu aproximativ 130.000 de
studenţi. Cele mai populare specializări erau cele de inginerie şi tehnologie,
urmate de medicină, economie şi educaţie39.
În Ungaria, în cei câţiva ani de modernizare până la preluarea puterii
de către comunişti, formele de educaţie tradiţionale au început să se
modernizeze în raport cu evoluţiile similare la nivel european. În 1948 acest
proces a fost oprit, iar sistemul de învăţământ a fost direcţionat către
modelul sovietic, până la revoluţia din 195640. Înaintea reformelor
comuniste, educaţia secundară era una tradiţională, programa fiind axată pe
disciplinele umaniste, adesea în detrimentul ştiinţelor. În 1946, guvernul a
stabilit principiul educaţiei gratuite ca un drept al tuturor cetăţenilor, chiar
înainte de accederea comuniştilor la putere. Noul guvern, comunist de
această dată, a secularizat aproape toate şcolile şi le-a plasat sub controlul
statului41. Marxism-leninismul a fost axa în jurul căreia s-a reorganizat
sistemul de învăţământ încă de la începutul anilor 50. A urmat o scurtă
perioadă de liberalizare determinată de moartea lui Stalin în 1953. După
eşecul revoluţiei din 1956, autorităţile au revenit la îndoctrinarea marxistleninistă, dar cu toate acestea au modificat planurile de învăţământ, astfel
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încât să capete o orientare mai mult naţională, decât sovietică42. După
intervenţia sovietică, sistemul comunist a fost restabilit. Noul lider, Janos
Kadar a fixat ca obiectiv major îmbunătăţirea nivelului de trai în Ungaria,
din moment ce lipsurile în rândul populaţiei a fost considerat unul dintre
principalele motive ale revoluţiei din 1956. Noua perioadă în istoria
Ungariei comuniste a reprezentat cadrul ideal pentru promovarea unei
reforme în domeniul învăţământului. Obiectivul legii din 1961 era acela de a
creşte calitatea educaţiei şi ajustarea ei la cerinţele vieţii, acest lucru putând
fi făcu prin reducerea rolului propagandei în planul de învăţământ. Astfel,
moştenirea perioadei staliniste în educaţie a cunoscut o importantă
revizuire43.
Ideologia dicta şi nevoia creşterii numărului total al studenţilor din
universităţi, cu precădere din rândul clasei muncitoare şi a ţărănimii. Cei
care doreau să fie admişi erau selectaţi nu doar ţinându-se cont de abilităţile
lor, ci şi de originile sociale. În 1963, sistemul orientat asupra claselor
sociale a fost abandonat, dar consideraţiile de natură politică au continuat să
joace un rol important.
Şcoala era obligatorie pentru copiii cu vârsta cuprinsă între şase şi
şaisprezece ani, toţi elevii urmând şcoala generală pentru cel puţin opt ani 44.
Tendinţa internaţională privind dezvoltarea şcolilor secundare a ajuns şi în
Ungaria la mijlocul anilor 70. În detrimentul modelului sovietic al şcolilor
politehnice superioare a fost ales noul tip al şcolilor secundare tehnice.
Acest lucru însemna practic dezvoltarea şcolilor profesionale deja existente
şi nu deschiderea unora noi45. Educaţia politehnică a reprezentat un trend în
rândul statelor socialiste, astfel că s-a dezvoltat un hibrid între şcolile
secundare şi cele profesionale. În anii 80, realizările educaţionale din
Ungaria se situau la un nivel mediu în comparaţie cu celelalte state
europene. Calitatea sistemului de educaţie maghiar era net inferior celor din
RDG, Cehoslovacia sau Suedia şi puţin sub nivelul celor din Austria,
Belgia, Finlanda, Polonia, RFG. Ungaria aloca 6,6% din bugetul naţional
pentru educaţie. În această perioadă sistemul educaţional a suferit din cauza
tăierilor bugetare, ceea ce a însemnat mai puţine săli de curs şi mai puţini
42
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profesori. Astfel, în unele clase, numărul elevilor urca până la 40. Mai mult,
profesorii nu primeau o pregătire satisfăcătoare. De asemenea, la nivel
universitar, vocile critice se înmulţeau, din cauza proeminenţei marxismleninismului şi a limbii ruse în planurile de învăţământ46.
În Polonia, distrugerile cauzate de cel de-al Doilea Război Mondial
erau calculate ca fiind de 60%. În această cifră se încadrează 4880 de şcoli
primare, 487 şcoli secundare, 17 universităţi distruse şi 6000 de profesori şi
oameni de cultură omorâţi. Pe lângă acest lucru, graniţele Poloniei au fost
mutate înspre vest, rezultând un mare val de migraţie. La nivelul anului
1945, deficitul corpului profesoral era de 20%, iar mulţi dintre cei care
lucraseră în şcoli nu aveau pregătirea necesară. În anul 1947 în şcolile
poloneze a fost inaugurat un program ideologic care promova revoluţia
culturală. Această transformare nu a fost una de suprafaţă, ci a însemnat
crearea unui sistem centralizat şi a unor noi instituţii modelate după
prototipurile sovietice47. Sub regimul comunist, principala sarcină a
reconstrucţiei educaţionale postbelice era aceea de a inaugura instituţii de
învăţământ secundar şi superior şi de a combate analfabetismul. În armonie
cu principiile marxism-leninismului, disponibilitatea educaţiei pentru o mai
mare parte a populaţiei însemna democratizarea poziţiilor profesionale şi
tehnice de la nivel înalt, anterior dominate de burghezie. Ofensiva culturală
a ţintit să elimine analfabetismul în rândul populaţiei, după al Doilea Război
Mondial. Era estimat faptul că 25% din totalul populaţiei era analfabetă, iar
35% era semi-analfabetă. A fost lansat un program de „iluminare a
maselor”: o concepţie bolşevică, care presupunea folosirea mijloacelor
moderne de comunicare. În acest sens, cu ocazia deschiderii radioului din
Varşovia în 1948, Bierut afirma: „Literatura bună trebuie să fie ieftină şi
accesibilă câtor mai mulţi cititori. Teatrul trebuie să aibă un nivel artistic
ridicat şi să fie orientat către mase şi nu elite. Cele mai bune reprezentaţii
muzicale trebuie auzită în săli de spectacole ale ţăranilor şi muncitorilor.
Este esenţial crearea unei reţele naţionale de radio şi cinema”48.
Reforma educaţională a fost una dintre solicitările demonstranţilor
împotriva stalinismului din 1956. Sub noul secretar al partidului, Wladyslaw
Gomulka, guvernul a respins programele dogmatice staliniste, iar în locul
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lor a început prima perioadă postbelică de reformă a învăţământului, chiar
dacă fragmentară. Învăţământul confesional a fost reabilitat, în programul
vocaţional au fost adăugate şcolile agricole, iar cursurile tehnice au fost
refăcute pentru a răspunde cât mai bine realităţilor peisajului industrial
polonez de la acea vreme. Cu toate acestea, în 1961, doctrina partidului a
urmat calea conservatorismului pe care se îndrepta politica poloneză, astfel
că scopul educaţiei era din nou descris ca fiind acela de a pregăti muncitori
pentru construcţia statului socialist49. Transformările se produc şi în cadrul
învăţământului superior, unde toate subiectele au fost conformate cu
doctrina oficială a materialismului dialectic. Astfel, catedrele de sociologie
şi filozofie au fost înlocuite cu cele de logică şi istoria gândirii sociale,
alături de politizarea continuă a istoriografiei. Astfel, cu ocazia Primului
Congres al Ştiinţei Poloneze a fost statuat faptul că „gândirea istorică
marxistă este ghidată de geniul lui Lenin şi Stalin, făurind o concepţie
metodologică pentru toţi istoricii polonezi marxişti, punând bazele unei
istorii contemporane marxist-leniniste a Poloniei, calea spre o adevărată
ştiinţă istorică marxist-leninistă în Polonia”50.
Legea privind Dezvoltarea Sistemului Educaţional a fost adoptată în
1961, reiterând cele patru principii formale care defineau şi înainte de 1956
învăţământul din Polonia. Educaţia trebuia să pregătească angajaţi calificaţi
pentru industrie, să dezvolte atitudini cetăţeneşti corecte în Republica
Populară Poloneză şi să inculce respectul pentru muncă şi valorile naţionale.
Învăţământul era descris drept o funcţie a statului, iar şcolile erau seculare
prin natura lor. Instituţiile religioase puteau sponsoriza şcolile sub limitări
stricte, dar bisericii îi era permisă stabilirea unei reţele de centre
educaţionale separate, pentru a compensa. Actul din 1961 a însemnat
introducerea unui sistem şcolar care cuprindea un nivel primar de opt ani, cu
o extensie secundară de trei sau cinci ani care oferea fie o pregătire
profesională, fie o educaţie generală51. În 1968, reimpunerea unei dogme
comuniste stricte în curicula şcolară a fost stimulul pentru mişcări
studenţeşti ample. Programele de reformă au fost reluate după venirea la
puterea a lui Gierek în 1970.Încercarea de a introduce un sistem de zece ani,
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după modelul sovietic în anii 70 a eşuat din cauza înrăutăţirii situaţiei
economice a ţării şi a crizei sociale crescânde.
În epoca comunistă au existat doi poli de putere în managementul
educaţional. La nivel central exista Ministerul Educaţiei Naţionale, ca organ
de conducere aparţinând administraţiei statale. Acesta se ocupa de
elaborarea programei, a manualelor, stabilea criteriile de admitere şi bursele,
procedurile de examinare şi relaţiile interşcolare dinţară. La nivel local,
superintendenţii erau responsabili cu aspectele ce ţineau de personalul
didactic, angajarea şi pregătirea lui, supraveghea celelalte autorităţi locale
cu atribuţii în domeniul şcolar. Mişcarea Solidaritatea a cerut în anii 80 o
restructurare completă a sistemului centralizat, cerând autonomie pentru
instituţiile educaţionale locale. Ca răspuns, guvernul Jaruzelski a făcut
câteva numiri în acest sens, dar schimbări semnificative au fost prea
puţine52. Semnificaţia socială a şcolii poloneze rezidă în conştiinţa
naţională, care a păstrat în memoria colectivă ideea că în ciuda ocupărilor
succesive ale teritoriului naţional, prin educaţie a fost menţinută o oarecare
independenţă. Această sfidare la adresa intruşilor externi a fost susţinută în
mod activ de Biserica Catolică. Şcoala şi-a asumat un rol în promovarea
limbii materne, a culturii şi identităţii naţionale.
În perioada de după cel de-al Doilea Război Mondial, guvernul
Iugoslaviei a investit masiv în reconstrucţia sistemului naţional de educaţie.
Alături de construcţia a noi şcoli, biblioteci şi alte facilităţi, guvernul a luat
măsuri pentru calificarea profesorilor, categorie decimată în urma
conflagraţiei mondiale. Structura educaţiei era formată din şcoli primare,
secundare şi învăţământul superior. Legea educaţiei din 1958 sporea durata
studiilor primare la opt ani şi o făcea obligatorie pentru copiii între şapte şi
cincisprezece ani. Între 1945 şi 1981, procentajul înscrierilor în şcolile
elementare a crescut de la 40% la peste 90%. În zonele mai puţin dezvoltate
ale Iugoslaviei au putut fi constatate evoluţii remarcabile. În Kosovo,
numărul elevilor din aceste şcoli a crescut de zece ori între 1945 şi 198153.
Educaţia secundară a cunoscut la rândul său îmbunătăţiri
considerabile în perioada postbelică. Între 1947 şi 1981, numărul elevilor a
crescut de şase ori şi până în 1984, mai mult de 90% dintre cei care au
absolvit cursurile primare au continuat cu nivelul secundar. Reforma
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programei de studiu din 1974 a oferit posibilitatea urmării unor cursuri
suplimentare după absolvirea şcolii elementare. Motivaţia era de a da
industriei iugoslave cât mai mulţi muncitori calificaţi. Reforma a unit
practic şcolile profesionale cu cele vocaţionale, creând un sistem
standardizat de şcoli secundare în cadrul cărora primii doi ani erau uniformi
pentru toţi elevii. În al treilea an, aceştia trebuiau să aleagă cariera spre care
se vor îndrepta. Criticile îndreptate în direcţia acestei reforme se refereau la
faptul că noua curiculă nu oferea o pregătire suficientă pentru nevoile ţării,
precum şi faptul că prea mult accent era pus pe latura vocaţională. În această
perioadă a crescut şi numărul instituţiilor şcolare unde predarea se făcea în
limbile minorităţilor naţionale. Pe lângă sârbo-croată, slovenă şi
macedoneană, lecţiile mai erau predate şi în albaneză, bulgară, cehă,
maghiară, italiană, română, rusă, slovacă, turcă şi ucraineană. Oficialii
guvernamentali au considerat că o ridicare a nivelului mediu al educaţiei în
Kosovo ar reduce o viitoare creştere a populaţiei în regiune. În 1981
Slovenia avea cea mai mare rată a cunoscătorilor de carte, de 92,2%, iar
Kosovo pe cea mai redusă, de 82,4%54.
În cadrul învăţământul superior au fost consemnate progrese
importante în perioada postbelică. Numărul universităţilor, al academiilor de
artă şi şcolilor vocaţionale avansate a crescut de la 26 în 1939 la 322 în
1987, iar numărul studenţilor a urcat de la 20.000 la 347.000 în aceeaşi
perioadă55.
În ciuda progreselor înregistrate şi a investiţiilor în educaţie, învăţământul
comunist s-a confruntat cu o serie de limitări şi probleme. Acestea au fost
delincvenţa juvenilă, lipsa de angajament pentru scopurile sociale şi morale,
creşterea costului educaţiei, inflexibilitatea sistemului în faţa schimbărilor
declanşate în privinţa cererilor sociale şi economice. Lipsa de interes a elevilor
pentru învăţământul politic prin intermediul cursurilor despre istoria partidului şi a
materialismului istoric a apărut deoarece chiar dacă notele bune la aceste discipline
condiţionau absolvirea studiilor, mult mai important pentru angajare erau notele
bune la disciplinele tehnice, care ofereau specializarea. Decalajul dintre
previziunile teoriei sociale a marxism-leninismului şi realitatea cotidiană au pus în
faţa elevilor provocări şi probleme. Alături de aceste probleme specializarea prea
mare a forţei de muncă în statele comuniste a creat probleme suplimentare:
absolvenţii adesea nu primeau un loc de muncă în domeniul pentru care se
pregătiseră.
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Politica de austeritate dusă de Nicolae Ceauşescu în anii '80
Ciprian Porumb-Ghiurco
Universitatea ”Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
Instaurarea regimului comunist în România, ca de altfel în toată
Europa de Est, nu s-a făcut treptat, ci prin forţă. Armata Roşie a fost
garantul impunerii sistemului sovietic. Procesul de comunizare a României
a început imediat după 23 august 1944 cu crearea ,,guvernului de uniune’’ ,
guvernele Sănătescu şi Rădescu. Aceste guverne au permis accesul
comuniştilor la ministere cheie precum: armată, justiţie, interne, ceea ce a
dus la creşterea unui partid care însuma la 23 august circa 1000 de membrii.
Comuniştii s-au folosit din plin de prezenţa trupelor sovietice de pe
teritoriul României şi de sprijinul Moscovei, pentru a elimina pe toţi care l-i
se împotriveau. Comuniştii au eliminat treptat pe toţi cei care le-ar fi putut
contesta puterea. Au fost restructurate toate sectoarele care să le susţină
ascensiunea politică: administraţia, justiţia, armata şi sindicatele. În
administraţie, comuniştii şi-au impus proprii oameni, de multe ori cu forţa.
Pentru a lipsi total România de apărare, sovieticii au impus desfiinţarea
marilor unităţi ale armatei din interiorul ţării. Prezenţa sovieticilor pe
teritoriul ţării noastre a creeat o stare de nesiguranţă, generată atât de
abuzurile trupelor, prin jafuri, violuri sau chiar crime, cât şi de amestecul
acestora în toate domeniile societăţii.
Spre sfârşitul anului 1944 nivelul de trai scade din cauza costurilor
războiului, dublate de imensa sumă pe care ţara noastră trebuia să o
plătească Uniunii Sovietice, de 300.000.000 $ plătibili în șase ani conform
convenţiei de Armistiţiu.
Metodele de preluare a puterii de către comunişti au fost extrem de
diverse. Pe lângă teroare şi propagandă, noii conducători ai României s-au
folosit de organizaţiile de masă precum: Frontul Plugarilor, Uniunea
Patriotică, transformată în februarie 1946 în Partidul Naţional Popular,
Uniunea Femeilor Democrate din România, sindicate şi diverse asociaţii
profesionale. Propaganda era considerată de comunişti cea mai importantă
armă a partidului în misiunea de preluare a puterii1. Scopul urmărit de
partidul comunist în plan intern a fost acela de a distruge structurile sociale
1

*** Comunismul în România, 1945-1989, Edit., Cetatea de Scaun, Buc., 2007, pp. 9-11.
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existente. În anul 1947 are loc desfiinţarea prin forţă a vieţii politice
pluraliste şi a partidelor care o reprezentau. Actul final a fost abdicarea silită
a regelui Mihai, la 30 decembrie 1947, sub ameninţarea unui ,,război
civil’’2. Tot în aceeaşi zi a fost proclamată ,,Republica Populară Română’’,
denumire care se va schimba în ,,Republica Socialistă România’’ la 21
august 1965, şi rămâne astfel până la 22 decembrie 1989.
Intervalul 30 decembrie 1947- 22 decembrie 1989 poate fi împărţit şi
după conducerea celor doi lideri, Gheorghe Gheorghiu-Dej, până la 19
martie 1965 şi Nicolae Ceauşescu, 22 martie 1965- 22 decembrie 19893.
Odată cu venirea la putere a lui Nicolae Ceauşescu, politica de
distanţare a Bucureştiului faţă de linia Moscovei este accelerată. Denunţarea
de către Bucureşti a invaziei sovietice în Cehoslovacia în1968 a îmbunătăţit
imaginea Partidului Comunist Român şi a liderului său. Relaţiile cu statele
democratice au fost reflectate de vizitele lui Nicolae Ceauşescu la
Washington şi Paris4.
Ceauşescu a continuat planul de industrializare al ţării, accentual
fiind pus pe industria grea. În perioada 1965-1970, rata de acumulare din
industrie este foarte ridicată, iar investiţiile în această ramură economică,
ajung în 1970 la 47,5 % din toate investiţiile. În agricultură investiţiile sunt
mult mai mici, doar 16 % în 1970, la fel şi exporturile de produse
alimentare. La Congresul al X-lea al P.C.R , Nicolae Ceauşescu şi-a impus
punctul de vedere în ce priveşte viitorul plan cincinal, între 1971-1975,
mărind foarte mult prevederile producţiei economice. Planul cincinal
prevedea investiţii foarte mari în industrie, în proiecte economice ample, dar
de o valoare economică îndoielnică. Se insistă foarte mult asupra industriei
siderurgiei, petrochimiei, industriei chimice, dar şi a celei constructoare de
maşini. O obsesie a regimului Ceauşescu a fost cea legată de asigurarea
libertăţii energetice a ţării. Au fost construite zeci de centrale termoelectrice
şi hidroelectrice. Această ,,independenţă’’ avea să fie simţită din greu de
români în următorii ani.
Deşi era privită ca o problemă de bază a planului cincinal,
agricultura a beneficiat de investiţii chiar mai mici, decât cele avute anterior,
doar 13 % din total.
Dennis Deletant, România sub regimul comunist, Edit., Fundaţiei Academia Civică, Buc.,
2010, p. 85.
3
Dinu C. Giurescu, Alexandru Ştefănescu, Ilarion Ţiu, România şi comunismul, Edit.,
Corint, Buc., 2010, p. 23.
4
Mihai Stamatescu, O istorie a comunismului din România, Edit., Polirom, Buc., 2009, p.
144.
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Un proiect care a avut costuri foarte mari a fost Canalul DunăreMarea Neagră. Construcţia acestuia a fost începută de comunişti în 1949,
dar lucrările au fost sistate în 1953. În 1975 Ceauşescu a reluat lucrările iar
în mai 1984 a fost inaugurat. S-au investit aproximativ 2 miliarde de dolari
pentru construcţia Canalului, preconzându-se o recuperare a investiţiei în
circa 50 de ani, dar exploatarea acestuia aducea venituri anuale de 3
milioane de euro, ceea ce însemna că recuperarea investiţiei se va face în
câteva sute de ani5.
La mijlocul anilor ´70 Ceauşescu a extins capacitatea României de
rafinare a petrolului, peste producţia internă de petrol, iar din 1976 a fost
nevoit să importe ţiţei. Atunci când preţul petrolului a crescut pe piaţa
internaţională, în 1978, România s-a confruntat cu un deficit major. A ceastă
problemă a fost agravată de revoluţia din Iran, principalul furnizor de petrol
al României care a stopat livrările.
Cutremurul catastrofal din 1977 şi inundaţiile din 1980 şi 1981 au
afectat producţia industrială şi au avut ca efect reducerea exporturilor de
alimente către care se îndrepta acum privirea lui Ceauşescu, pentru a plăti
datoria externă acumulată prin industrializare. Spre sfârşitul anului 1981,
datoria externă a ţării se ridica la 10,2 miliarde de dolari, faţă de anul 1977,
când era de numai 3,6 miliarde. La recomandarea Fondului Monetar
Internaţional au crescut exporturile, mai ales de maşini, echipamente şi
produse petroliere iar importurile au fost reduse. Faptul că a redus
importurile de alimente şi a continuat să exporte carne către Uniunea
Sovietică l-a obligat pe Ceauşescu să introducă o raţionalizare a cărnii.
În decembrie 1982 Nicolae Ceauşescu a declarat că va plăti datoria
externă până în 1990. Pentru a realiza acest lucru a introdus o serie de
măsuri de austeritate fără egal chiar şi în istoria neagră a regimurilor
comuniste est-europene6.
Anii ´80 reprezintă o perioadă diferită de cele de dinainte, pe
parcursul ei apărând o serie de fenomene noi. În aceşti ani, serviciile şi
cheltuielile sociale pentru populaţie au scăzut rapid. După speranţele de
relativă bunăstare şi liberalizare din anii ´60 şi de la începutul anilor ´70,
anii ´80 au adus cozi şi nesiguranţă. Statul a impus restricţii severe la
cantitatea de alimente pentru populaţie. În 1981 s-au introdus raţiile pentru
alimente de bază precum pâinea, uleiul sau zahărul, în acelaşi timp
restrângându-se consumul şi la alte alimente. În anul următor raţionalizarea
5
6

*** Comunismul în România, 1945-1989, pp. 70-72.
Dennis Deletant. Op. Cit., pp. 192-193.
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a fost însoţită de creşterea cu 35% a preţului la un numar insemnat de
alimente7.
Una din imaginile urbane simbol al României în anii ´80 era coada la
alimente, consecinţă a Programului ştiinţific de alimentaţie raţională.
Normele Programului de alimentaţie raţională, după criterii medicale, bazate
pe indicatori de vârstă, gen, profesie, consum energetic, stare fiziologică
etc., fusese elaborat încă din 1964. Programul pus în practică în anii ´80 a
fost văzut de către regimul comunist ca o necesitate a momentului, deoarece
vechile norme erau considerate depăşite sub raport ştiinţific. Pentru
realizarea acestui obiectiv, conducerea statului a apelat la cadre medicale
specializate în nutriţie şi boli metabolice, alături de persoane din Ministerele
Agriculturii sau Industriei Alimentare. Au mai fost implicate: sistemul de
învăţământ, sindicatele şi alte organizţii de masă, politice sau obşteşti.
Pentru o alimentaţie raţională a societăţii statul comunist a pus în mişcare un
uriaş aparat de elaborare, propagandă şi punerea în aplicare a programului,
care se dorea a corespunde ,,noilor realităţi’’. Totul are legătură cu situaţia
economică la zi. Statisticile oficiale vorbeau de un progres economic
general şi constant, dar realitatea curentă era aceea a unei economii sufocate
de ambiţia de a plăti datoriile externe şi proiectele costisitoare ale
dictatorului.
Pregătirea noului program a început încă din a doua parte a anilor
´70. Ministrul Sănătăţii Nicolae Nicolaescu propunea în 1976 o comisie de
specialitate care să elaboreze normele de alimentaţie raţională. La coducerea
acestei comisii se regăsea prof. dr. Iulian Mincu, care era şeful disciplinei de
nutriţie şi boli metabolice a IMF Bucureşti. După elaborarea normelor,
validarea acestora urma să se facă cu acordul Consiliului de Miniştrii, pe
baza avizelor organelor centrale care evalueze eventualele implicaţii
economice. Deoarece era un program naţional de anvergură, cu multiple
implicaţii în diferite zone instituţionale, publicarea Programului în
Monitorul Oficial nu s-a făcut decât în prima parte a anilor ´808.
În anul 1984 a apărut în Monitorul Oficial Hotărârea Marii Adunări
Naţionale privind aprobarea Programului de alimentaţie ştiinţifică a
populaţiei. Pentru a aplica prevederile acestui Program se trasau sarcini
specifice Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi a altor

7

Adrian Neculau, Viaţa cotidiană în comunism, Edit., Polirom, Buc., 2004, pp. 155-156.
Daniel Barbu, Transformarea Socialisă, Politici ale regimului comunist între ideologie şi
administraţie, Edit., Polirom, Buc., 2009, p.134.
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ministere şi organe centrale cu atribuţii în producerea şi desfacerea de
bunuri de consum agroalimentare9.
Principiul de bază al Programului era reducerea consumului de hrană
în rândul populaţiei, de la 3300 la 2800-3000 de calorii pe zi. Nivelul de
consum al produselor alimentare prevăzut în acest program, teoretic, nu
însemna o înrăutăţire decisivă a situaţiei populaţiei, însă în practică acest
program economicos nu era realizat, iar procurarea produselor alimentare
constituia o problemă tot mai dificilă pentru populaţie. În ciuda
reglementărilor introduse, mai ales în afara marilor oraşe aprovizionarea era
catastrofală, cozile în faţa magazinelor erau uriaşe, iar această situaţie s-a
menţinut până la căderea lui Ceauşescu10.
La 9 octombrie 1981, Radio Bucureşti anunţa publicarea unui decret
semnat de Nicolae Ceauşescu şi care se dorea a fi o măsură de îmbunătăţire
a situaţiei distribuţiei de alimente. Acest decret impunea pedepse aspre
incluzând chiar închisoarea până la 5 ani, pentru presupuşii făptaşi aflaţi
practic în spatele lipsei tuturor produselor de bază din magazinele
româneşti, anume cei care stocau cantităţi mari de bunuri şi complicii
acestora. Persoanele care deţineau mai mult ulei, zahăr, mălai, orez, cafea
etc., decât cantitatea admisă lunar pentru o familie, erau obligate să
returneze surplusul la magazin spre a primi înapoi banii pe acele produse cu
preţul oficial. Cei care nu se conformau erau pasibili de pedeapsa cu
închisoarea, cum la fel erau şi vânzătorii care vindeau cantităţi mari de
produse.
O altă prevedere era interzicerea hrănii cu pâine a animalelor. Pe 17
octombrie acelaşi an, a mai fost emis un decret care obliga deţinătorii rurali
de gospodării, să cultive pământul şi să crească animale, nu doar pentru ei,
ci pentru a da o cotă parte din această producţie. Se reducea drastic
producţia de pâine, luându-se într-un calcul strict doar dimensiunea
populaţiei dintr-o anumită zonă şi consumul per individ. Ţăranii nu mai
puteau cumpăra acele cantităţi de pâine cu care să-şi hrănească animalele,
porci în special , în condiţiile în care oricum nu beneficiau de furaje
adecvate. În acest fel producţia carne era şi mai mult pusă în pericol, în
condiţiile în care oricum pe piaţă produsele de natură animală lipseau
aproape cu desăvârşire. Scopul închipuit al acestor măsuri era de a asigura
respectivele produse pentru toată lumea şi de a elimina cozile11.
9

Ibidem, p. 135.
Adam Burakowsky, Dictatura lui Nicolae Ceauşescu 1965-1989. Edit., Polirom, Buc.,
2011, pp. 274-275.
11
Daniel Barbu, op. cit., pp. 140-141.
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Spre deosebire de raţionalizarea de după cel de Al Doilea Război
Mondial şi care a durat până în 1954, sistemul reintrodus după 1981 a variat
considerabil de la un loc la altul şi de la o zonă la alta. Acest lucru înseamnă
că de la zonă la alta a ţării, în funcţie de specificul economic şi de
capacitatea de producţie, raţiile de alimente şi modelul de cartelare puteau fi
uşor variabile. În acest context se poate vorbi de anumite regiuni în care
cartelarea nu constituia expresia cea mai accentuată a penuriei. Autorităţile
locale din anumite zone ale ţării erau mai capabile decât altele să
redistribuie către populaţie cantitatea de produse de care dispuneau.
Cartelele din anii ´80 nu garantau şi găsirea produselor în vitrinele
magazinelor. Cantitatea produselor varia de la o lună la alta. O cartelă putea
fi folosită doar la un magazin specificat şi nu exista un termen precis de
valabilitate12.
În anii ´80 coada la produsele de bază a fost o experienţă cotidiană,
familială, expresie a subdezvoltării. Cele mai ample şi mai agresive cozi
erau de departe cele de carne urmate de cele la benzină13. În ultima parte a
regimului comunist românesc, coada devenise un fenomen social.
Aliniamente nesfârşite erau marca fiecărui oraş din Republica Socialistă
România, zi şi noapte. Consumul alimentar era limitat şi dirijat. Produsele
de bază erau uneori după bunul plac al vânzătorilor iar cei care aveau în
familie un gestionar de magazin, de aprozar, sau o bucătăreasă de cantină
era fericit. Fenomenul cozii devenise baza existenţei în socialismul târziu
românesc. Situaţia lipsei bunurilor de consum devenise obişnuinţă şi ea a
fost stopată drastic prin momentul 198914.
De-a lungul întregului an 1982 preţurile au crescut mereu. Iniţial
autorităţile române ar fi avut de gând să facă o singură scumpire drastică a
articolelor de bază, dar în cele din urmă s-au hotărât să procedeze la
majorări lente, dar care în cursul unui singur an să ajungă totuşi în medie la
35%. La 31 martie 1982, Plenara CC a adoptat un program de producere a
energiei şi de dezvoltare a bazei energetice a ţării până în 1985. Programul
propunea între altele modernizarea producţiei de curent electric la centralele
pe cărbune.
Pe 9 aprilie 1982, într-o şedinţă a Comitetului politic executiv s-a
decis majorarea exportului în scopul accelerării plăţilor pentru achitarea
datoriei externe şi a fost recunoscută necesitatea de a se limita utilitarea
energiei electrice şi a materiilor prime în întreprinderile industriale.
12

Ibidem, pp. 141-142.
Adrian Neculau, op. cit., pp. 191-192.
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Daniel Barbu,op. cit., pp. 143-145.
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Dispoziţiile Comitetului politic executiv din 22 iunie erau orientate în altă
direcţie şi s-au dovedit chiar mai constrângătoare decât precedentele.
Autorităţile au constatat că economiile de energie trebuie făcute la
consumatorii casnici şi au luat decizia de a limita drastic consumul de
energie al populaţiei, începând cu data de 1 iulie 1982. De asemenea a fost
redus până la limită iluminatul stradal. Decizia Comitetului politic executiv
din 22 iunie 1982 a fost dureroasă pentru întreaga populaţie. Amintiri
neplăcute din vremea regimului lui Ceauşescu sunt legate de lipsa căldurii, a
apei calde menajere şi a gazului în locuinţe şi magazine sau a întunericului
de pe străzi. Aceste măsuri nepopulare au fost lansate de către autorităţi sub
sloganul:,,Puneţi-vă o haină în plus’’, ceea ce a iritat şi mai tare populaţia.
Pe lângă limitarea pe cale administrativă a utilizării energiei, preţul acesteia
a fost majorat sensibil. Curentul electric s-a scumpit cu 30%, iar gazul a
ajuns cu 150% mai scump15.
Programele TV erau sărace şi dominate de o adulare a celor doi
dictatori, Nicolae şi Elena Ceauşescu, pe fundalul unor mii de oameni care îi
aplaudau. Toate programele de teatru şi cinema se terminau până la ora
20:00 pentru a economisi energia electrică.
Circulaţia automobilelor particulare în zilele de sfârşit de săptămână
era interzisă alternativ. O săptămână era permisă circulaţia maşinilor cu
numere de înmatriculare impare iar săptămâna următoare cele cu numere
pare.
Aprovizionarea cu benzină era catastrofală. Pentru un plin de
benzină se stătea 10-12 ore. Corespondenţa poştală era controlată şi de
foarte multe ori era oprită şi confiscată, ori la plecare, ori la sosirea în ţară16.
Decretul Consiliului de Stat din 22 octombrie 1982 a afectat o
anumită parte a populaţiei. În baza acestui decret fiecare persoană care
părăsea România definitiv pentru a emigra era obligat să achite cheltuielile
de şcolarizare pentru studiile liceale şi superioare absolvite în RSR. Datorită
acestei reglementări, statul mai câştiga anumite mijloace financiare. Dar
multe persoane care intenţionau să emigreze legal nu erau în măsură să
achite sumele respective şi fie se hotărau să rămână în ţară, fie treceau
graniţa în mod ilegal. Acest decret a provocat tensiuni în relaţiile
diplomatice cu ţările occidentale, şi în primul rând cu SUA, Israel şi RFG,
care erau direct interesaţi de emigranţii români.
15

Adam Burakowsky, op. cit., p. 274.
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Aceste economii prevăzute pentru achitarea cât mai rapidă a datoriei
externe însemna de fapt scăderea drastică a nivelului de trai al populaţiei. În
foarte scurt timp românii au devenit poporul cel mai sărac din blocul
sovietic, chiar dacă şi celelalte state cu regim comunist treceau în această
perioadă printr-o uriaşă criză economică. Conducerea României îşi dădea
seama că economia impusă era primită cu cea mai mică bunăvoinţă de către
populaţie. De aceea se impunea creşterea controlului asupra societăţii,
pentru că dacă nu s-ar fi procedat aşa, neliniştea, acţiunile dizidenţilor şi
grevele puteau fi periculoase pentru autorităţi17.
Politica de austeritate a afectat sever nivelul de trai al populaţiei.
Oamenii erau nevoiţi să depună eforturi însemnate pentru a supravieţui.
Nemulţumirea populară înregistrată în această perioadă de criză economică
s-a sfârşit în anul 1989 odată cu căderea regimului comunist din România.
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Populaţia României: o resursă irosită*
Gheorghe Falcă,
Primarul Municipiului Arad
Dacă luăm drept actuale datele ultimului recensământ, populaţia
României numără 21,6 milioane de locuitori, ţara noastră fiind astfel a doua
cea mai populată ţară între noile membre ale Uniunii Europene, situân-du-se
pe locul 7 din totalul de 27 de naţiuni ce compun UE. Din punct de vedere
demografic, aşadar, România dispune de o resursă importantă, tradusă mai
cu seamă prin: forţă de muncă ieftină şi relativ bine pregătită, o medie a
vârstei mai scăzută decât cea generală din Uniunea Europeană, potenţial de
consum.
Dacă potenţialul de consum a fost solicitat cu asupra de măsură în
anii de creştere economică 2004-2008, putem afirma că resursele forţei de
muncă şi relativa tinereţe sunt tarate de mai multe fenomene îngrijorătoare
cărora un proiect coerent de dezvoltare a României trebuie să le pună capăt.
Avantajul forţei de muncă ieftine îşi are contraponderea în
productivitate scăzută şi migraţie, pregătirea profesională e viciată de
sistemul educaţional inadecvat, iar tinereţea relativă a populaţiei e
contrabalansată de natalitatea scăzută şi de procesul de îmbătrânire. Un
proiect pentru România trebuie să inventarieze aceste probleme, să propună
soluţii viabile, măsuri care să potenţeze cu adevărat această resursă
strategică a unei ţări, populaţia.
În rândurile de faţă ne vom ocupa mai ales de efectele economice al
recentelor evoluţii demografice. Suntem conştienţi, aşadar, că o diminuare a
cantităţii şi o schimbare a calităţii structurii populaţiei are un impact cert
asupra vieţii economice. Astfel, migraţia duce la dezechilibre pe piaţa
muncii, îmbătrânirea - la nesustenabilitatea sistemului de asigurări sociale,
educaţia necorelată cu piaţa muncii - la scăderea productivităţii, la lipsa
flexibilităţii şi pierderea avantajelor competitive ale unei economii
emergente etc.
Metafora familiei a fost des utilizată în contextul crizei economice.
Cerem îngăduinţa de a o relua, gândind ansamblul demografic al României
Gheorghe Falcă, Societatea vie. Proiect România 2020, Editura Curtea Veche, București,
2011
*

636

ca pe o mare familie. Şi vom începe, aşa cum poate s-a obişnuit deja
cititorul, printr-o scurtă istorioară.
Se spune că din aceeaşi familie făceau parte patru oameni, iar
numele lor era: Fiecare, Cineva, Oricine şi Nimeni.
Şi se mai povesteşte cum, într-o bună zi, o sarcină foarte importantă
devenise prioritară în viaţa acestei familii. Iar Fiecare era sigur că Cineva o
va duce la îndeplinire. Oricine ar fi putut-o realiza, dar s-a întâmplat să n-o
facă Nimeni. Cineva s-a înfuriat din
pricina asta, pentru că era de fapt treaba Fiecăruia. Fiecare credea că
Oricine ar fi putut-o face, dar Nimeni a înţeles că Fiecare se va fofila.
în final, Fiecare a dat vina pe Cineva fiindcă Nimeni n-a realizat
ceea ce Oricine ar fi putut realiza.
Schimbând ceea ce trebuie schimbat, putem adapta tâlcul acestei
povestiri la realităţile româneşti recente. Astfel, fiecare dintre noi îşi doreşte
o viaţă mai bună, avem aceleaşi proiecte - să spunem euro-atlantice, de
prosperitate etc. însă, dacă fiecare suntem de acord cu aceste proiecte, nu
oricine îşi asumă ducerea lor la îndeplinire. Există, e adevărat, din când în
când, cineva care face treabă bună, e competitiv şi energic, dornic să
muncească. Mulţi însă dintre aceşti cineva migrează, pentru că oricine îşi dă
seama că aici, în România, nu ai prea multe şanse. Cineva îşi permite însă să
aibă o altă părere şi rămâne în ţară să muncească şi să prospere, chiar
neîncurajat de nimeni. Oricine îşi dă seama că aşa ceva nu e normal, dar nu
face mare lucru. Pentru că, în definitiv, statul ce treabă are decât să aibă
grijă de oricine se află în nevoie. Fiecare înţelege că aşa nu se mai poate, dar
nimeni nu face nimic.
Să revenim însă la date statistice, la cifrele brute care alcătuiesc
tabloul deloc idilic al stării demografice a României. Recensământul
populaţiei şi al locuinţelor, din martie 2002, a evidenţiat o scădere
semnificativă a populaţiei, cu aproape 1 milion de locuitori faţă de cel din
1992. Până la definitivarea rezultatelor recensământului nu se bănuia
adevărata amploare a reducerii populaţiei. Din datele cunoscute anterior,
scăderea nu depăşea 500 000 de locuitori, provenind în proporţii relativ
egale din scăderea naturală şi soldul migratoriu negativ.
Datele recensământului au plasat întreaga evoluţie demografică a
României într-o nouă perspectivă, aceea a impactului grav al tranziţiei,
căruia trebuia să i se răspundă prin măsuri urgente şi ferme. Cu atât mai
mult cu cât, prin intrarea României în Uniunea Europeană, scăderea
populaţiei s-a accentuat prin migraţie, deşi nu putem avansa decât estimări
aproximative ale acestui fenomen. Astfel, dacă recensământul din 2002
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oferea cifra de 21,6 milioane de locuitori, datele pentru anul 2010, care iau
în considerare ponderea populaţiei româneşti în principalele ţări de migraţie,
avansează cifre cuprinse între 17 şi 19 milioane de persoane (conform
oficialilor din state precum Spania, Italia, Franţa, Germania, ţări predilecte
pentru migraţia românilor, pe teritoriul acestora s-ar afla circa 3-4 milioane
de locuitori de cetăţenie română).
Acest fenomen de migraţie a persoanelor preponderent de vârstă
tânără, la care se adaugăla care se adaugă natalitatea scăzută, au condus la o
accentuată îmbătrânire a populaţiei. În anul 2006, vârsta medie a românilor
era de 38,8 ani, în 2007, de 39 ani, în 2008, de 39,2 ani, iar în 2009, de 39,5
ani. Avem astăzi o vârstă medie a populaţiei care caracterizează ţările cu o
populaţie adultă. Populaţia feminină, cu o vârstă medie de 40,9 ani, a fost, la
1 iulie 2009, mai îmbătrânită decât cea masculină cu 2,9 ani.
Putem face o comparaţie cu alte ţări din Uniunea Europeană,
concluzionând că România se înscrie în tendinţa generală de îmbătrânire a
populaţiei. Iată care este vârsta medie a populaţiei în câteva ţări europene:
Polonia - 37,3 ani, Ungaria - 38,9 ani, Bulgaria - 40,9 ani, Italia - 42,5 ani,
Franţa - 39,0 ani, Germania - 43,0 ani, Spania - 40,3 ani.
Din nefericire, acest dezechilibru, să spunem natural, din structura
populaţiei, este dublat de alte două dezechilibre specifice României:
migraţia masivă, care - cum spuneam - antrenează populaţia tânără, şi
încadrarea artificială din punct de vedere social, la populaţie bătrână - deci
inactivă, a celor pensionaţi anticipat sau pe caz de boală.
Amândouă aceste fenomene specifice României au mascat la un
moment dat dezechilibrul de pe piaţa muncii cauzat de şomaj. însă, dacă
migraţia şi-a dovedit beneficiile economice prin fluxul de repatriere a
resurselor financiare, pensionarea haotică a împovărat un sistem de asigurări
sociale care a ajuns nesustenabil.
Să vedem, urmărind în continuare impactul economic pe care îl are
această evoluţie demografică, cum utilizează mediul privat resursa umană.
Observăm cum, între anii 2004 şi 2008, mediul privat a creat constant locuri
de muncă, utilizând resursa umană a populaţiei active. Sporul de angajaţi a
evoluat după cum urmează: între 2004 şi 2005, de la 2 554 mii de angajaţi,
la 2 765, creştere de 8%; între 2005 şi 2006, creştere de 7%, la 2 948 mii de
angajaţi; între 2006 şi 2007, creştere de 7%, la 3 148 mii de angajaţi; între
2007 şi 2008, creştere de 8%, la 3 339 mii de angajaţi; între 2008 şi 2009
asistăm la prima scădere, de 6%, respectiv 150 000 de angajaţi, sectorul
privat ajungând la 3 150 mii de salariaţi. Putem admite, împreună cu
cititorul că, în ciuda unei tendinţe clare de absorbţie a resursei umane active,
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cu sporuri constante de la un an la altul, sectorul privat a avut şi cel mai
rapid răspuns la condiţiile de criză. Astfel, începută la sfârşitul anului 2008,
redimensionarea sectorului economic privat a trimis în şomaj, dacă luăm în
considerare şi datele parţiale pentru 2010, circa 230 000 de salariaţi.
Să vedem cum arată datele, în acelaşi interval de timp, pentru
sectorul public.
Putem observa că, în intervalul 2004-2008, sectorul public a
absorbit şi el o bună parte din resursa umană activă, statul fiind un angajator
deosebit de atractiv şi generos. Despre generozitate putem vorbi nu doar în
ce priveşte numărul crescând al angajaţilor în acest interval, ci şi în ce
priveşte plata angajaţilor. Fiindcă, dacă statistic vorbim de numărul de
posturi ocupate, în realitate avem un număr mai mare de posturi bugetare,
adică având resursele financiare prevăzute în buget, resurse cheltuite până la
sfârșitul anului prin acordarea de prime și stimulente-conform contractelor
colective de muncă-angajaților care ocupă un număr de posturi mai mic
decât posturile bugetate
Remarcăm totodată că sectorul public a făcut şi el eforturi de
restructurare, numărul angajaţilor scăzând în 2009 şi 2010 cu circa 41 000
de persoane. Aceeaşi tendinţă se observă şi dacă se ia în considerare
numărul de posturi bugetate, care scade şi el, cu câte 5 procente, în 2009 şi
2010.
Creând, între 2004 şi 2008, un plus al schemei de personal de peste
215 000 de posturi, din care peste 166 000 de posturi efectiv ocupate,
sistemul public este astăzi supus unei presiuni de redimensionare. întrebarea
la care trebuie să răspundem cu francheţe este aceea dacă efortul realizat
până în acest moment este suficient. Pentru că, dacă felul în care valorifică
sectorul privat resursa umană depinde de climatul economic, iar condiţiile
prielnice pot favoriza o absorbţie teoretic nelimitată, chiar alimentată de
migraţie, sectorul public se calibrează atât în funcţie de condiţiile
macroeconomice, cât mai ales în funcţie de evoluţia demografică a naţiunii
pe care o deserveşte prin serviciile publice. Altfel spus, numărul angajaţilor
din sectorul public trebuie să fie cât mai bine calibrat la numărul total al
populaţiei. Când populaţia scade, e anormal ca posturile din sectorul public
să crească sau să rămână aceleaşi.
Astfel, dacă luăm în calcul diferite variante de estimare a populaţiei
reale a României, propunând cifre între 17 milioane şi 19 milioane, aflăm
care e raportul actual dintre numărul de bugetari şi mia de locuitori.
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bugetari
1 532 700
1 532 700
1 532 700

estim. locuitori
19 000 000
18 000 000
17 000 000

bugetari/1000 locuitori
80,6
85,1
90,1

Pentru estimarea cea mai pesimistă, cea conform căreia România
mai are q milioane de locuitori, rezultatul este de-a dreptul stupefiant:
aproape locuitor din io lucrează în sectorul public. Să vedem însă care e
situaţia :e ţări europene, acolo unde calibrarea numărului de bugetari s-a
făcut riiibrat, atât în raport cu evoluţia demografică, cât şi cu cea a
economiei. - fel, conform unui studiu din 2009 realizat de compania de
consultanţă xearney, Germania, având o structură administrativă în plus landul, ra 65 de angajaţi la mia de locuitori. Italia, cu structura regiunii în
plus de România, are 61 de angajaţi la mia de locuitori. Iar Spania, având
îităţile autonome, numără 65 de angajaţi la mia de locuitori. Concluzia re fi
decât una singură, aceea că România are un număr prea mare de iri care
împovărează un buget cu mult mai mic decât al ţărilor luate reper (România:
52 miliarde euro, Germania: 1 090 miliarde euro, Italia: i miliarde euro,
Spania: 446 miliarde euro).
Se ridică întrebarea naturală: câţi bugetari ar trebui să aibă România,
râ ţinem cont de recentele evoluţii demografice şi economice, ca şi de îl de
structuri administrative? Să încercăm să găsim răspunsul And aceleaşi
estimări privind populaţia reală a României şi luând ca reper aportul de
funcţionari la mia de locuitori în ţări mai bogate şi având structuri nistrative
tradiţional mai ample
Bugetari/1000 locuitori
60
60
60

Estim. locuitori
19 000 000
18 000 000
17 000 000

Bugetari
1 140 000
1 080 000
1 020 000

Concluzii
Dacă ţări precum Germania, Italia, Spania şi-au dimensionat
sectoarele publice la un nivel de maximum 65 de bugetari la mia de
locuitori, România, care se află într-o situaţie economică mult mai precară,
ar trebui să aibă în vedere un raport de 55-60 de bugetari la mia de locuitori,
adică un maximum de circa 950 000 de angajaţi în sectorul public. Altfel,
rămânem în situaţia povestirii cu care am început capitolul: cineva lucrează
640

din greu pentru ca statul să poată angaja pe oricine; fiecare vede că lucrurile
nu stau bine, dar nimeni nu face nimic.
Un argument în plus pentru o astfel de opţiune de reformă poate fi şi
un calcul ad-hoc de eficienţă care să ia drept cifre de bază numărul real de
angajaţi - cu respectivul fond de salarii - şi numărul de angajaţi optim.
Astfel, în 2008 aveam 80 de angajaţi ai sectorului public la o mie de
locuitori, adică un total de 1 532 700 bugetari cu un fond de salarii de 45,6
miliarde lei. însă, dacă în 2008, am fi reuşit să avem calibrarea de 60 de
angajaţi la o mie de locuitori, adică doar 1140 000 de bugetari, fondul de
salarii ar fi fost de 33 miliarde lei, rezultând o economie de aproximativ 3
miliarde de euro, costul a jumătate din autostrada Arad-Bucureşti.
Luând drept bază cifre care reflectă o redimensionare şi mai drastică
a numărului de angajaţi din sectorul public, rezultă că, la 55 de bugetari la o
mie de locuitori, economia ar fi fost de 3,73 miliarde de euro, iar la 50 de
angajaţi oferind servicii publice pentru o mie de locuitori, economia depăşea
4 miliarde de euro.
Acest tip de estimări cantitative pot să devină fundamentul unei
reevaluări a felului în care statul reformat poate să valorifice resursa umană.
Sunt, de altfel, pârghii foarte la îndemână, cu efect benefic aproape imediat.
Pentru că, dacă reformarea sistemului educaţional din România îşi poate
produce efectele într-un interval mediu, dacă îmbunătăţirea serviciilor de
sănătate publică va conduce doar în timp la ameliorarea cifrelor privind
natalitatea şi mortalitatea, iar recuperarea resursei umane pierdute prin
migraţie cere decenii, recalibrarea numărului de angajaţi din sectorul public
la dimensiunea demografică reală se poate face relativ rapid şi cu certe
rezultate benefice
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Tradiţia oieritului în judeţul Arad
Elena Rodica Colta,
Complexul Muzeal Arad
Oieritul nu a fost niciodată o ocupaţie specifică şi nici foarte
dezvoltată în judeţul Arad, crescătorii din zona de munte a judeţului
preferând vitele iar cei din câmpie porcii, cu care făceau comerţ la Viena.
Cu toate acestea proprietari de oi găsim atestaţi în documente încă din
secolul al XVI-lea, iar prezenţa oilor în zonă a fost una neîntreruptă până
azi.

Ţurcana românească

În vechime, rasa preferată în aceste ţinuturi a fost ţurcana, varietatea
Raczka, cea mai veche rasă de oaie, apărută, conform istoricilor, în regiunea
Kirt din zona Mării Egee, de unde s-a răspândit treptat în toată Peninsula
Balcanică ajungând până în Serbia, Banat şi în părţile arădene. Această
ţurcană are şuviţe de lână iar coarnele sunt răsucite în tirbuşon. Culoarea
lânii poate fi albă sau neagră, iar a jarului de pe extremitaţi brună de diferite
nuanţe. Specific pentru această varietate de ţurcană este talia mai mica
decât a celorlalte varietăţi şi calităţile ei lactogene, foarte bune. Aşa cum
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vom vedea în continuarea, ea se mai întâlneşte şi azi în efective restrânse în
partea de sud-vest a ţării1.

Ţurcana varietatea Raczka

Alături de raţka, în zonă a fost crescută şi ţigaia sârbească, o rasă
adaptată la zona de câmpie, pe care o întâlnim şi în Ungaria, de unde şi
numele de oaie ungurească.
Specific acestui teritoriu a fost şi este şi azi păstoritul local de mică
pendulare, între gospodărie şi păşunea satului. În unele localităţi vara oile
erau ţinute noaptea în saivane, construite pe păşune, în altele, erau trimise
dimineaţa la păşune, ca toate celelalte animalele, şi se întorceau acasă seara.
De iernat, în majoritatea cazurilor, oile iernau în gospodărie, fie în grajd, fie
într-un adăpost special, amenajat în curtea din spate, fie, înainte de
comunism, la sălaş (gospodăria extravilană).
1

Datorita efectivului redus, în prezent s-au luat măsuri pentru evitarea dispariţiei acestei
varietăţi, care face parte din patrimonial genetic al ţării.
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În sfârşit, cu toate că judeţul Arad nu a fost o zonă profilată pe oierit,
trebuie totuşi să spunem, că, de-a lungul vremii, au existat şi aici proprietari
cu turme mai mari.
O istorie minimală a acestei ocupaţii în părţile arădene
Pentru a urmării răspândirea şi modul cum a evoluat în timp această
ocupaţie în zonă, considerăm necesară o succintă întoarcere în trecut.
Aşa cum am menţionat la început, cea mai veche atestare de
proprietari de oi în părţile arădene datează din anul 1582, când în satul
sârbesc Munar, plasat la sud de Mureş, în zona bănăţeană a judeţului, au
fost înregistraţi 5 locuitori, care aveau 1114 oi. În acelaşi an, pe pământurile
mănăstirii Bezdin, din vecinătate, au fost recenzate 505 oi2.
Fiind vorba de două rase aduse din Balcani prin Serbia, este de
presupus că acestea au ajuns în părţile arădene în secolul al XIV-lea, odată
cu sârbii refugiaţi în Banat şi Ungaria după înfrângerea de la Kosovo Pole.
Veacurile următoare creşterea oilor a fost stimulată de ocupaţia
turcească, de numărul mare de trupe cantonate în Paşalâcul de Timişoara, de
care a ţinut cea mai mare parte a teritoriul actualului judeţ Arad, şi de
religia musulmana a ocupanţilor, care şi-au procurat hrana din zonă. Este de
presupus prin urmare că în târgurile din preajma cetăţilor militare se făcea
comerţ cu oi şi că în oraşele administrate de turci precum Lipova, Ineul,
Giula în prăvălii şi la hanuri se găsea suficientă carne de oaie.
Eliberarea acestor teritorii de către austrieci n-a schimbat prea mult
lucrurile. Oaia ţurcană racka a continuat să fie prezentă în gospădăriile
ţăranilor.
Tradiţia orală sugerează însă şi o infuzie de oi dinspre Ţara
Românească. Astfel, în legătură directă cu turmeile de oi, am găsit două
legende de întemeiere, a unui sat şi a unei familii. În primul caz, este vorba
de satul Lalaşinţ, a cărui nume provine, după cum susţin locuitorii, de la un
cioban pe nume Lala, originar din părţile Olteniei, care împreună cu familia
sa şi cu alte câteva familii de ciobani (Gruiescu, Răchiţan, Ştefănescu) au
întemeiat aşezarea3.
În mod similar, în cealaltă parte a judeţului, învăţătoriu Iosif Ţiucra
din Bârsa, autorul Cronicii familiei sale, din care se trage şi Ion Vidu, nota
că numele a fost la origine Ciucura, de la ciucurul din urechea oilor, cu care
2

Alexandru Roz, Kovách Géza, Dictionarul istoric al localităţilor din judeţul Arad, Arad,
1997, p. 167
3
Pavel Vesa, Parohia Ortodoxă română Lalaşinţ.Monografie istorică, Editura Eurostampa,
Timişoara, 2015, p. 27
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a venit întemeietorul familiei din Ţara Românească la începutul secolului al
XVIII-lea4.
Dincolo de poveştile care s-au păstrat până azi, se prea poate ca
aceste treceri din Valahia în Banat să fi avut loc în perioada când austriecii
au ocupat Oltenia, desfiinţând graniţele pentru cei ce voiau să vină pe
teritoriul coroanei.
Istoricul Márki Sándor, în monografia judeţului Arad din 1892,
referindu-se la oieritul din secolul al XVIII-lea, notează că, alături de oile de
baştină, baronul Haruckern a adus pe proprietăţile sale, în anul 1724 şi oi
germane5, fără însă să specifice numărul acestora şi rasa. Se prea poate ca
baronul să fi încercat să amelioreze rasa autohtonă.
Introducerea de către austrieci a conscripţiilor, în vederea impozitării
populaţiei, ne oferă de altfel informaţii mult mai precise despre numărul
proprietarilor şi a capetelor de oi, din secolul al XVIII-lea.
La o analiză simplă a acestor recensăminte, constatăm că, după
nume, proprietarii de oi din aceste ţinuturi au fost mai ales români, sârbi şi
câţiva maghiari. Germanii colonizaţi în judeţ nu s-au ocupat cu creşterea
oilor. Statistic, au dominat oierii români, numele Pocorar, Pecurar fiind
unul frecvent în recensăminte.
Cât priveşte practicarea oieritului în teritoriu, cei mai mulţi
proprietari apar în vestul judeţului, în satele de câmpie, în celelalte părţi,
familiile ţinând până la 10 oi, mai mult pentru necesităţile gospodăriei.
După înregistrările făcute în aceste conscripţii, situaţia pe districte se
prezenta în anii 1746 - 17476, în felul următor:
Teritoriu
Valea Mureşului
Ţinutul Zărandului
Ineu
Ohaba, Arad
Arad, Ineu 7

Oi
2.269
17.038
693
52
-

4

Oi şi capre

151

Vezi Despre familia noastră a Ţiucreştilor, în Ioan Godea, Bârsa- o comună în Ţara
Zărandului. Monografie, Arad, 2012, p. 270 şi urm.
5
Marki Sandor, Vol. II, p. 837
6
Gheorghe Cuhandu, Românii din Câmpia Aradului de acum două veacuri, Arad, 1940, p.
149
7
Localităţi demilitarizate
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Cât priveşte distribuirea turmelor în teritoriu, în multe sate din judeţ
nici n-au existat oi, până după desecările din secolul al XIX-lea, din cauza
terenurilor mlăştinoase, iar în altele numărul a fost foarte scăzut.
Districtul Totvărădia, 17438
Localitate
Roşia
Corbeşti
Petriş
Selişte
Ilteu
Toc
Temeşeşti
Săvârşin
Vineşti
Pârneşti
Lupeşti
Vărădia
Baia
Juliţa
Govojdia
Groşi
Dumbrăviţa
Căpruţa
Monoroştie
Bârzava
Conop
Otvoş

Nr. oi
14
32
118
112
13
126
51
10
10
20
23
9
10

Districtul Miniş, 17439

Localitate
Radna
Cladova
Miniş
Ghioroc
Cuvin
Covăsânţ
Micălaca
Zimand
Oraşul cameral Arad

8
9

Nr.oi
27
372
133
96
596
497

Gheorghe Ciuhandu, op. cit., Anexe, p. 36
Ibidem.
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Districtul Zărandului 174610
Localităţi
Şiclău
Macea
Curtici
Comlăuş
Cherechiu
Szöllös
F.Vărşand
Şiria militarizată
nemilitarizată
Galşa militarizată
nemilitarizată
Mâsca
Socodor
Şimand
G.Vărşand
Pil
Otlaca
Zărand
Sintea
Cintei
Nădab
Pădureni
Vânători
Pâncota
Măderat
Dud
Agriş
Arăneag
Drauţ
Nadăş
Tauţ
Târnova
Chier
Moroda
Almaş
Chereluş

Nr.oi
4343
344
578
1258
803
840
89
136
3
7
52
2223
3273
235
470
336
194
71
93
697
5
1
63
52
35
25
31
5
-

Districtul Ineului 174611
Localitate
Ineu
10
11

Nr.oi
-

Gheorghe Ciuhandu, op. cit.,Anexe, p. 172-173.
Gheorghe Ciuhandu, op. cit., Anexe p. 231-233.
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Cighirel
Şicula
Gurba
Contrătau
Şilindia
Camna
Luguzău
Iercoşeni
Cuied
Chisindia
Hodiş
Aldeşti
Bocsig
Mânerau
Căcărău
Bîrsa
Cociuba
Buteni
Almaş
Groşi
Barda
Pless
Lunca
Plop
Felsö Cil
Bodeşti
Honţişor
Bonţeşti
Sârbi
Honţ
Satu Rău
Secaş
Hold
Mădrigeşti
Zöldes
Iosaş
Musteşti
Iosăşel
Valea Mare
Feniş
Mézés
Zimbru
Dulcele
Igneşti
Minead

4
279
29
2
59
5
6
10
11
6
2
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Sebiş
Ravna
Rekseg
Prăjeşti
Nădălbeşti
Kertes
Moneasa
Susani
Neagra
Zlatina
Mozesty
Buhani
Laz
Dezna
Szelecsan
Donceni
Zemerzel
Berindia
Crocna
Dumbrăviţa
Dieci
Craicova
Felsö Crocna
Revetiş
Roşia
F.Menes
Kresz.Menes
Văsoaia

9
4
40
12
10
18
279

Districtul Aradului. Localităţi noi militarizate 175212
Semlac
Pecica13
Păuliş
Şoimoş
Sâmbăteni
Cicir
Mândruloc
Glogovăţ14

211
823
95
100
96
10
16
241

12

Gheorghe Ciuhandu, op. cit., p. 274.
Maghiarii din Pecica n-au avut oi.
14
Germanii colonizaţi în Glogăvăţ (azi com.Vladimirescu) n-au avut oi.
13
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Din aceste extrase, observăm un număr scăzut de oi în Districtul
Aradului cât şi în cel al Ineului. Astfel, în conscripţia din 1747, în cele 8
localităţi demilitarizate din Districtul Arad, figurau 1592 de oi şi capre,
recenzate împreună. La fel, în Districtul Ineu, în 1746, cele 693 de oi
conscrise figurează în doar 22 de localităţi, în cele mai multe sate oile
lipsind din gospodăriile oamenilor.
În sfârşit, conform conscripţiilor, numărul proprietarilor de oi a fost
şi el diferit, de la un sat la altul.
De pildă, dacă ne referim la satele din partea vestică a Văii
Mureşului, în anul 1752, în Semlac erau 12 crescători cu 211 capete iar în
Pecica 43 de crescători cu 823 capete, media fiind de 17-19 oi/ proprietar.
Ţinând firul Mureşului, la est de Arad, în 1743, în Glogovăţ, erau 6
crescători, toţi români, cu 241 de capete, în Cicir 1 crescător cu 10 capete,
în Mândruloc 2 crescători, fiecare cu 8 capete, în Păuliş 12 crescători cu 95
capete, în Şoimoş 10 crescători cu 100 capete.
Situaţia a fost asemănătoare şi în Podgoria Aradului, unde, în 1743,
în satul Covăsânţ erau 11 crescători cu 135 de oi iar în satul Cuvin 22 de
crescători cu 372 de oi.
Cât priveşte oraşul cameral Arad, în anul 1758, aici figurau 15
crescători cu 495 de oi.
În mod evident, cea mai bună zonă pentru creşterea oilor a fost, în
secolul al XVIII-lea, cea din câmpie, din vestul judeţului, efectivul maxim
de oi fiind înregistrat de conscriptori în districtul Zărandului.
Focalizând pe localitatea Şiclău, în care apare cel mai mare număr de
oi din toate satele judeţului, descoperim alături de oi un număr mare de
crescători, după nume toţi români.
Districtul Zărand, sat Şiclău. 174615
Localitatea
Şiclău

15

Proprietar
Roşca Simion
Săbău Ioan
Neda Ilie
Moroşan Petru
Vaida Gheorghe
Maruşan Mitru
Dan Moise
Şerban Ghorghe
Repaş Mihai
Mari Ioan

Apud Gheorghe Ciuhandu, op.cit., Anexe, p. 136-144.

650

Nr. oi
42
21
11
9
20
10
160
10
70
10

Ilian Alexa
Sula Toader
Boar Gheorghe
Inquilinus Lazăr
Argyelean Pavel
Zahan Costa
Bintye Gheorghe
Şerban Mihai
Vatella (?) Mitru
Vintilă Ioan
Haida Ioan
Moga Ioan
Bercea Nichita
Şerban Toader
Raţ Petru
Boltar Vasile
Cuvinan Ioan
Argyelan Gligor
Fratyan Ioan
Urţiga Toader
Bozdoc Petru
Cocor Ioan
Vintilă Flore
Moş On
Oniţă Toma
Berar Costan
Măcean Ursu
Pentela Cosma
Iszetir Toma
Moga Gheorghe
Moga Oprea
Bobolnat Mihăilă
Haltan Vasi
Covaci Ianc
Inquilinus Gheorghe
Argyelean Dănilă
Cintean Ioan
Meszaros Oon
Oltean Ioan
Zaha Luca
Raicar Vasilie
Raicar Petru
Cioban Vasile
Raicar Ioan
Zahan Vasile
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30
25
36
50
32
100
15
150
20
8
25
26
90
12
6
12
10
20
40
55
30
27
24
12
2
36
36
14
8
14
19
30
80
50
4
5
30
38
40
20
14
22
15
19
20

Moţ Nichita
Fratyan Mitru
Moţan Toader
Boziaş Luca
Maier Alexa
Maier Ignat
Moroşan Vasile
Crista Nicoară
Gheorghe Dumitru
Timocea Simion
Rendes Mihaly
Şerban Nicula
Pantea Costa
Raţ Toader
Ţicudean Gherman
Tyor Luca
Ţicudean Alexa
Urda Gheorghe
Ţicudean Pintea
Moţ Adam
Csaskaj (?) Toader
Orodan Antoniu
Ţicudean Ioan
Argyllan Ioan
Nyegru Ioan
Onyca Vasile
Oltean Onia
Nytida Petru
Cresta Toma
Maica Irimie
Maier Toader
Argyellan Petru
Burla Pascu
Gabor Dumitru
Raţ Luca
Ranc Ioan
Nyere Gheorghe
Gazdag Simeon
Hornoi Simion
Stanca On
Hornoi Lup
Argellan Nicula
Cortan Lup
Marian On
Sever Ioan
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19
42
26
9
70
20
10
17
10
6
6
58
26
10
45
22
20
60
10
22
7
10
20
60
4
200
25
22
4
26
6
7
15
12
15
18
6
4
16
22
64
17
39
6
24

Nytida Krago (?)
Pocorar Iacob
Meszaros Toma
Hornoi Crăciun
Roşu Nistor
Selesian Ioon
Flore Lannion (?)
Graz (?) Ioon
Lung Gheorghe
Belsa Vasile
Mihu Andrei
Szocz On
Ilian Chirilă
Măcean Petru
Gyula Nicula
Delamarian Toader
Serbin Pasc
Costa Toma
Bogysan Simeon
Blaga Mihai
Şonca Petru
Crişan Ispas
Crişan On
Oros Toader
Crişan Ioon
Zahan Alexa
Rus Gheorghe
Spân Bucur
Zoldeşan Igna
Mihoc Gligor
Roşu Vesa
Rus Mihai
Filip Mihai
Filip Pasc
Manez Joon
Şerban Marian
văduva Florinca
Tripa Petru
Şerban Marian
Camaraş Marian
Manya Toader
Deac Mihai
Gheorghe Simeon
Rusz Antoni
Zahan Lup
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28
30
24
50
14
30
5
1
6
7
30
1
10
20
15
10
16
30
23
4
14
14
9
150
9
20
30
10
8
20
5
18
11
10
10
13
5
12
42
10
3
4
4
15
1

Moga Joon
Ţicudean Onya
Kasstan Joon
Micuţ Petru
Buza Joon
Alb Joon
Zam Maaty
Zoldeşan Joon
Maroşan Dan
Covăcean Lazăr
Buciurcă Onica
Boar Vasile
văduva Mercea
Ferecean Vasile
Zoldeşan Nicoară
Cozma Ilisie
Total

12
90
10
4
8
20
40
13
5
22
160
4
20
2
40
4
4343 oi

La începutul secolului al XIX-lea, Kozma Pál, fără să dea cifre,
vorbeşte în Monografia comitatului Zărand de creşterea unor oi de rasă
inferioară, care erau ţinute la marginea satelor până dădea zăpada16.
Revenind, însă la statistici, în anul 1870, în judeţ figurau 149.139
capete de oi17.
După 40 de ani, în 1911, numărul de capete recenzate a fost de
109.415 capete18. Rasa crescută de cei din zonă era tot ţurcana sârbească:
„În ce priveşte rasa, avem în judeţul Aradului şi în parte din Banat oile
numite Raczka (Ţurcană), cari ajung la o dezvoltare mare şi anume
berbecul între 60-70 kg. şi oaia între 45-50 kg.”19.
Cât priveşte valorificarea produselor, în 1914, lâna oilor din
localităţile de la sud de Mureş, incluse în acea vreme în judeţul Timiş, se
vindea după bursa de la Budapesta20.
O schimbare în ceea ce priveşte rasa de oi apare la mijlocul secolului
al XX-lea, când în Nădlac şi Şetin sunt menţionate oile birce (cuvântul
16

Kozma Pál, Zaránd –Vármegye Foldirati, Statistikai és történeti Leirása , Kolozsvártt,
1848, p. 35
17
Galgoczi Károly,Magyarország a Szerbvajdáság es Temesi Bánság mezögazdasági
statiszikája, Pest, 1855. p. 305.
18
Ion Enescu, Iuliu Enescu, Ardealul, Banatul, Crişana şi Maramureşul din punct de
vedere agricol,cultural şi economic, Editura Librăriei Socec&Co, Bucureşti, 1920, p. 61.
19
Ion Enescu, Iuliu Enescu, Ardealul, Banatul, Crişana şi Maramureşul din punct de
vedere agricol,cultural şi economic, Editura Librăriei Socec&Co, Bucureşti, 1920, p. 68.
20
Rodica Colta, Doru Sinaci, Secusigiu monografie, Editura Tiparniţa, Arad, 2013, p. 154.
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birka este preluat tot din sârbă ), adică oi din rasa ţigaia bucalaie de Banat,
la care berbecii aveau talia de 65-70 cm iar oile mame 60-65 cm. Greutatea
la berbeci putea atinge 100-120 kg, fiind vorba de una din cele mai grele
rase din Europa. Terminologia locală sugerează o tradiţie a acestei ocupaţii
în cele două sate. Nădlăcanii şi şetineni numeau berbecul care mergea în
fruntea turmei bătan, berbecii tineri noateni iar mioarele tinere noatine21.
Numărul oilor în zonă rămâne până după război, cam acelaşi de
familie. Astfel, dacă luăm ca exemplu satul Miniş, unde la mijlocul
secolului al XVIII-lea erau înregistrate 27 de oi, după 200 de ani, adică în
1946, găsim recenzate 80 de oi22.
În alte sate precum Prunişorul numărul oilor deţinute de ţărani cresc
în perioada interbelică ca ulterior să scadă.
Conform registrului de taxe comunale din 1925 în localitate nu
figurau oi ci doar 30 de capre, ca în 1942 să apară 17 oi, în 1948- 339, în
1952 -285 iar în 1953 -240 oi şi 45 mieluţe. Peste 5 ani, în 1958, deci înainte
de înfiinţarea C.A.P.-ului, numărul oilor scade de 10 ori ajungând la 2723.
În perioada comunistă numărul capetelor de oilor a crescut în judeţ
progresiv, planificat24.
IAS
CAP
Total

1961
28,6
116,6
328,2 mii
capete

1963
29,2
154,4
326,0 mii
capete

1970
38,9
154,0
294,3 mii
capete

1976
43,9
201,8
361,9 mii
capete

În acest sens, de pildă, chiar şi la Gospodăria Argricolă Colectivă
„Libertatea” din Miniş, care a funcţionat cu dificultate, efectivul de oi a
ajuns în 1962 la 46325.
În acelaşi timp a crescut în judeţ şi producţia de carne, lapte şi lână.
După 1990, odată cu întoarcerea la forma privată, numărul
animalelor a scăzut semnificativ, majoritate a proprietarilor autohtoni
deţinând, într-o primă fază, ca în vechime, 10 -20-30 oi.
Petre Ţiucra Pribeagul, Pietre rămase, Contribuţii la monografia judeţului Arad,
Bucureşti, 1936, p. 74-75
22
Virgil Valea, Miniş.Istorie şi cultură, Editura Concordia, Arad, 2011, p. 55
23
Vasile Brăiloiu, Monografia satului Prunişor judeţul Arad, Editura Viaţa Arădeană,
Arad, 2008, p. 153
24
***Aradul permanenţă în istoria patriei, Arad, 1978, p. 710
25
Virgil Valea, Miniş, Oameni, fapte, întâmplări, Arad, Editura Concordia, 2009, p. 133.

21
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De pildă în satele comunei Petriş, în 2001 erau înregistrate 750 de oi
din rasa ţurcană în 53 de gospodării26.
Treptat însă, mai ales în localităţile de câmpie din vestul judeţului
(Caporal Alexa, Şiclău, etc.) au reapărut şi proprietarii de turme mai mari,
de 300 până la 700 de capete.
Modalităţi de creştere a oilor în părţile arădene
În cele mai multe localităţi (Bârsa, Prunişor, Ineu, Şepreuş,
Chişineu-Criş, Şimand, Macea etc.) animalele erau crescute în stabulaţie
liberă. Păşunea era împărţită pe categorii de animale, oile având repartizat
locul lor de păşunat. Aici păşteau până la căderea frigului, după care păşteau
în miriştea proprietarului. Animalele erau băgate în adăposturi, abia când
dădea prima zăpadă. Peste iarnă erau hrănite cu fân, tulei şi negreaţă de
grâu.
În timpul cât erau pe câmp, oile dormeau sub cerul liber, erau
adăpate de trei ori pe zi, la rău sau la fântână, lângă care se şi odihneau la
amiază. Acest loc de odihnă se numea în multe sate mnirez.

Târnova. Oi la odihnă la mnirez
26

Emil Murgu, Comuna Petriş trecut şi prezent - contribuţie monografică, Arad, Editura
Mirador, 2009, p. 51.
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De obicei, fătau prin ianuarie-februarie câte 1-2 miei, care erau
înţărcaţi la începutul lunii mai.
Tunsul se făcea şi se mai face şi azi, în multe locuri, manual, cu
foarfeca, în majoritatea satelor în luna iunie.
În funcţie de mărime, turmele erau păzite de 1 până la 3 câini, la
care se adăugau câinii de întors, care erau de talie mică. Ca să poată fi
recunoscute, animalele erau însemnate de proprietari.
Ciobanii sau păcurarii, cum sunt cunoscuţi în zonă, aveau amenajate
colibe la păşune, unde dormeau şi ţineau ustansilele necesare, pentru că aici
mulgeau şi preparau brânza.
Pe lângă colibe, în zona Chişineu-Criş, cu vremea au apărut şi
sălaşe, compuse dintr-o încăpere de locuit, cămară şi şopru. Construcţiile
erau împrejmuite de garduri care închideau şi ocolul animalelor.27
Cât priveşte modul lor de plată al ciobanilor, acesta se stabilea de la
un sat la altul de către proprietarii de oi. În Bârsa păcurarul era plătit în
cereale, „o jumătate” la 4 oi. Fiecare proprietar primea brânză după cum a
ieşit la măsuratul laptelui. Brânza se distribuia pe rândul căşii, la fel cum se
făcea şi plata.28
În alte părţi, precum depresiunea Gurahonţului sau Valea Mureşului,
oile erau duse dimineaţa la păşune şi aduse seara acasă. Dintre animale, ele
ieşeau ultimele la câmp iar seara ştiau fiecare unde-i e casa. Proprietarii le
mulgeau dimineaţa şi seara, acasă. Tot aici se făcea şi brânza.
Valorificarea oilor în zonă
În paralel cu creşterea acestor animale, oamenii au învăţat, de
timpuriu, să valorifice atât animalele vii cât şi lâna, laptele şi carnea.
În trecut, pentru locuitorii din acest ţinut oaia a avut o dublă
utilitate, fiind folosită ca hrană şi pentru îmbrăcăminte. Nu se făcea comerţ
mare cu oi vii. Ca urmare, preţul la târg a unei oi cu lapte şi cu miel a variat
în anul 1758 între 1,30 - 1 fl.Rh şi putem spune că nici azi nu este prea
mare.
Lâna era prelucrată în gospodărie. Se spăla la fântână sau la râu de
mai multe ori, după care era uscată şi pieptănată cu pieptenele de cânepă.
Urma torsul şi tesutul pânzei de lână.Valul de pânză era dus ca să se
întărească şi să se albească, la sceză (piuă), adică „ la dubit”.

Stela Măteuţ, De la Crisius la Chişineu-Criş.Contribuţii monografice, Arad, Editura
Mirador, 2012, p.
28
Vezi Păstoritul în Bârsa, în Ioan Godea, op.cit, p. 155 şi urm.
27
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Pânza de lână a fost folosită în zonă la confecţionarea unor textile de
interior (ponevi, chilimuri) şi a unor piesele vestimentare de iarnă : şubă sau
suman, coţobaică, iancăl, căbăniţă, cioareci etc. Pieile erau utilizate la
confecţionarea cojoacelor, bunzilor, a bituşelor croite din şapte piei de
berbec, purtate cu lână dinafară, a căciulilor de oaie şi de astrahan. Acestea
au fost multă vreme executate de localnici specializaţi.
Putem spune chiar, că, foarte devreme, în legătură directă cu oieritul
au apărut în zonă şi meşteşugurile specializate. În mai toate satele existau 12 sumănari sau săbăiţe29 care executau sumane şi cioareci şi
cojocari.Adeseori munca era împărţită, croiau bărbaţi şi ornamentau femeile
Alături de ei, în oraşe şi târguri încă din secolul al XVIII-lea, a
înflorit o mică industrie de haine din postav şi blană.
De pildă în Arad, în anul 1715, au fost înregistraţi 3 cojocari, ca, din
a doua jumătate a secolului al XVIII-lea în oraş să ia fiinţă, cu aprobare
împărătească, bresla cojocarilor, blănarilor şi tăbăcarilor. Foarte repede
aceste bresle s-au divizat, bresla cojocarilor despărţindu-se, după religie, în
bresla cojocarilor ortodocşi, în care erau înscrişi românii şi sârbii şi în bresla
cojocarilor
catolici, din care făceau parte germanii. La fel, după
specializarea pe care o aveau, existau în oraş tăbăcari de cordovan, de
carmezină şi de meşin.
Pe Valea Mureşului, Lipova a devenit în secolul al XIX-lea cel mai
cunoscut centru de şubărit, cu numeroase ateliere deschise pe strada
principală, în care se produceau toate tipurile de haine de habă, ce se
vindeau în târgurile din zonă. Aici au fost produse şi piese vestimentare
lucrate din postav subţire, adus de la Orăştie şi Timişoara, numit ohabă.
Dintre produsele executate la Lipova au fost renumite în epocă şubele
greceşti.
Cât priveşte cojoacele şi paltoanele de blană, acestea au fost produse
în centre de cojocărit, răspândite în toate subzonele etnografice ale
judeţului, fiecare centru fiind uşor recunoscut după culori şi ornamentică
pe care le folosea.

Am identificat în judeţ 19 săbăi şi săvăiţe,Blagu şi Nica Tănase din Mocirla, Doncea
Alexandru din Bocsig, Dănilă din Beliu, Maxim din Bocsig, Rad Mihai din Berindia,
Ardelean Todoruţ din Miniş, Constantin Popovici din Micălaca, Ioan Neamţu din Ilteu,
Veliciu Ecaterina din Sepreuş, Moţ Catiţa din Socodor, Bura Maria şi Ivănuţ Catiţa din
Nadăş, Maniu Saveta din Dud, Bacoş Elena din Iacobini, Bălan Persida din Conop, Sofia
lui Partenie din Vineşti, Bulzan Vioara din Birchiş, Jicăran Maria din Ţela etc.
29
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La fel, căciulile de oaie purtate în satele judeţului, se recunoşteau
după culoare şi după modul cum erau purtate pe cap. Amintim în acest sens
căciula brumărie purtată de Avram Iancu.
Şubăritul şi cojocăritul a fost practicat în întreg judeţul, până după al
doilea război mondial. După instaurarea comunismului, odată cu apariţia
coperativelor, producţia judeţeană de haine de blană a început să fie
focalizată pe atelierele din Buteni şi Pâncota, care s-au specializat pe
alendeloane.
În alimentaţie, oamenii locului au consumat jintiţa (din zărul de la
lapte), laptele acru de oaie, brânza şi carnea de miel şi de oaie. Din lapte, în
zonă s-a preparat şi se prepară caş, telemeaua şi brânza frământată.
Cât priveşte prepararea caşului, tehnologia se bazează pe folosirea
unui cheag. În Câmpia de Vest, în subzona Chişineu- Criş, plămădeala
pentru caş se făcea din stomac de porc, măcinat prin maşina de carne,
amestecat cu făină de mălai, oţet şi sare. Amestecul obţinut se punea în
tegoi, se lega şi se punea deasupra cuptorului. Zeama care se scurgea se
făcea sloi, care era păstrat în cămară la loc uscat. Din acesta se lua, cât era
necesar şi se amesteca cu laptele călduţ. 30

30

Stela Măteuţ, op. cit., p 89
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Tehnici tradiţionale de prelucrare a pieilor

În subzona Gurahonţ cheagul se făcea din rânza mieilor, iezilor,
viţeilor tăiaţi la scurt timp după fătare. De la un sat la altul rânza se lăsa
nespălată sau se spăla.Înăuntru se punea sare, care se frământa şi puţin zăr,
după care se lega şi se punea la uscat. Înainte de întrebuinţare se punea o
bucăţică de cheag în apă călduţă şi se amesteca bine. Se turna apoi în laptele
cald. Proporţia era de 25 gr. de cheag la 10 l de lapte.31
Atât telemeaua cât şi caşul de oaie se regăsesc în bucătăria
românească, sârbească şi ungurească, pretutindeni fiind consumate, fie
direct, fie în compoziţia unor preparate culinare.
31

Vasile V Rada, Rădeşti-Judeţul Arad o aşezare multimilenară, Arad, 2009, p.266
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Cât priveşte carnea de oaie, o găsim în trecut prezentă, în meniurile
săptămânale dar şi la mesele colective de la nunţi, înmormântări şi surechi
(culesul viilor) sub formă de papriaş sau pregătită cu varză acră sau dulce.
O apetenţă specială pentru consumul de carne de oaie găsim
menţionată în zona Hălmagiu, unde în trecut, ţăranii mâncau, joia şi
duminica, supă şi friptură din carne de oaie. Carnea era cumpărată în
fiecare sâmbătă de la târg. În târgul din Hălmagiu, existau, conform
mărturiilor vremii, mulţi tăietori de oi. Cumpărătorii obişnuiau să pună
carnea în oale noi de pământ, cumpărate de la olarii din Târnăviţa, şi astfel
se întorceau cu carnea cumpărtă acasă. De la acest obicei de a tăia şi vinde
la târgul din Hălmagiu carne de oaie, hălmăgenii au primit porecla maţe de
oaie. 32
Cât priveşte carnea de miel, aceasta este consumată şi azi de românii
şi de sârbii din zonă, la Paşti, ca hrană simbolică, rituală.
Legătură stabilită între om şi oaie/ turme de oi, în satele din zonă,
explică, în planul creaţiei populare, prezenţa şi larga difuzare, în acest
teritoriu, a colindelor tip Mioriţă.
În acest sens, în timp, etnomuzicologii33 au identificat şi cules din
satele judeţului 63 de Miorinţe zărăndane, variantele Pe munţii cei mari,
Colo sus la munte, Sus în vârful dealului, Întorcu se-ntorcu, Trei păcurărei,
De mi-ţ omorî, etc .
Concluzii
Din cele prezentate putem conchide prin urmare că, oieritul a
reprezentat o ocupaţie permanentă în judeţul Arad, creşterea oilor
continuând să fie, în ciudata greutăţilor întâmpinate de liberalizrea pieţei, de
prăbuşirea industriei lânii şi de apariţia concurenţei făcute de cei mutaţi în
zonă din Mărginimea Sibiului, şi după 1990, o importantă sursă de venit
pentru arădeni.

32

Vasile Buta, Hălmagiu pe treptele timpului.Monografie, Arad, Editura Sophia, 1999,
p.126
33
Bela Bartok, Sabin Drăgoi, Ioan T Florea
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Originea numelui şi atestarea istorică
a localităţii Chisindia, judeţul Arad
Vasile Faur,
Ineu, judeţul Arad
Localitatea Chisindia este situată în partea de N-E a judeţului Arad,
la o distanţă de 9 km de oraşul Sebiş şi 72 km de municipiul Arad. Ca
vecini, comuna Chisindia are la est comuna Almaş, la vest comuna Tauţ, la
nord comuna Buteni iar la sud comuna Bârzava. Ca unitate territorialadministrativă, localitatea Chisindia este parte componentă a comunei
Chisindia, ca reşedintă comunală, alături de satele Văsoaia şi Păiuşeni şi are
o suprafaţă de 12.928 ha.
Economia comunei este predominant agrară, majoritatea populaţiei
lucrează în agricultură, comuna dispunând de 4.163 ha teren agricol şi 6.989
ha fond forestier.
În comuna Chisindia funcţionează două şcoli generale şi două
grădiniţe, în Chisindia şi în satul Păiuşeni, un cămin cultural şi o bibliotecă
publică, în reşedinţa de comună. În comună există o circumscripţie medicosanitară deservită de un medic de familie şi personal cu pregătire sanitară
medie.
Cele trei sate şi cătunele Ciolt, Găurani şi Hurez sunt electrificate iar
drumurile comunale care fac legătura dintre reşedinţa de comună şi satele
Păiuşeni şi Văsoaia sunt asfaltate din anul 2014.
Satul Chisindia ca localitate a ţinutului Zărand are o istorie veche şi
deşi nu au avut loc întâmplări deosebite în existenta ei seculară, bornele
timpului la trecerea prin secole sunt marcate prin evenimente deosebite.
Ca tip de aşezare, Chisindia se încadrează în categoria satelor de
deal, fiind străjuită la Sud de Muntii Zărandului, la Vest de dealurile
Cuiedului, la Est de dealul Măgura (637 m) iar la Nord de Râul Crişul Alb.
Aşezată la hotarul dintre depresiunea Gurahonţului şi depresiunea Sebiş, în
hotar cu Joia Mare, unde Crişul Alb părăseşte ultima strânsură a Munţilor
Zărand şi Codru Moma, prin dealurile care o înconjoară, aşezarea este ferită
de vânturile puternice şi soarele dogoritor al verii.
Vatra satului este brăzdată de trei văi - Găurani (Ciolt), Hurez şi Prund
(Păiuşeni) - care-şi culeg apele din Munţii Zărandului coborând printre
dealuri şi intrând în sat prin partea sudică, unde, reunite într-o singură
matcă, ies din sat prin partea nordică sub numele de Valea Chisindia. De la
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ieşirea din sat, cele trei văi reunite curg domol spre dealul Patraneasa, unde
trec pe sub vechiul pod (turcesc?), de unde, mai departe, sub numele de
Valea Arinilor, se varsă în Crişul Alb, în locul numit Zugău, loc de formare
al canalului Morilor1. Satul Chisindia a fost înainte de sistematizare unul din
cele mai risipite sate2 din ţinutul Zărandului, cuprins apoi în judeţul Arad.
Înainte de mutarea gospodăriilor pe noua vatră, satul era răspândit pe
dealuri brăzdate de trei văi (Găurani, Hurez, Prund) şi era format din opt
cătune: Gavrány, Csolt, Valyere, Haburecz (Hurez), Prum (Prund), AlsóKeszindia, Felső-Keszindia şi Pajzsan3.
Vechiul domeniu Kuzund, proprietate a familiei nobiliare
Abrahámffy, a fost format din opt moşii risipite pe Valea Găuranilor:
Szelestye, Bavara, Kerva, Albopataka, Albosfalva, Korcsmárosfalva,
Eperjes (Apries) şi Csolt4. În timp, aceste moşii s-au comasat şi au format
cele trei cătune din Valea Găuranilor: Gavrány, Csolt şi Valyere. De-a lungul
anilor, gospodăriile risipite pe Valea Prundului au format patru cătune:
Prund (Prum), Pajzsan, Alsó-Keszindia şi Felsö-Keszindia. Deşi răspândite
pe o suprafaţă mare, gospodăriile din Valea Hurezului au format cătunul
Haburecz (Hurez).
Întemeierea satelor în zona montană şi deluroasă a Ţării Zărandului
aparţine unui timp anterior atestărilor, documentele vremii consemnând doar
o situaţie reală existentă sau, de cele mai multe ori, împlinită. Aceste aşezări
erau formate din mai multe crânguri care ocupau o zonă, numirile originare
fiind româneşti, preschimbate, uneori, de administraţia maghiară în numiri
cu grafie maghiară. În aceste condiţii, s-a format şi satul Chisindia din cele
opt cătune, trei din Valea Găuranilor (fostul domeniu Kuzund), un cătun
(Hurez) din Valea Hurezului şi cele patru cătune din Valea Prundului. Cele
opt cătune au fost strămutate şi comasate pe noua vatră a satului, pe deal,
între anii 1782-18055. Satul sistematizat a rămas cu numele vechiului
domeniu Kuzund al familiei Abrahámffy, pentru păstrarea denumirii legate
Dragoş Aurel, Istoricul Canalul Morilor Palatinul Josef al Crişului Alb din comitatul
Arad, Arad, 2011, p. 24.
2
Eugen Ghiţă, Evoluţia demografică a comitatului Arad în sec.al XVIII-lea şi la începutul
secolului al XIX-lea, Cluj-Napoca, 2011, p. 227.
3
Márki Sándor, Aradvármegye és Arad szabad király város története, vol.1, Arad,1892, p.
235-236.
4
Csánki Dezsö, Magyarország történelmi földrajza a hunyadiak korában, vol.1, Budapest,
1890, p.737; Márki Sándor, op. cit., p. 269.
5
Somogyi Gyula, Arad szab.kir. város és Arad vármegye községeinek leirása, Arad, 1913,
p.146; Márki Sándor, op. cit., p. 235-236.
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de bogăţia locului, aurul.
Dintre cele opt cătune (crânguri), cel numit Csolt (Ciolt) poate fi
considerat cel care dă atestarea satului, prin pomenirea sa într-un document
din anul 1271. Cătunul Csolt (Ciolt), parte componentă a domeniului
Kuzund, component al satului Chisindia de astăzi este singurul din cele opt
care a traversat veacurile ajungând până în zilele noastre. Existenţa lui ca
parte componentă a satului Chisindia de astăzi este legată de numele
comitelui Abrahám de Cholth (Csolt), care avea mai multe moşii în vechiul
comitat al Zărandului. În anul 1271, Regele Ştefan al V al Ungariei, a dat
ordinul de alegerea a 25 de nobili bătrâni din dieceza Agria (Eger) din
Ungaria, care să întocmească şi să scrie drepturile şi datoriile bisericii din
Agria. Din partea comitatului Zărand a fost ales printre cei 25 de nobili
bătrâni şi Abrahám de Cholth6, care, în vremea aceea, a fost comite al
Zărandului. Este primul act datat şi găsit de noi care pomeneşte numele de
Csolth (Csolt), crâng aparţinător, atunci şi astăzi, de localitatea Chisindia.
Moşiile Csolt erau răspândite în trei comitate, Békés, Arad şi Zărand
şi numele lor îşi avea originea la unul dintre cei mai importanti reprezentanţi
ai familiei Abrahámffy, numit Abrahám Csolth, care în comitatul Arad şi
Zărand avea moşii la Cicir, Şiştarovăţ, Chişineu-Criş şi Chisindia, nume
care au supravieţuit în toponimia locală7 a localităţilor menţionate.
Cele dintâi menţiuni documentare cu atributele de atestare istorică,
baie auriferă şi spălare a aurului privind satul Chisindia sunt cuprinse în
documente originale din anii 1349, 1350 şi 1363.
Documentul care pomeneşte pentru prima oară despre satul
Chisindia (Kuzund) cu referiri la toate cele opt crânguri care formau
aşezarea şi nu doar la unul (Csolt -1271) este datat în 3 iulie 1349. Având în
vedere importanţa documentului, ca prim act de atestare a satului
Chisindia (Kuzund-cele 8 crânguri), îl reproducem în întregime8:
Nos magister Thomas vicecomes magisrti Morochuk et quatuor
iudices nobilium comitatus de Beregh, damus pro memoria, quod
Benedictus sacerdos de Kuzun [s.n.] coram nobis... constitutus, per modum
protestacionis significare curavit in hunc modum, qoud Johannes dictus
Mog famulus magistri Thome filii Ladislai, et Ladislaus dictus Besenew
6

Fejer Georgius, Codex Diplomaticus Hungariae Ecclesiasticus ac Civilis, tom.V, vol. 1,
Buda, 1829, p.153-159; Fábián Gábor, Arad vármegye leirása históriai, geographiai és
statistikai tekintetben, vol. 1, Budan,1835, p. 259-263.
7
Kovách Géza, Eltűnt települések Arad megyében, Arad, 2005, p. 76-77, 144.
8
Nagy Imre, Codex Diplomaticus Hungaricus Andegavensis. Anjoukori Okmánytár, vol. 5
(1347-1352), Budapest, 1887, p. 293-294.
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famulus magistri Michaelis filii Ladislai, et Johannes filius Ladislai famulus
Ladislai filii Ladislai de Ezen, die dominica proxima post nativitatem beati
Johannis Baptiste, anno in presenti, in libera via procedente, inter villas
Botyan et Salamon, latrocinaliter unum equum suum pey coloris quatuor
marcas valentem, unam tunicam et tabernam duas marcas valentem, et
unum breviarium octo marcas valentem recepissent. Datum in Loprechtzaza
sabbato proximo post octavas predicti festi nativitatis beati Johannis
Baptiste, anno domini Mmo CCCmo XLmo nono.
Traducerea documentului de atestare:
Noi, sfetnicul Thomas, asociatul sfetnicului Morochuk şi patru
judecători dintre nobilii comitatului Beregh aducem la cunoştinţă că
Benedictus, preotul din Kuzun (sacerdos de Kuzun) numit în prezenţa
noastră, s-a îngrijit ca Johannes zis Mog, slujitorul sfetnicului Thomas, fiul
lui Ladislaus şi Ladislau zis Besenew, slujitorul sfetnicului Michaelis,
slujitorul fiului lui Ladislau de Ezen, să-şi recapete în prima zi de duminică,
de după naşterea fericitului Johannis Baptiste, anul acesta, un cal sur
marcat, furat de tâlhari (lotri) pe drumul ce se întindea între moşiile Botyan
şi Salamon, o haină (tunică), cârciuma întărită cu două semne pe care
puseseră stăpânire şi un catastif (registru) însemnat şi el de 8 ori. Dat în
Loprechtzaza, după primul sabat, prilejuit de sărbătoarea naşterii
fericitului Johannis Baptiste, în anul domnului 1349.
Prima menţiune documentară privind minele de aur din Kuzund9 s-a
făcut în documentul emis la 3 martie 1350 în capitlul bisericii din Oradea:
Capitulum ecclesie Waradiensis … ad universorum noticiam …
volumus pervenire quod accedentes ad nostrum presenciam Nicolaus filius
Pauli filii Wida de Harang ex filia Mortunus procreatus ab una parte, ex
alia vero magister Abraham filius Dionisii de Olgerla … coram nobis sunt
confessi, quod ipsi super quarta filiali nobelium dominarum filiarum
videlicet Mortunus consortis ipsius Pauli matris eiusdem Nicolai, necnon
relicte Demetrii de Kemece modo infrascripto … concordarunt coram nobis,
videlicet, quod cum idem Nicolaus deunctis supradictis dominabus ac
universes earundem heredibus solus remansisset, et quarta filialis in
universes possessionariis porcionibus supradicti Mortunus ad ipsum
exstitisset devoluta laudabili consvetudine regni requirente, quam quidem
quartam filialem predicte domine dum eisdem aura vitalis aspirabat, ab
9

Nagy Imre, op. cit., p.361-364; Csánki Deszö, op cit., p. 737; Documente privind istoria
României, seria C. Transilvania, veacul XIV, vol. 4 (1341-1350), Bucureşti, 1955, p. 529531.
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eodem magistro Abraham, necnon a Johanne filio Johannis, ac a Johanne
Nicolao Abraham Abych et Dionisio filiis Thome, coram iudice curie regie
obtinuerant iusticia mediante, et Simon literatus homo regius de curia regia
transmissus presente nostro testimonio cum literis predicti iudicis curie
regie, convocatis vicinis et commetaneis universarum possessionariarum
porcionum prefati Mortunus, eandem quartam filialem pro centum marcis
estimando, prefatis dominabus statuerat, donec per hos quorum redemcioni
convenit redimerentur, et tandem coram predicto iudice curie regie prefatus
Abych cum sufficientibus literis procuratoriis … pro prenominatis fratribus
suis comparendo, eandem quartam filialem redimere recusavit, perpetuando
dominabus supradictis, prout in literis eiusdem iudicis curie regie vidimus
contineri; ipse autem sepedictam quartam filialem predictarum dominarum
et per mortem earundem ad ipsum modo premisso devolutam metis
infrascriptis distinctam … eisdem magistro Abrahe et per eum suis
heredibus … pro sexaginta marcis marcam quamlibet quatuor florenis
numerando, et pro porcione possessionaria eiusdem magistri Abrahe in
possessione Faas habita valoris quadraginta marcarum et sic pro predictis
centum marcis ad redimendum … tradidisset, iure perpetuo … possidendam
… ipseque magister Abraham pro se eandem quartam filialem … redemit
coram nobis, renuncianus idem Nicolaus omni iure et proprietati, quod vel
quam habebat in quarta filiali supradicta in universis possessionariis
porcionibus Mortunus avi sui prenotati; e converse autem idem magister
Abraham predictam possessionariam porcionem suam in possessione Faas
habitam, cum omnibus … pertinenciis eiusdem universes ipsum precise
contingentem et separatism a porcionibus filiorum Thome et Johannis filii
Johannis, eidem Nicolao filio Pauli de Harang dedisset … iure perpetuo
possidendam … ita tamen, quod quandam terram seu locum sessionis
Lazlotiuisse vocatam necnon silvam Zulgaerdey dictam inter se communi
usui deputarunt, et quia in omnibus possessionibus infranominatis solum
quarta pars predictum Mortunus contingebat, ideo quartam partem quarte
partis ipsis dominabus cedentem et pro centum marcis estimatam, ut in
literis nostris rescripcionalibus et iudicis curie regie iudiciarium processum
eiusdem diffuse continentibus conspecsimus iis metis tantummodo locorum
sessionalium distinctam, idem Nicolaus filiul Pauli prefato magistro Abrahe
modo premisso perpetuavit coram nobis: nam primo in possessione Magur
incipiendo a parte meridionali a qudam meta terrea distingente porcionem
ipsius Mortunus aporcione filiorum Thome versus Crisium ad partem
occidentalem usque quandam novam metam; hinc transeundo usque fluvium
Crisii particular locorum sessionalium cum medietate molendini quarta
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filialis exstiterat dominarum predictarum; deinde in possessione Fys vocata
quidam fundus a parte septemtrionali meta terrea ab una parte, ex altera
vero quadam arbore salicis usque Crissium limitatus; hinc possessione
Weyzten particula locorum sessionalium a plaga meridionali incipiendo a
Crisio versus occidentem ad duas arbores piri; hinc reflectendo versus
meridiem ad arborem pomi et deinde versus orientem rursus ad Crisium
veniendo, post hoc autem tota porcio ipsius magistri Abrahe in possessione
Feyerem vocata, que predictis dominabus per eundem magistrum Abraham
pro quarta earundem fuerat assignata, que quodam rivulo in decursu Crisii
distingitur et separator; deinde in terra Mortunusylese vocata anus fundus
aparte meridionali quem due vie et una arbor piri ab occidente separant et
distingunt; tandem in possessionibus iuxta fluvium Morisii existentibus
Kaproncha vocatis possessio Kuzepseumonyra vocata sedecim possessions
ibi existents distincta, totaliter pro quarta filiali assignata extitit quam unus
rivulus aparte meridionali circumdat et pro meta habetur; hinc in montanis
Kuzund in aurifodinis. ubi sunt quatuor descensus aurifodinarum [s.n.],
sedecima pars partim de porcione eiusdem magistri Abrahe, partim de
porcione filiorum Thome proveniens, post hoc autem media villa octo
possessionum Kuzund vocatarum in possessione Mortunuskuzyndy [s.n.]
dicta hoc modo distincta, nam a quadam arbore bifurcate ornus vulgariter
vero egerfa vocata versus orientem ad quondam arborem vulgariter gyrtyan
nominatam ad quendam montem procedendo, hinc per decursum cuiusdam
rivuli versus septemtrionem usque terram Mortunusylese dictam pro quarta
filiali date seu data assignate aut assignata modo premisso supradictis
dominabus exstiternt et exstitissent, usus autem et omnes utilitates, videlicet
terras cultas et incultas, silvas prata piscinas nemora et alias utilitates
omnium predictarum possessionariarum porcionum pro quarta filiai
traditarum proporcionaliter tamen communi usui deputarant et nunc
deputarunt, pro ut in predictis literis iudicis curie regie continentur; omnia
autem instrumenta regalia seu reginalia, aut quorumlibet iudicum et
precipue iudicis curie regie super predicta quarta filiali pro ipsis dominabus
emanata, idem Nicolaus reddit … viribus caritura …
Datum quarta feria proxima ante dominicam Letare, anno dominice
incarnacionis MmoCCCmo quinquagesimo; discretis viris Philippo preposito,
Benedicto lectore, Ladislao cantore, Gregorio custode … existentibus.
Traducerea documentului privind minele de aur:
Capitlul bisericii de Oradea <etc.>. Voim să ajungă la cunoştinţa
tuturor <etc.> că, venind în faţa noastră pe de o parte Nicolae, fiul lui
Pavel, fiul lui Wyda de Harang, născut din fiica lui Mortun iar pe de altă
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<parte> Avram, fiul lui Dionisie de Olgerla, <etc.>, au mărturisit în faţa
noastră că ei s-au înţeles înaintea noastră în chipul însemnat mai jos <etc.>
cu privire la pătrimea cuvenită ca fiice nobilelor doamne, anume fiicelor lui
Mortun: <adică> soţia lui Pavel, mama acelui Nicolae, precum şi văduva
lui Dumitru de Kemeche.
Şi anume, întrucât murind sus-zisele doamne şi toţi moştenitorii lor,
acel Nicolae a rămas singur şi pătrimea cuvenită ca fiice, după cum cere
vrednicul de laudă obicei al regatului, trecuse asupra lui din toate părţile de
moşie ale lui sus-zisului Mortun şi <întrucât> pomenitele doamne, pe când
trăiau, dobândiseră prin judecată în faţa judelui curţii regeşti, acea pătrime
de la numitul magistru Avram precum şi de la Ioan, fiul lui Ioan, cât şi de la
Ioan, Nicolae, Avram, Abych şi Dionisie, fiii lui Toma, iar Simion diacul
omul regelui trimis de la curtea regească, de faţă fiind <omul> nostru de
mărturie, cu scrisoarea sus-zisului jude al curţii regeşti
chemând pe
vecinii şi megieşii tuturor părţilor de moşie ale sus-zisului Mortun, şi
preţuind acea pătrime cuvenită fiicelor la o sută de mărci, pusese pe suszisele doamne în stăpânirea ei, până ce va fi răscumpărată de acei cărora li
se cuvine s-o răscumpere; şi în cele din urmă înfăţişându-se înaintea
pomenitului jude al curţii regeşti numitul Abych pentru numiţii săi fraţi cu
scrisoare de împuternicire îndestulătoare <etc.>, a mărturisit că nu vrea să
răscumpere acea pătrime, înveşnicind-o sus-ziselor doamne, după cum
vedem că se cuprinde în scrisoarea aceluiaşi jude al curţii regeşti.
Iar el însuşi a dat spre răscumpărare <etc.> acelui magistru Avram
şi prin el moştenitorilor săi des pomenita pătrime cuvenită ca fiice susziselor doamne, trecută prin moartea lor asupra lui, în chipul arătat mai sus
<şi> care este despărţită prin hotarele de mai jos <etc.>, ca să o
stăpânească pe veci <etc.>, pentru şaizeci de mărci, fiecare marcă
socotindu-se la patru florini, şi pentru partea de moşie pe care o avea
acelaşi magistru Avram în moşia Faas preţuind patruzeci de mărci, şi astfel
<dând-o> pe sus-zisele o sută de mărci. Iar amintitul magistru Avram a
răscumpărat în faţa noastră pentru sine acea pătrime <etc.>, acel Nicolae
lăsându-se de orice drept şi proprietate pe care le avea asupra sus-zisei
pătrimi din toate părţile de moşie ale lui Mortun, bunicul său mai sus
pomenit. Şi în schimb magistrul Avram a dat <etc.> acelui Nicolae, fiul lui
Pavel de Harang, sus-zisa lui parte de moşie ce o avea în moşia Faas şi
care îl priveşte întru totul cu toate <etc.> cele ce ţin de ea, şi despărţită de
părţile fiilor lui Toma şi ale lui Toma şi ale lui Ioan, fiul lui Ioan, ca s-o
stăpânească pe veci <etc.>. În aşa fel totuşi, că au lăsat între ei pentru a
le folosi împreună un pământ sau un loc de sesie numit Mărăcinişul lui
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Ladislau, precum şi pădurea zisă Pădurea Slugilor. Şi fiindcă în toate
moşiile pomenite mai jos numai o pătrime fusese a sus-zisului Mortun, de
aceea numitul Nicolae, fiul lui Pavel, a înveşnicit sus-zisului magistru
Avram, în faţa noastră, în chipul arătat mai sus, a patra parte din <acea>
pătrime, cuvenită acelor doamne şi preţuită la o sută de mărci, precum am
văzut din scrisoarea noastră de răspuns şi din acea a judelui curţii regeşti,
ce cuprinde pe larg judecata acestuia, despărţind-o doar prin aceste semne
de hotar de locurile de sesie.
Şi mai întâi începând cu moşia Magur din partea de miazăzi, de la o
movilă de hotar ce desparte partea lui Mortun de partea fiilor lui Toma,
către Criş în spre apus, până la un semn nou de hotar, <iar> de aci
mergând până la râul Criş, bucăţile de locuri de sesie împreună cu jumătate
de moară alcătuiau pătrimea cuvenită sus-ziselor doamne.
Apoi în moşia numită Fys, un pământ mărginit pe de o parte dinspre
miazănoapte cu o movilă de hotar, iar pe de alta de o salcie, până la Criş.
Apoi în moşia Weyzten bucăţile de locuri de sesie din spre miazăzi,
începând de la Criş către apus, spre doi peri; de aci cotind către miazăzi
spre un măr şi apoi către răsărit, venind iarăşi la Criş.
Iar după aceea partea întreagă a magistrului Avram din moşia
numită Feyerem, care fusese dată sus-ziselor doamne de acel magistru
Avram, drept pătrime cuvenită lor, şi care este deosebită şi despărţită de un
râuleţ la vărsarea ‹lui› în Criş.
Apoi în pământul numit Aşezarea lui Mortun (Mortunusylese), un loc
în partea de miazăzi, pe care îl despart şi deosebesc din spre apus două
drumuri şi un păr.
După aceea din moşiile aflătoare lângă râul Mureş, numite Căpruţa
(Kaproncha), <s-a> despărţit moşia numită Monoroştia de Mijloc
(Kuzepseumonyra) <căci> se află acolo şaisprezece moşii şi a fost dată
în întregime drept pătrime cuvenită fiicelor; pe aceasta o înconjoară din
spre miazăzi un râuleţ care e socotit şi ca semn de hotar.
Apoi din minele din Kuzund [Chisindia, jud. Arad n.n.], din băile
de aur, unde sunt patru guri de mine de aur [s.n.], a şaisprezecea parte, cei vine lui în parte din bucata aceluiaşi magistru Avram, în parte din bucata
fiilor lui Toma. Iar după aceea jumătatea aceea din cele opt moşii numite
Kuzund, din moşia numită Mortunuskuzyndy [s.n.], despărţită în aşa fel,
că purcezând de la un arin cu două vârfuri, numit în vorbirea obişnuită
aninul, în spre răsărit către un arbore numit în vorbirea obişnuită carpen
până la un munte <şi> de aici prin valea unui pârâu spre miazănoapte,
până la pământul numit Aşezarea lui Mortun, au fost şi au rămas date şi
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lăsate sus-ziselor doamne drept pătrime cuvenită lor ca fiice în chipul arătat
mai sus.
Iar foloasele şi toate folosinţele, anume pământurile lucrate şi
nelucrate, păduri, livezi, heleştee, dumbrăvi şi alte folosinţe ale tuturor susziselor părţi de moşie ce fuseseră date drept pătrime cuvenită fiicelor le-au
rânduit totuşi şi le rânduiesc şi acum pentru a le folosi împreună, potrivit cu
măsura dreptului fiecăruia precum se arată în sus-zisa scrisoare a judelui
curţii regeşti.
Iar acel Nicolae a socotit <etc.> lipsite de tărie <etc.> toate actele
regelui sau reginei sau ale oricăror juzi şi mai ales ale judelui curţii regelui
date pentru acele doamne cu privire la sus-zisa pătrime cuvenită fiicelor.
Dat în miercurea dinaintea duminicii Letare, în anul întrupării
Domnului o mie trei sute cincizeci, pe când fiinţau <etc.> chibzuiţii bărbaţi
Filip prepozitul, Benedict lectorul, Ladislau cantorul, Grigore custodele.
Documentul privind spălarea aurului în râul Kuzund10 a fost emis la
5 mai 1363 la Arad:
Ludouicus, Dei gratia Rex Hungariae, fidelibus suis Ambrich, et
Abrahae, filiis Thomae de Felgerla, salutem et gratiam. Dicit nobis
Georgius, filius Ioannis, frater Syke, ciuis de Pankota, quod quaedam
montana auri lauatorii, in riuulo Kuszund existens, quae prius condam
Karoli fuisset, ipsius esset, et omni iure ad euem pertineret, quam primitus
idem Syke, frater suus, absque omni molestia et perturbatione possedisset
sed nunc eundem ipsa montana priuare volens; super quo fidelitati Vestrae
firmis damus in praeceptis, quatenus dictam montanam eidem Georgio omni
eo iure, quo ad ipsum pertinere dinoscitur, possidere admittatis; saluis
iuribus nostris, quae exinde dinoscimur habere, more consuet. Aliud pro
nostra gratia non facturi.
Datum in Orod feria sexta proxima ante dies rogationis. Anno Dom
M. CCC. LXIII. L. S.
Traducerea documentului cu menţiunea documentară privind
spălarea aurului în râul Kuzund:
Ludovic, din mila lui Dumnezeu, regele Ungariei credincioşilor săi
Ambrich şi Avram, fiii lui Toma din Gerla de Sus, sănătate şi milostivire.
Ne spune Gheorghe, fiul lui Ioan <şi> frate al lui Syke orăşean din
Pâncota, că un loc unde se spală aurul, aflător pe pârâul Kuszund
(Chisindia, jud. Arad), care înainte a fost al răposatului Carol, este al său şi
10

Fejer Georgius, op. cit., vol. IX/3, Buda, 1834, p. 352-353; Documenta Romaniae
Historica C. Transilvania, vol. 12 (1361-1365), Bucureşti, 1985, p. 153.
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ţine de el cu toate drepturile cu care l-a stăpânit înainte acel Syke, fratele
său, fără nicio tulburare şi supărare, dar acum vor să ia de la el acel loc.
Drept aceea, poruncim cu tărie credinţei voastre să îngăduiţi pomenitului
Gheorghe să stăpânească acel loc cu toate drepturile cu care se ştie că ţine
de el, fără vătămarea drepturilor noastre, ce ştim că le avem acolo, potrivit
obiceiului. Altfel să nu faceţi, pentru <a avea> milostivirea noastră.
Dat în Arad, în vinerea dinaintea zilelor de Rugăciune, în anul
Domnului o mie trei sute şaizeci şi trei.
Documentele prezentate (din anii 1350, 1363) se referă la domeniul
Kuzund (Chisindia), proprietate a familiei Abrahámffy şi pot fi considerate
menţiuni documentare cu atributul de confirmare a existenţei aurului în
terenurile domeniului Kuzund.
După secolul al X-lea, pământurile (teritoriile) dintre Mureş şi Criş,
ţinutul Zărand ajunge în stăpânirea vremelnică a învingătorilor unguri.
Stăpânirea acestor ţinuturi de către unguri era instabilă militar, politic şi
administrativ datorită problemelor interne ale acestui stat abia format,
cerbiciei românilor din teritoriile ocupate şi numărului mic de “cuceritori”
stabiliţi în locurile (teritoriile) ocupate.
Cancelariile maghiare încep să întărească noii clase stăpânitoare, de
pe teritoriile vechilor formaţiuni administrative româneşti, întinse
proprietăţi, autohtonii începând să-şi piardă din drepturile străvechi
moştenite. Cu toată vitregia vremurilor ce vor urma, populaţia băştinaşă şi-a
continuat existenţa pe vechile vetre în cătunele şi obştile înconjurate de
vechile ţarini (terenuri) moştenite din strămoşi.
În acest context se poate încadra apariţia şi atestarea aşezării
Chisindia în prima jumătate a secolului al XIV-lea. Micile cătune şi crânguri
au apărut pe versanţii văilor Ciolt, Hurez şi Prund şi în poienile dealurilor cu
mult înaintea secolului al XIV-lea, dar referirile se vor face din această
perioadă, deoarece acum apar în documentele scrise ale administraţiei
maghiare şi în înscrisurile scaunelor de judecată.
Ca administraţie străină a locurilor pe care le ocupa, administraţia
maghiară era conştientă de necesitatea legalizării ocupării teritoriilor, prin
constituirea (formularea) unor acte de proprietate, în timp ce vechea
administraţie românească autohtonă, stăpână din vremuri imemoriale pe
acele teritorii, a considerat existenţa şi trăirea, suficiente pentru legalitatea
ocupării teritoriilor respective. În îngustele lunci ale celor trei văi care
brăzdau domeniul Kuzund şi în poienile dealurilor care însoţeau văile, s-au
închegat primele forme de comunitate, constituite pe criterii de rudenie şi
ocupaţii asemănătoare. Locuitorii acestor crânguri se ocupau cu creşterea
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animalelor, pomăritul, lucrul pământului pe suprafeţe reduse (în jurul
gospodăriei), vânatul, prelucrarea lemnului pentru folosul propriu şi
schimbul cu alte produse în zonele de câmpie şi nu în ultimul rând căutarea
aurului în nisipul apelor şi în mine. Cele mai multe crânguri, din zona
Chisindiei, despre care se cunosc informaţii certe şi-au avut existenţa în
zona văii Cioltului, care poate fi considerată vatra seminţiei umane a
viitorului sat Chisindia, sâmburele din care s-a dezvoltat comunitatea
Chisindia.
Primele referiri la aşezarea Chisindia (Kuzund) şi cătunele ei sunt
cuprinse în documentele din anii 1271, 1349, 1350, 1363 şi fac trimiteri sub
o formă sau alta la zona văii Ciolt, la exploatarea aurului şi la familia
Abrahámffy, care pot fi considerate cele trei coordonate ale începutului
cunoaşterii existenţei satului.
Familia Abrahámffy cu origini în zona comitatului Békés în Ungaria,
a ocupat domeniul Kuzund şi l-a stăpânit aproximativ 400 de ani, până când
membrii familiei dispar din documentele administraţiei maghiare, în jurul
anilor 1750. La venirea lor în zona Koson, oamenii locului se ocupau şi cu
scoaterea aurului din nisipul văilor şi din mine, existenţa aurului fiind,
probabil, motivul principal care i-a determinat pe cei din familia
Abrahámffy să folosească toate mijloacele pentru a stăpâni domeniul şi a-l
păstra aproximativ 400 de ani.
Aurul existent în măruntaiele pământului şi în nisipul Văii Găurani
(Ciolt) i-a determinat pe localnici să-şi numească zona unde îşi duceau
existenţa cu un nume legat de aur şi anume Koson.
Numele Koson simboliza multe pentru ei, era numele unui rege dac şi
era numele monedei de aur koson, monedă care se obţinea dintr-un metal
care se găsea în pământul pe care ei îşi duceau existenţa. Este greu a face
afirmaţia când anume, în timp, localnicii şi-au numit Koson zona
crângurilor, dar este sigur că au făcut-o înainte de venirea ungurilor, cu
scopul de a lăsa urmaşilor un nume nobil, siguri că acest nume va străbate
timpurile ce vor urma.
Căutarea aurului în zona Chisindiei este pomenită şi înainte de
venirea ungurilor în zonă, istoricul Márki Sándor legând-o de vremea
administraţiei romane. Aceeaşi cauză, aurul, care i-a motivat pe unguri să
ocupe zona Zărandului şi, implicit, domeniul Kuzund, i-a determinat şi pe
romani să ocupe Dacia. Zona Munţilor Apuseni şi în special Ţara
Zărandului, locuri unde condiţiile de viaţă au fost grele, au fost locuite
dintotdeauna datorită bogăţiilor pământului, de pe sol şi din adâncuri.
Romanii au cucerit ţinuturile dacilor, ţintind bogăţiile lor: aur, argint, grâne,
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animale şi chiar vieţi omeneşti (prizonieri). Din informaţiile rămase, se
presupune că romanii au luat din Dacia 165,5 tone de aur11 şi sute de mii
de robi. După ocuparea Daciei de către armatele romane împăratul Traian sa întors în toamna anului 106 la Roma ducând cu el o imensă pradă de
război. Istoriograful I. Lydus evaluaeză prada de război luată în drugi şi
monede de aur la 5 milioane de livre de aur, adică peste 5 miliarde de franci,
iar prada în argint, la 1 miliard de franci, în afară de turmele de vite şi o
enormă cantitate de pahare şi vase de aur şi argint, mai presus de orice
preţ12. Criton, doctorul împăratului Traian, care l-a însoţit în război,
menţionează în scrierile sale şi numărul de peste 500 de mii de oameni,
bărbaţi solizi şi războinici, ca prizonieri de război. Pe lângă această pradă
ridicată de armatele romane pentru stat, trebuie luate în calcul şi jafurile fără
număr comise de centurioni şi soldaţi, care toţi au devenit oameni cu stare,
în timp ce poporul dac a fost spoliat de averile sale13.
Conform afirmaţiilor lui N. Densuşanu, prada de război ridicată de
romani din Dacia s-a ridicat la cel puţin 10 miliarde de franci aur14.
Prin cucerirea Daciei, romanii pun stăpânire pe teritoriul Munţilor
Apuseni unde aurul se găsea în filoane sau vine aurifere sub forma de
minereuri sau uneori pepite (aur pur). Conform statisticilor, cele mai grele
pepite (bulgări de aur) cunoscute, s-au descoperit în India Vestică, în
greutate 1350 kg. de aur, apoi cea din Australia de 87 kg. În Ardeal (zona
Bradului), la mina de la Musariu-Ruda a fost găsită o pepită de 67 kg,
iar altele mai mici (3-9 kg) la minele de la Roşia Montană, Bucium şi
Stănija15. Principala bogăţie a zonei Chisindia a fost exploatată parţial, cât
procedeele tehnice de extracţie ale vremii le-au permis, atât de romani cât şi
de unguri.
Consemnările despre această bogăţie şi îndeletnicire din vremea
romanilor sunt rare, dar pomenite, totuşi, în scrierile unor istorici printre
care şi Márki Sándor, care menţionează: la Zimbru, Chisindia şi Vosdogi
există bănuiala unor urme de minerit romane16.
Ion Rusu Abrudeanu, Aurul românesc. Istoria lui din vechime până azi, Bucureşti, 1933,
p. 92.
12
Ibidem.
13
Ibidem.
14
apud Ion Rusu Abrudeanu, op. cit., p. 92.
15
Ion Rusu Abrudeanu, op. cit., p. 8.
16
Márki Sándor, op. cit., vol. 2, Arad, 1895, p. 25 şi 420; Alexandru Mihalca, Avram
Crăciun, Gheorghe Chiper, Aspecte din istoria agrară a judeţului Arad, partea I-a, Arad,
1995, p. 16; Aradul permanenţă în istoria patriei, Arad, p .95.
11

673

Deşi nu sunt cunoscute consemnări privind valoarea şi cantitatea
aurului extras din domeniul Kuzund de-a lungul vremilor, facem în cele ce
urmează o cronologie a anilor când se pomeneşte despre căutarea aurului la
Chisindia:
1350, an în care se fac consemnări la capitlul din Oradea privind
procesele de cedare a unor teritorii: ... şi minele Kuzund...unde sunt patru
guri de mine de aur.
1363, un act al regelui Ludovic al Ungariei pomeneşte despre un loc
unde se spăla aurul aflător pe părăul Kuszund.
1405, regele Sigismund al Ungariei (1387-1437), pentru a încuraja
producţia aurului, a dat lui Ion Maroth din judeţul Arad mai multe terenuri
miniere17 (Chisindia, Zimbru, Covăsânţ, Vosdogi) în exploatare pentru a
scoate aur, argint, aramă şi plumb.
1532, în harta lui Honterus este menţionat centrul minier de la
Chisindia18 ca loc de exploatare a aurului.
1780, la marginea aşezării Chisindia sunt descoperite urme de
morminte vechi, în care morţii erau aşezaţi în poziţie şezândă (chircită),
împrejmuiţi cu pietre (bolovani) aşezate în forma circulară (rotundă). Nu
departe de aceste morminte au existat urmele unei mine foarte vechi,
susţinută în interior cu propte de lemn de stejar, unde se presupune că au
fost îngropaţi şi minerii care au lucrat în mină19. Parecz Istvan, îşi pune
întrebarea (pe care ne-o punem şi noi), dacă aceste urme de mină nu sunt
din vremea romanilor şi consideră că acest detaliu merită cercetat.
1935, o localnică din Valea Găuranilor, păscând vitele în zona
locurilor numite La băi, a găsit nişte guri de mină, din care se porneau
tuneluri în pământ, sprijinite de traverse de lemn20, în care a intrat cu alţi
copii. Este locul unde familia Abrahámffy a avut cele patru guri de mină de
aur.
Toponimia locurilor mai păstrează încă, după 660 de ani, numele
terenurilor de exploatare a aurului: Balce, La băi, Părăul Băilor şi Drumul
Băilor.
Concluzionând, extragerea aurului în zona Chisindiei, consemnată în
diferite lucrări a început în perioada romană, prin spălarea şi sortarea
nisipurilor aurifere şi a continuat în perioada administraţiei maghiare,
începând cu familia nobiliară Abrahámffy, prin extragerea aurului din
17

Ion Rusu Abrudeanu, op. cit., p. 221.
Studii privind istoria Aradului, Bucureşti, 1980, p. 89.
19
Parecz Isvan, Arad-megye és Arad-varos, Ismertetese, Arad, 1871, p. 9.
20
Informatoare Barbatei Floare (a lu ’Bambu din Valea Găuranilor, Chisindia).
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minele existente.
Stăpânirea domeniului Kuzund de către familia Abrahámffy de-a
lungul celor 400 de ani nu i-a determinat pe membrii familiei Abrahámffy şi
administraţiile maghiare care s-au perindat să schimbe numele găsit al
aşezării -Koson- ci doar să-l adapteze (maghiarizeze), dându-i o formă
grafică mai apropiată de pronunţia limbii maghiare Kuzun, Kosond şi,
ulterior, trecerea în alte forme: Kösönd, Köszönd, Kuzund şi Keszend.
Se ajunge astfel de la dacicul Koson, vechi de sute de ani, la
ungurescul Kuzund, prin câteva transformări simple, impuse de pronunţia
maghiară şi necesitatea consemnărilor în documentele scrise ale vremii. De
la Koson se ajunge la Kösön şi apoi la Kösönd, Kuzun şi Kuszund, nume
care vor dăinui ca variante modificate în vorbirea populară şi în
administraţie. Astfel, se păstrează timp de aproximativ 600 de ani, între anii
1300–1890 diverse forme pentru numele Chisindiei, printre cele mai
cunoscute putând fi enumerate: Kösönd, Köszönd, Kuzund, Keszend,
Kewzend, Keoszend, Kuszund, Kiszingyia şi Kisindia.
Varietatea de exprimare şi de scriere a numelui satului a creat
probleme chiar şi administraţiei maghiare, care în anul 1890, prin Ministerul
Administraţiei şi Internelor a dat hotărârea prin care singurul nume oficial al
localităţii Chisindia de astăzi era Keszend21 şi care se va menţine până la
Unirea din anul 1918.
Revenind la originea numelui Chisindia, fazele de transformare a
numelui Koson în Chisindia, după părerea noastră, ar fi următoarele: Koson,
Kuzun, Kösönd, Köszönd, Kuzund, Keszend, Kiszingya, Kisindia şi
Chisindia.
Desigur, schimbarea numelui satului de-a lungul timpului va crea
comentarii pro şi contra, aspecte pe care descoperirile istorice viitoare şi
cercetările lingvistice le vor confirma sau infirma. Deocamdată, a fost
aşezată de noi o propunere de origine a numelui localităţii pe un loc gol şi
orice altă idee privind problema originii sale este acceptată şi binevenită,
ştiindu-se faptul că din contrarii se naşte adevărul.
În sat, mai circulă o încercare de explicare a originii numelui
Kisindia (Kis-India), care apare, uneori, în documente după anul 1700,
având două variante de explicare.
Prima porneşte de la numele ţării India, o ţară bogată în aur unde a
fost descoperit cel mai mare bulgăre de aur din lume, 1350 kg. Probabil,
localnicii, din dorinţa de a le fi cunoscută aşezarea, au supranumit-o Mica
21

Márki Sándor, op. cit., p. 235-236.
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Indie care, prin maghiarizare, ajunge la forma de Kis-India (kis=mic, în
limba maghiară).
A doua încercare de explicare a numelui are ca sursă harta
topografică a satului Chisindia care, dacă este privită într-un anumit fel
(invers decât poziţia ei pe hartă) are asemănări mari cu harta statului India,
asemănare dublată de aceeaşi bogăţie a aurului, bineînţeles la alt nivel
cantitativ de exploatare şi faimă.
Localitatea Chisindia a fost, este şi va rămâne singura localitate din
România al cărei nume are la origine aurul şi numele regelui dac Koson.
Originea numelui Chisindia, aşa cum spuneam anterior, va naşte
discuţii contradictorii la nivelul populaţiei satului şi al specialiştilor în
istorie şi toponimie. Orice altă idee, susţinută de argumentele arhivelor,
rezultatul cercetărilor arheologice sau toponimice este binevenită şi
acceptată în folosul dezlegării originii numelui Chisindia.
Până atunci, chisindanii se pot mândri că aşezarea lor poartă un
nume dacic regal, unic pe teritoriul României.
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Medalioane
Márki Sándor
Iankó Andrei,
Președintele Asociației Kölcsey
Márki Sandor s-a născut la 23.03.1853 in Chitighaz ( Kétegyháza ),
localitatea unde in timpul nașterii istoricului Márki, mai mult de jumătate
din locuitori erau români. Tatăl lui era intendent la moșia Almássy.
Studiile le-a început in Sarkad, un oraș mic din apropiere, iar liceul la
Oradea la Gimnaziul Premontrei,.In aceasta perioada a publicat scurte studii
istorice. De ex. despre revoluționarul Martinovici Ignác, in ziarul arădean
Vasárnapi Újság ( Gazeta de duminica). Studiile universitare le-a urmat la
Universitatea din Budapesta, la istorie-geografie. Si acolo a fost foarte activ,
nu numai publică studii istorice in diferite reviste, dar a și organizat
evenimente cultural-artistice, După obținerea diplomei, in anul 1877, a fost
numit profesor de istorie la Gimnaziul Regal din Arad. Putem sa spunem ca
a fost un noroc numirea lui in orașul nostru, pentru ca a lăsat urme adânci in
viața culturala a urbei noastre. In 1886 a fost numit profesor de istorie la
Budapesta, iar în 1888 profesor universitar la Cluj. După Primul Război
mondial s-a mutat cu universitatea din Szeged.
La Arad, activitatea lui de baza a fost de profesor. Când a fost mutat
de la Arad, în discursul de adio, a spus că este mulțumit, pentru că știe că a
contribuit la formarea a 10000de copii din Arad. Imediat după sosire a
preluat si postul de administrator a Bibliotecii Orczy-Vasarhelyi, de la
biblioteca liceului, iar in anul 1881 a fost ales secretarul Asociației Kölcsey,
unde a desfășurat o activitate rodnica, încât la plecare a fost ales președinte
onorific al asociației. Nu numai că a condus activitatea asociației, dar a ținut
si 9 prezentări științifice, studii istorice, ca de ex. despre Cetatea din Ceala,
sau despre inelul avar de lângă Santana. In 1886, când a plecat din Arad,
Dömötör László. președintele de atunci al asociației a spus: ,,Este o mare
pierderea plecarea lui Márki S., care prin entuziasmul, conștiinciozitatea și
profunzimea lui a pus amprenta pe toate lucrurile de care s-a ocupat”.
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In cei 9 ani, cat a petrecut la Arad, a scris 30 de studii istorice,
primul fiind Monografia Cetății Dezna, în care prezintă, nu numai din punct
de vedere geografic și istoric obiectivul studiului, dar analizează și din
punct de vedere economico-social, și influenta cetății in istoria zonei in care
se află.
Știm că Márki s-a născut la Kitighaz,și a cunoscut limba romană,
astfel nici nu este surprinzător că a doua sa lucrare mai importantă este:
,,Scriitori români din Bihor”, în care prezintă nu numai scriitori, dar și alte
personalități al culturii romane din Bihor. A scris aceasta lucrare la
solicitarea profesorului Emil Picot, academician francez, și in timpul
redactării a colaborat cu mulți romani, dar a si tradus câteva poezii,
publicate in studiu. De ex. a colaborat foarte bine cu Iosif Vulcan, despre
poeziile căruia scrie critic, dar pe care-l apreciază ca foarte bun redactor și
organizator al vieții culturale.
O altă lucrare valoroasa scrisa la Arad este ,,Gheorghe Doja si
revoluția sa”. Nu numai titlul lucrării este inovator dar și conținutul lui.
Până atunci istoriografia maghiara îl considerat pe Doja, un locotenent
țăran, un condotier maghiar, un devastator, care a știut sa lupte și să moară
frumos.
Márki, a făcut un studiu foarte aprofundat, bine documentat. A
studiat lucrările tuturor istoricilor care au scris despre Doja, contemporani
cu el, începând cu Taurinus, Tubero, Istvanfy, Szeremi, Betinus, a luat la
rând toate localitățile unde Doja a umblat, a studiat arhivele de stat, dar și
cele particulare de acolo, a căutat și studiat documentele referitoare la Doja
și in arhive din orașe din străinătate.
După doi ani de studii în 1882 a prezentat aceasta lucrare la proiectul
lansat de Academia Maghiară, cu o concluzie care nu a convenit
oficialităților de atunci. El a susținut, a demonstrat că Doja nu a fost un
răzvrătit, un infractor, ci un revoluționar care a luptat pentru îmbunătățirea
situației iobagilor, deci merită un loc in istorie.
Era evident că era lucrarea cea mai profundă, cea mai bine scrisă din
cele prezentate la concurs, dar juriul influențat de sus, nu a putut să dea
locul întâi lui Márki. S-a iscat chiar un scandal mediatic pe aceasta temă,
mulți erau pro dar și contra. Márki intr-un interviu a declarat ca el s-a
apucat de această tema pentru că a cunoscut situația iobagilor din Kitighaz,
deci știe pentru ce a luptat Doja.
Un profesor de istorie arădean Jancsó Benedek, (care a fost colegul
lui la Asociația Kölcsey, a scris printre altele și o istorie a literaturii
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mondiale), a considerat opera lui Márki, o lucrare istorică excepțională, și a
formulat inovația lui astfel: ,,Márki a demarat concepția democratica a
istoriografiei maghiare, scăpând-o de prejudecățile aristocratice, de la care
așteptăm reconsiderarea rolului țărănimii in istorie”.
Pentru a exemplifica dimensiunile lucrării pot să amintesc, că are
peste 1000 de pagini in doua volume, sute de ilustrații, si 1920 de notații,
note de subsol. De pilda nu numai că descrie ultima bătălie de la Timișoara,
în care a fost învinsă oastea lui Doja, dar prezintă foarte amănunțit și istoria
cetății Timișoarei, alăturând 4 ilustrații a cetății din sec. XVI-lea, pe care
nici unde în altă parte nu le-am văzut. Tot in aceasta carte publica si un
fragment, din cel mai vechi cântec popular maghiar consemnat cu note
muzicale.
Următoarea lucrare istorică a lui Márki a fost: ,,Viața reginei Maria
de Anjou” în care el, folosind aceasta tema descrie de la început istoria
familiilor de Anjou și Luxemburg, dar și condițiile sociale, economice și
culturale ale Europei Centrale.
Dar cea mai valoroasa operă a lui Márki Sandor scrisă la Arad este ,,
Monografia comitatului și orașului liber regesc Arad” in care este descrisă
istoria social-economico-culturală a zonei noastre din cele mai vechi
timpuri. Analizează dezvoltarea agriculturii, a industriei, a mișcărilor
sociale, dar și viața culturală, literară, științifica din regiunea noastră. Ar
mai fi foarte multe de spus despre aceasta opera monumentală care și azi
este indispensabilă pentru istoricii care se ocupă cu istoria județului nostru,
dar nu o fac pentru că această lucrare este cunoscută de mulți, se poate găsi
pe internet, chiar și pe pagina CCJA.
Bibliografia Márki cuprinde aproape 100 de titluri, printre care si un
roman, dar are și foarte multe discursuri remarcabile consemnate, si multe
manuale școlare. A scris și o Istorie Universală pentru copii, Monografia
Rákóczi, în trei volume vaste și un studiu de istorie pragmatica: Viața lui
Horváth Mihály, colaboratorul, prietenul lui Kossuth, care sunt considerate
chiar mai valoroase ca cele scrise la Arad.
In concluzie putem afirma ca Márki Sándor nu numai că s-a născut
în zona noastră, dar s-a format ca istoric progresist la Arad, aici a scris
primele și cele mai importante opere ale sale, care au dat un impuls
dezvoltării istoriografiei moderne maghiare. Concepția lui a formulat el
însuși astfel: ,,In natură, in filosofie, artă, religie, in societate si peste tot se
poate observa logica și continuitatea evenimentelor și faptelor”.
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Ion Fluieraş şi martirajul lui la Gherla
Gheorghe Mihuţ,
Ineu, judeţul Arad
Ion Fluieraş s-a născut în Chereluş, la 2 noiembrie 1882, în judeţul
Arad, însuşindu-şi profesia de rotar. Între 1902-1918 trăieşte la Budapesta,
aderând la mişcarea social-democrată şi înscriindu-se la secţia româna a
P.S.D din Ungaria. Prin participarea sa la Marea Adunare de la Alba-Iula în
calitate de membru al Consiliului Naţional Român, este ales să facă parte
din Consiliul Dirigent al Transilvaniei. La adunarea Internaţionalei
Socialiste de la Moscova, are o atitudine naţionalistă, ceea ce irită
conducerea sovietică, trebuind sa părasească U.R.S.S ( la 24 .11.1920 ) şi
refuză în continuare colaborarea cu comuniştii. Scoate ziarele „Adevărul” şi
„Tribuna socialistă”, fiind ales în Parlamentul României ca deputat din
partea Partidului Naţional Ţărănesc în legislatura din 1928 şi 1931, fiind în
acelaşi timp şi preşedinte al Confederaţiei Generale a Muncii, Autodidact. În
1929 îi apare lucrarea „Discurs” la Bucureşti. În 1943 face o apropiere de
putere şi îşi atrage excluderea de putere din P.S.D. suferind o condamnare
cu închisoarea timp de trei luni în 1945, rămânând în închisoare la finalul
condamnării.
Odată cu venirea la putere a comuniştilor, P.S.D. s-a scindat (Lothar
Rădăceanu, Ştefan Voitec şi alţii trec de partea comuniştilor, dar Fluieraş
rămâne credincios lui Titel Petrescu). Când acesta din urmă face o dezicere
de propriul trecut în scopul eliberării tuturor social-democraţilor din
închisori, lucru ce s-a şi întâmplat, Fluieraş rămâne în opoziţie şi nu
semnează dezicerea, rămânând în închisoare.
În aceste împrejurări, în primăvara anului 1952 Dumitru Bordeianu
îl întâlneşte pe secretarul P.S.D al lui Titel Petrescu la Gherla, în timp ce
făcea munca de curăţenie prin curtea închisorii. În capela dezafectată a
închisorii îl întâlneşte pe Ion Fluieraş, care se ruga în faţa unei icoane cu
mâinile încleştate, în genunchi. Acesta îl invită pe deţinutul Bordeianu să ia
loc, spunându-i că el e socialistul Fluieraş. Bordeianu rămâne nedumerit,
deoarece nu întelegea cum un om cu concepţie atee se putea ruga,
Bordeianu fiind după reeducările de la Piteşti. După micile scimburi de
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cuvinte şi situaţii, urmează o mărturisire fundamentală a marelui bărbat
Fluieraş: „această rătăcire a fost în tinereţe, că totul n-a fost decât
minciună”, iar acum se roagă lui Dumnezeu să-l ierte. La observaţia
deţinutului căci curtea are mulţi turnători şi aceste rugăciuni i-ar putea face
rău, Fluieraşn răspude : „de acum nu mă mai tem”. Bătrânul de şaptezeci de
ani ajunsese la credinţă, era pregătit să părăsească lumea aceasta cu
deşertăciunea ei şi goana după vânt, conform spuselor Eclesiastului 2:17.
Întrunirile la capela dezafectată a închisorii au continuat, Fluieraş fiind
scutit de munca în fabrică, datorita bolii şi bătrâneţii.
Dumitru Bordeianu îi cere lui Juberian să-l trimită şi pe el la munca
din fabrică. Îşi aminteşte ultima întâlnire cu Fluieraş, în care acesta simţind
în el pe tânărul reeducat îl atenţionează: „Fătul meu, toate sunt minciuni.
Vezi să nu-L pierzi pe Dumnezeu, că ai pierdut totul…”. La câteva
săptămâni după integrarea lui în fabrică în funcţia de trasator la atelierul de
tâmplărie, D. Bordeianu primeşte un mesaj cutremurător: criminalii Reck şi
Juberian l-au ucis pe Fluieraş. Bordeianu este convins că uciderea
socialistului Fluieraş a fost comandată de la Bucureşti, autorul moral fiind
comandantul închisorii, Goiciu Petru, prin mâna celor doi.
Juberian a fost torţionar în echipa lui Ţurcanu, la Piteşti şi apoi la
Gherla (20.12.1951-iule 1952). A fost condamnat la moarte ( 20.11.1954) şi
executat (17.12.1954) pentru că: „prin metode huliganice, bătăi, torturi şi
alte mijloace de exterminare, a omorât şi a cauzat infirmităţi şi vătămări
grave şi foarte grave ale integrităţii corporale la mai mulţi deţinuţi, cu
scopul de a compromite regimul nostru democrat-popular”. Reck Ştefan a
fost folosit de echipa lui Ţurcanu pentru a continua reeducarea la Gherla.
Aici, într-o celulă, ajutat de Henteş şi Juberian, l-a ucis pe Fluieraş la
sfârşitul lui iulie 1953, după ce l-au bătut cu săculeţi de nisip în cap,
scoţându-l din celula cu pricina şi târându-l de picioare, l-au coborât pe
treptele închisorii zdrobindu-i capul, asemenea unui sac plin de bucate.
Interesant e faptul că crima a avut loc după plecarea lui Ţurcanu şi a
echipei sale de torţionari de la Gherla ( Pop Tanu, Mărtinuş, Livinski,
Prisăcaru, Caba etc.). Lucrul acesta poate fi pus prin implicarea directa a lui
Goiciu Petru, colonel de securitate „criminal monstruos, lipsit de inteligenţă
şi incapabil să-şi închipuie că altul poate gândi diferit decât el”. Cu
siguranţă că crima a fost ordonată de Drăghici şi Gheorghiu-Dej, foşti colegi
de lăcătuşărie, acum şef al statului, respectiv ministru de interne.
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Revenind la martirajul lui Fluieraş , este de remarcat cum acesta
trece de la necredinţă la credinţa ce nu mai are frică de moarte, căci aceasta
era trecerea în lumea fără suferinţă şi durere, după ce a experimentat
batjocura, bătaia şi chinurile. Atitudinea lui stârneşte admiraţie în inima lui
Bordeianu, tânăr situat pe poziţii politice de dreapta, trecut prin iadul
reeducării de la Piteşti.
Mărturia lui Timofei Mândru clarifică petele albe rămase
necunoscute din ultimul an al existenţei fruntaşului social-democrat. Acesta
precizează că în iunie 1952, Fluieraş a fost plasat în secţia Izolare, într-o
celulă de la etajul doi a celularului A, din care este scos în octombrie 1952
la munca de curăţire a WC-urilor din curtea fabricii. În martie 1953 este dus
la Ministerul Afacerilor Interne şi readus înapoi la Gherla în iunie 1953.
Atunci i s-a pecetluit soarta: într-o noapte din 20 iunie 1953 este dat în
primirea unei echipe de trei deţinuţi reeducaţi (Juberian, Reck şi Henteş)
care l-au bătut toată noaptea. Tinerii legionari reeeducaţi „şi-au făcut
datoria”. Este transportat la inirmeria de la etajul trei al închisorii şi îngrijit
acolo de plantonul Coroian. Ion Fluieraş gemea într-una, pe întregul corp
avea contuzii, răni şi vânătăi, era în stare de inconştienţă. A agonizat timp de
o lună, iar în ultima decadă a lunii iulie 1953 a murit noaptea.
Socialistul-democrat în caracter, care nu-şi defaimă activitatea sa
politică în schimbul eliberării, se convertise la creştinism şi moare ca martir
la Gherla, mărturisind aparteneţa sa la biserica creştină.
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Învățătorul Ioan Dobre (1907-1996).
Repere biografice
Felicia Aneta Oarcea,
Complexul Muzeal Arad
De-a lungul vremii, cercetători și
cadre didactice, unii martori oculari ai
evenimentelor, au consemnat episoade
din istoria învățământului arădean. Alții
și-au asumat rolul de cronicari ai unei
istorii subiective. Grație preocupărilor
lor, dar și a bogatului material arhivistic,
putem reconstrui trecutul și evoluția
instituției școlare, regăsind, totodată,
dascăli care prin pregătirea lor au susținut
școala, tradițiile și cultura românească,
indiferent de regimurile politice.
Exponent al generaţiei de
învăţători formaţi în climatul istoric şi
cultural al primelor decenii ale secolului al XX-lea, Ioan Dobre a dovedit
caracterul, tăria şi demnitatea moştenite în familie, cultivate şi dezvoltate în
anii de şcoală1.
S-a născut la 6 ianuarie 1907, în comuna Gângiova, județul Dolj, în
familia lui Ioan Antonie Nicolae Dobre, de profesie agricultor, și al Iranei,
casnică, ambii de 30 de ani.
Primii ani de școală i-a petrecut în localitatea natală. Din dorința
familiei ca fiul lor să devină un om instruit l-au îndrumat spre Școala
Normală din Craiova. Aici, a obținut Diploma de calificațiune, nr. 21/1926,
document care certifica debutul său la catedră.
După Marea Unire, cum Ardealul ducea lipsă de dascăli, a fost trimis
să-şi îndeplinească nobila misiune, alături de alţi foşti colegi de breaslă, în
judeţul Arad.

Fragmentele se regăsesc și în: Felicia Aneta Oarcea, Școala și societatea în comitatul
Arad (1867-1918), Ed. Gutenberg, Arad, 2012.
1
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Scurtă activitate didactică în localitatea Câmpuri din județul
Hunedoara (1 septembrie 1926-1 septembrie 1928), unde a fost numit prin
Ordinul Ministerului Instrucțiunii, nr. 93399/1 septembrie 1926, a fost
întreruptă între 15 august 1928-15 august 1929 pentru a prestat serviciul
miliar la Regimentul I Dolj, fiind eliberat cu gradul de sergent TTR. 2
Pașii săi în cariera didactică s-au îndreptat spre meleagurile arădene.
Chiar dacă prin Ordinul nr. 115757/7 septembrie 1929 a fost desemnat ca
învățător titular provizoriu în localitatea Bonțești, totuși, la scută vreme, a
fost detașat la Slatina de Criș (1 septembrie 1929-31 august 1930), prin
Ordinul nr. 134211/ 4 octombrie 1929. În aceeași așezare, Ioan Dobre a fost
tranferat ca titular provizoriu, prin Ordinul 7048/1 septembrie 1930.
Ministerul Instrucțiunii Publice Cultelor și Artelor. Direcția Învățământului
Primar, în urma examenului de definitivat susținut, în decembrie 1932, la
Școala Normală de Băieți din Arad și în conformitate cu dispozițiile art. 118
din Legea învățământului primar și Decizia ministerială nr. 162.287/1932,
prin Înaltul Decret Regal nr. 974/1933, lui Ioan Dobre i s-a acordat titlul de
învățător definitiv în învățământ din 1 ianuarie 1933. Implicarea în viața
școlară și comunitară până în 31 august 1937, când a fost tranferat ca titular
definitiv în comuna Rănușa și unde a condus destinele instituției, a fost
subliniată de superiorii săi3.
Legăturile dintre dascălii din zona Moneasa-Rănușa-Dezna-Slatina
de Criș, precum și cele cu Gherghe Bărbuceanu, care i-a devenit naș, l-au
apropiat și mai mult de comuna Moneasa. Aici, avea s-o întâlnească pe
Etelca Brad, născută la Rănușa, în 9 martie 1911, de profesie casnică. Ei șiau unit destinele în ziua 11 ianuarie 1934, la Primăria comunei Rănușa, în
prezența martorilor Ioan Palade, agricultor din Dezna, și Aurel Toader,
agricultor din Mineasa. Oficiile au fost săvârșite de primarul Iacob Terentie.
Etelca, fiica pădurarului din Rănușa, avea să-i dăruiască pe unicul fiu,
Lazăr, născut la Slatina de Criș, în 25 septembrie același an4.
De-a lungul carierei didactice, ca orice dascăl, a beneficiat de
numeroase inspecții, prin care a fost apreciat procesul instructiv-educativ
desfășurat, dar și implicarea în viața economico-socială, politică și culturală
a comunei.
În urma inspecției efectuate, în 8 februarie 1938, de inspectorul
școlar I. Cioată și subinspectorul școlar D. Radu au fost apreciate eforturile
Serviciul Județean Arad al Arhivelor Naționale (S.J.A.A.N.), Fond Inspectoratul Școlar
Județean Arad, (F.I.S.J.Arad), Dosare personale, dos. 21D/1, f. 3, 7-8, 18.
3
Ibidem, f. 36, 72-74, 76-77, 80, 83, 86, 93, 95, 98.
4
Ibidem, f. 3, 7-8, 18, 50, 62-63.
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dascălului prin cuvintele: „...singur învățător fiind atât la Slatina unde a
funcționat până la 1 septembrie 1937, cât și la școala din Rănușa, pe care o
conduce de la începutul acestui an școlastic, a predat și la clasele ce aparțin
ciclului al doilea de învățământ; a atins în medie o frecvență de 89% și a dat
85% promovați; a predat lucrul manual potrivit programei analitice și a
făcut practică agricolă în grădina școalei; ține în rânduială fișele pedagogice
și caută a fi la curent cu tot ce e nou pe teren didactic; în cadrul cercului
cultural a dezvoltat frumoasă activitate, numărul conferințelor întrecând cu
mult pe cel specificat de lege; în sat, singur învățător fiind a trebuit să
vorbească poporului cu prilejul tuturor sărbătorilor naționale și să
organizeze șezători culturale al căror număr de asemenea întrece pe cel
legal; a avut cooperativă școlară la Slatina și e pe care să înființeze și aici;
tot la Slatina a ținut și cursuri de adulți; are cor unison; a luat măsuri pentru
înființarea unei case culturale în localitate și înzestrarea ei cu o bibliotecă
populară,...”5.
Prin adresa nr. 671/1938, Revizoratul Școlar Arad i-a făcut cunoscut
conținutul Ordinului Ministerului, nr. 214.404/1938, prin care i s-a acordat
gradația II, începând cu data de 1 aprilie 19386.
Din rândurile Procesului verbal, încheiat în 18 noiembrie 1939, de
către subinspectorul școlar Petre Ugliș reieșea că orele la clase au fost
suplinite de preotul paroh Romul Ioja, deoarece învățătorul Ioan Dobre a
fost concentrat7.
Subinspectorul școlar Dumitru Radu a subliniat, în procesele verbale
încheiate în 28 martie 1941 și respectiv 7 aprilie același an, că edificiul
școlar ce constituia proprietatea Statului, avea o sală de clasă și locuință
pentru învățător, materialul didactic era incomplet, iar curtea și grădina erau
îngrădite și curate. La cantina școlară serveau masa zilnic 14 elevi săraci,
care primeau ¼ lapte și pâine. Statistica populației școlare indica faptul că în
clasele I-IV au fost înscriși 16 băieți și 24 fete; la clasele V-VI: 7 băieți și 8
fete. Dintre aceștia au fost prezenți la clasele I-IV: 15 băieți și 24 fete; iar la
clasele V-VI: 7 băieți și 4 fete. Același nota în Procesul verbal din 7 aprilie
1941 că în grădina școlii se muncea cu elevii la cultivarea zarzavaturilor și
creșterea pomilor. „Ținuta învățătorului atât în școală cât și în afară de
școală, este din toate punctele de vedere cum nu se poate mai bună și este
iubit de întreg satul”8.
5

Ibidem, f. 117.
Ibidem, f. 87.
7
Ibidem, f. 37.
8
Ibidem, f. 34, 38, 120, 124.
6
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În 28 august 1941, subinspectorul școlar Petre Ugliș a consemnat că
Registrele matricole și catalogul au fost completate, recensământul școlar a
fost efectuat la timp, arhiva și biblioteca au fost păstrate în dulapul școlii,
mobilierul nou era bine îngrijit, bugetul școlii era aprobat, iar combustibilul
a fost depozitat în curtea unității de învățământ9.
La inspecțiile efectuate între 1942-1947 a obținut următoarele
calificative10:
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Data
Școala
Inspectorul
Calificativul
15.10.1942
Rănușa
Subinsp. șc. I. Crucin
Bine
12.04.1943
Subinsp. șc. D. Radu
Foarte bine
8.05.1943
Subinsp. șc. V. Lugojan
Necalicat
10.05.1943
Subinsp. șc. D. Radu
Foarte bine
13.07.1943
Subinsp. șc. D. Iuga
Foarte bine
13.09.1943
Subinsp. șc. V. Lugojan
Foarte bine
16.09.1943
Subinsp. șc. D. Radu
Foarte bine
17.01.1944
Subinsp. șc. D. Radu
Foarte bine
15.07.1944
Moneasa
Subinsp. șc. D. Radu
Bine
An școlar 1944-1945. Rănușa. Ministerul Instrucțiunii, Ordinul nr.
52233/1945. Medie calificativ: Foarte bine.
6.10.1944
Rănușa
Subinsp. șc. D. Radu
Necalificat
5.12.1944
Rănușa
Subinsp. șc. D. Radu
Foarte bine
22.09.1945
Subinsp. șc. D. Radu
Necalificat
19.11.1945
Inspector Dincă
Necalificat
4.02.1946
Subinsp. șc. D. Radu
Foarte bine
13.04.1946
Subinsp. șc. Diaconescu
Necalificat
An școlar 1945-1946. Rănușa. Media anuală: Foarte bine.
16.06.1947
Subinsp. șc. Balaban I.
Foarte bine

Subinspectorul școlar Vasile Crucin consemna, în 30 aprilie 1942, că
învățătorul titular definitiv, Ioan Dobre se ocupa de pregătirea a 32 de copii
din cei 42 înscriși, „Sala de învățământ este curată. Elevii se prezintă curat
și într-o ținută îngrijită. Se află la ora de citire la clasa a II-a. Dl învățător
predă bucata de cetire „Vrăbiile și Rândunelele”, bucata fiind o lecție
narativă s-a tratat ca atare. Lecția fiind predată pe un ton viu a fost foarte
bine înțeleasă de elevi... Dl învățător activează la mărirea bibliotecii
elevilor, conduce cantina școlară și a organizat și un cor pe o voce cu elevii
școalei”11.
În perioada 1926-1946, acesta s-a bucurat de următoarele beneficii
salariale12:
9

Ibidem, f. 33, 123.
Ibidem, f. 5.
11
Ibidem, f. 32.
12
Ibidem, f. 55-56.
10
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Autoritatea:
Școala
Primară
de Stat
Câmpuri,
Hunedoara

Ordinul de
numire,
tranfer,
detașare
93399/1926

Gradul și
gradația

Timpul lucrat
De la
Până la

Titular
provizoriu

1.09.1926

31.08.1928

Salariul
Bază
Bugetat
Lei
De
bază.

Între 15 august 1928-15 august 1929 a efectuat stagiul militar.
115757/1928
Titular
1.09.1929
De
provizoriu
bază
234212/1929
1.09.1929 31.12.1929
600
1.01.1939 31.08.1930
3.400
7048/1930
1.09.1930 31.12.1931
3.400
1.01.1932 31.12.1932
2.900
1.01.1933 31.09.1934
2.550
138512/1933 Definitiv 1.10.1934 31.08.1937
3.050
Rănușa
117638/1937
1.09.1937 31.11.1937
3.050
1.12.1937 31.05.1938
3.500
214404/1937
Grad II
1.06.1938 31.07.1940
3.700
1.08.1940 31.12.1940
5.100
1.01.1941 30.09.1941
5.850
1.10.1941 9.10.1941
7.400
Regimentul I Dorobanți. P.S. Craiova. Sergent T.R. Mobilizare. Plătit de unitate.
10.10.1941-26.11.1941
Rănușa
Grad II
27.11.1941 23.01.1942
7.400
Regimentul I Dorobanți. P.S. Craiova. Sergent T.R. Mobilizare. Plătit de unitate.
24.01.1942-9.02.1942
Rănușa
10.02.1942 31.03.1943
7.400
246572/1942
Grad III
1.04.1943
15.10.1943
8.450
Regimentul I Dorobanți. P.S. Craiova. Sergent T.R. Mobilizare. Plătit de unitate.
16.10.1943-26.10.1943
Rănușa
26.11.1943 30.11.1944
8.450
1.12.1944
31.03.1946 12. 600
Bonțești,
Arad
Slatina de
Criș

Rețineri
pentru
pensie
10%

10%

10%

Ministerul Culturii Naționale și Cultelor, prin Ordinul nr.
246.752/1943, i-a aprobat gradația a III-a de vechime începând cu data de 1
aprilie 194313.
Subinspectorul școlar de îndrumare și control, Virgil Lugojan a
apreciat în mod deosebit, în 8 mai 1943, strădania dascălului de a asigura
continuitatea școlii duminicale, proiect început de fostul paroh Romul Ioja,
pentru care enoriașii comunei îi erau recunoscători, iar „subsemnatul îi aduc
mulțumirile mele personale”. Mai mult, acesta a cules folclor din zonă.
„Doina” cu text original, auzit de la pădurarul satului Maxim Brad, a fost
prelucrată și adaptată elevilor de școală14.
13
14

Ibidem, f. 88.
Ibidem, f. 128.
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În 14 septembrie 1943, a fost șfințită școala din Rănușa. Alături de
comunitate a fost prezent și subinspectorul școlar Virgil Lugojan, care a
adus cuvinte de laudă învățătorului Ioan Dobre, un bun gospodar, implicat
în viața economică și culturală a sătenilor15.
Constatările și recomandările notate de subinspectorul școlar
Demetriu Radu, în 23 septembrie 1945, au făcut referire la următoarele: dl
învățător a efectuat înscrierea elevilor la școală conform art. 114 din lege; a
achiziționat materialele necesare pentru curățenie; mobilierul și materialul
didactic e suficient și bine îngrijit; arhiva e păstrată în perfectă ordine, iar
corespondența oficială a fost prelucrată la zi; biblioteca școlară era păstrată
în dulapuri speciale; școala a fost asigurată cu material necesar; gestiunea pe
anul financiar 1944/1945 a fost încheiată și înaintată Comitetului Școlar
Județean; i s-a recomandat printre altele începerea cursurilor de alfabetizare
cu adulții16.
Subinspectorul școlar I. Diaconescu a remarcat, în 13 aprilie 1946,
că învățătorul a muncit împreună cu elevii la amenajarea grădinii școlii; se
ocupa și de alfabetizarea adulților; a organizat colecte bănești prin care a
reușit să adune 37.800 lei, suma pe care a depus-o la Inspectoratul Școlar
Județean Arad. De asemenea, a organizat numeroase serbări școlare17.
În urma inspecțiilor, acesta a obținut gradul didactic II cu media
8,31, certificat prin Decretul nr. 168.450/194618. Inspectoratul Școlar al
Județului Arad a înștiințat pe învățătorul Ioan Dobre că prin Ordinul
Ministerului Educației Naționale, Decizia nr. 168.450/1946, publicată în
Monitorul Oficial din 27 mai 1946, i s-a acordat gradul II, din data de 1
septembrie 194519.
Meritorie a fost și descrierea oferită de subinspectorul școlar I.
Diaconescu, în 9 septembrie 1946, care nota că dl Ioan Dobre „este
recunoscut în sat și în jur ca un gospodar desăvârșit prin felul cum a știut săși înjghebeze și gospodăria personală, fiind un exemplu viu în fața
sătenilor”20.

15

Ibidem, f. 131, 133.
Ibidem, f. 139.
17
Ibidem, f. 141.
18
Ibidem, f. 19.
19
Ibidem, f. 89.
20
Ibidem, f. 50.
16
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La 1 aprilie 1948, i a primit clasa a 20-a de salarizare, categoria XI
de salarizare, în baza Deciziei nr. 297404/1947 a Ministerului
Învățământului Public21.
Subinspectorul școlar N. Șerban a subliniat, în 26 mai 1948,
necesitatea imperioasă a unor lucrări de reparții la edificiul școlar. În calitate
de director, învățătorul Ioan Dobre a manifestat mult devotament pentru
desfășurarea în condiții optime a procesului instructiv-educativ. Pe lângă
aceasta s-a implicat în viața satului. A întocmit recensământul din anul
1948, a luat parte la campania de deparazitare, de însămânțări, a organizat
serbări școlare22.
Activitatea didactică a împletit-o armonios cu implicarea în
conducerea localității. În calitate de director al școlii, a făcut parte din
Consiliul Comunal. De pildă, alături de primarul Iacob Terentie, consilierii
Romul Ioja, Ioța Ioja, Ioan Ioja și Maria Ioja, reprezentantă a Societății
Principele Mircea, au stabilit, în ședința din 18 mai 1941, prioritățile pe anul
1941/1942. Printre acestea figura și repararea școlii și a porțiunilor de la
intrare; repararea drumului de la școală până la gară; locuitorii au fost
sfătuiți să frecventeze biserica, iar copiii și școala; mamele să nu recurgă la
avorturi și să respecte regulile de igienă și curățenie23.
Acesta a participat în 15 martie 1958 la ședința de constituire a
Sfatului Popular Moneasa. Cu acel prilej au fost desemnați și membrii
comisiilor permanente. Ioan Dobre a făcut parte din Comisia Permanentă
Învățământ, Cultură-Sănătate și Prev. Sociale, alături de Ștefan Miclea și
Mihai Groza24.
Pe vremea când era învățător la Slatina de Criș, acesta s-a implicat în
acțiunea de fondare a Societății de Vânat înmulțire și protecția vânatului
„Mistrețul”. Dinamicul învățător și director al școlii din Moneasa,
Gheorghe Bărbuceanu a avut inițiativa de a fonda o societate de vânătoare la
Moneasa și satele din jur, Rănușa, Buhani, Slatina de Criș și Neagra, în 17
ianuarie 1932. Președinte al acesteia a fost Gherghe Bărbuceanu,
vicepreședinte, Gavrilă Groza, agricultor din Moneasa; secretar: Ioan Dobre,

21

Ibidem, f. 92.
Ibidem, f. 48.
23
S.J.A.A.N., F. Prefectura Județului Arad, Actele administrative 1940-1948, dos.
162/1941, f. 9.
24
Arhiva Primăriei Moneasa, Şedinţele Comitetului Executiv al Sfatului Popular 21. 01.
1958-29.10. 1958, f. 8-9; Idem, Sesiunea ordinară de constituire a Sfatului Popular
Moneasa, 21.01.1958-23.12.1958, f. 69-70.
22
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învățător domiciliat în Slatina de Criș; membrii: Romul Drincu25, domiciliat
în Neagra; Ioan Pop, agricultor domiciliat în Slatina de Criș; Gligor Bortiș,
agricultor domiciliat în Moneasa; Terentie Dronca, Neagra; Ioan Popp,
Slatina de Criș; membrii de onoare: Matei Morari, grefier la Tribunalul
Arad; Florian Ștefănică, primpretor, domiciliat în Sebiș; cenzori: I. Barna
(Slatina de Criș) și Petru Ioja (Rănușa); jurist-consult: dr. Petrică Petrila,
avocat, Sebiș; casier: Vasile Brad.
În 18 decembrie 1933, după îndelungi tergiversări, Tribunalul Arad a
respins solicitarea de a obține statutul de persoană juridică argumentând că
Ministerul Agriculturii a răspuns în două rânduri nefavorabil, dar și pe
motivul că nu întrunește numărul membrilor de minim 20 și nu deține un
domeniu de vânătoare, chiar dacă exista un certificat în acest sens eliberat
de notariatul din Dezna26.
Strânsele legături dintre dascăli au doborât barierele politice. Chiar
dacă Gherghe Bărbuceanu a fost condamnat și dus la muncă silnică la
Canalul Dunăre-Marea Neagră, iar după eliberare s-a stabilit la Calafat,
totuși, în anul 1982, cu prilejul osirii la Moneasa l-a vizitat27. Au depănat
amintiri despre vremuri trecute.
S-a stins din viață în localitatea Rănușa, în 2 ianuarie 199628.
Acuitatea, probitatea morală şi o scară a valorilor clădită pe fondul
unei personalităţi puternice i-au asigurat un loc aparte în rândul dascălilor
din vremea sa. Mai mult, ele au trecut barierele timpului, fiindcă purtarea și
chipul lui Ioan Dobre au pus amprenta asupra tinerelor generații.

Felicia Aneta Oarcea, „Dascălul Romul Drincu (1909-1958). Repere biografice”, în
coord. Doru Sinaci, Emil Arbonie, Administrație românească arădeană. Studii și
comunicări din Banat-Crișana, vol. IX, Vasile Goldiș University Press, Arad, 2014, p. 672678.
26
S.J.A.A.N., F. Tribunalul Județului Arad, Secția III, dos. 28/1933, f. 1-5, 19-42.
27
Felicia Aneta Oarcea, „Învățătorul Gheorghe Bărbuceanu (1905–1993). Repere
biografice”, în Analele Aradului, Arad, I, 2015, nr. 1, „Vasile Goldiş” University Press,
2015, p.649-660.
28
Aducem multumiri pentru informație d-nei Irina Turnea.
25
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Oamenii plângeau de bucurie văzându-l pe Vlaicu că zboară
Un interviu inedit cu Ion Vlaicu, fratele lui Aurel Vlaicu

Vasile Bogdan
Scriitor, Timișoara
La 19 noiembrie 1982 se împlinea veacul de la naşterea lui Aurel
Vlaicu, un pionier al aviaţiei româneşti şi mondiale. Dorind să omagieze
evenimentul aşa cum se cuvine, Studioul de Radio Timişoara mi-a
încredinţat misiunea de a realiza un serial documentar pe această temă, în
care să evoc personalitatea „Măistoraşului lui Dumnezeu”, cum avea să-l
numească prozatorul Victor Ioan Popa într-un roman celebru. Conştiincios,
mi-am făcut temele aşa cum se cuvine, citind o impresionantă bibliografie,
străbătând ţara în căutarea oamenilor care au trăit evenimente unice în
existenţa lor, avuseseră şansa de a privi pentru prima oară un om sfidând
înălţimile, în zboruri demonstrative devenite adevărate sărbători populare.
Printr-o fericită întâmplare însă, la Casa de Cultură din Orăştie
aveam să găsesc, rătăcită, o bandă de magnetofon care avea să mă
emoţioneze peste măsură. Se aflau pe ea mărturisirile celui care i-a fost cel
mai apropiat colaborator, cel mai apropiat sfetnic şi prieten, propriul său
frate, Ion Vlaicu. Pe fiica acestuia, Aurelia, o înregistrasem în casa natală
din Binţinţi, localitate care acum poartă numele cetăţeanului său de onoare,
Aurel Vlaicu, dar de amintirile părintelui ei nu ştiam, nici dumneaei nu îşi
amintea să mai existe. Şi iată, minune, vocea spartă a omului care, peste
vreme, cu căldură şi neştearsă emoţie, evoca întâmplări din copilăria
comună a celor doi, primele experienţe de zbor, frământările şi aventurile
stârnite de construcţia primului planor. Dincolo de teribilismele puştilor, se
afla ideea nobilă de a cuceri cerul, era nevoia de infinit, nevoia de înălţare,
iar acest lucru este încrustat în fiecare vorbă a omului care în acel an, 1965,
la 15 aprilie, urma să sărbătorească 80 de ani de viaţă.
Nu ştiu nici astăzi cine a fost cel care a realizat interviul. Probabil că
acesta a fost înregistrat, rudimentar, poate pentru a fi difuzat la staţia de
radioficare a aşezării, ori pentru fonoteca instituţiei de cultură. Pe bandă se
află, întâi interviul să-i spunem oficial, fonotecat rudimentar cu „stopul”
aparatului, urmat de o discuţie neoficială, în care amintirile nu mai au
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cursivitatea celor dinainte, dar adaugă câteva note biografice suplimentare,
cunoscute de fapt din literatura de specialitate. În cursul discuţiilor, o
doamnă, probabil soţia lui Ion Vlaicu, pentru că înregistrarea s-a realizat în
casa acestuia, pomeneşte un nume, Rodeanu, sau Rudeanu. Să fi fost acesta
iniţiatorul dialogului? Nu ştiu, iar din investigaţiile făcute atunci, nimeni nu
îşi mai aducea aminte.
Rămâne însă amintirea începuturilor pasiunii de a zbura, aventura
frumoasă a unor tineri care îşi făcuseră încă din copilărie un ţel de a se
ridica în văzduh. Începutul unei poveşti pe cât de pilduitoare, pe atât de
tragice. Începutul unui destin înscris în nemurire.
În continuare reproducem dialogul cu Ion Vlaicu, fratele lui Aurel
Vlaicu. Precizez că numele unor localităţi şi oameni le-am copiat aidoma
cum au fost rostite de Ion Vlaicu.
Tovarăşe Vlaicu, vă mulţumim pentru bucuria cu care ne-ati
primit şi vă rugăm, în numele Comitetului raional pentru cultură şi artă din
Orăştie, să ne spuneţi câteva cuvinte, amintiri despre familia dumneavoastră,
despre familia Vlaicu.
Despre familia noastră, cât ştiu eu, despre moşi, îi ţin minte,
şi despre mama şi despre tata. Ştiu că au fost părinţi săraci de tot, a lui tata
meu părinţii. Tata meu când a plecat în armată nu a ştiut nici să-şi scrie
numele lui, şi acolo o stat, s-a angajat în armată şi o stat zece ani de zile, l-or
făcut ca plutonier. Vedeţi că a învăţat în timpul acesta şi româneşte, şi
nemţeşte, şi ungureşte, trei limbi a învăţat. Şi să scrie şi să citească perfect.
Pe urmă, dacă o venit acasă din armată, o luat o fată iar săracă, mama mea
iar a fost o fată săracă, adusă din alt sat, din Hăndeni, adusă cu mama ei, cu
bună mea. Le-a adus aicea unul Ion Borza, iar o fost om mai gazdă. Şi pe
urmă, după ce o venit tata din armată, o luat pe mama, fata lui buna asta,
săracă, a luat-o. Şi aşa apoi s-au căsătorit şi am fost opt fraţi de toţi. Cel mai
mare a fost fratele meu Aurel, după el am fost eu, după aia a fost Ioana, şi
aşa mai departe, am fost patru feciori şi patru fete. Iar pe fratele meu, după
ce a crescut mare, l-a dat tata la şcoală la Orăştie, acolo a învăţat la liceu. A
învăţat bine dar era cam nervos el acolo. A învăţat şase clase la liceul
maghiar, şi acolo o bătut pe un copil de jidan. Şi aşa profesorii i-or spus la
tata: „Copilul acesta să-l trimiţi la altu liceu, că e cam nervos”. Şi atunci l-a
luat şi l-a dus la Sibiu, la liceul nemţesc. Acolo o stat doi ani de zile de o
învăţat şi nemţeşte. Pe urmă s-o dus la Budapesta s-a înscris la Budapesta la
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Politehnică. Acolo iar o stat un an de zile. Pe urmă s-o dus la armată, l-or
chemat la armată, a făcut armata la Marină, la Pola, la Fiume, pe acolo.
După ce a gătat armata, o venit îndărăt iar la Budapesta, şi acolo i-au zis
profesorii şi mai ales prietenii că ar fi mai bine să treacă în Germania că sunt
oameni mai învăţaţi, profesorii…
S-o dus în Germania şi o stat patru ani acolo, anul care l-o făcut la
Budapesta nu s-o ştiut, trebuia să ieie din nou, iar. Aşa o stat patru ani la
München, acolo. Acolo o învăţat şi o ieşit inginer. După ce o ieşit ca
inginer, s-o înscris la o fabrică de automobile, la Ottarblitz. Acolo când s-o
dus, el le-a arătat un plan de avion, pe hârtie le-o arătat planul, că ei să-l lase
că el poate să facă avionul. Neamţul de acolo, mai bătrân, inginer, o zis: „Nu
se poate să faci avion că acela cum crezi tu că un motor stă în aer, că ăla e
greu, că e de fier, acela nu poate să steie în aer”. Că ei se ocupau numai cu
baloane, cu zeppelinuri, nemţii… „Apăi să mă lăsaţi să fac, zice, că o să
vedeţi”. „Nu se poate, zice, numai strângi materialul, nu se poate să faci”.
Na, s-o apucat de lucru, a avut o cursă de automobile prin Germania, şi-a
zis, săracul, să-l lase să facă şi el o maşină. „Avem 800 gata, zice, şapte
avem anume construite pentru întreceri, nu mai merge şi dumneatale”. El so tot rugat de directorul de la fabrică… De la o vreme i-or dat o maşină,
două, şi cu şoferul în primire. „Na, acum dacă crezi că nu-i ceva bine, mai
schimbă-i dumneata ce crezi că nu-i bine”. I-or dat-o în seamă, el i-o dat
magnetul jos, i-o luat ceva de la carburator, o schimbat, o făcut altfel, după
planul lui, l-o pus la maşină şi or plecat şi toate maşinile din Germania le-o
bătut. Şi pe ale lor celelalte şase le-o întrecut, şi a venit acasă. O luat ce o
făcut el, a pus iar la loc cele făcute de fabrică. Na, toţi directorii, inginerii:
„Ce ai făcut Vlaicu, ce ai făcut?!” „Nu vă spun, numai dacă mă lăsaţi să fac
avionul”. „A, maşina a mers, dar avionul nu merge”. Nu l-or lăsat. Dar i-au
dat plată de trei ori mai bună, că întâi l-or plătit mai slab, să vadă ce ştie.
Apoi i-au dat plată mai bună, de trei ori mai mare. dar el tot nu o vrut să
steie, a venit acasă, dacă nu l-or lăsat să facă avionul.
A venit casă, zice: „Am venit să facem avionul”. Tata era necăjit, că
el nu stă acolo, la o fabrică, ca să capete bani, era necăjit. „Lasă tată, zice, că
fac eu un avion şi te scăp eu de datorii”, că eram datori la bancă, toată
averea era întabulată la bancă, la „Ardeleana”. Na, ne-am apucat să facem.
Care sunt amintirile dumneavoastră mai scumpe din timpul
copilăriei fratelui dumneavoastră, marele inventator inginer Aurel Vlaicu?
693

Când eram copii mici noi făceam tot felul de măşinării, se
strângeau toţi copiii de pe uliţa noastră, şi fetele. Făceam maşină de treierat,
aşa, micuţă, altul îi băga paie prin ea, altul le trăgea şi cântam, ca copiii,
jucam, toate comediile le făceam. După aia am vrut să facem maşina de
zburat. Făceam zmeu, de acesta micuţ, ce fac şi acum copiii, le trăgeam cu o
şfară… Dar noi cum să facem nişte aripi să zburăm cu ele? Ne-am suit întro salcie, ne-am făcut nişte aripi din şindrilă, de prăştilă, cum zicem noi, el o
sărit mai bine şi nu o căzut, dar eu am căzut şi mi-am stricat o haină. Pe
urmă am văzut că cu aripile nu putem să zburăm, trebuie să facem o maşină
să meargă singură. Ne-am dus prin… şi am câştigat lemne, laţuri, am avut
aicea toate, tot corpul de la avion l-am avut, numai că ne trebuiau nişte
cloambe aşa de alun, îndoite la capătul aripilor să le facem. Ne-am dus,
aicea nu aveam pădure, am trecut dincolo de Mureş, la Homorod, şi am tăiat
nişte cloambe de alun. Când să le tăiem un gornic după noi, să vadă de ce
stricăm pădurea. Am luat-o fuga, am trecut prin Mureş, că ştiam înota, am
trecut cu lemnele. Şi am venit acasă şi am făcut noi avionul. Tot scheletul
era gata. Acum ne trebuia pânză de aripi, nu aveam pânză, asta era mai greu,
nu aveam bani să cumpărăm pânză. Nu avem să cumpărăm sârme ca să
încordăm aripile. Zice fratele meu: „Lasă, dară noi inginerii facem banii. Eu
ştiu să facem bani. Facem nişte bani şi cumpărăm”. S-o apucat el… Pe masa
asta aveam tot felul de scule aicea, şi o lampă de încălzit, cu spirt. O pus el
nişte mestecături de ţinc cu plumb într-o lingură de cositor şi a pus-o la foc
să se încălzească, şi am făcut un ban. Dar cum o făcut banu? Întâi ne trebuia
formă. Am făcut forma după un ban dă-l bun, erau nişte bani mari, de 5
coroane, din argint. Am pus pe o faţă de la un ban de acela lipiţeală, şi pe
dungă, să facem o formă goală. Şi aveam într-o sticlă care producea
electrică, într-alta sticlă era pus banul acela şi o tavă de aramă aşa, în faţă
lui, şi de aici, din sticla asta cu electrică produceam şi se mânca de pe placa
aia de aramă se lipea pe banul acela şi în trei zile se făcea o placă de vreo 2
milimetri de groasă. Pe urmă împărţea banul cu astalaltă parte şi punea pe
dincoace ceara. Iar o placă faină, iar vreo trei zile, pe urmă puse amândouă
părţile ceară, se făcea numai dunga aia, şi s-o făcut şi cu el trei zile, aşa că în
nouă zile s-o făcut forma singură. Pe urmă o desfăcut-o şi a făcut un tolcer
micuţ şi turna materialul acela acolo şi era banul gata. Era făcut din
compoziţie, şi suna, şi să tragă şi la greutate, să nu ne prindă. A făcut vreo
trei bani de ăia, şi m-a mânat pe mine cu unul aicea, la o crâşmă aici, în sat,
la un neamţ care avea aici o crâşmă, să cumpăr ceva. M-am dus şi am
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cumpărat nişte beutură ceva, şi mi-a dat bani înapoi, că 5 coroane erau bani
mulţi, cam ca 500 de lei acum, mi-a dat bani de-i buni înapoi. „Treabă bună
să facem bani!”, zic. Iar acum mă duc cu unul la Orăştie să cumpăr sârmă.
M-am dus acolo, la Volcu, acolo iar am cumpărat sârmă, iar cu un ban de
acela, când m-am dus la casă acolo casieriţa, era masa aia de marmură, tot o
trântit banu, tot l-o trântit suna bine, s-a uitat la el, iar îl trântea. Na, e bun,
zice, am luat sârma, ne-o dat restul bani buni înapoi. Am luat ălalalt ban, mam dus am cumpărat de la Volkay nişte pânză pentru aripi. Am cumpărat şi
pânza, şi iar am cumpărat de toţi banii, că ne-o dat şi de-i buni.
Bun, acum făcurăm avionu, gata pânza, cu sârme încordat. Ne-am
dus în grădină să-l probăm. Am luat pe sora mea, pe Valeria, de vreo patru
ani era, şi am pus-o în avion, şi eu trăgeam de funie cu frate meu. Şi s-a
ridicat la vreo trei metri de la pământ. Tata vine: „Ce faceţi, vreţi să-mi
omorâţi fata, de ce nu-i daţi pace la fată?” Ei, dar acum ne trebuie bani să
luăm şi motor. Ne-am apucat şi am făcut vreo 80 de bani de ăia să
cumpărăm motorul. „Măi, frate, îi zic, prea sclipesc banii ăştia, e prea
bătător la ochi, trebui să mai frecăm cu ceva, să-i mai zgâriem”. Ne-am dus
în magazin, aveam aici un magazin, am pisat nişte cărbuni şi i-am tot frecat
cu cărbuni, s-or făcut mai vechi. Ne uitam, acum seamănă, acum nu mai
sclipeşte aşa tare. Am făcut noi acolo, tot am şurluit la ei, ne-am băgat şi am
pus riglu la uşă să nu vie nimeni. Tata o vrut să vie în magazin după litra de
bucate, el vine şi tot suşe de cheie, uşa nu se descuie. După aia, ne-o văzut
el, că avea şi un nod pe uşă, se uita, „Măi, ce faceţi? Deschideţi uşa!”. Noi
dăm să deschidem dar cum eram cu banii ăia pe sârmă acolo în litra aia, el,
bătrânul, tocmai litra aia i-o trebuit, de bucate. El vine şi se uită pe acolo, el
a crezut că luăm un sac de grâu, puse mâna pe litră şi a ieşit afară. A văzut
banii acolo şi forma. „Apoi să mă băgaţi voi în temniţă acum bătrân, futu-vă
paştele şi Dumnezeul vostru!” S-a dus la grajd şi luă un bici de acolo ce
aveam, şi atâta ne-a bătut, o dată una, o dată două, o dată trei, mai cu seamă
pe frate-meu, că el e de vină, că el o făcut banii. A luat banii şi i-o pus aici
pe un fier şi cu securea tot i-o stricat, şi forma. Ne-o bătut rău. Dar am făcut
avionul.
Tovarăşe Vlaicu, în ce împrejurări a fost construit primul
aparat de zbor, planorul Aurel Vlaicu? Ce contribuţie personală aţi avut
dumneavoastră personal la executarea tehnică a aparatului?
Primul aparat, planorul, cum i-am zis noi atunci, o fost făcut
aici, acasă, în şură, cu sculele noastre, aveam aici o strungă, ne-am făcut tot
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noi amândoi, şi o bancă de geluit, sculele toate noi le făceam. Eu făceam
toate piesele, el îmi arăta: „Asta atât o faci de lungă şi o gelui”. Şi când o
fost gata apoi am pus-o pe o soră de-a mea mai întâi în avion. Ne-am dus cu
el la câmp, afară. Apoi am pus un copil mai greu, după aia unul mai greu,
am văzut că merge. Numai că trebuia să meargă mai iute avionul şi noi nu
puteam fugi tare, feciorii, că eram vreo şapte-opt ficiori care trăgeam de
funie. Şi aşa am pus trei cai la avion, am legat de o bâtă toţi caii, o bâtă
lungă, o funie am pus-o la mijloc, zice: „Tu pui funia aicea şi prinzi de ea,
că la caz că se sperie caii atunci slobozi de funie”. Am pus-o numai aşa,
înfăşurată după bâtă. Trei s-au suit călare, mergea foarte fain, dar când s-o
ridicat avionul tot mai sus vâjâia sârmele alea şi s-or speriat caii, or luat-o la
galop. Eu nu am putut să fug atâta după cai, am fugit cât am fugit şi am dat
drumul la funie, şi am ţinut de funie şi avionul a venit jos. Dar bâta asta care
a fost legată la cai, s-o dus la ei în picioare şi după aia caii s-or întors tot
peste cap cu piciorul. Aşa am păţit.
Vă rugăm să ne spuneţi cu ce greutăţi de seamă a trebuit să
lupte marele inventator inginer Aurel Vlaicu în timpul construirii aparatului
său de zbor la Arsenalul Militar din Bucureşti?
Acum dacă s-a dus la Bucureşti, a făcut contract cu statul
acolo, i-a dat dreptul să se lucre în Arsenal şi ce nu are să-şi comande de
unde crede el că… motorul şi piese ce mai trebuia. Acolo, când l-a făcut
avionul, mai tot era gata, tot lemnul, mai trebuie pe aripi nişte pânză, şi
pânză de aia nu se găsea decât în Franţa. Când a spus la director că să-i
comande pânza din Franţa, o zis: „Aici, la noi, nu avem pânză, de acolo nu
se poate aduce”. Şi el s-o supărat. După aia i-o adus pânza şi o pus-o pe aia.
Când o fost să cumpere motorul, iar o zis: „Aici nu avem fabrică de
motoare”. Atunci frate-miu o zis că el abzice de toate alea şi s-a dus la
Regele şi i-o spus că el nu mai stă să facă avionul că tot timpul îi pune
piedică directorul acesta. Şi apoi l-or dat afară pe director de la Arsenal, de
or pus pe altul mai bun. Şi apoi acela l-o mânat în Paris să-şi cumpere
motorul şi să facă târg cu el, şi apoi i-a trimis banii acolo. S-o dus, o
cumpărat motorul, o venit, l-o pus la avion. Dar n-o vrut nimeni să creadă că
zboară. Acum nici el nu ştia zbura, de făcut l-o făcut, vedeţi dumneavoastră
bine, dar nu ştia zbura. Zbura el câte 3-4 metri, sărea, şi iar se lăsa la
pământ, iar se ridica. Na, or apărut ofiţeri, toţi, zic: „Ştie zbura, mere
avionul, e bun dar el e cam fricos, e fricos să zboare”. Într-o zi s-au socotit
ei mai mulţi ofiţeri: „Măi, merem la Vlaicu şi îl luăm azi la câmp să merem
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să zburăm”. S-or dus la el şi l-or chemat: „Na, hai Vlaicule, că e vremea
faină, să zburăm”. L-or luat şi s-or băgat pe la vreo crâşmă, la un hotel, nu
ştiu, şi „I-am dat câte un şnaps, zice, câte o ţuică de prune”, ca să mai capete
curaj. Am băut toţi câte un pahar de ţuică, ne-am dus, zice, acolo, la
aerodrom, la Cotroceni, s-a suit pe avion, cum a dat, ce a făcut că, deodată,
s-a ridicat la vreo 50 de metri înălţime, apoi a văzut că tot mai sus se ridică,
pe la 100 de metri şi a zburat vreo 300-400 de metri lungime, şi s-o întors
napoi. Vezi că ştie multe numai că era cam fricos”.
Dumneavoastră personal aţi contribuit la execuţia acestui
aparat?
Eu nu am fost de rost acolo, numai că l-o montat mai mult.
L-or făcut acolo, la Arsenal, băieţii de pe acolo, era Ciulu Ion un băiat… Nu
era lucru mare, tot de lemn era făcut. Când l-or montat atunci m-am dus eu
de i-am ajutat şi pe urmă a mai făcut probe. Nu puteam să stau tot acolo, că
tata era bătrân, slab, şi aveam puţin pământ, nu avea cine să-l lucre şi tot eu
trebuia să lucru şi pământul.
Ce ne puteţi spune în legătură cu zborurile din Ardeal din
anii 1911-1912 ale lui Aurel Vlaicu şi ce influenţă au avut ele asupra
conştiinţei românilor din Ardeal?
Mai întâi şi mai întâi o zburat în Ardeal în 1911 la Blaj,
toamna a fost asta. Atunci a venit după mine acasă, nu am ştiut că vine, că el
vine la Blaj, şi a venit şi m-a luat şi pe mine, eu cu bicicleta şi el cu
motocicleta. A legat bicicleta de motocicletă şi ne-am dus până la Blaj.
Acolo a fost o serbare mare, o avut „Astra Română”. Apoi o zburat frumos
acolo, duminică. Atâta lume a fost acolo că nu vă puteţi închipui, zvârleau
cu pălăriile pe sus, alţii plângeau, alţii nu ştiau ce să facă de bucurie. Şi când
s-o dat jos două ore nu l-am mai putut scoate dintre oameni. Era tot pe
capetele oamenilor, îl ţineau aşe, şi pe păr. Fiecare se înghesuia să meargă să
pună mâna pe el, şi nu putea să se apropie. A zburat, apoi s-o dus, că era
toamna târziu, în vechiul Regat. Apoi în ’12 a fost plecat la Cernăuţi şi a
făcut un zbor, şi din Cernăuţi s-o dus drept la Viena, la Aspern. Acolo iar o
fost o concurenţă cu mai mulţi aviatori, a luat mai multe premii. După aia a
venit în ţara noastră. În ţara noastră a intrat mai întâi la Vârşeţ, acolo s-a dat
jos, a zburat duminica, o telegrafiat după mine, m-am dus şi eu de i-am
ajutat şi o zburat iar. Tot petrecere şi muzici şi toată lumea că vede că
zboară om, că n-o mai văzut să zboare. Astalaltă duminică, apăi, a venit la
Timişoara. Tot aşa, lumea multă. Altă duminică era la Arad, acia iar îi
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dădeam dinainte, din vreme: „Iacă, duminică venim la voi. Faceţi un hangar
de atâţia metri de lung şi de lat, aşa, provizoriu. Şi apoi eu vin ca să pot
pune avionul, ca să-l montez acolo, în hangar”. A zburat şi acolo, iar
frumos, toată lumea s-a mirat. Astalaltă duminică apăi o zburat la Lugoj, şi
de la Lugoj apoi o venit la Haţeg. Apoi de la Haţeg până la Orăştie. Noi
când meream dintr-un oraş într-altul despachetam şi apoi îl băgam într-o
ladă şi-l puneam pe tren. Numai de la Haţeg la Orăştie a venit pe sus. Era un
grof la Haţeg, Kendöfi îl chema, şi era un italian Peco, oameni mari, ăia neau făcut hangarul gratis, au dat ei scânduri. Peco acesta avea cheresteaua lui,
munţi întregi, ne-o dat brazi, scânduri acolo, scaune lungi se făceau, aşa,
bătute, era lucru mare. şi Peco acela şi cu Kendöfi zice către Aurel: „De câţi
cai e motorul tău?” De 50 de cai era avionul. Kendöfi acesta era un baron
mare, spune: „Eu am un motor de 80 de cai, eu te întrec până la Orăştie. Ne
luăm pe rămăşag”. „Nu ne luăm, zice, mergem, vedem care merge mai
iute”. Luni, după ce o zburat la Haţeg, şi am pus avionul în mişcare, luni
dimineaţa, or venit grofii ăştia amândoi cu maşinile lor. Eu m-am suit în
automobil cu Kendöfi, şi Peco o venit cu doamnele înapoi şi încă vreo trei
maşini. Şi am plecat. Am dat calea la avion şi o pornit avionul. Zice: „Eu
mă întorc de aici până ieşiţi voi, că de la Haţeg este aşa, un dâmb până sus.
Când vă văd că sunteţi acolo, apoi ne luăm tot drept şi vedem care merge
mai repede”. Când am fost acolo în dâmb, pe sus, până am ieşit noi cu
motorul de pe serpentinele alea de acolo, el s-o tot învârtit, totuşi ne-a
aşteptat. Când ne-a văzut, apoi a luat-o drept, şi s-a văzut că e câta mai
departe, nu îl mai vedem, nu îl mai vedem, nu îl mai vedem. Şi mergeam
noi cât puteam de tare, la câte un pod cum era atunci, săream peste pod, mă
ţineam bine să nu zbor de acolo, de pe motorul lui. Nu l-am mai văzut, ba
vedem că vine înapoi, ne prinde şi se întoarce iarăşi, şi iar o ia înainte, iar
nu-l mai vedem. Când suntem la Orăştie el o lăsat avionul acolo în dealul
mic jos şi a ieşit în drum în calea noastră. Şi veneam cu maşina, gândeai că
zburăm, ne-o făcut cu mâna că să stăm, că nu ştiam unde s-o dat el jos. Apoi
în astalaltă duminică iar l-am mutat şi a zburat la Alba Iulia, de la Alba Iulia
apoi la Sălişte, în toată duminica zbura într-alt oraş. Păi de la Sălişte ne-am
dus pe sus, pe la Marosvasarhely, şi am umblat mult, pe la Bistriţa… Un an
întreg în toată duminica am zburat tot într-alt oraş.
Ca încheiere, vă rog să ne spuneţi cum a preţuit regimul
nostru de democraţie populară geniul şi meritele marelui inventator inginer
Aurel Vlaicu?
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Sub regimul acesta am văzut că se ocupă mai de aproape şi
mai mulţi se ocupă despre fratele meu, şi despre familia noastră. Pe fratele
meu l-or pus la Academia Română ca post mortem, i-or dat titlu mai mare.
Şi după aia din casa noastră, unde locuim, au făcut un fel de muzeu, un
muzeu memorial, tot sub regimul acesta şi nu avem decât să-i mulţumim că
se interesează mai îndeaproape de noi, se vede că sunt şi oameni mai
necăjiţi, oameni care au suferit mai multe şi se vede că ăştia pun preţ mai
mult pe omul sărac, cum o fost mai demult, burghezi şi boieri de ăia mari,
cum o păţit şi fratele meu tot cu ei, cu boierii. Mi se pare că ăia i-or mâncat
şi zilele, boierii din Bucureşti, cum se aude. Şi aia şi cred că e aşe.
Vă mulţumim din inimă pentru bunătatea pe care aţi avut-o
să ne daţi aceste informaţii.
Vă mulţumesc şi eu şi să aveţi noroc şi sănătate.
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Contribuţia învăţătorului pecican Ioan Ardelean la formarea
elitei româneşti şi dezvoltarea conştiinţei naţionale
Maria Alexandra Pantea,
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
Născut în Pecica, în 1 decembrie 1828, fiu de ţărani, a urmat
cursurile şcolii din localitate. Într-o conscripţie şcolară pe anul 1849-1850
sunt menţionaţi elevii anului I şi II ai Preparandiei arădene. În clasa a II-a
erau 16 elevi printre care şi Ioan Ardelean din Pecica comitatul Arad. În
documente se arată că a mai umblat la „şcolile româneşti şi ungureşti” şi
avea „patru clase gramaticale în Karloviţ”1. A absolvit Preparandia arădeană
în 1851 şi vorbea bine maghiara, germana sârbă şi româna. Din 1851 a
funcţionat ca învăţător în Pecica. În anul şcolar 1853-1854 Ioan Ardelean
preda la clasa a II-a iar din totalul celor 580 de elevi „apţi de şcoală” au
frecventat-o numai 54, dintre care 4 erau fete. În acelaşi document
învăţătorul mai arată că dintre cei 54 care frecventau şcoala 4 erau sârbi. La
sfârşitul anului şcolar a fost organizat examenul şcolar iar Ioan Ardelean a
cerut elevilor noţiuni de religie, istorie bisericească, aritmetică, geografie,
istoria naturală, „citirea română şi sârbă, elevi au citit bucăţi din psaltire,
ceaslov şi abecedarul din Sibiu”2 dar şi din „citirea germană, maghiară şi
latină”3. Din cerinţele pentru examenul de la Pecica rezultă că la mijlocul
secolului al XIX-lea elevii acumulau cunoştinţe diverse care erau predate de
învăţător în cele 25 de ore pe săptămână.
La începutul activităţii sale învăţătorul era plătit cu 160 florini, la
care se mai adaugă şi produse ca grâu, orz, lemne, sare sau carne de vită. În
1854 învăţătorul raporta că „leafa o trage foarte slab nici când la timpul
său”4.
Într-un raport din 28 iunie 1858 se arată că are o vechime de 7 ani şi
era învăţător la clasa a II-a din localitate, având 50 de elevi. În conscripţia
învăţătorilor din 1873 se arată că „era bine apreciat pentru activitatea sa” 5 şi
1

A. N. S. J. Arad, Colectia Octavian Crisan, dos. 12, f. 3.
Vasile Popeangă, Şcoala românească din părţile Aradului 1821-1867, Arad, 1976, p.29.
3
Ibidem, p. 128.
4
A. N. S. J. Arad, Fond Protopopiatul Ortodox Român Arad, dos. 11, f. 5.
5
Virgil Bradin, Iosif Moldovan santinela învăţământului românesc din ţinutul Aradului,
Arad, Ed. Promun, 2009, p. 123.
2
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avea un venit anual de 400 florini şi bunuri în natură în valoare de 460
florini. În 1878 avea 31 de ani de vechime în învăţământ, un venit de 460
florini la care se mai adăugau produse în natură în valoare de 70 florini şi 8
„orgii” de lemne pentru încălzirea locuinţei sale şi a sălii de clasă. Datorită
activităţii desfăşurate a fost remarcat şi de cei din conducerea Episcopiei
arădene. În 1868 apare şi ca asesor consistorial, membru a Senatului Şcolar
participând la 4 şedinţe. În anii care au urmat a colaborat cu Episcopia, fiind
apreciat pentru activitatea sa. În 1898, cu ocazia pensionării episcopul Ioan
Meţianu îl numeşte pe învăţător „veteranul nostru”6.
Prin activitatea sa învăţătorul pecican s-a remarcat ca un susţinător al
modernizării învăţământului românesc şi apare printre membrii fondatori ai
Reuniunii Învăţătorilor arădeni constituită în 1872. În 20 aprilie 1827
învăţătorul Ioan Ardelean era printre cei 160 de învăţători prezenţi la
adunarea generală de constituire a reuniunii. A desfăşurat o intensă
activitate şi în cadrul acestei reuniuni. La începutul anului şcolar 1886-1887
a avut loc o întrunirea a învăţătorilor care activau în cadrul reuniuni, ocazie
cu care învăţătorul pecican a arătat rolul lecţiilor de istorie în învăţământul
confesional românesc. A fost cel care a explicat că prin predarea istorie se
contribuia la dezvoltarea „simţului şi mândriei naţionale” în rândul elevilor.
În perioada 1893-1896 a făcut parte dintre membrii comitetului de
conducere al Reuniunii Învăţătorilor arădeni.
A slujit învăţământul românesc confesional timp de aproape
jumătate de secol şi s-a pensionat în 1898. Într-o scrisoare trimisă de preotul
paroh Ioan Evuţian episcopului în 22 septembrei-4 octombrie 1898 se arată
că începând de azi învăţătorul Ioan Ardelean a trecut „în stadiul de
pensiune”. Potrivit documentelor, învăţătorul a mai activat şi pe parcursul
anului şcolar 1898-1899, chiar dacă era pensionat, pentru că la cererea
Consistoriului din 12-24 octombrie învăţătorul pensionat s-a angajat a
„conduce tot el învăţător până se va deplini staţiunea învăţătorească definitiv
vacantă”7. În noiembrie 1898 a fost ales învăţător pe postul vacant Efrem
Hidişan, dar acesta nu şi-a început activitatea la Pecica decât în septembrie
1899.
Ioan Ardelean a activat ca învăţător la Pecica jumătate de secol,
perioadă în care s-a remarcat ca un învăţător distins preocupat de
„problemele politice şi naţionale, aspect relevat de abonamentele sale la
ziarele epocii Gazeta Transilvaniei şi Românul lui C. A Rosetti”8. Despre
6
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interesul învăţătorului pentru presa şi evenimentele de dincolo de Carpaţi
scrie chiar Roman Ciorogariu, care la bătrâneţe îşi aminte de dascălul său ce
vizita familia Ciorogariu „venea des cu ziarul Românul a lui Rosetti şi eu
ascultam cum se citeşte Românul cum se inspiră bătrânii cum trăiau viaţa
politică a României trăind numai trupeşte în Ungaria căci sufleteşte erau
dincolo de hotar. Aşa s-a făcut la noi educaţia politică în familie prin preoţi
şi învăţători”9.
Aceasta e o dovadă că în a doua jumătatea a secolului al XIX-lea
rolul educaţiei a crescut iar aceasta se făcea în „spiritul solidarităţii tuturor
românilor şi al respectului faţă de strămoşi”10. La dezvoltarea educaţiei a
contribuit şi apariţia unor publicaţii în limba română care au ajuns şi în
mediul rural datorită activităţii desfăşurate de preoţi şi învăţători. În acest
sens la mijlocul secolului al XIX-lea învăţătorul Ioan Ardelean a ajuns
cunoscut „pentru activitatea sa de difuzor al cărţii laice tipărite în limba
română”11. În 1877 apare, alături de Ioan Tuducescu din Lipova şi George
Popa, ca redactor al revistei pedagogice Minte şi inimă, care a fost organul
Reuniunii Învăţătorilor arădeni. La sfârşitul secolului al XIX-lea învăţătorul
pecican apare printre susţinătorii mişcării tribuniste, fiind colaborator atât al
Tribunei de la Sibiu cât şi a Tribunei Poporului de la Arad.
Bun cunoscător al situaţiei cu care se confruntau românii, învăţătorul
pecican s-a implicat şi în viaţa politică după instaurarea regimului dualist.
În decembrie 1867 s-a organizat la Arad Partida Naţională, sediul fiind în
clădirea Institutului Teologic. În 26 decembrie 1867 a avut loc o conferinţă
naţională la care a participat „inteligenţa românească” din localităţile
comitatului Arad. S-a format un comitet de conducere din 50 de membri, iar
învăţătorul Ioan Ardelean apare printre aceştia. Partida formată la Arad este
considerată prima „organizaţie politică românească din Transilvania”12.
Printre scopurile „partidei” se număra desemnarea şi susţinerea unui
candidat unic care să reprezinte interesele naţiunii române. Înfiinţarea
„partidei” a avut impact şi în satele româneşti.
Învăţătorul pecican figura şi printre membrii Clubului politic
înfiinţat în Arad la data de 28 august 1868. Activitatea desfăşurată de
9

Roman Ciorogariu, Zile trite, Oradea, 1932, p. 342.
Elisaveta Roşu, op. cit. 376.
11
Dan Demsea, “Învăţătorul arădean-solidarităţi şi activizări 1847-1869”, în vol. Identitate
şi alteritate –studii de istorie politică şi culturală, Cluj-Napoca, Presa Universitară
Clujeană, 2002, p. 251.
12
Eugen Gluck, Nicolae Roşuţ, Aradul în perioada războiului de independenţă, Arad,
1977, p. 2.
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învăţătorul Ioan Ardelean a avut impact şi asupra colegilor săi Ioan Eftici şi
George Ghebeleş, care au început a se implica în viaţa politică. Referindu-se
la activitatea celor trei învăţători pecicani, un martor ocular scria în 14
aprilie 1867 că „învăţătorii poporului sunt stâlpii nemişcaţi care au
reprezentat interesele naţionale în modul cel mai lăudabil. Trei învăţători sau luptat ca leii contra tuturor intrigilor”13. Activitatea învăţătorilor pecicani
a mobilizat societatea, fapt ce a făcut ca în Pecica să mai fie „un număr
foarte frumos de economi, meşteri, negustori însufleţiţi de cauza
naţională”14. În 1871 cei trei învăţători din Pecica erau membri în Comitetul
central al „Reuniunei politico-naţionale a tuturor românilor din comitatul
Aradului”. Aceştia au înţeles că odată cu instaurarea dualismului au devenit
apărătorii drepturilor românilor. Sunt cei care au reuşit a aduna în jurul lor
ţărani instruiţi şi înstăriţi economic cărora le-au arătat importanţa menţinerii
limbii române în şcoli. În aceste condiţii învăţământul confesional românesc
s-a putut menţine, în ciuda măsurilor luate de clasa politică iar ţăranii s-au
afirmat ca susţinători ai şcolii şi bisericii, unii fiind importanţi donatori care
prin testamentele lăsate la sfârşirul secolului al XIX-lea au pus bazele unor
fonduri şi fundaţii care avea ca scop susţinerea învăţământului confesional
românesc.
Învăţătorul Ioan Ardelean s-a impus ca un model al comunităţii, a
fost cel care i-a îndemnat pe ţărania să susţină învăţământul românesc şi prin
aceasta cauza naţională. La îndemnul său unii dintre ţăranii înstăriţi au făcut
donaţii importante bisericii sau au pus bazele unor fundaţii. În documentele
privind înfiinţarea Fundaţiei Gheorghe Ţigu din Pecica se arată că
problemele fundaţieii vor fi dezbătute de comitetul parohial al cărui
preşedinte era învăţătorul Ardelean care, alături de preotul Ioan Evuţian,
erau obligaţi a se ocupa de intabularea donaţiei şi trecerea în proprietatea
bisericii. Acelaşi lucru era prevăzut şi în cazul Fundaţiei Constantin Curea.
La sfârşitul secolului al XIX-lea învăţătorul Ioan Ardelean era
implicat în mişcarea memorandistă. În 10 ianuarie 1892 învăţătorul Ioan
Ardelean apare printre cei care au organizat o adunarea la care au participat
400 de alegători ce au ales pe Nicolae Oncu şi George Popa ca reprezentanţi

Ibidem, p. 11.
*** De la Pronunciment la Memorandul 1868-1892, Bucureşti, Ed. Arhivele Statului
din România, 1993, p. 78.
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ai cercului Pecica la „marea adunarea naţională care va avea loc la Sibiu”15.
Învăţătorul Ioan Ardelean, a fost numit „preşedinte ad-hoc”16.
În aceiaşi perioadă învăţătorul pecican era preocupat şi de situaţia
culturală a românilor şi s-a remarcat ca şi colaborator al Societăţii Petru
Maior de la Budapesta. În 1882 învăţătorul primea de la conducerea
societăţii o circulară care a fost trimisă tuturor intelectualilor din
Transilvania şi Banat. În circulara se arată că s-a decis a se aduna bani
pentru publicarea volumului Istoria pentru început a românilor în Dacia de
Petru Maior iar colabortorii sunt rugaţi a participa la realizarea colectei17.
La sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX
învăţătorul Ioan Ardalean s-a remarcat ca autorul unor articole publicate în
periodicul arădean Biserica şi Şcoala, articole prin care s-a afirmat ca un
susţinător al limbi române atunci când autorităţile maghiare puneau în
practică o dură politica de deznaţionalizare. Interesant este articolul publicat
în 11-24 decembrie 1905 cu titlul Cum se poate dezvolta în popor interesul
pentru carte. Învăţătorul constată că dezvoltarea învăţământului confesional
are ca scop principal a face „capabil pe elev să înţeleagă vorbirea altora
exprimată în limbaj correct, apoi să ştie şi el a vorbi şi scrie corect, a
cunoaşte pe scriitorii mai însemnaţi ai literaturii noastre naţionale”18. Mai
precizează că învăţători sunt cei care trebuie să răspândească valorile
culturii naţionale, iar prin activitatea didactică trebuie să aprofundeze
literatura naţională recomandând în acest sens a se folosi cărţile scrise de
Ispirescu şi Gane19.
Învăţătorul Ioan Ardelean s-a impus ca un model al comunităţii, a
fost un susţinător al şcolii şi bisericii şi a contribuit la formarea unor
personalităţi. Puternic influenţată de personalitatea învăţătorului Ardelean,
Hermina Ciorogariu scria în memoriile sale că învăţătorul Ardelean era
„unicul intelectual român al timpului care avea o bibliotecă proprie”, era o
bibliotecă „românească relativ bogată păstrată într-un dulap cu două uşi cu
geamuri de sticlă”20. Din această bibliotecă Hermina Ciorogariu îşi
Ibidem, p. 66.
Maria Alexandra Pantea, Preoţi şi învăţători români din protopopiatul ortodox al
Aradului 1812-1918, Cluj-Napoca, Centru de Studii Transilvănene, 2015, p. 548.
17
B C. U Cluj, Secţia de manuscrie, Fond Societatea Petru Maior, mapa 2, f. 97.
15

16
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Biserica şi Şcoala (Arad), 11-24 dec 1905, nr.50 anul XXIX .
Maria Alexandra Pantea, “Activitatea cultural-publicistică a învăţătorilor arădeni între
1897-1918” în vol Presa culturală- lucrările congresului naţional de istorie a presei
Oradea 2015, ediţia a 8-a, Oradea, Ed. Universităţii, 2015, p.369.
20
Hermina Ciorogariu, Caietele Herminei, Bucureşti, Ed. Pater Pan, 2010, p. 73.
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aminteşte că a citit lucrarea Merinde de la şcoală , lucrare scrisă de
Geoargiu Popa care s-a bucurat de mare succes. Învăţătorul a fost cel care ia educat pe elevii săi să preţuiască şi să respecte cartea, îndemnându-i a avea
mici biblioteci particulare chiar dacă acestea erau formate „numai din câteva
cărţi”.
Învăţătorul s-a remarcat şi prin activitatea din cadrul bisericii, fiind
cel care cunoştea bine cântecele bisericeşti. A fost un învăţător care i-a
mobilizat pe elevi a merge la biserică. La mijlocul secolului al XX-lea Petru
Uglis, fost elev în clasele superioare al învăţătorului Ardelean, îşi amintea
cum în clasele VI-VI la îndemnul învăţătorului său citea Apostolul21 în zilele
de duminică şi sărbătoare. Învăţătorul Ioan Ardelean, l-a remarcat şi l-a
trimis la Preparandie, unde a devenit un elev preocupat de studiul
folclorului.
În 1911 Constantin Stere, însoţit de Ioan Russu Şirianu ajungeau la
Pecica şi au discutat cu distinsul învăţător. În însemnările sale Constantin
Stere arată că i-a fost prezentat „un bătrân învăţător pensionar care cu multă
emoţie mă întreabă de expoziţia naţională care urma să se deschidă la
Bucureşti”22 Politicianul român a fost uimit de cât de informaţi erau românii
din această zonă şi de interesul lor pentru evenimentele de la Bucureşti, cu
acelaşi învăţător vorbind şi de manifestările dedicate zilei de 10 mai sau de
activitatea lui Aurel Novac.
Ioan Ardelean rămâne în istorie ca un important învăţător, cel care a
contribuit la formarea unor personalităţi ca Roman Ciorogariu care în 1912
mărturisea că fostul său învăţător l-a „învăţat povestea neamului românesc”,
poveste care l-a marcat profund pe viitorul intelectual pentru că a trezit în
sufletul său sentimentul „dreptului la acest pământ şi datoria de al privi ca
pe-o moştenire sfântă, de a trăi şi a muri aici, în timp de pace a-l cultiva în
timp”.

21

Petru Uglis, Scurtă monografie a sătuleţului milenar Bodrogul Vechi, Ed. Hoferman,
2014, p. 88.
22
Constantin Strere, op. cit., p. 146.
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Activitatea învăţătorilor din părţile Aradului printre românii
din Iugoslavia
Florica Cândea,
Arad
Învăţătorul a fost întotdeauna și a rămas și astăzi formator de suflete,
deschizător de orizonturi. Profesorul emerit dr. Vasile Popeangă, născut pe
plaiuri gorjene a devenit unul dintre cei mai mari dascăli și pedagogi ai
Aradului și ai țării. Autor de manuale de pedagogie dedicate formării
educatorilor și învățătorilor, Vasile Popeangă s-a impus prin studiile sale
științifice nu numai la noi în țară, ci și în învățământul din Iugoslavia,
Ungaria, Slovacia, Rusia și Basarabia.
Apărut sub egida University Press „Vasile Goldiș” din Arad, unul
dintre amplele studii din domeniul educației, ne-a adus în atenție
personalitatea învățătorului Crișan Alexandru, dedicat învățământului
românesc, dar și celui din Serbia - Voivodina. Născut la Bonțești, județul
Arad, într-o familie devotă pământului românesc, respectării valorilor și
tradițiilor culturale de veacuri ale românilor. Sprijinit de părinți și pentru a-și
urma chemarea, urmează cursurile Preparandiei arădene, unde se simte atras
în mod special de studiul muzicii, rămasă vocație permanentă.
Crișan Alexandru devine astfel, pregătit ca învățător, dornic să învețe
nu doar prin instruirea propriu-zisă, cât și prin activitățile cultural-sportive.
Tânărul învățător urmează să-și lărgească el însuși educația. Lucrează
la început ca muncitor necalificat la Astra Arad, pentru ca apoi, de la 1
octombrie 1936 să fie angajat la Inspectoratul şcolar Arad. Iubind copiii și
școala, lucrează ca învățător la școlile din Cil, Pâncota, Nr. 4 și 6 din Arad.
Pleacă pe front, iar între 1 septembrie1940 și 30 septembrie 1941 este
nevoit să-și câștige existența ca funcționar la o firmă arădeană. Domnia sa a
acceptat întotdeauna ceea ce viața i-a oferit, considerând că fiecare nouă
experiență de viață reprezintă un nou prilej pentru îmbogățirea propriei
culturi, pentru o formare continuă în frumoasa și rodnica activitate cu
oamenii (copiii). Întotdeauna însă, și-a dorit să fie învățător, să trăiască
printre elevi, să contribuie la educarea și formarea acestora pentru viață.
Întărit de greutățile sociale prin care a trecut, dar și de schimbările impuse de
al Doilea Război Mondial, învățătorul Alexandru Crișan acceptă cu bucurie
detașarea primită pe data de 1 octombrie 1941, la Şcoala din Alibunar Iugoslavia, unde a funcţionat la şcoala din această comună cu tradiţii
706

pedagogice puternice până la 6 februarie 1947, când a fost chemat ca
profesor de metodică, muzică instrumentală şi canto la Şcoala Normală din
Vârşet.
Ni se pare notabil să subliniem faptul că domnul învățător, modelat la
Preparandia din Arad-România, a avut prilejul de a forma și educa în spirit
românesc, copiii din satele aparținând de zona Banatului Sârbesc ( Serbia),
iar pentru aceasta, cred că putem să mulțumim cu prilejul acestui simpozion
urmașilor domnului învățător Crișan, doctor Letiția Ioanas, soțului acesteia
Adrian Ioanas, dar, mai ales nepoatelor ( strănepoate????).
A funcţionat la această scoală până la 6 februarie 1948, după care a
revenit la şcoala primară din Boţeşti, satul său natal, unde a funcţionat până la
1 mai 1949. De la această dată şi până la 1 octombrie 1949 a îndeplinit
atribuţiile de sef al Secţiei de învăţământ şi cultură al plasei Gurahonţ. A
activat în continuare în cadrul secţiei culturale a judeţului Arad,
dovedindu-se un bun organizator şi îndrumător cultural până la 1 septembrie
1956, când a trecut la cerere la catedră.
Alexandru Crişan a reprezentat în peisajul pedagogic arădean tipul
învăţătorului care a îmbinat în mod fericit activitatea din scoală cu cea
culturală desfăşurată cu o dăruire exemplară. Credem că este semnificativ,
pentru activitatea domniei sale, faptul că a iubit foarte mult muzica și
folclorul românesc, valorile tradiționale ale satului nostru. De aceea, s-a
străduit să le utilizeze contribuind la educaţia morală şi estetică a ţăranilor,
lucru foarte important într-un timp în care comunismul începea să se impună
și la sate. A urmărit cu consecvenţă ca prin şcoală, bibliotecă, reuniuni
muzicale, cămin cultural să ridice nivelul de cultură al ţăranului român.
Patriotismul, dragostea și respectul pentru valorile românești l-a
determinat să extindă aria acestei activităţi practice de pedagogie
extraşcolară, și printre românii din Banatul rămas după 1918 în cadrul
statului iugoslav. El a ilustrat în mod practic tipul învăţătorului - apostol
imaginat de Spiru Haret la începutul secolului al XX-lea. De aceea a rămas în
„istoria științelor educației” alături de dascălii devotați, luptători pentru
dezvoltarea învățământului românesc și pentru educația românilor de
pretutindeni. Devotamentul pentru actul de învățare și educare al școlii
românești, viziunea sa culturală a făcut ca numele învățătorului Alexandru
Crișan să fie respectat și de oficialitățile din Iugoslavia.
Transferarea domniei sale de la Chebabcea la Alibunar s-a realizat
prin aprobarea Ambasadei Române de la Belgrad, mai precis, prin semnătura
profesorul timişorean Andrei Popovici, fost director al Şcolii Normale din
oraşul de pe Bega.
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Alexandru Crişan a respectat cu rigoare normele semnate, doritor să
contribuie la învățarea corectă a limbii române în rândul elevilor săi. Suflet
iubitor de suflete, a reuşit în scurt timp să-şi atragă dragostea şi sprijinul
părinţilor spre a desfășura o bogată activitate culturală în şcoală. Serbările
şcolare, prezentarea datinilor de Crăciun şi Anul Nou, participarea corului
scolii la biserică şi la manifestări culturale în sat au încântat pe românii din
Alibunar.
Iată că peste timpuri, Alexandru Crișan, dascăl cu o puternică și
valoroasă formație pedagogică acumulată la Școala Normală din Arad avea
să își înscrie numele în curentul activismului cultural, teză promovată în
perioada interbelică de personalități precum Teodor Mariş, Traian Mager,
Terenţiu Olariu şi Caius Lepa.
În direcția amintită, este cunoscută activitatea domnului Alexandru
Crişan de atragere a ţărănimii române în activităţi culturale. Este o activitate
de culturalizare în masă extrem de importantă pentru vremurile postbelice.
Pe atunci, Alibunarul era sediul Asociaţiei corurilor şi fanfarelor
româneşti din Banat, înfiinţată în 30 august 1931. Asociaţia dispunea de un
regulament în care se stabilea că obiectivul ei este „cultivarea cântecului
românesc, a artei teatrale şi popularizarea creaţiei cultural-artistice din
spațiul românesc” 1 . Chemarea din copilărie pentru muzică, a făcut ca
învăţătorul arădean să transforrne misiunea sa la Alibunar într-o bogată
activitate culturală, contribuind la înfiinţarea unei fanfare. Cu ajutorul
locuitorilor a cumpărat de la Novisad instrumente muzicale: clarinet, flaut,
trompetă, trombon, tobă mare şi mică, etc., plătind succesiv câte 95000 de
dinari, 55100 dinari, 17700 de dinari sau alte sume pentru notele muzicale.
Munca domniei sale nu a rămas nerăsplătită.
În 2 iulie 1945 Uniunea Culturală a românilor din Iugoslavia certifică
faptul că Alexandru Crişan, în calitatea sa de preşedinte al „Asociaţiei
corurilor şi fanfarelor româneşti din Banat", a ridicat şi „aduce pentru
corurile şi fanfarele din Banatul iugoslav note muzicale" şi alt material
trebuincios din România. Este o recunoaștere care îi pune în valoare toată
iubirea față de școala românească, pentru cultura și tradițiile românești.
Spectacolele organizate i-au adus faima atât în România cât și în Iugoslavia.
Astfel, la 1 mai 1946 „a luat parte cu fanfara pe care o conducea la serbarea

Vasile Popeangă, Studii din domeniul Științelor educației, Arad, „Vasile Goldiș University
Press, 2007, p. 281
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dată la Belgrad în faţa autorităţilor republicane şi a locuitorilor capitalei
iugoslave”2.
La Şcoala Normală din Vârşeţ domnul Alexandru Crișan a continuat
să activeze cu aceleași forțe. A condus corul Scolii Normale şi a înfiinţat „un
grup folcloric, cu care a participat la manifestări culturale în Alibunar,
Marcovăţ, Coştei, Uzdin, Voivodinţ, Sarcea, Torac, Vladimirovaţ, Ecica,
Râtişor, Marghita şi Vârşeţ. A organizat excursii ale elevilor în zone
geografice în care se aflau români: Negotin, Băile Niş, Novisad, Sremski
Karlovci”3. O direcție deosebită a activității sale culturale constă în faptul
că Alexandru Crişan s-a îngrijit de pregătirea muzicală a viitorilor învăţători.
Dirijorul Ion Laţcu din Torac menţionează într-un interviu1 că „A. Crişan 1-a
angajat să lucreze cu vocile corului după ce-a observat aptitudinile sale
muzicale. în comitetul de conducere a Uniunii Culturale a Românilor din
Iugoslavia a avut responsabilitatea de conducere a secţiei coruri şi fanfare,
iniţiind numeroase acţiuni culturale care au devenit un factor de întărire a
coeziunii comunităţii româneşti. Sub auspiciile Uniunii Culturale a
Românilor a organizat şi condus Corul învăţătorilor români din Banat,
care sub conducerea sa a prezentat la Alibunar un concert coral şi
instrumental în data de 24 noiembrie 1946 cu ocazia chemării recruţilor sub
arme”4.
Nu putem să nu amintim aici repertoriul extrem de bogat al
concertelor pregătite de Alexandru Crișan. Spre exemplu, programele
concertelor sale conțineau piese de Sabin Drăgoi, I. Velceanu, I. Perian, L.
Niculescu, I. Vidu, I. Muresianu, G. Musicescu, Alex Manole, aceasta
însemnînd mîndria patriotică a dascălului arădean de a face cunoscuți peste
hotare marile spirite ale muzicii românești. La Vârset a iniţiat pe viitorii
învăţători în tehnica dirijatului şi a predării muzicii în şcoală. Alexandru
Crişan s-a bucurat de frumoase aprecieri din partea Uniunii Culturale a
Românilor din Iugoslavia.
Comunitatea românească din Iugoslavia, mai ales cea din Alibunar și
Varșeț îi sunt și astăzi recunoscătoare pentru că a sprijinit și a făcut cunoscut
pe pământul iugoslav locuit de români, limba română, dansul popular
românesc, literatura română, tradițiile de veacuri ale poporului român.
Pentru toate acestea, îl putem considera pe dascălul Alexandru
Crișan, un adevărat ambasador al sufletului românesc.

2

Ibidem, p. 281
Ibidem, p. 281
4
Ibidem, p. 282

3

709

Personalităţi arădene implicate în salvarea unui monument
ecleziastic: Biserica „Cuvioasa Parascheva” din incinta
Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţe Arad
Gabriela Adina Marco*
Rezumat
Biserica de lemn „Cuvioasa Parascheva” din parohia Groşeni,
Protopopiatul Ineu a fost relocată pe actualul amplasament situat în incinta
Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţe Arad în perioada anilor 2000-2001.
Ctitori au devenit cei care s-au ocupat de acest proiect: acad. dr. Cornelia
Bodea (1916-2010) şi pr. dr. Pavel Vesa (1955-2013). Cu ocazia
centenarului naşterii academicienei dr. Cornelia Bodea (8 aprilie 2016), în
faţa bisericii s-a dezvelit bustul acesteia.
Abstract.
The wooden church „Cuvioasa Parascheva” of Groşeni Parish, the
Ineu Archpriestship, was relocated to its present site of Arad’s Emergency
County Hospital during 2000-2001. Acad. PhD. Cornelia Bodea (19162010) and priest PhD. Paul Vesa (1955-2013) became true founders of the
church due to their full commitment and dedication for the project. The bust
of Acad. PhD. Cornelia Bodea was unveiled in front of the wooden church
„Cuvioasa Parascheva” on her birth centenary (April 8th 2016).
Cuvinte-cheie: monument istoric, personalităţi, biserică, ctitori, bust.
Key-words: historical monument, personalities, church, founders, bust.
Personalităţile locale merită din plin comemorarea şi aducerea
aminte a generaţiilor actuale.
Sfântul Ambrozie spunea: „Nicio datorie nu este mai urgentă decât
aceea de a spune: mulţumesc”, astfel că astăzi ne exprimăm gratitudinea şi
recunoştinţa celor două personalităţi arădene care s-au implicat profund în
relocarea bisericii de lemn din satul Groşeni, Protopopiatul Ineu. Această
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, Biblioteca Universitară „Tudor Arghezi”,
Arad, mgabi16@gmail.com; Doctorandă la Institutul „George Bariţiu” al Academiei
Române, Filiala Cluj-Napoca.
*

710

„bisericuţă” după cum este denumită de către mulţi din cei care i-au trecut
pragul, reprezintă un adevărat obiectiv istoric şi cultural, salvat de uitarea
istoriei şi implicit, a oamenilor, prin efortul a doi intelectuali cu aptitudini
deosebite, cu alese însuşiri intelectuale şi morale ale oraşului de pe Mureş:
academician dr. Cornelia Bodea şi preotul Pavel Vesa, doctor în istorie.
Astăzi, biserica cu hramul „Cuvioasa Parascheva”, mijlocitoarea
bolnavilor, monument istoric şi ecleziastic de o mare valoare, se află în
incinta Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţe Arad1. Cu sprijinul financiar al
dr. Cornelia Bodea (1916-2010), membră a Academiei Române şi sub
directa coordonare a părintelui dr. Pavel Vesa (1955-2013) s-a demolat,
strămutat, reclădit şi restaurat biserica de lemn cu hramul „Cuvioasa
Parascheva” din Groşeni, Protopopiatul Ineu. Cele două regretate
personalităţi arădene sunt într-adevăr ctitori ai acestei biserici, alături de
consultantul artistic al îndrăzneţului proiect de strămutare, regretatul pictor
arădean Mihai Takacs (1954-2015). Proiectul a fost sprijinit cu
profesionalism de către arhitecţii Octavian Teodor Gheorghiu şi Mircea
Şerb.
Acest lăcaş de cult a fost ridicat iniţial în satul Groşeni în anul 1724,
fiind împodobit cu pictură ce datează din a doua jumătate a secolului al
XVIII-lea, executată de David Zugravul din Curtea de Argeş. Prin stăruinţa
celor două mari personalităţi arădene s-a reuşit repunerea în circuitul
monumentelor de lemn româneşti a acestei bisericuţe sortită dispariţiei din
cauza neglijenţei enoriaşilor, a autorităţilor ecleziastice şi a celor laice.
Sfinţirea pietrei de temelie a avut loc la data de 14 august 2000, iar
slujba de târnosire a lăcaşului de cult pe noul amplasament s-a desfăşurat la
data de 14 octombrie 2001, zi în care Biserica Ortodoxă o prăznuieşte pe
Cuvioasa Parascheva2. Sfinţirea a fost făcută de Î. P. S. Timotei Seviciu, pe
atunci Episcop al Aradului, alături de un sobor de preoţi, în prezenţa
ctitorilor, academician dr. Cornelia Bodea şi preotul dr. Pavel Vesa, alături
de numeroase personalităţi culturale din ţară, precum şi a numeroşi
credincioşi, bolnavi şi medici din spital.

1

Gabriela Adina Marco, Paul Krizner, Preot dr. Pavel Vesa (1955-2013). Istorie şi
Teologie, Arad, Editura Tiparniţa, 2014, p. 6.
2
Detalii despre viaţa plină de evlavie a Cuvioasei Parascheva, a cărei moaşte se află în
Catedrala Mitropolitană din Iaşi, precum şi despre minunile săvârşite mai ales după trecerea
în lumea drepţilor vezi Vieţile Sfinţilor pe luna octombrie, ediţia a II-a, Edit. Mănăstirea
Sihăstria, 2005, pp. 1993-202.
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Biserica „Cuvioasa Parascheva” din Groşeni, pe amplasamentul iniţial

Preotul dr. Pavel Vesa şi academician dr. Cornelia Bodea la sfinţirea Bisericii
„Cuvioasa Parascheva” pe noul amplasament (14 octombrie 2001)

Soţia regretatului părinte Pavel Vesa, doamna preoteasă Florica
Vesa, fiind permanent în mijlocul acţiunilor şi cunoscând lăuntric multiplele
aspecte proiectului de strămutare a bisericii de lemn „Cuvioasa Parascheva”
din Groşeni la Arad, îşi aduce aminte: „În cursul anului 2000, academician
Cornelia Bodea, împreună cu preotul Pavel Vesa şi subsemnata, Florica
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Vesa, ne-am deplasat în satul Groşeni, comuna Archiş, judeţul Arad, de
unde s-a mutat bisericuţa la Arad. Academician Cornelia Bodea a fost
foarte încântată de pictura pe care a găsit-o acolo, în ciuda temerilor
preotului Pavel Vesa, exclamând „Pavele, trebuie să salvăm acest
monument istoric. Eu o să finanţez.” Iniţial a dat o sumă de bani, dar
văzând degradarea bisericii, a dublat suma oferită.
În luna august 2000 o echipă formată din preotul Vesa Pavel cu
soţia sa Florica şi pictorul Mihai (Mişi) Takacs ca să filmeze procesul de
demolare a bisericii din Groşeni, împreună cu câţiva credincioşi de acolo.
La Groşeni, pe perioada cât am stat acolo, am fost nevoiţi să coacem pâine
la cuptor. O întâmplare nefastă a avut loc cu câteva zile înainte.
Proprietarul casei unde locuiam a căzut în fântână şi am fost nevoiţi să
cărăm apă de băut de la câteva casă distanţă. Era o căldură de vreo 40 de
grade. Muncitorii care au lucrat la demolare au lucrat dimineaţa şi seara,
pe răcoare, pentru că le era frică să nu cadă de pe schele din cauza
căldurii. Oamenii din sat, au fost foarte nervoşi, acuzând pe preotul Vesa că
este hoţ şi vine să le fure biserica din sat. Dar, de fapt mai era în picioare
doar un sfert de clădire, fiind transformată în depozit, fiind plină cu saci cu
ciment. Restul a fost băgată pe foc. Se poate dovedi cu numeroase fotografii
care au fost făcute de Mihai Takacs, care ne-a ajutat foarte mult.
Începându-se lucrul la biserică, s-a săpat o groapă adâncă pentru fundaţie,
care s-a umplut cu apă. D-na academician l-a tot presat pe preotul Vesa, de
ce nu încep lucrările de ridicare a bisericii pe noul amplasament. Preotul
Pavel Vesa a trecut prin nişte emoţii foarte puternice, căci d-na nu înţelegea
că groapa-fundaţie e plină de apă, care trebuia să se retragă singură. Când
s-a început montarea bisericii echipa de muncitori lucrau doar în prezenţa
preotului Pavel Vesa. Când acesta „dispărea”, dispăreau şi ei. Înainte de a
fi gata biserica, au intrat hoţii, care s-au dovedit a fi tot muncitorii, care au
sustras un pichamăr Bosch, care avea valoarea salariului pe un an de zile.
Preotul Vesa a trecut din nou printr-un moment emoţional puternic.
Directorul spitalului l-a sfătuit să nu cheme poliţia, pentru că va scoate
maşina din inventar, aplanându-se conflictul. Dr. Miuţescu, trecând într-o
zi pe lângă şantier a spus „Am venit să îmi cer iertare de la tine, pentru că
aici a fost un morman de scânduri şi grinzi numerotate şi nu credeam că de
aici va ieşi o biserică”. Preotul Vesa a rămas mirat de acest gest de omenie.
Când biserica a fost gata şi soţul meu a fost gata, i s-a declanşat un diabet
galopant. După ce biserica a fost aproape gata, mulţi doctori au dat bani,
dar mai puţini. Prin contribuţia financiară a academicienei Cornelia
Bodea, s-a acoperit cheltuielile de mutare a bisericii şi de restaurare a ei,
inclusiv a picturii. Au mai donat doctori, asistente, prieteni de familie, dar
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suma cea mai consistentă a fost donată de academicienei Cornelia Bodea.
S-a hotărât pentru mutarea acestei biserici pentru că dânsa ştia să
aprecieze valorile, lucrurile valoroase, această biserică fiind trecută în
patrimoniul naţional. Prin mutarea în curtea Spitalului Judeţean o să mai
dăinuiască o vreme. Nimeni nu a crezut că peste vreo 16 ani o să apară o
pistă de elicopter lângă biserică. Din această cauză s-a degradat foarte
mult biserica, aceasta fiind din nou o cauză de supărare pentru soţul meu,
pe care regret nespus că l-am pierdut la o vârstă tânără de doar 58 de ani.
De fiecare dată când venea în Arad, academiciana Cornelia Bodea
venea şi la noi acasă, dar şi la bisericuţă. Împreună mergeam la cimitir, la
mormântul tatălui ei. Cu preotul Pavel Vesa se înţelegeau de minune,
vorbeau mult despre istorie, despre realizări, despre multe alte probleme de
istorie arădeană.
Câteva cuvinte despre relaţia preotului dr. Pavel Vesa cu Mihai
Takacs, cel mai renumit pictor al Aradului. Întâmplarea a făcut ca în 1984
să se cunoască în tren, călătorind amândoi spre Sibiu. De atunci am rămas
prieteni de familie cu Flory şi Mişi Takacs. Ne-a vizitat în toate parohiile pe
unde am trecut. La Lalaşinţ a pictat biserica, casa parohială, uliţele satului.
La Dieci a recondiţionat poarta de intrare la biserică. A recondiţionat şi
reîmprospătat culorile de la poarta cimitirului prin 1994. Relaţia s-a
apropiat şi mai mult în momentul când ne-am mutat definitiv la Arad, în
1995, când soţul meu a primit postul de preot-duhovnic la Spitalul Clinic
Judeţean Arad. Ne vizitam reciproc, fiind o prietenie adevărată”.
Vechea bisericuţă de lemn din Groşeni3, care era sortită ruinării şi
dispariţiei, cunoaşte acum o „nouă tinereţe” pe actualul amplasament. După
strămutarea în curtea Spitalului Judeţean (după cum este cunoscută instituţia
medicală arădeană), biserica „Cuvioasa Parascheva” şi-a depăşit simpla
funcţiune de biserică, de lăcaş de vindecare sufletească, devenind o
adevărată instituţie culturală. Aici au avut loc numeroase lansări de carte sau
concerte de muzică religioasă.

3

Pavel Vesa, Noi consideraţii privind biserica de lemn „Cuvioasa Paraschiva” din
Groşeni (jud. Arad), în „Administraţie românească arădeană. Studii şi comunicări din
Banat-Crişana”, vol. IX, coordonatori Doru Sinaci şi Emil Arbonie, Arad, Editura „Vasile
Goldiş” University Press, 2014, pp. 322-328; Gabriela Adina Marco, Paul Krizner, op. cit.,
pp. 101-109.
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Biserica „Cuvioasa Parascheva” din incinta Spitalului Clinic Judeţean de
Urgenţe Arad

Primul preot-duhovnic care a slujit altarul acestei biserici a fost
Pavel Vesa. Acesta s-a născut în comuna Dieci, judeţul Arad, la data de 23
aprilie 1955, dată cu o încărcătură religioasă şi istorică. În acea zi, Biserica
Ortodoxă prăznuieşte pe Marele Mucenic Gheorghe, iar în anul 1875, într-o
zi de 23 aprilie, s-a născut istoricul arădean Gheorghe Ciuhandu4. După
încheierea studiilor universitare teologice de la Sibiu, Pavel Vesa este sfinţit
preot pentru parohia Lalaşinţ, comuna Bârzava din Protopopiatul Lipova,
jud. Arad, unde activează în perioada 1979-1989. În perioada 1990-1991
este preot paroh la Dezna, Protopopiatul Sebiş, jud. Arad, apoi la Dieci,
Protopopiatul Sebiş, jud. Arad între anii 1991-1995. Din august 1995 este
numit preot duhovnic la Spitalul Clinic Judeţean din Arad, unde a activat
până în ultimele clipe ale vieţii. Părintele dr. Pavel Vesa a slujit cu mândrie
la altarul Bisericii „Cuvioasa Parascheva”, sfinţia sa fiind considerat un
adevărat tămăduitor al sufletelor, atât prin activitatea desfăşurată pe tărâm
spiritual, cât şi în domeniul atât de dificil, dar extrem de frumos, al cercetării
istorice5.
Activitatea de cercetare istorică întreprinsă de preotul Pavel Vesa cu
greu poate fi rezumată în câteva rânduri. Întreaga sa viaţă, preotul dr. Pavel
Vesa a desfăşurat o bogată activitate ştiinţifică, constând în publicarea a 23
Viaţa şi activitatea lui Gheorghe Ciuhandu poate fi studiată în Pavel Vesa, Protopop dr.
Gheorghe Ciuhandu (1875-1947), Arad, Editura Arhiepiscopiei Aradului, 2011, 635 pag.
5
Detalii vezi la Gabriela Adina Marco, Paul Krizner, op. cit., 135 p + 14 anexe.
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de cărţi de autor sau în colaborare (co-autor sau co-editor), precum şi a sute
de studii şi articole în volume colective şi reviste de specialitate din întreaga
ţară (Arad, Bucureşti, Cluj-Napoca, Deva, Caransebeş, Timişoara etc.).
Dintre cărţile scrise de preotul dr. Pavel Vesa 20 au văzut lumina tiparului în
timpul vieţii, la care se adaugă 3 volume apărute postum. Pe lângă
articolele, studiile şi cărţile publicate, munca sa de cercetare istorică a fost
materializată în peste 100 de comunicări prezentate în cadrul unor
simpozioane şi sesiuni de comunicări naţionale şi internaţionale organizate
în ţară (Arad, Bucureşti, Timişoara, Oradea, Cluj-Napoca, Deva,
Caransebeş, Lugoj, Bistriţa, Sibiu, Reşiţa, Sebiş, Hălmagiu, Nădlac etc.). De
asemenea, a fost invitat la numeroase emisiuni radio şi de televiziune, unde
s-au dezbătut tematici legate de istoriografie ecleziastică.
În anul 1998 s-a înscris la programul de studii doctorale de la
Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, îndrumător ştiinţific fiind
prof. univ. dr. Nicolae Bocşan, tema aleasă spre cercetare fiind Biserică,
cultură, mentalităţi. Aspecte din istoria protopopiatelor arădene (17011918). Teza de doctorat a fost susţinută la data de 5 noiembrie 2003, în faţa
unei comisii formată din prof. univ. dr. Toader Nicoară – preşedinte, prof.
univ. dr. Nicolae Bocşan – coordonator ştiinţific, pr. prof. univ. dr. Mircea
Păcurariu, membru corespondent al Academiei Române, P. S. Episcop dr.
Timotei Seviciu, episcopul Aradului şi conf. univ. dr. Ioan Bolovan –
membri. Teza de doctorat a fost apreciată cu calificativul Magna Cum
Laudae. După susţinerea tezei de doctorat a rămas prieten şi apropiat
colaborator al prestigiosului profesor clujean, Nicolae Bocşan, fiind angajat
în funcţia de referent ştiinţific la Institutul de Istorie Ecleziastică de pe lângă
Catedra de Istorie Modernă a Facultăţii de Istorie-Filozofie din cadrul
Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca. De asemenea, printre
colaboratorii apropiaţi ai preotului dr. Pavel Vesa se numără nume de marcă
ale istoriografiei contemporane: Mircea Păcurariu, Cornel Sigmirean, Ioan
Bolovan şi alţii.
Intensa activitate de cercetare, care a presupus numeroase ore
dedicate studiului documentelor de arhive, iar mai apoi munca de creaţie
materializată în articole, studii şi cărţi, combinată cu oboseala, tensiunile şi
presiunea, toate determinate de mutarea bisericii de lemn din Groşeni pe
noul amplasament din curtea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad au
condus la degradarea sănătăţii fizice a preotului şi cercetătorului Pavel Vesa.
În dimineaţa zilei de 26 decembrie 2013, zi de mare praznic în Biserica
Ortodoxă, preotul dr. Pavel Vesa a plecat să slujească în Altarele Cereşti,
părăsind această lume plină de durere şi nedreptate.
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Al doilea păstor sufletesc al bolnavilor, personalului medical şi al
credincioşilor din întreg Aradul, care calcă peste pragul acestui locaş de
cult, este preotul Vasile Ciprian Cucu, care este, la rândul său, doctor în
istorie, şi care slujeşte la acest sfânt altar începând cu anul 2014.
Ctitorul Bisericii „Cuvioasa Parascheva”, care s-a ocupat de partea
financiară a proiectului de demolare, strămutare şi salvare de la pieire a
monumentului istoric care este acest locaş de cult, este Cornelia Bodea,
doctor în istorie şi membră a Academiei Române. Aceasta s-a născut la data
de 8 aprilie 1916, în localitatea Dezna, unde tatăl său era preot-paroh la
Parohia Ortodoxă Română din localitate. Studiile le-a făcut în Dezna şi la
Bucureşti. Aici a ajuns până la cele mai înalte niveluri ale studiului şi
cercetării ştiinţifice, într-o perioadă grea pentru mersul vieţii cotidiene
europene. A început studiile doctorale cu Nicolae Iorga, dar din cauza
evenimentelor nefericite din 1940 a fost nevoită să încheie studiile cu
Gheorghe Brătianu. Întreaga viaţă şi-a dedicat-o studierii istoriei, ajungând
membră a Academiei Române, „singura femeie-academician dintre membrii
Academiei Române originari din Arad”, după cum sublinia profesorul
Corneliu Pădureanu în 8 aprilie 2016, cu ocazia dezvelirii bustului Corneliei
Bodea. Academician dr. Cornelia Bodea își doarme somnul de veci în
cimitirul Pomenirea din Arad, localitate pe care întotdeauna a considerat-o
„acasă”.

Aspecte de la dezvelirea bustului Corneliei Bodea, 8 aprilie 2016
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Memoria şi moştenirea spirituală a academicienei arădene a fost
omagiată cu ocazia împlinirii centenarului naşterii Corneliei Bodea. Cu
acest prilej, în 8 aprilie 2016, în faţa bisericii „Cuvioasa Parascheva”, în
curtea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţe din Arad s-a dezvelit bustul
ctitorei acestui locaş de cult. Au fost prezente autorităţile civile şi
ecleziastice arădene, conducerea instituţiei medicale, precum şi un numeros
public. În acest cadru festiv de comemorare, Î.P.S. Timotei, Arhiepiscop al
Aradului a elogiat munca istovitoare a celor doi ctitori ai Bisericii din curtea
Spitalului Judeţean, acad. dr. Cornelia Bodea şi pr. dr. Pavel Vesa: „S-a ales
acest loc pentru a comemora pe cea care a fost academician Cornelia Bodea
pentru că aici se află ctitoria sa, acest monument istoric, care va dăinui mult
peste timp. Nu îl putem uita nici pe slujitorul Sfântului Altar, părintele Pavel
Vesa, el însuşi axat pe latura istorică şi care a scos la lumină în principal
contribuţia bisericii la trecutul nostru. De ce aici, în incinta unei instituţii de
vindecare trupească? Pentru că Biserica, de la începuturile ei, a împletit
misiunea de vindecare sufletească cu cea trupească, având în vedere şi
dualitatea aceasta a fiinţei umane – spirituală şi materială, trupească. Celor
doi ctitori le facem pomenirea, rămânând în permanenţă în amintirea
noastră, atât a slujitorilor Bisericii, cât şi a credincioşilor care sunt angrenaţi
pe toate planurile vieţii.”
Iar după cum spunea Doru Sinaci, director al Centrului Cultural
Judeţean Arad, „viaţa merge înainte. Moştenirea Corneliei Bodea este pe
mâini bune”. Şi aş îndrăzni să adaug că şi moştenirea preotului Pavel Vesa
este pe mâini bune, păstrând-o drept adevărată mărturie de cultură, istorie şi
credinţă.
Anexă. Pisania din biserica Cuvioasa Parascheva din incinta Spitalului
Clinic Judeţean Arad:
Cu vrerea Tatălui şi cu îndurarea Fiului şi a Sfântului Duh, această
Biserică cu hramul Cuvioasa Paraschiva a fost strămutată din parohia
Groşeni, Protopopiatul Ineului Judeţul Arad, restaurată pe acest
amplasament cu cheltuiala Doamnei Cornelia Bodea, în timpul preotului
Pavel Vesa.
A fost sfinţită la 14 octombrie 2001 de Preasfinţia sa dr. Timotei
Seviciu, Episcopul Aradului şi Hunedoarei.
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Şeran Gheorghe – primarul socialist al Ineului
Ioan Caba
Șeran Gheorghe s-a născut la 4 mai 1899, în comuna Șicula, din
părinții Petru și Maria, într-o familie care mai avea doi copii: Pascu și Ioan.
Copiii nu au avut parte de ambianța unei familii în care să se
dezvolte normal precum alții de vârsta lor. Tatăl a decedat înainte de a se
naște Gheorghe, iar mama s-a stins din viață în anul în care a împlinit 10
ani.
Rămas orfan de ambii părinți, Gheorghe Șeran a fost întreținut de un
unchi până la vârsta de 12 ani, timp în care a frecventat școala din sat, unde
a terminat 5 clase primare.
Din anul 1911 a fost dat ucenic de dogar la patronul Kledl, din
Pâncota. Timp de 5 ani Gheorghe Șeran a muncit la acesta și a învățat
meseria de dogar.
În anul 1917, a fost înrolat în armata austro-ungară, deși nu împlinise
18 ani. După o scurtă perioadă de instrucție militară, a fost trimis pe front în
Italia, alături de alți soldați români. A rămas acolo până în noiembrie 1918,
când a izbucnit revoluția iar fronturile au fost părăsite de soldați.
S-a întors acasă la Șicula în uniformă militară și cu arma la el, dar a
stat puțin timp în sat pentru că fratele Pascu, care făcuse armata la marină, la chemat la Budapesta. Acesta se înrolase în armata roșie a lui Bela Kun,
care a proclamat dictatura proletară în Ungaria, pentru a pune în practică
ideile comuniste care au cuprins masele sărăcite de război. Gheorghe Șeran
și fratele său au activat în cadrul unității Fabik, care a luptat cu
contrarevoluționarii de peste Dunăre. Acest grup de soldați roșii nu a depus
armele până la înfrângerea revoluției proletare, după intrarea trupelor
române în Budapesta, în august 1919. Atunci comandantul Fabik, văzând
zădărnicia rezistenței, a adunat soldații și după o impresionantă cuvântare a
dizolvat unitatea. Drapelul roșu a fost tăiat cu foarfeca în fâșii mici pentru
fiecare soldat, spunând că va veni timpul când se vor aduna din nou și vor
lupta până la victorie sub drapelul roșu cusut din micile bucățele.
Gheorghe Șeran a plecat apoi în orașul Pecs, ocupat în timpul acela
de sârbi, unde a început să practice meseria de dogar. A mai lucrat în orașele
Osiek și Zagreb. Rămâne patru ani în Yugoslavia și se căsătorește cu o
sârboaică, cu care va conviețui până aceasta va muri, deși nu au avut copii
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În decembrie 1922, s-a prezentat la consulatul român din Belgrad,
unde a primit certificat de liberă trecere a frontierei în România, cu obligația
de a se prezenta la Cercul Militar Teritorial pentru satisfacerea stagiului
militar în armata română. A fost încorporat în Regimentul 86 Infanterie din
Salonta Mare în perioada 1922-1924. În anul 1924 se stabilește cu soția în
comuna Șiria, unde s-a angajat ca muncitor dogar la patronul Zimermann
Iosif.
El rămâne încrezător în ideile socialiste, conștient că prin
organizarea în sindicat și în partid muncitorii pot să-și câștige drepturi
sociale și politice. Prin urmare a luat legătura cu organizația muncitorească
din Arad, cu sediul la Casa Muncitorească de lângă arena Gloria. Acolo s-a
înscris în sindicat și a atras și pe cei 21 muncitori care lucrau în atelierul din
Șiria. În anul 1926 Gheorghe Șeran, împreună cu ceilalți muncitori
sindicaliști, au organizat o grevă pentru a obliga patronul să satisfacă
cererile lor. După acest conflict de muncă a trebuit să părăsească Șiria și a
plecat la Arad, unde s-a angajat ca muncitor dogar la Nyasi Alexandru. În
timpul scurt cât a lucrat la Arad, în anul 1926 s-a înscris în Partidul SocialDemocrat.
Pleacă de la Șiria și se stabilește la Ineu în același an, după ce a
primit însărcinarea de a înființa și acolo o organizație a PSD. Ajutat de
prietenul Gaser Alexandru, cu care a făcut ucenicia la Pâncota, deschide un
atelier de dogărie la Ineu, unde lucrează pe cont propriu, dar menține
legătura cu tovarășii de la Arad.
La Ineu funcționa o fabrică de mobilă curbată, „Mundus”, unde
lucrau muncitori localnici și din împrejurimi. Gheorghe Șeran s-a ocupat de
organizarea lor și împreună cu Rossi Ioan, tâmplar, au reușit să-i reunească
într-o organizație PSD și să acționeze pentru condiții de muncă mai bune și
salarii mai mari. Organizația a luat parte la alegerile parlamentare, susținând
candidații Blocului Muncitoresc-Țărănesc. În acest timp a colaborat și cu
Avram Bunaciu, pe când acesta făcea practica la avocatul Georgia Sabin.
Pentru activitatea fățișă și curajoasă în sprijinul muncitorilor, este persecutat
și percheziționat de jandarmerie în repetate rânduri. În casa militantului
socialist Gheorghe Șeran din Ineu s-a găsit o bibliotecă cu conținut marxist
și colecția ziarelor muncitorești „Lumea Nouă” și „Socialismul”. În anul
1931, exista la Ineu și „Clubul de lectură al meseriașilor”, care desfășura
activități de organizare a muncitorilor al cărui președinte era avocatul dr.
Gheorghe Hențiu. În ziarul Românul această activitate este atacată întru-un
articol intitulat „Un cuib de iredentiști maghiari la Ineu”. Tot în ziarul
Românul, dr. Gheorghe Hențiu arată că acest club este persoană juridică
acceptată de autorități.
720

La alegerile parlamentare din 1-5 iunie 1931, la Ineu partidul de
guvernământ a câștigat majoritatea voturilor, folosind intimidarea și
presiunea. În asemenea condiții social-democrații obțin 79 voturi, iar Blocul
Muncitoresc-Țărănesc 106 voturi, pentru cameră, ca urmare a strădaniilor
militantului socialist Gheorghe Șeran.
În 1934 a înființat echipa de fotbal „Munca”, alcătuită din tineri
muncitori, cu echipament complet roșu, afiliată la Institutul Muncitoresc de
Sport și Educație” din București, care concura cu echipa Victoria”, susținută
de burghezia locală. Nemulțumită de concurență, aceasta acționează în
judecată gruparea iar judecătorul Andru decide desființarea echipei
„Munca”.
Dar, în anul 1938 mișcarea socialistă din România va cunoaște un
mare recul, determinat de instaurarea dictaturii regale, în timpul căreia au
fost desființate toate partidele politice și înlocuite cu unul totalitarist, carlist.
În aceste condiții Gheorghe Șeran activează pe linie profesională și a
înființat la Ineu „Uniunea Micilor Meseriași”, pentru apărarea intereselor
profesionale. Posibilitățile de manifestare ale muncitorilor se restrâng,
ziarele de stânga sunt interzise și arse colecțiile. Ca să inducă în eroare
organele represive și să păstreze legătura cu mncitorii, Gheorghe Șeran își
schimbă meseria și în 1938 deschide, acasă la el, un restaurant unde
lucrează împreună cu soția. Exista în acest fel și un bun prilej de a se întâlni
cu foștii săi tovarăși.
În august 1944, Gheorghe Șeran este vizitat de Gheorghe Voștinar
din Arad care îl informează că PSD a hotărât să colaboreze cu PCR în
cadrul Frontului Unic Muncitoresc, care a luat ființă la 1 mai 1944.
În 3 septembrie a reluat activitatea politică, a reorganizat secția PSD
din Ineu, în strânsă legătură cu organizația PSD din Arad, fiind ales
vicepreședinte al organizației județene. În perioada care a urmat, a dus o
susținută activitate organizatorică, sprijinind organizațiile de masă , ca
Uniunea Patrioților, Apărarea Patriotică etc. La 17 decembrie 1944, în
cadrul acțiunii de înlăturare a foștilor primari, obștea comunei Ineu l-a ales
ca primar pe Gheorghe Șeran, în care calitate a acționat pentru înfăptuirea
politicii FUM. Ziarul „Libertatea Poporului”, din ianuarie 1945, scrie că
noua conducere democratică a comunei Ineu a demascat specula cu petrol, a
luat măsuri în vederea pregătirii muncilor agricole de primăvară, a făcut
demersuri pentru asigurarea curentului electric etc. O problemă importantă
era în acele zile înfăptuirea reformei agrare. Primii care au început aplicarea
practică a reformei în Județul Arad au fost țăranii din comuna Șicula, care la
1 martie 1945 au intrat cu plugurile pe moșia baronului Solymossy și au
împărțit 686 jugăre teren arabil, la 300 soldați care luptau pe frontul
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antihitlerist. Pădurea, în suprafață de 1058 jugăre, a fost trecută în
patrimoniul comunei Șicula. La Ineu reforma agrară a început la 5 martie și
în cadrul ei s-au împărțit 2304 jugăre de teren arabil și pădure la 500 de
familii.
La 5 august 1945, la Ineu s-a ținut ședința Comitetului Județean al
PSD la care au participat muncitori, țărani, intelectuali din toate localitățile
județului Arad. Comitetul județean al PSD, condus de prefectul Gheorghe
Voștinar, a fost primit de Gheorghe Șeran președintele Organizației PSD din
Ineu, care a și deschis ședința. Gheorghe Voștinar a arătat că ținerea
ședinței la Ineu se datorează faptului că Ineul este de mult timp „un leagăn
al socialismului”. Despre Gheorghe Șeran el a spus că este „un vechi
militant socialist din timpul ilegalității, când pentru motivul că erai socialist
puteai fi omorât”.
Activitatea politică se intensifică în timpul campaniei electorale din
toamna anului 1946. Ca reprezentant al Frontului Național Democrat s-a
deplasat la Arad și în comunele din județ, Lucrețiu Pătrășcanu, cu care
ocazie vizitează și Ineul de două ori, unde este primit și ajutat de Gheorghe
Șeran. Prima întrunire electorală are loc la 15 noiembrie, în sala
cinematografului unde participă săteni, ostași, intelectuali ai comunei Ineu și
din împrejurimi. În cadrul întrunirii au fost demascate nereguli în înfăptuirea
reformei agrare și s-a menționat cazul colonelului Tatomirescu. Lucrețiu
Pătrășcanu a promis o anchetă și până la urmă pământul acestuia a fost
împărțit țăranilor de către Gheorghe Șeran, ajutat de Cârlig Iustin din
Berechiu. Tot atunci s-au făcut propuneri pentru dezvoltarea industriei
locale și înființarea unui liceu la Ineu.
La 17 noiembrie are loc o nouă întâlnire cu Lucrețiu Pătrășcanu la
Ineu, în centrul comunei organizându-se o mare adunare populară la care a
participat o mulțime de țărani, la care a vorbit și Gheorghe Șeran. Lucrețiu
Pătrășcanu a cerut sprijin în alegeri și cu acel prilej împarte primele titluri
de proprietate asupra pământului.
În anul 1947 Gheorghe Șeran este trimis la București, ca delegat al
Organizației Arad, la congresul PSD, care a luat în dezbatere unificarea cu
PCR. Gheorghe Șeran a votat pentru unificare, contribuind astfel la nașterea
Partidului Muncitoresc Român. Din decembrie 1944 până în februarie 1949,
Gheorghe Șeran se va afla în fruntea administrației comunei Ineu în calitate
de primar și în același timp ca președinte al PSD. În această perioadă
restaurantul a fost închiriat unor indivizi care au profitat de situație.
Se cuvine a fi menționată o întâmplare inedită din timpul
războiului, când, în timp ce ofițerimea din Ineu petrecea în restaurant,
căpitanul Mazilu a intrat în local călare pe cal, cu pistolul în mână și, creând
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panică, i-a ocărât pe mușterii strigând că alții mor pe front în Rusia „iar voi
petreceți în restaurant”.
Știind că va fi acuzat pentru că deținea un restaurant, în anul 1949
Șeran face o ofertă Cooperativei de Consum Ineu pentru preluarea unității,
iar el rămâne în cooperativă, în meseria de dogar. Dar cu toate acestea încep
persecuțiile împotriva lui de către niște indivizi parveniți, din afara comunei
Ineu, care îl verifică și pe motiv că a deținut un restaurant va fi exclus din
PCR, fără să se țină seama de activitatea îndelungată în slujba stângii.
Demersurile făcute la forurile superioare au rămas fără răspuns. Persecuțiile
asupra sa devin abuzuri, pentru că în 1952 este chemat la Sfatul Popular și i
se pune în vedere să evacueze locuința din str Calea Republicii nr 44 și să se
mute la 5 km distanță de Ineu, la Dealul Mocrii, unde avea o colnă în vie.
Gheorge Șeran s-a mutat cu soția în spatele locuinței, într-un fost grajd,
lângă atelierul de dogărie. Văzând că în locuința sa nu s-a instalat nici o
instituție a statului, Gheorghe Șeran s-a adresat procuraturii locale ca să i se
restituie locuința, dar organele locale nu și-au luat nici o răspundere în acest
sens. Mai mult, el a fost trecut pe lista chiaburilor, fapt ce l-a afectat foarte
tare și l-a făcut să se adreseze, în 1954, Comitetului Central al PMR pentru a
i se face dreptate. Dar abia în 1966, în urma verificării activității sale, va fi
reabilitat, recunoscându-i-se meritele din timpul ilegalității, primind o
indemnizație de 600 de lei, majorată în 1967 la 720 lei. La vârsta de 68 de
ani, în 1968, Gheorghe Șeran va fi reprimit în PCR. A locuit, ca pensionar
pe calea Republicii la nr 44, în spatele clădirii care i-a fost confiscată și care
până la urmă a fost demolată, construindu-se în locul ei o clădire cu etaj. A
decedat înainte de a mai apuca să vadă prăbușirea comunismului, sistemul
în care a crezut, dar care i-a și luat munca de-o viață. Dictaturile în care a
trăit, indiferent că au fost de dreapta sau de stânga, i-au adus suferință și
nedreptate lui, omului care s-a dedicat pentru cei mulți și slabi.
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Belean Pavel - cel mai longeviv șef al finanțelor arădene
Ioan Tuleu.
Institutul de Științe Istorice – Filiala Arad
Între cele mai importante personalități din domeniul financiarbancar care au lucrat în administrația județului Arad se numără Pavel
Belean, care prin funcțiile de mare răspundere pe care le-a avut, gestionând
ani mulți finanțele publice ale Județului Arad, a devenit persoana la care
apelau toți conducătorii de instituții și unități administrative.
Pavel Belean s-a născut la Gurba, în 11 iulie 1937, în familia lui Pavel și
Ana, țărani cu 3 ha pământ, gospodari de înaltă factură morală. A mai avut
un frate Ioan, decedat în urmă cu 4 ani, fost maistru la Uzina de Vagoane.
La Gurba a făcut cele 7 clase obligatorii, perioadă din care a păstrat o vie
amintire învățătoarei Cojocaru, unul dintre oamenii care i-au imprimat
tânărului Pavel dragostea de învățătură. De la Gurba a plecat, în anul 1951,
la Arad pentru a urma o școală superioară, care să îi confere altă perspectivă
în viață decât aceea de agricultor. „Apoi am făcut Școala medie tehnică de
finanțe. Așa se spunea în anii aceia cum că la Arad se fac școli de unde
copiii ies directori, prin urmare am plecat și eu din Gurba să ajung director
la bancă. Cred că pe baza acelor informații am și venit la finanțe. În 1955
am ieșit tehnician în evidență contabil”, explica directorul Belean Pavel la
sfârșitul carierei modul în care a fost începutul. Pentru că era lipsă de cadre
calificate, imediat după absolvire a intrat la secțiunea financiară a raionului
Arad, agent fiscal, operator de rol, inspector. În 1956, a și fost și trimis la o
instruire la Buzău unde a luat locul trei pe țară. A fost un curs util pentru
practicieni iar directorul cursului după ce l-a felicitat i-a spus: „ Tinere tu ce
cauți aici, locul tău este la școală, la facultate”. A fost primul îndemn pentru
a se perfecționa în continuare prin cursuri universitare.
Dar întors acasă, la Arad a fost avansat inspector, i s-a dat o steluță
pe umăr, de care era foarte mândru, avea uniformă cu chipiu, a primit
bicicletă pentru a merge pe teren să stabilească impozitele, așa că ideea cu
facultatea a fost amânată. În 1956 s-a făcut o nouă împărțire administrativă
prin desființarea Regiunii Arad și s-au făcut raioane mai mici, iar Aradul a
intrat în componența regiunii Banat. Ca urmare și Pavel Belean a cunoscut o
detașare la Raionul Pecica ca revizor contabil, și a rămas acolo până la
încorporare. O foarte curioasă atitudine a avut tânărul recrut în fața comisiei
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de încorporare, care astăzi este greu de explicat: „Am fost încorporat la Ineu
și îmi spune comandantul: „Tu nu te duci la nici o armată, rămâi aici la
corpul de control financiar intern. Ai școală de specialitate, ești de aici
rămâi la Ineu”. Eu nu și nu, învățat de la părinți că acela care nu o făcut
armată nu-i bărbat. Nu m-au putut convinge în jumate de oră să scap de
instrucție. Eram îndrăgostit de viitoarea nevastă și socrul mi-a spus și el:
„Te duci și faci armata și după aia discutăm”. Așa a fost trimis Pavel Belean
la Divizia Tudor Vladimirescu-Debrețin, cea mai grea unitate.
Imediat ce a fost lăsat la vatră i s-a găsit loc găsit loc de muncă la
banca din Pecica, pe postul de controlor contabil. Dar, după un an, în
toamna lui 1960, s-a făcut raionarea regiunii, s-a desființat Raionul Pecica și
așa a ajuns la bancă la Arad.
S-a făcut remarcat la noul loc de muncă atunci când a contrazis-o pe
o colegă mai în vârstă, la o instruire, în cursul anului 1961. „După asta
contabilul șef Roitara mi-o zis: „Vino încoace la mine: Tu pleci la facultate.
Instituția noastră te finanțează bursier pentru școală. Îți dăm drumul să
mergi să te pregătești”. Intrarea era foarte dificilă, deoarece la concursul de
admitere, la Academia de Științe Economice București, erau 6-7-8 pe un
loc. Așa că pentru a reuși a plecat la București cu trei luni mai devreme,
unde a stat la un văr primar care era directorul Seminarului Teologic Baptist
din București iar cu ajutorul lui a făcut rost de un profesor de matematică
pentru meditații. A intrat printre primii. A făcut facultatea între 1961-1966
și a terminat cu 10 pe linie, printre primii 10 din România. După terminarea
facultății, deoarece contractul inițial cu Ministerul de Finanțe a căzut, a fost
liber să-și aleagă locul de repartiție. A ales, la chemarea unui fost coleg de
la Pecica ajuns între timp șeful finanțelor pe Banat, să lucreze la Regiune. A
fost numit economist la secțiunea financiară. Ar fi putut să aleagă o carieră
universitară, dar a ales un post operativ, mult mai bine plătit.
În 1968 a avut loc o nouă împărțire administrativă, înființându-se
județul Arad, care a necesitat și o reorganizare a instituțiilor publice. Așa că,
în martie același an, Pavel Belean a fost numit șeful Serviciului Buget la
Administrația Financiară a județului Arad. Apoi, în 1971, a fost promovat
director adjunct la Administrația Financiară a județului. La scurt timp, în
1973, este numit director plin. A parcurs foarte rapid treptele ierarhiei în
administarția financiară, ajungând director plin la doar 36 de ani, grație
calităților morale și profesionale dovedite din plin.
Până în 1990, timp de aproape 20 ani a lucrat în vechiul regim, timp
în care a dovedit competență dar și un curaj asumat în condițiile în care o
greșeală sau o inițiativă puteau fi pedepsite până la ... pedeapsa cu moartea.
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Câteva exemple de acest fel, povestite chiar de Pavel Belean, vor fi
edificatoare:
„Chiar dacă nu aveam bani suficienți, pentru că aveam grijă să
depășesc veniturile puteam să fac plan suplimentar și concomitent majoram
și partea de cheltuieli. Și majoram unde aveam nevoie. Îmi spunea primul
secretar: „Uite vrem să facem Aurel Vlaicu, că așa s-a făcut, de la Gară la
UTA, trebuie să finanțăn podul peste Mureș”. Ceaușescu nu permitea să
agreem investiții social-culturale. Așa că am recurs la tot felul de
subterfugii. Podul peste Mureș de la Micălaca l-am făcut pe alimentarea cu
apă și gaz. Așa am semnat. Spitalul matern l-am semnat pe bloc de locuințe
(clădirea din curte, n.n.), deși el a fost construit de la început ca spital.
Hotelul „Moneasa” tot pe lucrări de locuințe l-am finanțat. Și, țineți minte,
de la un milion în sus deturnare de fonduri era pedeapsa capitală. Abia
acuma realizez cât am riscat, dar am făcut-o pentru că știam că am în spate
oameni care mă apărau, cum a fost Pavel Aron (Primul secretar PCR al
județului.n.n). M-am înțeles cu el. Într-o dimineață mă duc la Zimbran,
(primul vicepreședinte al Consiliului Popular județean) care îmi zice: Măi
Pavel, Ceușescu pe mine și pe tine ne împușcă de mai multe ori. De ce ?
„Păi, cât ai cheltuit cu monumentul de la Păuliș. Cât am avut aprobare” ?
„Vre-o trei sute de mii”. „Și cât ai cheltuit în realitate” ? „Trei milioane și
300 de mii”. „Păi nu ți-am spus că ne împușcă”. Într-o altă zi mă duc la
Pavel Aron și îi spun că am 50 de milioane la locuințe, nefolosite. „Mă, io
nu știu, te-am numit acolo să te descurci”. „Șefu, dacă până poimâine banii
ăștia nu-i cheltuim, îi pierdem. Mă, nu știu, la Ceaușescu i-am raportat că
am terminat locuințele că așa-i moda. „Păi, nu le pot plăti până în aprilie,
când sunt gata”. Nu mă interesează cum te descurci, te duci acasă și faci ce
știi că am nevoie de banii ăștia anul viitor. Ceaușescu nu îmi mai dă odată
pentru că am raportat că-s gata”. Și m-am descurcat. Mă duc și mă înțeleg
cu Banca să dăm drumul la bani în eter, aiurea, să dispară din cont la o
adresă dată greșit. Banii intrau prin tot felul de conturi la Banca de Investiții,
unde am avut noroc și pentru că era acolo un contabil șef, maghiar, cu
ajutorul căruia am salvat locuințele județului Arad, Așa o fost și cu spitalul
matern, când directorul economic o trebuit să semneze o plecat, dar Belean
a semnat.
Într-o dimineață mă cheamă Araon la el și îmi spune: „Măi feciorule,
îți place cum arată Aurel Vlaicu” ? „Nu, șefu”. Mă, vin ungurii aici la noi și
ce văd. Eu vreau să modernizez artera asta. Ai bani” ?Am șefu. Câți ? „Câți
vreți dumneavoastră”. „Ei lasă-mă, dar ce nu avem de nu putem începe
lucrarea”. „Plan de reparații capitale, nu ne rebuie plan de investiții. Că
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lucrarea există, sunt lucrări subterane, linii de tramvai”. „Și ce să fac” ?
Chemați-l pe Nica, directorul de la plan, să-mi dea plan de reparații capitale
și eu dau banii”. Atunci Aron pune mâna pe telefon, îl cheamă pe Nica și-l
pune să facă planul. Veniturile proprii erau depășite și puteam să fac în acel
moment finanțarea cu 50 de milioane. Puteam să fac cinci Aurel Vlaiciu cu
banii aceia, numai să fi fost forță economică la noi. Se întâmplă de vine
Ceaușescu în vizită la noi. Se duce la UTA, Strungul și vine la Vagoane pe
partea cealaltă. Eu l-am învățat totdeauna pe Aron : „Vedeți că banii ăștia nu
sunt de la guvern, sunt banii noștri, realizați prin efort propriu”. Că știusem
ce s-a întâmplat cu Telescu la Timișoara. Și a venit Ceaușescu de la
Strungul cu Aron și a zis către el: „Mă Aroane, da frumos ai făcut pe aici”.
Da tovarășe secretar general, dar să știți că nu le-am făcut pe banii bugetului
de stat ci pe banii bugetului județului Arad, din venituri realizate peste
plan”. Ceaușescu nu o înțeles pe deplin. Aron i-a mai spus că dacă ar avea
plan la investiții ar putea să modernizeze în și mai mare măsură artera, până
la capăt. „Nu ai plan, te duci la președintele CSP-ului și îi spui că ai vorbit
cu mine și să îți dea plan”. Rezultatul a fost că am primit plan și am
finanțat în continuare Aurel Vlaicu. După aceea însă Aron a avut reclamații
pentru ceea ce a făcut. Noroc că îi spusese lui Ceaușescu de banii realizați
peste planul de venituri”.
Dar nu toți șefii județului din acea perioadă aveau curajul, tactul și
inițiativa lui Pavel Aron, dimpotrivă aplicau cu supra măsură dogmele
comuniste, Spre exemplu, secretarul județean Angheloiu a vrut să-l schimbe
din funcție pe Pavel Belean pe motiv că părinții sunt baptiști. Dar s-a opus
Aron și a fost sancționat doar pe linie de partid. O atitudine care dezvăluie
dimensiunea morală a directorului Pavel Belean a fost și înțelegerea avută
cu primul secretar prin care delictele mici să nu fie trimise în penal,
stabilind o sumă de 10 mii ca plafon maxim. „Tovarășe prim, eu nu sunt de
acord ca pentru orice să trimitem oamenii la penal. Că o furat o sută, o mie”.
Atunci am stabilit o sumă, până la 10 mii lei, care erau totuși bani. Dar,
după ce o venit Elena Pugna la conducerea județului, scaunul directorului
Belean s-a clătinat serios. „După ce a plecat Aron ăștia m-au reclamat. Era
unul din Fântânele care o fost dat afară pentru că avea 6 mii de lei pagubă,
dar avea 3 copii și a fost dat afară și din partid și i s-a făcut dosar la
procuratură. Am zis, tovarășe prim, așa ceva nu putem face. Toate treburile
astea mi le-a pus în cârcă Angheloiu, care o și vrut să mă sancționeze. Dacă
nu venea Revoluția mă schimba”.
După Revoluție, deși marea majoritate a conducătorilor de instituții
și unități economice au fost obligați să plece din funcție, Pavel Belean a fost
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păstrat pe post. În primul rând Ministerul de Finanțe nu a vrut să-și dea
avizul pentru schimbarea pe care o doreau unii, pentru că finanțele arădene
se situau tot pe locul 1-3 pe țară cu încasările și la fel la ceilalți indicatori. El
și-a dovedit pe deplin competența și în implementarea reformelor care au
fost făcute, dictate de economia de piață.
S-au schimbat în mod esențial, după 1990, și competențele și
răspunderile directorului Pavel Belean care a devenit Director General la
Direcția Generală a Finanțelor publice a județului Arad, așa cum se intitula
funcția între 1990 și 1992. După 1992, până în septembrie 1998, s-a mai
adăugat în titulatură și Controlul Financiar de Stat a Județului Arad. Din
septembrie 1998 și până în 1 decembrie 1999 a deținut funcția de director
general adjunct la aceeași instituție.
Una dintre reformele esențiale după revoluțea a constat în trecerea
bugetelor locale direct la primării, orașe, municipiu și Consiliul Județean.
Din 93, Pavel Belean a primit alte sarcini financiare, cea mai importantă
fiind execuția bugetului general consolidat în profil teritorial. Dar, munca
era mai complexă începând din 93, când s-au creat trezoreriile, județul Arad
făcând parte din cele patru județe pilot. Directorul Belean a avut un rol
esențial în acest demers, despre care povestește cu multă satisfacție: „Eu
lucrând în bancă efectiv 7-8 ani și făcând o școală medie tehnică de finanțe,
mi-am putut asuma această sarcină și din cele patru județe pilot noi am mers
cel mai bine. Eu până nu am avut pus la punct sistemul informatic și nu i-am
„păcălit” pe cei de la minister, când am luat calculatoare câte am vrut eu nu
m-am apucat de treabă. Dar când i-am dat drumul a mers foarte bine. Alte
județe erau în urmă cu operațiunile cu 10-15 zile. Eu astăzi am terminat
operațiunea, mâine am dat extrasul de cont. Cu o lună de zile înainte de a
porni munca trezoreriei am publicat în ziar conturile instituțiilor publice, am
avut și noroc că îl aveam pe Ujupan în echipă. Aici au venit jumătate din
județele țării să vadă cum facem. Eu aveam 170 de calculatoare și
Timișoara 50. Dar or fost și pentru că eram vechi. Cunoscut de toți, de
Văcăroiu, de Stolojan etc. Pentru achiziția lor m-am dus la Niculescu, șeful
informaticii, cu care eram prieten.
Un rol important l-a avut Pavel Belean la înființare Facultății de
Științe Economice la Universitatea Aurel Vlaicu din Arad. „Imediat după
90 am văzut că s-a înființat Universitatea Aurel Vlaicu pe sistema
subinginerilor și am spus că este o ocazie bună pentru a înființa o facultate
economică. Și am făcut-o împreună cu Ioan Cuzman, Avram Crăciun
(prefectul județului n.n.), Pavel de la învățământ. Am făcut toată
documentația, am mers pentru aviz la Ministerul Învățământului, am obținut
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pentru Facultate clădirea care a fost la Ministerul Sănătății și am dat
jumătate din spațiul nostru, al finanțelor pe 15 ani ca să fiu sigur că rămâne
acolo. Am adus să predea, printre alții, pe profesorul universitar Cameniță
Dimitrie”.
Desigur că a predat la nou înființata facultate și Pavel Belean, care a
parcurs toate treptele didactice, de la asistent până la profesor universitar,
ajungând șeful catedrei de contabilitate, obținând și titlul de doctor.
Activitatea de cercetare a fost una din preocupările constante ale cadrului
didactic universitar Pavel Belean care a elaborat două cărți ca unic autor:
„Trezoreria statului în România, evoluție, structura organizatorică,
coordonate ale contabilității și „Metode și proceduri ale contabilității și
controlului trezoreriei statului”. A mai participat în colaborare, la scrierea
altor șapte cărți de specialitate și a cinci cursuri pentru studenți. Acestora se
adaugă numeroase studii și articole publicate în reviste de specialitate dar și
în cotidiane de largă circulație. Importante pentru cariera didactică a sa au
fost comunicările de la sesiunile științifice desfășurate în țară și străinătate,
între acestea din urmă fiind cele din: Barcelona, Poula, Jonkoping, Torino,
Nisa, Thessaloniki, Budapesta. Pavel Belean s-a pensionat la 1 decembrie
1999 din funcția de la Direcția Finanțelor Publice, continuând însă munca la
universitate deținând și alte funcții, între care cea de Director General
Administrativ la Universitatea Aurel Vlaicu.
Pavel Belean născut în Gurba a avut parte până la vârsta de, iată, 78
de ani de multe satisfacții și împliniri datorate atât originii sale dintr-un sat
cu oameni gospodari, cât părinților harnici și serioși și însușirilor deosebite
cu care a fost înzestrat de la naștere și pe care le-a valorificat indiferent ce
greutățile care i-au stat în cale. Puțini oameni au performat în două regimuri
atât de diferite și asta a fost posibil numai datorită competențelor
profesionale, dimensiunii morale și mai ales curajului și spiritului de
inițiativă dovedite pe parcursul întregii cariere.
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Note și recenzii
Iuliu-Marius Morariu, Restitutio Grigore Pletosu, Editura Eikon, ClujNapoca, 2014, 186 p.
Răducu Rușeț1
Universitatea Babeș Bolyai, Cluj-Napoca
ruset_raducu@yahoo.com
Personalitate
a protoiereului și
dascălu-lui Grigore
Pletosu, cu toată
contribuția sa adusă
mișcării naționale
românești
din
Transilvania,
în
calitatea
sa
de
cărturar și profesor
al
Gimnaziului
Grăniceresc
din
Năsăud, cât și în
postura de semnatar
al actului unirii de la 1 decembrie 1918, se constituie, considerăm noi, în
continuare într-un hiatus istoriografic. Cu toate cercetările pe această temă2,
Phd. to Doctoral School History. Civilization. Culture at Babeş Bolyai University, 1, M.
Kogălniceanu St., Cluj-Napoca; e-mail: ruset_raducu@yahoo.com. This work was
supported by a grant of the Romanian National Authority for Scientific Research and
Innovation CNCS-UEFISCDI, project number PN-II-RU-TE-2014-4-0263.
2
Selectiv: Teodor Tanco, Grigore Pletosu, primul critic literar al lui George Coșbuc, în
vol. Virtus Romana Rediviva, vol. 2 - Urme peste veacuri, Comitetul de Educație Socialistă
al Județului Bistrița-Năsăud, Bistrița, 1974, p. 248; Idem, Dicționar literar al Județului
Bistrița-Năsăud. Autori - Publicații - Societăți, Editura Virtus Romana Rediviva, ClujNapoca, 1998, p. 277; Idem, Parlamentarii bistrițeni și năsăudeni la Adunarea Națională
din 1 Decembrie de la Alba-Iulia, în vol. Virtus Romana Rediviva, vol. IV - Memoria
istoriei, Comitetul de Educație Socialistă al Județului Bistrița-Năsăud, Bistrița, 1981, p. 20;
Ioan Seni, coord., Dicționarul culturii și civilizației populare al județului Bistrița-Năsăud,
1
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personalitatea profesorului și preotului Grigore Pletosu nu a fost intens
valorificată pe măsura importanței sale ca om, dascăl, preot și călăuzitor al
unor destine care au adus contribuții majore culturii românești (George
Coșbuc, Nicolae Ivan, Nicolae Cristea ș.a), toți elevi ai părintelui Pletosu,
care au trecut prin școala sa catehetică.
Lucrarea domnului Iuliu-Marius Morariu, format în școala de
teologie și istorie din Cluj-Napoca, înglobează toate atuurile unui demers
eminamente necesar și util de restituire și revalorificare istorică și
istoriografică a lui Grigore Pletosu, acesta din urmă fiind el însuși, la
vremea sa, un model uman demn de urmat de cei care l-au cunoscut și i-au
înțeles vocația și menirea sa duhovnicească. Actuala cercetare, care a fost la
bază o amplă lucrare de licență, bine structurată și serios documentată, s-a
bucurat de girul îndrumătorului ei științific, ÎPS Andrei Andreicuț,
Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului, Mitropolitul Clujului,
Maramureșului și Sălajului, care prefațează prezenta abordare istoricodocumentară și teologică, cu un profund caracter inedit și îi conferă în
același timp o înaltă încărcătură duhovnicească și acreditare științifică (p. 7).
Acest demers editorial, care dorește să ofere lectorilor un profil
spiritual al părintelui Grigore Pletosu, dintr-o perspectivă inedită și cu
elementele cercetării moderne, debutează cu o introducere (pp. 9-27),
binevenită în contextul reconsiderării și reevaluării marelui ierarh care a fost
Grigore Pletosu. În această parte introductivă autorul face apel la o gamă
variată de surse și documente: surse arhivistice, (cu precădere Arhivele
Naționale din Bistrița Năsăud, dar și alte fonduri documentare din alte orașe
care tratează mai mult sau mai puțin personalitatea înaltului prelat și om de
cultură), surse memorialistice, bibliografie edită, descrieri și consemnări
vol. 1 - Țara Năsăudului, Ediția a II-a, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2010, pp. 289290; Idem, Contribuții năsăudene la prima enciclopedie românească, în Transilvania,
XXXIII (CIX), 9-10 (2004), p. 93; Sorina-Gabriela Costea, Școala de la Năsăud. Profesori
de limba română, Editura Charmides, Bistrița, 2011, pp. 70-105; Traian Pavelea, Năsăudul,
repere istorice și culturale, Editura George Coșbuc, Bistrița, 2001, p. 147; Lazăr Ureche,
Fondurile grănicerești năsăudene (1851-1918), Editura Presa Universitară Clujeană, ClujNapoca, 2001, p. 150; Grigore Linul, Preotul Grigore Pletosul la Năsăud, în Cuibul
Visurilor, XVI, 5 (2011), p. 8; Iuliu-Marius Morariu, Stări, momente și personalități ale
ortodoxiei transilvane, Editura Academica Brâncuși, Târgu-Jiu, 2013; Idem, Contribuția
protoiereului și profesorului Grigore Pletosu (1848-1934) la susținerea mișcării naționale
în zona Năsăudului, în PhiloHistoriss, I, 2 (2015), p. 41-49.

731

care înglobează zugrăvirea unor aspecte de natură portretistică din partea
unor apropiați ai părintelui, din care reies calitățile profilului psihologic și
spiritual al părintelui Grigore Pletosu. Totodată, în această etapă tematică cu
caracter introductiv autorul oferă cititorului contemporan, mult prea grăbit și
în căutare rapidă de informații, o prezentare a stadiului actual al cercetării,
cât și o structură metodologică și de cercetare a lucrării care va fi dezvoltată
pe parcursul capitolelor abordate.
În urma imersiei în subiectul cărții, autorul ne oferă o Prezentare
bio-bibliografică a lui Grigore Pletosu (pp. 29-46), care poate fi
considerată, pe bună dreptate, un adevărat capitol de sinteză biografică ce
vizează viața și activitatea înaltului prelat care a activat ca dascăl și preot în
Bistrița Năsăud. Primii ani, formarea inițială ca elev al Gimnaziului
Grăniceresc din Năsăud, cât și cea ulterioară, universitară, urmată în două
centre universitare de prestigiu, Leipzig și Budapesta, la care se adaugă
activitatea sa didactică, publicistică și cultural-patriotică din Transilvania,
prin implicare în conducerea ASTREI și a societății Virtus Romana
Rediviva, ne pun în față un om complex, cu un profund spirit de mecenat și
apropiat de semenii săi, gata fiind oricând să ajute, în spiritul diseminării
valorilor culturale și umane într-o perioadă de timp în care manifestarea
identității naționale românești din Transilvania era subsumată unei realități
evidente și concrete.
Economia lucrării este structurată tematic în două capitole, fiecare
având câte două subunități tematice completate de concluzii, un rezumat
într-o limbă de circulație internațională și bibliografia. Primul capitol,
intitulat sugestiv Profilul spiritual al protoiereului Grigore Pletosu reflectat
în activitatea sa didactică (pp. 51-67; 67-97), ne pune, într-o fază inițială, în
ipostaza unei prezentări a dascălului reflectată în lucrările teologice,
patristice, pedagogice și operele literaturii române. În această etapă
secvențială, în care prototipul primordial de dascăl privit în sensul unei
axiologii mundane este Iisus Hristos, ne sunt prezentate calitățile și
însușirile definitorii pe care trebuie să le posede un dascăl, cât și diferite
figuri de învățători surprinse în celebrele opere ale literaturii românești
(nuvele, romane etc). Aprofundarea acestei tematici este evidențiată la
nivelul creionării profilului spiritual al profesorului Grigore Pletosu. Din
cele prezentate reies calitățile unui om devotat, dăruit meseriei de dascăl,
conștiincios, curajos și mândru, prin însăși statura sa impunătoare, mărturiile
din epocă și diferitele descrieri portretistice relevate de autor în cuprinsul
lucrării ne pun în ipostaza unui om cu vocație pentru meseria de dascăl, care
a fost creator de școală românească și spirit militant în sens național.
732

Capitolul al doilea este numit Profilul spiritual al protoiereului
Grigore Pletosu reflectat în activitatea sa pastorală (pp. 97-111; 111-127).
Scenariul metodologic și de analiză documentară este reiterat în acest
capitol secund. Astfel, inițial, ne este prezentat profilul preotului, de la
începuturile creștinismului și până astăzi, din cele surprinse, relevante fiind
descrierile care înglobează caracteristicile definitorii ale preotului și profilul
său psiho-social ipostaziat atât de contemporani, cât și în memorialistica și
presa timpului. Prin cele surprinse se desprind anumite calități și trăsături de
caracter ale preotului: bun, iubitor, devotat, destoinic, prin cele propovăduite
comunității pe care o păstorește el însuși fiind un reper demn de urmat,
puterea modelului fiind evidențiată la nivelul caracterului său și prin faptele
sale.
Puterea modelului a la David Prodan3, se reflectă în creionarea profilului
spiritual al lui Grigore Pletosu din perspectivă teologică. Astfel, în postura
sa de preot acesta a întruchipat calități care țin de: devotament, conduită
morală impecabilă, profesionalism, discernământ, corect, justițiar și ironic
când situația necesita un astfel de comportament, toate aceste calități fiind
surprinse de autorul lucrării în ansamblul profilului spiritual al părintelui
Pletosu, reconstituit și analizat din punct de vedere teologic și didacticconfesional.
De remarcat, și demnă de toată admirația, este acribia și sistemul de
citare a surselor foarte laborios întocmite care au constat din trimiteri la
fondurile arhivistice cercetate, explicații cu privire la diferite momente din
viața și activitatea lui Grigore Pletosu și memorialistica vremii, corelate cu
presa timpului și articole mai noi despre înaltul ierarh.

Concluziile acestei lucrări (pp. 127-133), însumează într-o manieră
rezumativă și concisă profilul didactic și teologic-spiritual al părintelui năsăudean,
la care se adaugă importanța culturală și național-teologică manifestată în
Transilvania epocii moderne. Toate acestea sunt completate de o Anexă, interviul
realizat de autor cu strănepotul părintelui Grigore Pletosu, Pavel Jarda (pp. 133141), un Rezumat al cărții (p. 144) și Bibliografia (pp. 145-186).
Lucrarea tânărului teolog se desprinde de categoria biografiilor de nișă,
vehiculate până acum în istoriografia românească și oferă perspective noi de
cercetare, relaționate cu un nou mod de abordare în cercetarea istorică și de analiză
documentară și psiho-socială. Putem spune că această abordare îl consacră pe autor
printre cercetătorii serioși ai generației sale, fiind în același timp un demers util pe
care îl recomandăm cu toată încrederea, sub forma unei invitații la lectură, celor
care au preocupări în acest domeniu.

Vezi: Nicolae Bocșan, David Prodan: puterea modelului, Editura Fundația Culturală
Română, Cluj-Napoca, 1995.
3
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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.
Augustin Mureșan
Autorul
cărții,
Laurențiu-Ștefan Szemkovics,
este doctor în istorie, membru în
Biroul Zonal București al
Comisiei
Naționale
de
Heraldică,
Genealogie
și
Sigilografie
a
Academiei
Române, membru al Institutului
Român de Genealogie și
Heraldică „Sever Zotta” din
Iași, membru în Comisia de
Însemne
Heraldice
a
Ministerului Afacerilor Interne,
membru
corespondent
al
Societății Franceze de Heraldică
și Sigilografie. Domnia Sa este
autorul a mai multor cărți, studii
și articole din domeniul istoriei
și al științelor auxiliare ale
istoriei.
Cartea are în compunere
„Studiu introductiv” (în limbile română și engleză), în care se precizează
ce tratează volumul, adică analizarea, cu ajutorul criticii interne și externe, a
32 de documente originale, emise de Constantin Brâncoveanu, domnul Țării
Românești, care provin de la Arhivele Naționale Istorice Centrale din
București, din următoarele fonduri și colecții: Episcopia Râmnic, Mănăstirea
Bistrița, Mănăstirea Polovragi, Mănăstirea Tismana și Peceți. De asemenea,
domnul Szemkovics, ținând cont de normele științei heraldice și de normele
internaționale de descriere a sigiliilor, redă stemele aflate în frontispiciile a
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trei documente, blazonul ilustrului domnitor, precum și sigiliile cu care au
fost validate aceste mărturii istorice. La sfârșitul acestui capitol, autorul
explică metoda de lucru și aduce mulțumiri celor care l-au sprijinit la
tehnoredactarea, la traducerile unor texte și la publicarea cărții (p. 7-70).
În continuare urmează „Abrevieri” (p. 71), „Bibliografie” (p. 7274), „Rezumate” (în limbile română și engleză) (p. 75-79).
Capitolul „Documente” cuprinde transliterarea cu caractere latine a
cuvintelor slavone, transcrierea cu alfabet latin a documentelor care sunt
scrise în limba română cu caractere chirilice, cota, caracteristicile
documentelor și eventualele referințe bibliografice (p. 80-106).
Apoi, urmează „Lista cuvintelor și expresiilor slavone” (p. 107),
„Indice de nume” (p. 108-116), „Indice de materii” (p. 117-127) și
„Anexe” (p. 129-161) care cuprind reproducerile celor 32 documente.
Lucrarea este un instrument de lucru util care vine atât în sprijinul
cititorilor pasionați de heraldică și de sigilografie, cât și al celor interesați de
a cunoaște câteva documente ce au fost emise, între 1688-1712, de
cancelaria domnitorului Constantin Brâncoveanu.
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Supliment
Figuri remarcabile din târgul medieval Cefa
Ioan Crişan,
Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea
Ca peste tot în Transilvania şi părţile vesice, habitatul medieval din
Bihor era structurat, în principal, din două tipuri de aşezări cu trăsături bine
conturate: sate şi oraşe. Între cele două tipuri se plasau, ca o categorie
intermediară, târgurile, aşezări în care încolţeau germeni ai unor viitoare
oraşe. Studiul târgurilor medievale bihorene din punct de vedere monografic
a stat mai puţin în atenţia cercetătorilor. Abordând acest palier de viaţă
medievală, am luat în studiu una dintre aşezările care a acces în această
categorie. Este vorba de Cefa, aşezare situată în Câmpia Crişurilor între
Oradea şi Salonta. Metoda combinatorie a dat posibilitatea obţinerii unui
cuantum de date de ordin arheologic şi istoric pe baza cărora s-a conturat
imaginea susnumitului târg medieval în două volume: Cefa, I. De la
începuturi până în secolul al XVII-lea, Oradea, Editura Muzeului Ţării
Crişurilor, 2007 şi Medieval şi modern. Edificiul şi cimitirul bisericii
ortodoxe din Cefa, Editura Muzeului Ţării Crişurilor, Oradea, 2011. Dacă
cercetările arheologice au fost şi rămân restricţionate din motive de spaţiu
accesibil săpăturilor, reluarea studiului surselor scrise din noi perspective
aduce elemente care pot contribui la întregirea imaginii acestui târg
medieval.
Prima atestare documentară a localităţii datează din anul 13021.
Materialele arheologice descoperite cu diferite ocazii în vatra satului atestă o
1

În Documente privind istoria României, veac XIV (în continuare DIR), C, Transilvania,
vol. I, 1953, p. 21, doc.27; C. Suciu, Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania, vol.
I Bucureşti, 1967, p.130 şi Györffy, Geographia historica Hungariae tempore stirpis
Arpadianae, vol. I, 1966, p. 607, anul primei atestări este 1302. Potrivit Documenta Res
Hungaricas tempore Regum Andegavensium Illustrantia, vol I (1301-1305), Budapest 1990
şi A nagykállóy Kállay Levéltár,vol. I, 1943, p. 1047, sigur este doar începutul secolului al
XIV-lea.
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locuire medievală anterioară cu cel puţin un secol2, iar cerecetările
arheologice au pus în evidenţă vestigii ale unei biserici de zid databile în a
doua jumătate a secolului al XIII-lea3. În primele atestări documentare
numele aşezării este Chepha sau Chyfa. În această grafie, numele Cefa este
identic cu supranumele apostolului Petru, Kepha, Chepha, Chyfa,
însemnând stâncă, piatră4. Biserica romană a insistat din cele mai vechi
timpuri că Christos i-a dat lui Petru un rang special, ca prim episcop al
Romei şi conducător al apostolilor.
Primul locuitor al Cefei al cărui nume se cunoaşte a fost Mihail,
şeful comunităţii locale (vilicus). Un nume care în clasamentul
antroponimelor înregistrate în documentele diplomatice transilvane pentru
secolele XI-XIV ocupă locul al patrulea, după Ioan, Nicolae şi Petru5.
Documentul emis de către cancelaria regatului ungar în cetatea Adrian de
lângă Sălard la 7 octombrie anul 13026 îl viza pe numitul Mihail, care era
chemat să gireze retrocedarea către proprietarul de drept a unui cal
împrumutat de acesta altui locuitor. Din document rezultă că demnitarul de
la Cefa era o persoană de încredere, cunoscută şi apreciată de cele mai înalte
autorităţi ale vremii7. În acelaşi document se mai consemnează că la data
emiterii actului Mihail era plecat în pelerinaj la o biserică cu hramul Sfântu
Petru. După unele păreri, ar fi fost chiar biserica Sfântul Petru din Roma, iar
pelerinajul l-ar fi făcut fie din exces de zel, fie ca urmare a unei hotărîri
judecătoreşti8.
Peste douăzeci de ani, în 1322 Cefa avea drept de târg (forum in
9
Chyfa) . Aflăm acest lucru dintr-o scrisoare pe care palatinul Doja a trimis-o
Capitlului din Oradea la data de 29 iunie a aceluiaşi an. În scrisoare se
I. Crişan, Aşezări, monumente şi descoperiri feudale timpurii şi feudale în hotarele
comunelor Cefa, Nojorid şi Sântandrei (jud. Bihor), în Crisia, XX, 1990, p.134, pl.
III/1,3,4; Idem, Cefa, I. De la începuturi până în secolul al XVII-lea, Oradea, 2007, p.20
3
I. Crişan, Emödi T., Medieval şi modern. Edificiul şi cimitirul bisericii ortodoxe din Cefa,
Oradea, 2011
4
N. Constantinescu, Dicţionar onomastic românesc, Bucureşti, 1963, p.232. Pentru alte
păreri privind numele Cefa a se vedea I.Crişan, op.cit., 2007, p.19-20
5
Ş.Turcuş (coordonator), A.Dincă, M.Hasan, V.Vizauer, Antroponimia în Transilvania
medievală (secolele XI-XIV). Evaluare statistică, evoluţie, semnificaţii, vol.I, Cluj-Napoca,
p.175-176
6
D I R, XIV, C, I, 1953, p. 21, doc. 27
7
Se consideră că emitentul actului a fost palatinul Iacob Pleşuvul (Bunyitay V., A váradi
püspökség története, vol. III, Oradea, 1884, p.363).
8
Bunyitay V., op.cit., p. 363
9
D I R, XIV, C, II, 1953, p.52-53, doc.121
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consemnează că persoanele îndreptăţite să răscumpere moşia Toty de lângă
Komádi (Ungaria) urmau să se adreseze Capitlului. Potrivit obiceiului
vremii, acest anunţ a fost adus la cunoştinţa celor interesaţi prin strigare în
trei pieţe bihorene care s-au ţinut succesiv: cea din Oradea în sâmbăta de
după răspândirea apostolilor (17 iulie), cea din Cheresig în lunea următoare
şi cea din Cefa în joia următoare10. Ca şi în cazul primei atestări a aşezării,
documentul consemnează o stare de fapt şi anume că la acea dată Cefa avea
drept de târg, nu şi momentul când i s-a atribuit acest drept. Realitatea că în
1322 piaţa din Cefa era una din cele mai frecventate lasă să se înţeleagă că
ea avea o tradiţie, un trecut, care i-au permis să se impună în rândul
târgurilor din Bihor. Ştiut fiind că regele era cel care atribuia dreptul de târg
unei aşezări, calitate de pe urma căreia monarhul obţinea venituri
suplimentare, şi că la acea dată Cefa se afla pe domeniul regal, avem motive
să credem că atribuirea dreptului de târg s-a decis în perioada anilor 13161322 dacă nu chiar mai devreme.
Viaţa orăşenească din regatul Ungariei a renăscut în evul mediu prin
colonişti străini, germani şi de alte origini, aduşi de regii unguri. Aşa s-a
întâmplat şi în Bihor şi nu numai în oraşe ci şi în târguri. Un bun exemplu în
acest sens este cazul Tămaşdei care în 1241, anul marii invazii tătare, era
„un mare sat german”11 cu o monumentală biserică de plan bazilical12. Acest
fenomen se poate constata în zona Oradiei şi la nord de Crişul Repede încă
din a doua jumătate a secolului al XII-lea când a fost acceptată sau chiar
încurajată aşezarea unor populaţii ce au venit de pe teritoriul ţărilor
germane, din Flandra sau Italia13.
Cefa era situată la intersecţia celor două principale drumuri
(„drumuri mari”) ce străbăteau în diagonală de la nord la sud Bihorul
medieval. Unul din acestea venea dinspre Sălacea trecând prin Oradea,
Nojorid, Leş şi Gepiu. Ajungând la Cefa drumul urma aceeaşi direcţie prin
Kwleser şi Tămaşda spre Banat. Celălalt drum venea de la Debreţin prin
Cheresig. De la Cefa, trecând prin Ianoşda şi prin Batăr, ajungea la Ineu,
unde se întâlnea cu drumul de pe valea Crişului Alb. Poziţia favorabilă şi-a
pus amprenta asupra destinului aşezării care s-a înfiripat în acest punct.
Regelui îi revenea, potrivit legislaţiei feudale, dreptul de a fixa locurile de

10

Ibidem
Rogerius, Carmen miserabile. Traducere şi introducere G. Popa Lisseanu, Oradea, 2006,
cap. XXXIV, p. 80
12
Al. Avram, Arhitectura romanică din nord-vestul României, Sibiu, 2006, p. 91-93
13
L. Borcea, Bihorul medieval, Oradea, 2005, p. 98, 100
11
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vamă, deşi, prin abuz, şi unii nobili îşi arogau acest drept. Un astfel de punct
de vamă se afla şi la Cefa14.
Al doilea locuitor al cărui nume se cunoaşte şi totodată primul preot
din Cefa consemnat în documente este Ioan. Ioan este unul din numele puse
în corelaţie cu colegiul apostolilor şi a celor asumaţi în acest colegiu prin
activitatea lor evanghelică sau religios-politică cărora li se adaugă şi sfântul
Ioan Botezătorul. În ceea ce priveşte situarea în ierarhia numelor de preoţi
din registrul de dijme din 1332-1337, Ioan cu 220 de prezenţe îşi afirmă net
superioritatea15. Aceeaşi poziţie o ocupă Ioan în lista antroponimelor
apostolice din Transilvania pentru secolele XI-XIV, urmat de Petru,
Paul/Pavel, Andrei, Iacob ş.a.16. Din amintitul registru de dijme aflăm că
Ioan de la Cefa a achitat anual câte 16 groşi dijma papală, cu excepţia anului
1333 cînd a achitat 22 groşi17. Pe atunci, cu excepţia Bicaciului, nici o altă
aşezare din apropiere nu putea achita asemenea sume de bani 18. Chiar dacă
nu apare consemnat, din lectura documentului rezultă că la Cefa exista şi un
edificiu bisericesc, fapt confirmat de descoperirile arheologice19. Preotul
Ioan era deosebit de apreciat fiind numit „plebanus”20. În vremea aceea o
plebanie era o comunitate religioasă privilegiată, de rang superior unei
parohii şi, de obicei, se constituia fie într-un oraş liber regal fie într-o
aşezare de oaspeţi străini (hospites) colonizaţi de oficialităţi. Plebanul era
ales de comunitate, fiind subordonat direct episcopului sau
arhiepiscopului21, în cazul de faţă episcopului de Oradea, Andrei Báthori22,
şi nu arhidiaconului de Homorog pe al cărui teritoriu se găsea plebania Cefa.
Plebanul avea totodată dreptul de a reţine o parte din dijma pe care o
percepea de la credincioşi23. Resursele financiare ce depăşeau nivelul mediu

14

Bunyitay V., op.cit., 1884, p. 362; Csánki D., Magyarország történeti földrajza a
hunyadiak korában, vol. I,1890, p. 597; Borovszki S., Biharvármegye és Nagyvárad,
Budapest, 1901, p. 62
15
Ş.Turcuş (coordonator), A.Dincă, M.Hasan, V.Vizauer, op.cit., p.141
16
Ibidem, p. 139-140
17

18

D I R, XIV, C, III, 1954, p. 50, 68, 83, 94, 108, 117, doc. 56
Ibidem, p. 50-117

I. Crişan, Emödi T., op.cit.
Bunyitay V., op.cit., p. 363
21
Hegyi G., A 14 századi erdéyi plébániahálózatról, comunicare la simpozionul ştiinţific
internaţional Arhitectura religioasă medievală în Transilvania, ediţia a VIII-a, Satu MarePapos, 8-10 martie, 2013
22
L. Borcea, op.cit., p.73
23
Bunyitay, op.cit., p. 363

19

20
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ale susnumitului pleban se datorau dreptului de târg pe care-l dobândise
aşezarea şi totodată faptului că Cefa era punct de vamă24.
Cei doi demnitari din prima jumătate a secolului al XIV-lea sunt
persoane reperabile pe baza numelui unic. Este o practică onomastică
specifică Transilvaniei şi părţilor vestice care din lipsă de necesitate nu
solicita o atenţie prea mare pentru al doilea nume. Numele lor fac parte din
seria de cinci nume Ioan, Nicolae, Petru, Mihail şi Ladislau, considerate
frecventabile din punctul de vedere al valorii lor mistice dar şi culturalsociale25.
În decursul etapei de ascendenţă a puterii nobililor, în anul 1390,
cetatea Cheresig împreună cu domeniul său a trecut în proprietarea familiei
Bánffy de Losoncz26. În 1396 acelaşi domeniu a fost donat familiei Csáky.
Din acest domeniu făcea parte Cefa şi alte sate ca Pâncota, Beşeneu,
Tămăşeu, azi dispărute 27. Prin această donaţie, locuitorii domeniului erau
aserviţi noului stăpân, situaţie care le aducea obligaţii suplimentare. Dacă
până atunci ei erau datori şă-şi achite cu regularitate dările către stat (rege)
şi biserica catolică, de acum încolo la acestea se adăugau cele faţă de nobilul
feudal, care erau multiple şi în continuă creştere28.
În secolele XIV-XV Transilvania şi părţile vestice au cunoscut o
puternică dezvoltare. Ca urmare a creşterii productivităţii activităţilor
agricole, cantitatea de produse a sporit şi, pe această bază, disponibilităţile
pentru piaţă. Tot mai mulţi ţărani erau antrenaţi în relaţiile de schimb,
vânzându-şi o parte a produselor, după ce-şi achitau obligaţiile faţă de
stăpânul feudal, biserică şi stat. Drept urmare, numărul târgurilor şi al
oraşelor s-a mărit în mod sensibil. În Ungaria între anii 1387 şi 1400
Sigismund de Luxemburg a donat dreptul pentru 27 de târguri săptămânale
şi 28 de târguri anuale29. Până în 1440 apar 300 de localităţi cu acest nume,
iar după aceea până în 1526 încă 47030.

24

D I R, XIV, C, II, 1953, p. 52-53; I.Crişan, op.cit., 2007, p.58-60

Ş.Turcuş (coordonator), A.Dincă, M.Hasan, V.Vizauer, op.cit., p.176
Borovszki S., Biharvármegye és Nagyvárad, Budapest, 1901, p. 62
27
A Körösszegi és a Adorjáni gróf Csáki család története. Oklevéltár (în continuare Csáki)
, vol. I-1 (1229-1499), I, 1919, 1, p. 183- 187; Csánki D., op.cit., p. 595, 597, 598;
Borovszki S., op.cit., p. 62
28
D. Prodan, Iobăgia în Transilvania în secolul al XVI-lea, vol. I, 1967, p.58, 276-283; Şt.
Pascu, Voievodatul Transilvaniei, vol. III, Cluj-Napoca ,1986, p. 115-165
29
P. Engel, Regatul Sfântului Ştefan. Istoria Ungariei medievale 895-1526, Cluj-Napoca,
2006, p. 277
30
Ibidem, p.287
25
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Din punct de vedere economic târgurile erau nişte sate mai mari în
care ocupaţia de bază era agricultura cu ramurile ei. Meşteşugurile se
limitau la satisfacerea necesităţilor locuitorilor din târgul respectiv şi ale
celor din satele apropiate. Se practicau în primul rând meşteşugurile ale
căror produse erau destinate activităţilor zilnice, mai rar cele producătoare
de obiecte de lux. În ceea ce priveşte partea edilitară, târgurile au păstrat în
mare măsură aspectul rural. Termenul maghiar mezőváros (lat.oppidum) se
referă la particularitatea că aşezarea respectivă se întindea în câmp deschis,
adică nu era înconjurată cu ziduri. Casele erau construite din lemn sau din
lut şi cu totul sporadic din piatră. Treptat însă au apărut elemente de
arhitectură urbană şi, în unele cazuri, chiar fortificaţii de zid. În timp ce
satele de atunci aveau, de regulă, o singură stradă, târgurile erau aşezări mai
mari, concentrate, cu un centru şi cu uliţe mai numeroase. Locuitorii unui
târg mai mare se considerau orăşeni, dar de fapt erau tot nişte ţărani supuşi
ascultării nobililor. Cu timpul, dintre ei s-a ridicat o pătură subţire de ţărani
bogaţi care, câştigându-şi averea din agricultură, şi-au investit surplusurile
în alte domenii.
La o sută de ani de la consemnarea dreptului de târg, în anul 1421,
Cefa avea şi statutul corespunzător unei aşezări intermediare între sat şi oraş
(oppidum, város)31. Trecerea aşezării în această categorie s-a făcut anterior,
la o dată neprecizată din timpul domniei regilor Carol Robert, Ludovic I sau
Sigismund de Luxemburg. Numărul locuitorilor aşezării din această
perioadă nu este consemnat în documente. Aflăm în schimb că în anul 1421
în târg era amintită o biserică ridicată în cinstea Sfintei Fecioare32 şi că peste
aproape zece ani, în 1430, exista încă o biserică, sfinţită în cinstea Sfântei
Ecaterina33. Dreptul de patronat asupra bisericilor îl deţineau stăpâniii de
pământ, respectiv membrii familiei Csáky34. În epocă, ziduri de apărare se
ridicau şi în jurul unor biserici pentru a le apăra odoarele şi avutul
locuitorilor în caz de primejdie. În curtea casei de lângă biserică au fost
intersectate, cu diferite ocazii, temeliile de piatră ale unor vechi construcţii.
Ridicarea unor garduri şi anexe gospodăreşti în acest spaţiu exclud însă,
desfăşurarea unor săpături arheologice prin care să se clarifice natura acelor
construcţii.

Csánki D., op.cit., p.595,597; Şt. Pascu, op.cit., vol. II, Cluj-Napoca, 1979, p. 137
Csáky, vol. I, 1919, 1, p. 313
33
Jakó Zs., Biharmegye a török pusztítás előtt, Budapest,1940, p. 227; Mező A., A
templomcím a magyar helységnevekben (11-15 század), Budapest,1996, p. 111
34
Csáky, vol. I, 1919, 1, p. 313
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Se estimează că în secolul al XV-lea în Transilvania (voievodatul şi
părţile vestice) populaţia a înregistrat un spor lent dar continuu. A doua
jumătate a acestui secol a fost perioada de înflorire a târgurilor. În timpul
Huniazilor târgurile din comitatul Bihor erau: Voivozi, Beiuş, Biharea,
Cefa, Cheresig, Kwleser, Mişca, Săcuieni, Sălacea, Sălard, Suplacu de
Barcău, Urvind şi Valea lui Mihai, la care se adăugau alte trei din Ungaria
de astăzi. Oraşe erau doar Oradea şi Debreţinul. Chiar dacă Sălardul era
numit în unele documente oraş (civitas), în realitate el nu a depăşit stadiul de
târg. La sfârşitul secolului, în anii 1495-1496 media târgurilor era de circa
500-600 locuitori35. Pe la 1489 târgul Cefa avea patru străzi: de Apus, a
Cheresigului, strada Lungă şi a Vameşului36 .
Pentru a doua jumătate a secolului al XV-lea, facem cunoştinţă, prin
intermediul surselor scrise, cu o serie de locuitori ai târgului Cefa.
Majoritatea sunt notaţi cu nume dublu, modalitate de identificare adoptată
începând cu secolul al XIV-lea în mediul urban şi în cel al categoriei
nobiliare37. Numele dublu apare ca semn de consideraţie şi reperare socială
în comunitatea saxonă căreia i se datorează resurgenţa urbanităţii
transilvane. Deşi au fost înregistrate puţine situaţii, întâlnim specificat cel
de-al doilea nume şi în cazul unui meliorat rural. Se evidenţiază astfel că,
sub influenţa habitatului urban de tip germanic, în zonele periurbane sau în
hinterlandul oraşelor numele a primit şi cel de-al doilea termen38. În anul
1496 la Cefa sunt consemnate numele unor capi de familie precum Roity
Maté, Roity Pál, Herman Mihály, Tamásy János, Kövér Benedek, Nagy
Balás, Vas Tamás, Biró János, Pallos Kelemen, Kovács Péter, Kecskés
István, Szalontai Lukács. Analizând structura numelor se constată că pentru
a identifica individul în interiorul comunităţii s-a recurs la porecle sau
sobriqueturi. Stăteau la baza procesului de completare a numelor valori ce
ţin de competenţe profesionale (Kovács), de demnitatea deţinută (Biró), de
locul de origine (Roity, Tamásy, Szalontai), de tipologia fizică cu
evidenţierea constituţiei sau defectelor fizice (Nagy, Kövér) ori de alte
particularităţi. Într-un singur caz în numele dublu apare patronimul
(Herman) debarasat de formularea sa genitivală, expresie a unui mod
modern de apelare. De remarcat faptul că, deşi iobagi, li se consemna şi
numele, practică încă rar întâlnită în acea perioadă39, numele dublu fiind un
Şt. Pascu, op.cit., 1979, p. 413
Bunyitay V., op.cit., vol.III, 1884, p. 362
37
Ş.Turcuş (coordonator), A.Dincă, M.Hasan, V.Vizauer, op.cit., p.167
38
Ibidem
39
Bunyitay V., op.cit., 1884, p.362; Jakó Zs., op.cit., p. 227
35

36
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semn de consideraţie40. Tot din domeniul competenţelor, sunt numele Faber
şi Wamus consemnate anterior, la 146941. În anul 1463, printre locuitorii
târgului este amintit şi un anume Litteratus Stephanus42, al cărui nume
sugerează că ar fi vorba de un diac, notar sau conducător al unei şcoli locale.
Prin termenul litteratus erau desemnaţi şi medicii sau farmaciştii43. Dacă
numele după meserii, slujbe, loc de origine, scrise în ungureşte pot ascunde
persoane de diferite etnii44, patronimul Herman este indiscutabil german, dar
nu-l putem considera un determinator etnic pentru purtătorul său la
momentul respectiv. Analiza numelor adevereşte clar unele din ocupaţiile
care se practicau atunci în târg.
Deşi nu erau oameni ai locului, îi amintim şi pe cei doi bancheri
italieni, fraţii Odoardo şi Angelo Manini, a căror familie se stabilise în
prima jumătate a secolului al XV-lea în Transilvania. O jumătate de secol
membrii familiei Manini au lucrat aproape permenent în administraţia
salinară, fiind în anumite perioade în fruntea cămărilor din Oradea şi Sălard.
În 1450 familia Manini a fost înnobilată de Iancu de Hunedoara,
guvernatorul Ungariei. Maninii nu au renunţat la afaceri după înnobilare
practicând operaţiuni de creditare. Ei au fost bancherii cei mai cunoscuţi în
părţile de la est de Tisa şi în mod special în Bihor, afacerile lor financiare
sporind în aceste ţinuturi după ce au devenit nobili şi stăpâni de pământ. Din
registrele celor doi bancheri aflăm că în perioada 1453-1463 au fost
acordate împrumuturi către 158 persoane în valoare totală de 1410, 5 florini.
Datornicii locuiau în 67 localităţi, dintre care 37 se aflau în comitatul Bihor.
Din cele 67 localităţi, 19 erau târguri, categorie de aşezări din care
proveneau 71 de datornici (doi nobili şi de 69 târgoveţi). Lăsând la o parte
nobilii, valoarea sumei contractate de târgoveţi se ridica la 791 florini. Între
târguri pe primul loc se situa Cefa cu 205,5 florini împrumutaţi locuitorilor
săi (26%), urmată îndeaproape de Sălard (târg cu oficiu cameral salinar) cu
197,5 florini (25%). Luate împreună, creditele date celor două localităţi
reprezintă jumătate din totalul acordat locuitorilor din cele 19 târguri.
Raportate la totalul de 67 localităţi, procentele celor două târguri sunt 14,6,
respectiv 14, aproape un sfert din suma toatală45. Marea majoritate a celor
Ş.Turcuş (coordonator), A.Dincă, M.Hasan, V.Vizauer, op.cit., p.167-168
Jakó Zs., op.cit., p. 227
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Şt.Pascu, op.cit., 1986, p. 221
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D.Prodan, op.cit, p. 196
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Draskóczy J., Familia Manini – date privind istoria oraşului Oradea şi a împrejurimilor
sale în secolul al XV-lea, în Crisia, XXII, 1992, p. 80-85
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care li s-au adresat bancherilor în scopul acordării unor credite au fost
locuitorii mai mobili ai târgurilor, implicaţi în diferite activităţi productive.
Fără îndoială că cei doi bancheri veneau în mod frecvent la Cefa, pentru că
acordarea unui credit presupunea cunoaşterea directă a partenerilor
tranzacţiei.
Din cele prezentate mai sus, putem distinge câteva elemente pe baza
cărora considerăm, fără a face afirmaţii categorice, că şi Cefa a fost un târg
întemeiat de colonişti străini într-o zonă cu locuire anterioară autohtonă de
lungă durată46. Credem că şi în acest caz, chiar dacă nu se specifică în
documente ca în cazul Tămaşdei, întemeietorii au fost colonişti germani.
Se poate afirma că secolul al XV-lea a fost pentru Cefa, un secol de
aur, creându-se unele premise ale trecerii în categoria aşezărilor de tip
urban47. Ies în evidenţă o serie de elemente care completează tabloul unui
oraş în devenire unde se practicau meşteşuguri, funcţiona un sistem de credit
şi se derulau activităţi specifice unor persoane cu pregătire intelectuală.
Nivelul la care se afla târgul Cefa era apropiat de cel al unor oraşe din Ţara
Românească şi din Moldova în perioada de formare a structurilor lor
urbane48. Condiţiile din perioada care a urmat nu au fost favorabile pentru o
evoluţie care să conducă la trecerea acestui prag. Una din cauze ar putea fi
sistemul de impozitare pe poartă, instituit în regatul Ungariei la sfârşitul
secolului al XV-lea, ceea ce a determinat concentrarea mai multor familii
într-o gospodărie. Drept urmare, de la moartea regelui Sigismund de
Luxemburg până în anul 1494 în Ungaria şi Transilvania numărul porţilor a
scăzut cu o treime49. Acest proces s-a făcut simţit şi în Bihor50, inclusiv la
Cefa, unde la sfârşitul secolului al XV-lea erau 12 locuri goale şi 17 locuri
părăsite51.
În prima jumătate a secolului al XVI-lea regatul Ungariei s-a
confruntat cu două evenimente care şi-au pus amprenta asupra destinului său
până în pragul epocii moderne. Acestea au fost răscoala ţăranilor condusă de
Gheorghe Doja din 1514 şi bătălia de la Mohács din 1526. După înfrângerea
I. Crişan, op.cit., 2007, p.27-50
H. Pirenne, Oraşele evului mediu, Cluj-Napoca, 2002, p. 87-111
48
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2005
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de la Mohács a Ungariei, cei doi factori de putere din centrul Europei vor fi
pentru mult timp Imperiul Habsburgic şi Imperiul Otoman. În aceste
împrejurări, reprezentanţii comitatului Bihor împreună cu ai altor comitate
din vest au decis alipirea la Principatul Transilvaniei. În timpul vremelnicei
ocupaţii habsburgice asupra Transilvaniei, în 1552 s-a întocmit din partea
fiscului imperial o conscriere a porţilor din Bihor. Potrivit acestei conscrieri,
Cefa avea 24 porţi52, prin poartă înţelegându-se o unitate impozabilă după
care se percepea impozitul cameral53. Acceptând că o poartă cuprindea două
gospodării54, înseamnă că Cefa avea 48 gospodării55 în care trăiau circa 430
locuitori56. În acelaşi timp satele din vecinătate aveau: Berechiul 21 porţi,
Ateaşul 15 porţi, Sânnicolau Român 4 porţi, Roitul 24 porţi, Inandul 7 porţi,
Rădvanu Mare 9 porţi, Rădvanu Mic 3 porţi, Cheresigul 22 porţi57. Alte
aşezări situate în apropiere, ca Mădărasul cu 80 porţi, Ianoşda cu peste 41
porţi, Tulca cu 26 porţi58 şi Kwleserul cu 117 porţi59 erau mai bine populate.
Dintre târgurile de atunci ale Bihorului, din partea aparţinătoare astăzi
României, Beiuşul avea 70 de porţi cu circa 1510 locuitori, Diosigul 99 ½
porţi cu circa 2150 locuitori, Biharea cu cele 157 porţi avea circa 3390
locuitori60. Se poate astfel constata că la mijlocul secolului al XVI-lea Cefa
avea un număr mijlociu de locuitori, fiind depăşită din acest punct de vedere
de mai multe aşezări şi că nu mai era amintită în rândul târgurilor din
Bihor61.
Pe baza acestor date, putem aprecia că începând cu secolul al XVIlea târgul Cefa nu a mai evoluat spre fructificarea premiselor create în
secolul anterior, care i-ar fi permis în condiţii normale să acceadă în
categoria oraşelor. Stagnarea şi regresul se datorează unui complex de
factori care au afectat regatul ungar, la care se adaugă poziţia sa geografică
în contextul noilor realităţi politico-militare din zonă. În a doua jumătate a
secolului al XVI-lea şi în secolul următor situaţia s-a agravat. Supunerea
52
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treptată de către turci a aşezărilor, culminând cu înfiinţarea paşalâcului de
Oradea şi confruntările dintre turci şi habsburgi au dus la depopularea şi
chiar la părăsirea definitivă a multora dintre ele. Spre deosebire însă de alte
aşezări din Bihor, care s-au depopulat complet şi definitiv, Cefa şi-a
menţinut existenţa şi a păstrat amintirea condiţiei sale din evul mediu,
redobândind în epoca modernă dreptul de târg.
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Învăţător și director școlar, Cornel Vodă
Corina Vașcă,
Universitatea de Vest ”Vasile Goldiș” din Arad
Redăm biografia acestei luminoase personalităti a școlilor
confesionale dinainte de Marea Unire și de stat, după aceea,așa cum a fost
personalizată de către protopopul stavrofor Petru Bejan și de către fiul său,
inginerul Coriolan Vodă.
Dintre învăţătorii confesionali ai fostei Școli confesionale din
Buteni, voi consemna câteva date din biografia lui Cornel Vodă, întrucât, ca
şi protopopii Constantin Gurban și Florian Roxin, şi-a pus amprenta şi a
rămas până astăzi un nume venerat în istoria Şcolii şi a Bisericii Ortodoxe
din Buteni.
Prin decretul nr. 1636/11, octombrie 1912, Episcopia Aradului îl
numeşte învăţător şi director şcolar la Şcoala Confesională din comuna
Buteni, judeţul Arad, unde funcţionează până în anul şcolar 1926-1927,
inclusiv. A deţinut în toată această perioadă şi funcţia de dirijor al corurilor
bisericeşti. A condus un cor bărbătesc cu care a susţinut şi activitatea
culturală din comună, organizând concerte şi baluri pentru culturalizarea
poporului prin programele corale, la care se adăuga şi formaţia de căluşari,
teatru, declamări, monoloage şi chiar dansuri naţionale. Aceste manifestări,
în mod obişnuit, le făcea de patru ori pe an.
Al doilea cor era format din elevii şcolii care cântau pe trei voci. Cu
acest cor şcolar dădea răspunsurile bisericeşti la Te-Deumurile care se
slujeau în biserică, la aniversarea zilelor naţionale, iar după slujba
religioasă, prezenta o serbare şcolară.
Mai avea şi al treilea cor, în timpul vacanţelor şcolare de vară,
format din elevii şi elevele din localitate care frecventau şcolile secundare.
Pe aceştia i-a organizat în Societate Culturală, pregătind concerte culturalartistice, urmate de baluri. Corul acestor tineri cânta cântece naţionalpatriotice şi cântece populare.
El a fost legat de Buteni și prin faptul că soţia sa, Iosana, era
originară de aici şi au avut împreună un copil, care a devenit inginer,
domiciliat astăzi în oraşul Ploieşti. Acesta mi-a trimis actele de studii şi
diplomele tatălui său, cu convingerea că eu voi avea posibilitatea să le
valorific şi să le donez spre păstrare într-un muzeu, respectiv, instituţie.
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Înainte de a-i expune datele biografice fac precizarea că, la începutul anului
1995, Şcoala Normală „Dimitrie Ţichindeal”din Arad a anunţat prin ziarul
„Adevărul”, că doreşte din partea celor care au fost elevi ai acestei şcoli
date, acte, obiecte, prin care să înfiinţeze un muzeu. Am expediat prin
nepoata mea, profesoara Corina Vaşca, născută Bejan, bagheta de dirijor,
Absolutarul preparandial în original, diploma de învăţător, Decretele
de numire, întâi ca învăţător confesional, din 1912, la Şcoala
confesională din Buteni, Decretul din 1919, când este confirmat ca
învăţător titular la Şcoala Primară de stat din Buteni şi, mai mult,
Brevetul Regal prin care i se acordă decoraţia „Răsplata Muncii pentru
25 de ani în serviciul Statului”. De asemenea, Brevetul nr. 6290, cu
medalia „Răsplata muncii” din 11 martie 1926, din partea regelui
Ferdinand. Absolutarul preparandial este semnat de Vasile Goldiş, în
original, ca preşedinte al comisiei examinatoare, iar diploma de învăţător
este semnată de directorul Roman Ciorogariu, viitorul episcop al Oradiei.
Am primit un răspuns plin de gratitudine faţă de gestul meu, prin care mi se
spunea că sunt „cel dintâi copil, care a răspuns apelului şcolii”., „crescut în
duhul stăbun, șagunian Materialele trimise au fost predate domnului
profesor Doru Bogdan, care confirmă primirea lor, mai puţin a opt fotografii
cu clasele, despre care se specifică în scrisoare: „pe care le-a reluat doamna
profesoară Corina”. Răspunsul aduce şi mulţumiri pentru excelentele date
biografice referitoare la viaţa şi activitatea învăţătorului, adresate
fiului, inginer pensionar Coriolan Vodă. Citez din simţitorul răspuns:
Scrisoarea este semnată şi ştampilată de domnul director de atunci al
şcolii, profesor Anton Ilica. (n.n. – realizând importanţa documentelor şi
chiar comparând diploma lui Corneliu Vodă, obţinută în timpul AustroUngariei, cu drepturile minorităţilor de azi din România, despre care am şi
scris un articol în ziarul „Adevărul” de Arad.
Redau în continuare biografia şi documentele învăţătorului Corneliu
Vodă, aşa după cum le-am primit de la fiul său, inginerul Coriolan Vodă.
Biografie
Tatăl meu, VODĂ CORNELIU s-a născut în 22 mai 1892, în
comuna Şilindia, judeţul Arad, din părinţii: NICOLAE şi ANA; tatăl său a
fost de meserie fierar (covaci), mama, casnică.
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A avut două surori: SOFIA, casnică, măritată cu BORLEA,
învăţător, şi SIDONIA, învăţătoare, măritată cu TĂU IOAN, director şcolar
în comuna Cermei, judeţul Arad.
CORNELIU VODĂ a urmat 4 (patru) clase primare în comuna
natală, Şilindia. Urmează 4 (patru) clase de gimnaziu în comuna Sîntana,
judeţul Arad.
Urmează apoi anul I la Institutul Pedagogic de Stat din Saraspatack,
iar în continuare, din anul II până în anul IV, la Institutul Ortodox Român
(Preparandia) din Arad pe care îl termină în mai, 1912.
Prin decretul nr. 6136/11 octombrie 1912 al Consistoriului Ortodox
Român din Arad, este numit învăţător şi director şcolar în comuna Buteni,
judeţul Arad, unde funcţionează până în anul şcolar 1926-1927.
În anul şcolar 1926-1927, corpul didactic al Şcolii de stat din Buteni
era format din: preot Iuliu Bodea, ginerele protopopului Gurban Constantin,
fost administrator protopopesc trei ani; Vasile Drincu, învăţător; Elisabeta
Frătean, învăţătoare; Giorgina Muntean, învăţătoare; Emilia Borlea,
învăţătoare, nepoata de soră a directorului; surorile Clean, Ileana şi N.,
educatoare.

Şcoala de stat Buteni, anul şcolar 1926-1927
Corneliu Vodă, primul director al Şcolii de stat din Buteni
și preotul Iuliu Bodea, ginerele protopopului Constantin Gurban
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În anul şcolar 1927-1928, funcţionează ca director şcolar în comuna
Curtici.
În anul şcolar 1928-1929, funcţionează ca director şcolar în Arad,
suburbia Gai.
Din anul şcolar 1929 până în anul 1946, funcţionează ca director
şcolar în Aradul Nou, suburbie a oraşului Arad. În anul 1946 se
pensionează.
După pensionare, între 1946-1948, funcţionează ca învăţător
pensionar în comuna Grăniceri, judeţul Arad.
Între anii 1948-1950, funcţionează tot ca învăţător pensionar, în
comuna Frumuşeni, judeţul Arad.
Între anii 1950-1953, funcţionează tot ca învăţător pensionar, în
comuna Vladimirescu, judeţul Arad.
În această perioadă de 41 de ani, ca dascăl, director şcolar şi director
de şcoală de ucenici, duce o activitate neîntreruptă pe tărâm cultural, ca
dirijor de cor bisericesc mixt şi cor şcolar în comuna Buteni. Înfiinţează un
cor bisericesc în anul 1927 în comuna Curtici, iar în anul 1930, înfiinţează
un cor bisericesc mixt în suburbia Aradul Nou.
În comuna Buteni a înfiinţat o şcoală de ucenici după 1920,
localitatea fiind în acea perioadă cel mai mare centru meşteşugăresc de pe
valea Crişului Alb, de la Ineu până la Hălmagiu. Până atunci, cei mai mulţi
meşteri erau de alte naţionalităţi, datorită continuării unei tradiţii din timpul
regimului austro-ungar, care era ostil progresului românilor.
A înfiinţat o şcoală de ucenici şi în Aradul Nou.
Prin serbările urmate de baluri şi alte seri distractive, reuşeşte să
adune bani pentru a contribui la construirea sfintei Biserici Ortodoxe
române din Buteni, la fel şi pentru Biserica Ortodoxă din Aradul Nou.
În tot timpul vieţii sale, a dat dovadă de un suflet de mare naţionalist
român; s-a dovedit un neobosit şi înflăcărat propovăduitor al culturii noastre
româneşti, luptând pentru ridicarea ţăranului român pe plan educativ şi
cultural.
Nu a fost înscris în niciun partid politic.
A capacitat mulţi părinţi să-şi trimită copiii eminenţi la gimnaziu, la
liceu, la teologie, pentru a deveni intelectuali români, care să contribuie la
culturalizarea şi iluminarea poporului român. Exemple -- părintele Bejan
Petru şi Fînaţa Petru perceptor; medicul Luştrea Vasile, Dârlea Teodor,
Burza Ioan, Perva Onica, Giura Dumitru.
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În septembrie 1919, primeşte, din partea Consiliului Dirigent din
Sibiu, decretul nr. 14227 pentru numirea ca învăţător titular în România
Mare şi depune jurământul de fidelitate faţă de statul român.
În anul 1919, când au intrat comuniştii unguri în Buteni, l-au căutat
să-l prindă şi să-l omoare, pentru munca şi convingerile sale în folosul
românilor, dar a reuşit să fugă în Bucureşti.
În anul 1920, se căsătoreşte cu Iosana Coloja, văduvă de război,
adoptând fiul acesteia, Draga Petru.
Din căsătoria lor au rezultat doi copii, o fetiţă Cornelia, născută în
1921 şi decedată în 1923. În 07 august 1924 m-am născut eu, CORIOLAN
MARIUS AVRAM.
Datorită muncii depuse ca învăţător, i se conferă în 11 martie
1926, din partea regelui Ferdinand I „BREVETUL” nr. 6290, cu
medalia „RĂSPLATA MUNCII”.
Vodă Corneliu, împreună cu Tau Ioan şi Darca Savu editează în
anul 1931 Geografia judeţului Arad pentru uzul şcolilor primare.
În 24 martie 1944, primeşte, din nou, Brevetul „Răsplata
Muncii” pentru 25 de ani în serviciul statului.
În septembrie 1944, când au intrat armatele fasciste maghiare în
Arad, a fost din nou urmărit pentru a fi pedepsit împreună cu alţi doi
români. Am reuşit, toată familia, cu o oră înainte de a fi căutaţi de fascişti,
să ne refugiem în comuna Paniova, lângă Lugoj.
Subsemnatul, Vodă Coriolan, m-am căsătorit cu Vereşan Doina. Din
căsătoria noastră s-a născut singurul urmaş, nepotul lui Vodă Corneliu, cu
numele de Radu Corneliu Mihai Vodă, care îi va duce în continuare
numele şi calităţile moştenite.
Drept recunoştinţă, pentru educarea elevilor,
generaţii de elevi, ieşiţi de sub mâna sa, la pensionarea din anul 1946, au
stabilit ca, într-un cadru festiv, să se organizeze Sărbătorirea unui vrednic
învăţător, titlu apărut în ziarul „Libertatea Poporului”, nr. 411 din
1946, 14 iulie. Acolo se menţionează că dascălul lor iubit, împreună cu
elevii doresc să facă un tablou comun, care să fie depus la Căminul
cultural din comuna Buteni. Această dorinţă a foştilor elevi pentru un
mare dascăl român, nu a fost acceptată în acele timpuri de organele
locale.
Vodă Corneliu se stinge din viaţă în ziua de 31 iulie 1953, în vârstă
de 61 de ani, după o activitate de 41 de ani pentru binele poporului român
pe care l-a iubit întotdeauna.
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La înmormăntarea lui CORNELIU VODĂ, în 02.08.1953, în
Aradul-Nou, părintele Bejan Petru, împreună cu 30 de corişti au
psoanearticipat la oficierea slujbei de înmormântare. Părintele Bejan
Petru ca preot, iar cele 30 de per, cor bărbătesc, în semn de omagiu, al
aceluia care a fost pentru ei, VODĂ CORNELIU,dirijorul de coruri.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!
05.11.1994
Vodă C. Coriolan – fiu –
ss de confirmare, preot Petru Bejan, Buteni, Arad.
După cum arată şi fiul său, Coriolan, din multele realizări ale lui
Corneliu Vodă, reamintesc aceea de culturalizare şi educare a ţăranului
român, chemând la meserie copiii oropsiţi din casele cu paie ale
românilor din toată zona Buteniului. Îi plasează ca ucenici, le poartă de
grijă, îi ocroteşte faţă de patroni şi le înfiinţează o şcoală serală de trei
ani.
A murit tânăr, din nefericire, muncind până în ultimele zile ale vieţii
şi am fost acela, la catafalcul căruia, prohodindu-l în Biserica Ortodoxă din
Aradul Nou am spus: „Nemuritor prin faptele sale, marele străjer al
neamului românesc, directorul şcolar al mai multor şcoli (şcolile
menţionate în biografia sa) pe care le-a servit, tată spiritual a mii de
minţi pe care le-a luminat, le-a desţelenit, le-a dat demnitatea printr-o
diplomă şcolară sau carnet de maestru în meserie, azi, 1 iulie 1953, fiind
răpit de moarte, eu, ca fiu duhovnicesc, vă mărturisesc:
„Corneliu Vodă n-a murit. El a adormit întru Domnul până la
Învierea cea de obşte. El trăieşte în continuare în sufletele noastre mai
strălucitor ca niciodată, în sufletele acelora cărora le-a dat tot ce
spiritual Dumnezeu i-a dăruit lui. Mă refer la deplina iubire faţă de
aproape, căci a fost plugarul care a semănat în sufletul atâtor fiinţe
sămânţa roditoare pentru a ajunge pietre de temelie a neamului
românesc şi a ţării.”
Corurile pe care le-a organizat peste tot unde a activat, i-au luat mult
din energia şi puterea fiinţei sale delicate; fondurile pe care le-a obţinut
pentru acele coruri şi pe care le-a depus în zidurile bisericilor ortodoxe din
Buteni şi din Aradul Nou îl vor însoţi în drumul spre veşnicie. Am amintit,
apoi, toate realizările, recunoaşterea inclusiv de către regele Ferdinand al
României, cât şi afirmarea cu curaj a sentimentului naţional pentru care, ca
şi protopopul Roxin, a trebuit să fugă şi să se ascundă pentru a scăpa cu
viaţă.
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Rememorând activitatea lui Cornel Vodă, care a fost expusă anterior,
am scos în evidenţă faptul că, dacă sufletul său i-a fost atât de strâns legat de
Buteni şi Buteniul cu credincioşii săi sunt la fel de apropiaţi de el şi-l vor
simţi în permanenţă în mijlocul lor, căci le-a fost părinte binevoitor şi
luminător de drumuri. Câte generaţii de corişti vor fi în biserica ortodoxă,
toate îi vor duce mai departe amintirea, cântecele, iar fotografia sa va
rămâne o podoabă alături de a antecesorilor săi în sala de repetiţie a
corurilor bisericeşti ortodoxe. În semn de cinstire, cei prezenţi aici, alături
de mine, vom duce înapoi, la Buteni, amintirea sa vie şi acum, la despărţirea
temporară, rugăm pe Bunul Dumnezeu să-l primească acolo unde „nu este
nici supărare, nici întristare, ci viaţă fără de sfârşit. Veşnică pomenirea lui!”.
Reamintesc actele prin care memoria lui Cornel Vodă va fi cinstită
de toţi cei care le vor vedea în muzeul unde vor fi expuse:
1. Absolutarul preparandial;
2. Diplomă de învăţător;
3. Decoraţiile pentru activitatea de învăţător;
4. Bagheta de dirijare a corului.
„Cinstiţi-l, căci este unul dintre cei care au ştiut să înmulţească
talanţii şi să lase urmaşilor săi un nume de cinste.”
Învăţătorul Cornel Vodă trebuie să ne rămână în memorie ca:
Un mare pedagog şi metodist, un deschizător de drumuri în
învăţământ;
Intelectual remarcabil;
Cetăţean devotat ;
Român înflăcărat;
Iscusit dirijor de coruri;
Ortodox practicant;
Sociabil şi prieten sincer;
Exigent la catedră, dar fără părtinire şi drept cu toţi!
Caracter intransigent şi demn în atitudine, dar nu îngâmfat;
Îndrumătorul spiritual pentru şcolarizarea şi câştigarea
demnităţii fiilor de ţărani.
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134. Idem, Cercetarea arheologică şi principalele orizonturi ale cercetării,
în: vol. V, pp. 11-17;
135. Idem, Emigranţii români şi fenomenul de infracţionalitate în Italia, în:
vol. VI, pp. 471-487;
136. Idem, Despre începuturile administraţiei romane în provincia Dacia,
în: vol. VII, pp. 11-14;
137. Idem, Consideraţii despre armata Daciei Porolissensis Ex(ercitus)
D(aciae) P (orolissensis), în: vol. IX, pp. 13-22.
138. Greffner, Otto (coautor), 286 de ani de învăţământ în limba germană în
Aradul Nou, în: vol. IV, pp. 92-121;
139. Idem (coautor), Personalităţi ale învăţământului german, în vol. VI,
pp. 494-522;
140. Idem (coautor), Aradul Nou – repere istorice, în: vol. VII, pp. 548-556;
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141. Grosu, Ştefan, Violenţa în perioada statului naţional legionar, în: vol.
IX, pp. 213-229;
142. Idem, Aspecte ale filosofiei şi religiei în concepţia lui Nae Ionescu şi
Mircea Florian, în: vol. X, pp. 500-515;
143. Groza Delacodru, Teodor, Şoimul Ardealului pe meleagurile
Vârşeţului, în: vol. X, pp. 154-156;
144. Groza, Elena-Sorina, Trecut şi prezent în comuna Voiteg, în: vol. VIII,
pp. 578-580;
145. Groza, Mihai-Octavian, Despre activitatea preoţilor militari români
transilvăneni în perioada Primului Război Mondial (1914-1919), în: vol.
VIII, pp. 532-543;
146. Idem, Consiliul Naţional Român din Blaj versus Consiliul Naţional din
Alba-Iulia. Rivalitate sau colaborare?, în: vol. IX, pp. 126-136;
147. Idem, Drumul spre Alba-Iulia trece prin Viena. Activitatea Senatului
Militar Român Central al Ofiţerilor şi Soldaţilor din Viena (31 octombrie27 noiembrie 1918), în: vol. X, pp. 163-179;
148. Idem, Un corpus documentar cenzurat din monografia Douãzeci de ani
de la Unire, de Tiron Albani (1938), în: vol. XI, pp. 315-349;
149. Gruneanţu, Lazăr, Organizarea profesiei de avocat în Banat şi
Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în: vol. VI, pp. 151158;
150. Hadiji Vasinca, Maria, Comunitatea ucraineană între tradiţie şi
modernitate. Cazul comunei Târnova (jud. Arad), în: vol. V, pp. 464-481;
151. Haţegan, Ioan (coautor), Sistemul de fortificaţii mureşene în Evul
Mediu,în: vol. V, pp. 18-29;
152. Hodrea, Gheorghe, Dăruiri de clopote parohiilor ortodoxe române din
Episcopia Aradului, în: vol. IX, pp. 381-405;
153. Idem, Dăruiri consemnate în Protocoalele eparhiei Aradului (sfârşitul
secolului XIX şi prima jumătate a secolului XX), în: vol. X, pp. 409-424;
154. 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;
155. Hord, Radu Alexandru, Aspecte din istoria Liceului Teoretic Evreiesc
din Arad, în: vol. XI, pp. 541-554;
156. Iankó, Andrei, Márki Sándor, în: vol. XI, pp. 677-679;
157. Ienăşescu, Lucian, Aspecte privind activitatea despărţământului
arădean al Institutului Social Banat-Crişana, în: „90 de ani....”, pp. 249264;
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158. Idem, Aşezăminte culturale rurale din interbelicul arădean, în: vol. I,
pp. 271-286;
159. Idem, De la condiţia de aliat la armată de ocupaţie, în: vol. II, pp. 285298:
160. Idem, Consideraţii despre activitatea publicistică desfăşurată de
Tiberiu Vuia în anii interbelici, în: vol. III, pp. 190-198;
161. Idem, Probleme sociale abordate de Asociaţia naţională arădeană
pentru cultura poporului român în perioada 1900-1910, vol. IV, pp. 293303;
162. Idem, Cercuri culturale învăţătoreşti din lumea rurală arădeană
interbelică şi contribuţia lor la educaţia populaţiei adulte, în: vol. V, pp.
280-288;
163. Idem, Acţiuni de culturalizare desfăşurate de cercurile „Sfântul
Gheorghe” din judeţul Arad în perioada interbelică, în: vol. VI, pp. 396313;
164. Idem, Probleme ale culturii arădene abordate de ziarul
„Solidaritatea”, condus de Aron Cotruş (noiembrie 1922-mai 1923), în: vol.
VIII, pp. 589-599;
165. Jugovan, Aurel, Tradiţii, datini şi obiceiuri adunate de învăţătorul
Ştefan Bozian (1904-1989), în: vol. VIII, pp. 635-643;
166. Kósa, Alexandru (coautor), Sistemul de fortificaţii mureşene în Evul
Mediu, în: vol. V, pp. 18-29;
167. Idem, Campanii militare conduse de comiţii bănăţeni în prima
jumătate a secolului al XV-lea, în: vol. VI, pp. 24-35;
168. Idem, Campanii militare conduse de comiţii bănăţeni în a doua
jumătate a secolului al XV-lea, în: vol. VII, pp. 34-41;
169. Idem, Câteva observaţii privind organizarea administraţiei în Banatul
Medieval, în: ibidem, pp. 15-20;
170. Idem, Banatul în a doua jumătate a secolului al XVI-lea, în: vol. VIII,
pp. 48-64;
171. Idem, 1551-1552: Ani de răscruce în istoria Aradului, în: vol. IX, pp.
37-57;
172. Idem, Legi şi decrete militare în Banatul Medieval (finele sec. XIV –
sec. XV), în: vol. X, pp. 47-60;
173. Idem, Sistemul de credit românesc în Banat şi Transilvania la sfârşitul
secolului al XIX-lea, în: vol. XI, pp. 431-443;
174. Krizner, Paul, Figuri de preoţi arădeni în temniţele comuniste, în: vol.
V, pp. 337-347;
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175. Idem, Câţiva copişti de manuscrise din părţile Aradului, în: vol. VI,
pp. 17-23;
176. Idem, Rânduiala cununiei în diferitele ediţii ale euhologhionului sau
molitfenicului ortodox, în: vol. VII, pp. 563-570;
177. Idem, Liturghierul în serviciul divin. Istorie şi tematică, în: vol. VIII,
pp. 372-389;
178. Idem, Rolul cărţilor de cult în emanciparea naţională, în: vol. IX, pp.
289-321;
179. Idem, Rânduiala botezului în diferite ediţii ale Evhologhionului sau
Molitfelnicului ortodox. Studiu istorico-liturgic, în: vol. X, pp. 327-344;
180. Idem, Revoluţia română din perioada 1848-1849 în părţile arădene
reflectate de istoriografia românească, în: vol. XI, pp. 128-144;
181. Lăcătuşu, Ioan (coautor), Aspecte privind proiectul interbelic de
romănizare a secuizaţilor din fostele scaune secuieşti, în: vol. IX, pp. 149189;
182. Leucuţia, Alexandru, Istoria şi chivernisirea Tipografiei Diecezane din
Arad, în: vol. V, pp. 146-157;
183. Lucaciuc, Ioan Ştefan, (coautor), Separarea puterii judecătoreşti de
administraţia comitatensă arădeană (1871), în: vol. IV, pp. 207-239;
184. 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;
185. Macavei, Elena, Vasile Goldiş – preşedinte al Asociaţiunii ASTRA, în:
vol. VI, pp. 329-353;
186. Macsut, Adriana Mihaela, Piaţa Universităţii 1990 şi Piaţa
Universităţii 2012 – mişcări de protest pentru democratizarea societăţii
româneşti, în: vol. IX, pp. 556-563,
187. Idem, Criteriul ştiinţific în studiile umaniste, în: vol. X, pp. 360-371;
188. Marco, Gabriela Adina, Şcoala confesională ortodoxă română de la
Nădlac (1918-1932), în: vol. I, pp. 230-242;
189. Idem, Despărţirea dintre comunităţile românească şi sârbească de la
Nădlac, în: vol. III, pp. 82-101;
190. Idem, Uroş Pătean – un nădlăcan în Parlamentul ţării, vol. IV, pp.
316-325;
191. Idem, Familia Şerban – generaţii peste timp, în: vol. V, pp. 110-122;
192. Idem, Intelectuali arădeni – familia Lugojan, în: vol. VI. pp. 88-99;
193. Idem, Monumentele eroilor din Nădlac, , în: vol. VII, pp. 282-288;
194. Idem, Reuniunea învăţătorilor arădeni. Şedinţa de la Nădlac din 1910,
în: vol. VIII, pp. 567-577;
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195. Idem, 70 de ani de la bătălia de la Păuliş (septembrie 1944), în: vol.
IX, pp. 241-247;
196. Idem, Obiecte de metal (clopote) rechiziţionate de armata austroungară în Primul Război Mondial, în: vol. X, pp. 157-162;
197. Idem, Preot dr. Pavel Vesa. Clerici arădeni şi hunedoreni deţinuşi
politici (1945-1989), în: ibidem, pp. 657-659;
198. 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;
199. Markert, Virgilia, Publicistul Birăuţiu Dimitrie din Budapesta,
Caragiale şi Badea Cârţan, în: vol. IX, pp. 606-615;
200. Martin, Emilia, Moartea, înmormântarea şi cultul morţilor la românii
din Ungaria, în: vol. V, pp. 110-122;
201. Măduţa, Cristian, Vasile Goldiş şi ideea de evoluţie istorică, în: vol.
III, pp. 155-164;
202. Idem, Concepţia lui Vasile Goldiş privind dreptul şi întemeierea
statului modern, în: vol. VI, pp. 240-246;
203. Idem, Ideea de dreptate şi starea românilor la început de secol XX, ,
în: vol. VII, pp. 258-263;
204. Idem, Politica imperiilor, ideea de libertate şi dreptate socială, în: vol.
IX, pp. 512-514;
205. Măran, Mircea, Românii din Panciova între păstrarea identităţii şi
asimilare, în: vol. V, pp. 421-429;
206. Idem, Aspecte privind despărţirea bisericească în localităţile din
Banatul sârbesc, în: vol. VIII, pp. 390-397;
207. Idem (coautor), Biserici tradiţionale şi comunităţi neo-protestante în
localităţile Banatului sârbesc (sec. XIX-XX), în: vol. IX, pp. 369-380;
208. Idem (coautor), Activitatea didactică şi culturală a învăţătorilor din
familia Roman din Şeitin, în: ibidem, pp. 627-637;
209. Meszar, Marius-Răzvan, Colonizarea ţăranilor în plasa Ineu –
consecinţă a aplicării Reformei agrare din 1921, vol. IV, pp. 340-352;
210. Idem, Impactul politic al Reformei agrare din 1921 în judeţul Arad, în:
ibidem, pp. 353-361;
211. Idem, Doctrine şi viziuni agrare româneşti în perioada legiferării
Reformei agrare din 1921, în: vol. V, pp. 256-260;
212. Idem, Aspecte privind istoriografia Reformei agrare din 1921 din
perioada comunistă (1947-1989), în: vol. VI, pp. 323-328;
213. Idem, Aspecte privind agricultura comitatului Arad la începutul
secolului al XX-lea, în: vol. VII, pp. 292-297;
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214. 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;
215. Mihuţ, Gheorghe, Aspecte ale reformei printre români în comitatul
Zarandului în secolele XVI-XVII, în: vol. IX, pp. 66-72;
216. Idem, Reforma printre românii din ţinutul Beiuşului şi al văii Crişului
Negru în sec. XVI-XVII, în: vol. X, pp. 61-66;
217. Idem, Ion Fluieraş şi martirajul lui la Gherla, în: vol. XI, pp. 680-682;
218. 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;
219. Morariu, Iulius-Marius, Imaginea Primului Război Mondial reflectată
în folclorul din zona Năsăudului, în: vol. IX, pp. 587-594;
220. Morariu, Radu, Rolul presei româneşti în dezvoltarea şi promovarea
învăţământului în limba română, în: „90 de ani...”, pp. 97-103;
221. Idem, Contribuţii la istoricul ziarului „Românul” (1911-1918), în: vol.
I, pp. 99-120;
222. Idem, Presa ecleziastică ortodoxă, în: vol. IX, pp. 338-349;
223. Idem, Presa pedagogică, în: vol. X, pp. 425-436;
224. 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;
225. Murariu, Ion, Revista „Lumina satului” – mesager al culturii în Giroc,
în: vol. VI, pp. 488-493;
226. Idem, Dor şi elan în cântece de cătănie, în: vol. VII, pp. 604-607;
227. 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;
228. Mureşan, Augustin, Cu privire la sigiliile prefecturilor române din
timpul Revoluţiei de la 1848-1849 din Transilvania, în: vol. II, pp. 77-81;
229. Idem, Rectificări la sigiliile din secolul al XVIII-lea ale satului Rogoz,
comitatul Bihor, în: vol. IV, pp. 86-91;
230. Idem, Un tipar de sigiliu al unei biserici săteşti din comitatul Arad
(secolul al XIX-lea), în: vol. V, pp. 212-214;
231. Idem, Biserica „Pogorârea Duhului Sfânt” din satul Secaş, judeţul
Arad – păstrătoare de simbol heraldic, în: vol. V, pp. 215-219;
232. Idem (coautor), O rectificare la tiparul sigilar din 20 noiembrie 1849
al comunei Agriş, comitatul Arad, în: vol. VI, pp. 100-105;
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233. Idem, (coautor), Etnomuzicologul Ioan T. Florea (1920-2001). O
schiţă biografică, în: ibidem, pp. 354-360;
234. Idem, Noua stemă a judeţului Arad şi semnificaţia ei, în: ibidem, pp.
523-526;
235. Idem, O stemă a petranilor, ramura din zona Aradului, în: vol. VII, pp.
60-65;
236. Idem, Steagul Formaţiei de Pompieri Voluntari din Şiria, judeţul Arad
(1886), în: ibidem, pp. 209-215;
237. Idem, Despre sigiliile comitatului Zarand (secolele XVIII-XIX), în:
ibidem, pp. 66-72;
238. Idem (coautor), Drapelul Gărzii Naţionale din Cuvin, în: ibidem, pp.
332-336;
239. Idem (coautor), Sigiliul comunităţii Nădlac din 1752 – izvor pentru
elaborarea stemei oraşului, în: vol. VIII, pp. 79-84;
240. Idem, Cu privire la stindardul lui Constantin Brâncoveanu (1698), în:
vol. IX, pp. 79-83;
241. Idem, Sfântul Proroc Ilie înfăţişat pe bula de aur sigilară a lui Mihnea
Turcitul, în: ibidem, pp. 73-78;
242. Idem, Despre steagul din 1928 al Formaţiei de Pompieri Voluntari din
localitatea Vinga, judeţul Timiş-Toraontal, în: ibidem, pp. 145-148;
243. Idem (coautor), O medalie dedicată lui Uroş Pătean (1875-1924), în:
ibidem, pp. 281-285;
244. Idem (coautor), Sigiliile cu „armă vorbitoare” ale localităţii rurale
Sânpetru German, comitatul Timiş, în: vol. X, pp. 74-79;
245. Idem, Vexilologie. Bibliografie (1999-2014), în: ibidem,, pp. 303-315;
246. Idem, Maria Dogaru, primul preşedinte al Societăţii Române de
Vexilologie, în: ibidem, pp. 641-645;
247. 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;
248. 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;
249. Idem (coautor), Sigilii săteşti şi comunale cu moara de apă din Banat
şi Crişana (secolele XVIII-XIX), în: vol. XI, pp. 145-156;
250. Mureşan, Marius, Mişcările sociale din Marea Britanie în anii ´70 şi
campania „Rock Against Racism”, în: vol. IX, pp. 529-541;
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251. Idem, Evoluţia relaţiilor isreliano-palestiniene în secolul al XX-lea şi
cea de-a Doua Intifadă, în: vol. X, pp. 115-127;
252. Idem, Implementarea modelului sovietic de organizare a învăţământului
în statele aflate sub dominaţia Moscovei, în: vol. XI, pp. 609-627;
253. Nisipeanu, Gabriela, Relaţiile Italiei cu Sfântul Scaun în perioada
interbelică (1919-1939) – Partea I, în, vol. X, pp. 521-535;
254. Idem, Relaţiile Italiei cu Sfântul Scaun în perioada interbelică (19191939) – Partea a II-a, în, vol. XI, pp. 475-492;
255. Nistor, Ioana, Episcopul-vicar al Aradului Gherasim Hunedoreanul
(1975-1985) – „Ierarhul cu chip luminos” în slujba credinţei ortodoxe; în:
vol. VI, pp. 466-470;
256. Idem, Elie Miron Cristea – cuget şi simţire românească, în: vol. VIII,
pp. 398-404;
257. Idem, Măreţia unui om, teolog şi istoric, în: vol. X, pp. 655-656;
258. Niţu, Ionela, (coautor), Istoricul societăţii petroliere „Foraky
Românească” (1922-1942), în: vol. VIII, pp. 247-261;
259. Idem, Societatea petrolieră „Internaţionala Română” (InterumAmsterdam), în: ibidem, pp. 236-246;
260. Oarcea, Felicia Aneta, Etnie şi confesionalitate în şcolile arădene (sf.
sec. XIX – înc. sec. XX), în: „90 de ani...”, pp. 110-122;
261. Idem, Implicarea dascălilor din oraşul şi comitatul Arad în
combaterea unor vicii ale societăţii (1867-1918), în: vol. I, pp. 42-54;
262. Idem, Aspecte din implicarea dascălilor în activităţile economicofinanciare ale comitatului Arad (1867-1918), în: vol. II, pp. 103-111;
263. Idem, Povestea unui edificiu ecleziastic. Biserica Romano-catolică din
Moneasa (judeţul Arad), în: vol. VIII, pp. 424-431;
264. Idem, Dacălul Romul Drincu (1909-1958). Repere biografice, în: vol.
IX, pp. 672-678;
265. Idem, Preotul Lazăr Iaja (21 aprilie 1899-3 iunie 1973). Repere
biografice, în: vol. X, pp. 624-632;
266. Idem, Învăţătorul Ioan Dobre (1907-1996). Repere biografice, în: vol.
XI, pp. 683-690;
267. Oltean, Dan, Analiza semnificaţiilor arhitecturale, matematice,
astronomice şi religioase ale Sanctuarului Panteon de la Sarmizegetusa
Regia, în: vol. VIII, pp. 11-37;
258. Onea, Veronica, Analiza comparată a conceptelor de securitate a
Federaţiei Ruse, în: vol. IX, pp. 564-579;
269. Opruţ, Petru, Obiceiuri legate de principalele evenimente din viaţa
omului în satul Voislava, judeţul Caraş-Severin, în: vol. V, pp. 494-520;
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270. Idem, Biserica Ortodoxă Română între anii 1918-1948. Înfiinţarea
Patriarhiei, , în: vol. VII, pp. 346-349;
271. Idem, Monumentul turismului de la Rusca Montană, judeţul CaraşSeverin, în: vol. IX, pp. 662-671;
272. Ostroveanu, Tatiana, Făget – Cadrul geografic şi istoricul zonei, în:
vol. X, pp. 23-32;
273. Idem, Plasa Făget – populaţia, în: vol. XI, pp. 370-376;
274. Ozarchevici, Mihaela, Internetul şi comunicarea politică în timpul
campaniilor electorale. Studiu de caz: Alegerile prezidenţiale 2009, în: „90
de ani...”, pp. 288-305;
275. Idem, Comunicarea în administraţia publică. Purtătorul de cuvânt, în:
vol. I, pp. 340-357;
276. Idem, Partidele politice şi comunicarea cu cetăţenii prin intermediul
siteurilor, în: vol. II, pp. 353-383;
277. Idem, Istoricul legislativului arădean în perioada 1900 – prezent 2011,
în: vol. III, pp. 359-394;
278. Idem, Comunicarea politică şi electorală în era Internetului, vol. IV,
pp. 459-489;
279. Idem, Consiliul Judeţean Arad – trecut, prezent şi perspective, în
contextul european al regionalizării, în: vol. V, pp. 362-388;
280. Pachiţa, Mirela, Aspecte privind evoluţia bolilor infecţioase şi
epidemiilor din judeţul Arad în perioada interbelică, în: vol. IX, pp. 542555;
281. Idem, Medicul Şef al Municipiului Arad – Dr. Vasile Cucu (18831968), în: vol. X, pp. 618-623;
282. 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;
283. Panduru, Pavel, Voluntari almăjeni în Campania militară din 1919
contra comunismului unguresc, în: vol. VIII, pp. 212-216;
284. Pantea, Maria Alexandra, Contribuţia lui Samuil Vulcan la apariţia
învăţământului pedagogic românesc, în: vol. III, pp. 27-42;
285. Idem, Rolul preotului şi dascălului în satele româneşti din Câmpia
Aradului în sec. Al XIX-lea, în: vol. IV, pp. 281-292;
286. Idem, Centenarul Preparandiei arădene – expresia solidarităţii
naţionale, în: vol. V, pp. 220-232;
287. 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;
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288. Idem, Aradul între Marea Unire şi extinderea suveranităţii statului
român asupra lui, în: vol. VII, pp. 337-345;
289. Idem, Teodor Popoviciu – om al Bisericii şi Şcolii, în: vol. VIII, pp.
405-409;
290. Idem (coautor), Activitatea didactică şi culturală a învăţătorilor din
familia Roman din Şeitin, în: vol. IX, pp. 627-636;
291. Idem, Vasile Goldiş susţinător al învăţământului pedagogic arădean,
în: vol. X, pp. 478-486;
292. Idem, Contribuţia învăţătorului pecican Ioan Ardelean la formarea
elitei româneşti şi dezvoltarea conştiinţei naţionale, în: vol. XI, pp. 700705;
293. Panţuru, Cosmin, Asociaţii şi fundaţii culturale şi religioase organizate
în Parohia „Sfântului Ilie” din Fabricul Timişoarei, în: vol. IX; pp. 350360;
294. Idem, Bisericile istorice ortodoxe din cartierul Fabric al Timişoarei,
în: vol. X, pp. 351-359;
295. Păiuşan, Teodor Gheorghe, Forme organizate şi spontane ale
rezistenţei anticomuniste şi la colectivizare din Valea Crişului Alb, în: vol.
III, pp. 233-280;
296. Pătrăuţă, Teodor, Şcoala primară arădeană în contextul statului român
întregit, în: „90 de ani...”, pp. 203-215;
297. Idem, Rolul constructiv al învăţătorilor arădeni în consolidarea vieţii
economice a asociaţiei acestora, în: vol. II, pp. 179-187;
298. Idem, Ineul în perioada dualismului austro-ungar, în: vol. VIII, pp.
410-417;
299. Idem, Înfiinţarea zonei grănicereşti la Ineu, în: vol. X, pp. 67-73;
300. Idem, O filă ruptă din istoria localităţii Bocsig, în: vol. XI, pp. 211220;
301. Păvălean, Andrei, Aspecte ale vieţii politice în Franţa din perioada
celei de a III-a republici (perspectivă imagologică), în: vol. IX, pp. 515528;
302. Petraş, Irina-Maria, Activitatea deputaţilor şi senatorilor arădeni în
Parlamentul de la Bucureşti (1919-1928), în: vol. VII, pp. 460-504;
303. Pinitilie, Ovidiu (coautor), Istoricul societăţii petroliere „Foraky
Românească” (1922-1942), în: vol. VIII, pp. 247-261;
304. Idem, Societatea petrolieră „Internaţionala Română” (InterumAmsterdam), în: ibidem, pp. 236-246;
305. Popeangă, Vasile, Aspecte ale politicii şcolare în spaţiul de acţiune al
Inspectoratului Şcolar Regional Timişoara, în: „90 de ani...”, pp. 148-166;
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306. Idem, Activizarea relaţiilor Aradului cu Basarabia în anii
premergători Unirii şi consolidării ei, în: vol. III, pp. 117-134;
307. Idem, Permanenţe pedagogice în procesul formării educatorilor
arădeni, în: ibidem, pp. 199-219;
308. Popovici, Călina, (coautor), Sigilii săteşti şi comunale cu moara de apă
din Banat şi Crişana (secolele XVIII-XIX), în: vol. XI, pp. 145-156;
309. Popovici, Ioan, (coautor), O rectificare la tiparul sigilar din 20
noiembrie 1849 al comunei Agriş, comitatul Arad, în: vol. VI, pp. 100-105;
310. Idem (coautor), Drapelul Gărzii Naţionale din Cuvin, în: vol. VII, pp.
332-336;
311. Idem (coautor), Sigiliul comunităţii Nădlac din 1752 – izvor pentru
elaborarea stemei oraşului, în: vol. VIII, pp. 79-84;
312. Idem (coautor), O medalie dedicată lui Uroş Pătean (1875-1924), în:
vol. IX, pp. 281-285;
313. Idem (coautor), Sigiliile cu „armă vorbitoare” ale localităţii rurale
Sânpetru German, comitatul Timiş, în: vol. X, pp. 74-79;
314. Idem (coautor), Sigilii săteşti şi comunale cu moara de apă din Banat
şi Crişana (secolele XVIII-XIX), în: vol. XI, pp. 145-156;
315. Porumb-Ghiurco, Ciprian, Politica pronatalistă a regimului
Ceauşescu. Consecinţele şi implicaţiile sociale ale decretului anti-avort
770/1968, în: vol. X, pp. 562-571;
316. Idem, Politica de austeritate dusă de Nicolae Ceauşescu în anii '80,
în: vol. XI, pp. 628-635;
317. Puie, Iulia-Maria, Atitudini şi comportamente cu privire la eutanasie.
Perspectiva psihologică şi perspectiva socială, în. vol. VIII, pp. 600-616;
318. Idem, Homosexualitatea în secolul al XIX-lea, în: vol. IX, pp. 485-491;
319. Rancov, Ioan, Comunitatea bulgară din Vinga – Judeţul Arad, în: vol.
VIII, pp. 557-566;
320. Idem, Vinga – contribuţii monografice, în: vol. IX. pp. 450-484;
321. Idem, Activitatea misionar-spirituală a fraţilor franciscani la Vinga –
epilog dramatic sub imperiul blestemelor, în: vol. X, pp. 345-350;
322. Răţoi, Tudor, Intelectualii din zona Aradului în arhiva revistei
„Izvoraşul” din Bistriţa-Mehedinţi, în: vol. VIII, pp. 224-235;
323. Roman, Dan, Ioan Slavici în anii tinereţii (1872-1873). Între
avocatură, dragoste şi literatură, în: vol. I, pp. 55-68;
324. 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;
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325. Roman, Viorel, Andra Aurelian – eroul de pe frontul invizibil, în: vol.
IX, pp. 684-688;
326. Rus, Raul Ionuţ, Aspecte privind procesul de colectivizare a
agriculturii în Judeţul Timiş, în: vol. VIII, pp. 326-335;
327. Idem, Politehnica din Timişoara – începuturi, în: vol. IX, pp. 406-415;
328. Idem, Câteva rânduri despre Tiberiu Moţ (1929-1993), în: vol. X, pp.
633-640;
329. Idem, Mişcările studenţeşti din Timişoara în perioada interbelică, în:
vol. XI, pp. 555-571;
330. Ruşet, Răducu, Activitatea politico-culturală a lui Septimiu Albani şi
consideraţii pe marginea legii electorale din anul 1874, în: vol. VII, pp. 8393;
331. Idem, Perspectivă istorică asupra memorialisticii lui Septimiu Albini,
în: vol. VIII, pp. 85-97;
332. Idem, Aspecte cultural-biografice din activitatea redactorilor de la
„Telegraful Român” din Sibiu (secolele XIX-XX), în: vol. IX, pp. 616-626;
333. Idem, Amintiri de pe front despre Bătălia de la Păuliş (11/14-20
seprembrie 1944, în: vol. X, pp. 273-288;
334. Sandu, Elena, Destinul românilor din Ungaria. Abordări, dileme, în:
vol. X, pp. 128-136;
335. Idem, Iuliu-Marius Morariu, “Restitutio Grigore Pletosu”, Editura
Eikon, Cluj-Napoca, 2014, 186 p., în: vol. XI, pp. 730-733;
336. Sava, Doru, Din istoria Aradului Nou, în: vol. V, pp. 289-293;
337. Sava, Victor, O privire generală asupra neoliticului din Bazinul
Mureşului Inferior, în: vol. XI, pp. 9-51;
338. Sinaci, Doru, Dispute confesionale între ortodocşi şi greco-catolici în
perioada neoactivismului (1895-1914), în: „90 de ani...”, pp. 104-109;
339. 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;
340. Idem, Impunerea Aradului în fruntea luptei politice a românilor
transilvăneni şi radicalizarea discursului politic inter-românesc, în: vol. I,
pp. 69-98:
341. Idem, Victime colaterale în lupta pentru unitate naţională, în: vol. II,
pp. 163-169;
342. Idem, Tribunistul Ilarie Chendi, în: vol. III, pp. 102-116;
343. Idem, Şimandul în perioada medievală (secolele XII-XIV), în: vol. IV,
pp. 29-39;
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344. Idem, Intelectualii români din Transilvania în slujba presei naţionale,
în: vol. V, pp. 183-205;
345. Idem, Cea de-a doua „Tribună”: „Tribuna Poporului”de la Arad.
Începuturile (1897), în: vol. VI, pp. 247-272;
346. Idem, De la elite, la popor. Preocupările tribuniştilor arădeni pentru
modernizarea şi democratizarea Partidului Naţional Român, în: vol. VII,
pp. 115-181;
347. 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;
348. Idem, Comuna Secusigiu în perioada medievală. Repere monografice,
în: vol. IX, pp. 422-449.
349. Idem, Istoricul Augustin Mureşan la 65 de ani, în: ibidem, pp. 689-699.
350. Idem, Zborurile lui Aurel Vlaicu oglindite în paginile ziarului
„Românul”, în: vol. X, pp. 137-153;
351. Idem, Tribunismul arădean la sfârşitul secolului al XIX-lea, în: vol.
XI, pp. 221-229;
352. Sinaci, Maria Alexandru Mocioni – scrieri filosofice, în: vol. X, pp.
605-609;
332. Soica, Sergiu, Familia Nako şi Banatul, în: vol. XI, pp. 157-168;
354. Sorescu-Marincoviċ, Annemarie, Iugonostalgia într-un context atipic:
românii din Banat, în: vol. V, pp. 430-437;
355. Spânu, Alin, Activitatea informativă a legiunii de Jandarmi Arad în
perioada 1940-1944, vol. IV, pp.410-420;
356. Idem, Situaţia din Banat în analiza Serviciului Special de Siguranţă
Arad (1919), în: vol. VI, pp. 281-286;
357. Idem, Memoriul bănăţenilor către generalul Henri Mathias Berthelot
(1918), în: vol. VII, pp. 209-306;
358. Idem, Un memoriu emoţionant: Marilina Bocu către Petru Groza
(1954), în: vol. VIII, pp. 336-343;
359. Idem, Atacul anglo-american asupra Aradului (3 iulie 1944), în: vol.
IX, pp. 230-240;
360. Idem, Ziarul „Credinţa” din Arad în luptă cu cenzura (1943), în: vol.
X, pp. 516-520;
361. Idem, Un jurnalist austro-ungar la București: Romulus August
Popescu (1914-1916), în: vol. XI, pp. 230-235;
362. Sranko, Iuliana, Scris şi oralitate la nivelul lumii ţărăneşti arădene
(sec. XVIII – începutul sec. XIX), în „90 de ani...”, pp. 16-25;
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363. 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;
364. Idem, Trecerea Tisei de către Armata Română (30 iulie 1919) în
conştiinţa contemporanilor, în: vol. III, pp. 179-189;
365. Stancu, Vasile (coautor), Aspecte privind proiectul interbelic de
romănizare a secuizaţilor din fostele scaune secuieşti, în: vol. IX, pp. 149189;
366. 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;
367. Stoica, Mario (coautor), 286 de ani de învăţământ în limba germană în
Aradul Nou, în: vol. IV, pp. 92-121;
368. Idem (coautor), Personalităţi ale învăţământului german, în vol. VI,
pp. 494-522;
369. Idem (coautor), Aradul Nou – repere istorice, în: vol. VII, pp. 548-556;
370. Idem, Iuliu Maniu - „Sfinxul de la Bădăcian”, în: vol. VIII, pp. 130134;
371. Sturza, Iuliu-Cezar (coautor), Relaţia dintre istorie şi artă.
Monumentul „Crucea martirilor Unirii 1918-1919” din Arad, în: vol. I, pp.
295-304;
372. Szemkovics, Laurenţiu-Ştefan, Matrice sigilare aparţinând Prefecturii
Judeţului Gorj(1862-1926), în: vol. VI, pp. 118-134;
373. Idem, Blazoane individualizând familii nobile române din comitatul
Arad (1634-1825), în: vol. VII, pp. 42-59;
374. Idem, Cinci sigilii care au aparţinut lui Constantin Brâncoveanu şi
soţiei sale, Maria, în: vol. VIII, pp. 65-78;
375. Idem, Matrice sigilare aparţinând unor instituţii de învăţământ din
Cluj (1919-1959), în: ibidem, pp. 197-211;
376. Idem, Matrice sigilare ale Direcţiei Generale a Arhivelor Statului
(1862-1947), în: vol. IX, pp. 84-102;
377. 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;
378. Idem, documente referitoare la unele persoane concentrate în
regimentul 93 Infanterie Arad (1942), în: ibidem, pp. 234-235;
379. 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;
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380. Şandici, Ljubomir, Când vântul adie ultimile frunze ale bătrânului
„Băgran” (Partea I – Despre sârbii din Arad-Gai – începutul sec. XVIII1870, în: vol. XI, pp. 97-122:
381. Şimăndan, Emil, Revoluţia din Decembrie 1989 de la Arad, în: vol. II,
pp. 299-352;
382. Idem (coautor), Colaborarea lui Ioan Slavici la „Tribuna poporului”
şi „Tribuna”,în: vol. IV, pp. 240-254;
383. Idem, Generalii Nuţă şi Mihalea – criminali ai poporului român, în:
vol. V, pp. 348-352;
384. Idem, Mitul lui Ioan Alexandru – ultimul mare poet al Transilvaniei,
în: vol. VII, pp. 557-560;
385. Şinca, Florin, Din activitatea informativă a Poliţiei Române înainte de
Primul Război Mondial, în: vol. VI, pp. 273-280;
386. Şuleap, Ioana Patricia, Vagabondajul în Clujul interbelic. Studii de
caz: Costin Maria, Turea Florin, Suciu Teodor, în: vol. VIII, pp. 581-588;
387. Idem, Transformări ale sistemului juridic românesc cu privire la
vagabondaj (1865-1937), în: vol. IX, pp. 503-511;
388. 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;
389. Idem (coautor), Propaganda naţională românească prin utilizarea
poştală a timbrelor dedicate retrocedării Ardealului de Nord, în: vol. III,
pp. 220-232;
390. Idem, Consumul şi producţia de băuturile distilate în România la
sfârşitul secolului al XIX-lea, în: vol. VI, pp. 196-227;
391. Idem, Băuturile alcoolice între interesele politice şi cele economice,
în: vol. VII, pp. 94-114;
392. Idem, Alcoolism şi mişcarea de temperanţă în Europa în secolul al
XIX-lea, în: vol. VIII, pp. 432-451;
393. Idem, Cărciuma „între lege şi tocmeală” în România epocii moderne,
în: vol. X, pp. 445-459;
394. Tivadar, Nicu-Vlăduţ, Aspecte privind evoluţia demografică în Gherţa
Mică (1858-1907), în vol. X, pp. 372-385;
395. Toderici, Ovidiu Florin, Identitate şi alteritate din perspectiva
egalităţii în şanse, în: vol. X, pp. 597-601;
396. Tomoni, Dumitru, Traian Vuia, speranţe şi deziluzii în România Mare,
în: vol. VI, pp. 182-188;
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397. Idem, Participarea bănăţenilor la expoziţiile Asociaţiunii Transilvane
pentru Literatura şi Cultura Poporului Român (ASTRA) din 1862-1881, în:
vol. X, pp. 386-393;
398. Idem, Despărţământul Lipova al „Astrei” în perioada(1901-1918), în:
vol. XI, pp. 466-474;
399. Traia, Ioan, Ioachim Miloia, cercetător şi protector al monumentelor
istorice din Banat, vol. IV, pp. 394- 409;
400. Idem, Satul Petroman – etnografie locală, în: vol. V, pp. 391-420;
401. Idem, Viaţa şi activitatea eruditului cărturar bănăţean Ioachim Miloia,
în: vol. VI, pp. 287-305;
402. Idem, Chestionarul istorico-arheologic al Muzeului Bănăţean, , în: vol.
VII, pp. 505-512;
403. Idem, Însemnări din Primul Război Mondial, în: vol. VIII, pp. 150154;
404. Idem, Dimitrie Şiclovan voluntar în Italia, în: vol. IX, pp. 116-125;
405. Idem, Colecţia veche de artă ortodoxă a Muzeului Banatului 19281940, în: vol. X, pp. 536-543;
406. Idem, Istoricul satului Giarmata, în: vol. XI, pp. 169-210;
407. Trif-Boia, Elena Andreia, Africanii în cultura românească ardeleană
(sec. Al XIX-lea până la Primul Război Mondial), în: vol. V, pp. 169-182;
408. Truţă, Horia, Învăţământul primar arădean în primii ani de
administraţie românească (1919-1925, în: „90 de ani...”, pp. 181-202;
409. Idem, Aspecte privind socializarea agriculturii în Arad-Gai, după cel
de al Doilea Război Mondial, în: „Administraţie...”, vol. I, pp. 305-324;
410. Idem, Pavilioanele aviaţiei din Gai, în: vol. II, pp. 154-162;
411. Idem, Aspecte privind cultura şi propaganda în cartierul Gai, în: vol.
III, pp. 323-335;
412. Idem, Perioada din Gai a Şcolii Normale (1923-1932), vol. IV, pp.
362-378;
413. Idem, Meserii tradiţionale în nordul masivului Highiş, în: vol. V, pp.
261-279;
414. Idem, Aradul în cel de al Doilea Război Mondial, în: vol. VI, pp. 440465;
415. Idem, Apeductul civil arădean şi Turnul de Apă, în: vol. VII, pp. 182208;
416. Idem, Grădini şi parcuri arădene, în: vol. VIII, pp. 655-688;
417. Idem, Ocupaţia militară sovietică a Aradului (1944-1958), în: vol. IX,
pp. 248-268;
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418. Idem, Piaţa Sârbească (Telemen ter, Piaţa Sfântul Sava), în: vol. X,
pp. 80-97;
419. Idem (coautor), Sporturi aeronautice la Arad, în: vol. X, pp. 487-499;
420. Idem, Strada Mihai Eminescu (Herren gasse, Ferenc Deak ut.), în: vol.
XI, pp. 444-465;
421. Tuduce, Camelia Teodora, Acţiuni specifice domeniului ordinii
publice, în procesul de gestionare a crizelor interne, în: vol. I, pp. 358-369;
422. Tudur, Tatiana, Învăţământul românesc la Păuliş în perioada
interbelică, în: vol. I, pp. 287-294;
423. Tuleu, Ioan, Arădenii în bătălia pentru Moldova, vol. IV, pp. 421-458;
424. Idem, Amintirile din război ale veteranului Gheorghe Cociuba din
Târnova (la 70 de ani de la bătălia Stalingradului), în: vol. V, pp. 307-323;
425. Idem, Aradul – teatru de război, în: vol. VI, pp. 413-439;
426. Idem, Război pe Mureş şi Crişul Alb, în: vol. VII, pp. 513-547;
427. Idem, Septembrie 1940 – Bejenia românilor, în: vol. VIII, pp. 269-275;
428. Idem, Ioan Flueraş – militant social, om politic şi jurnalist, în: vol. IX,
pp. 641-645;
429. Idem, 70 de ani de la sfârşitul celui de al Doilea Război Mondial, în:
vol. X, pp. 256-272;
430. Idem, Belean, Pavel – cel mai longeviv şef al finanţelor arădene, în:
vol. XI, pp. 724-729;
431. Ungureanu, Mihai-Răzvan (coautor), Documente privitoare la
începuturile coloniei protestante din Moldova, în: vol. VI, pp. 36-53;
432. Valea, Puiu Emilian, Masoneria – Vasile Goldiş, fondator al Lojei
Masonice „Concordia” Arad, în: vol. VII, pp. 289-291;
433. 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;
434. Valea, Virgil, Particularităţi şi tendinţe în organizarea învăţământului
secundar românesc arădean în perioada interbelică (1919-1938), în: „90 de
ani...”, pp. 216-224;
435. Idem, Colectivizarea în Podgoria Aradului. Gospodăria Agricolă
Colectivă „Libertatea” Miniş, în: „Administraţie...”, vol. I, pp. 333-339;
436. Idem, Instituţii culturale arădene în perioada interbelică (1919-1939),
vol. IV, pp. 326-339;
437. Idem, Calea ferată Arad-Podgoria – prima linie electrificată din estul
Europei, în: vol. VI, pp. 189-195;
438. Idem, Presa românească din Arad (1919-1940), în: vol. VII, pp. 350407;
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439. Idem, Aspecte ale învăţământului arădean între anii 1721-1866, în:
vol. VIII, pp. 418-423;
440. Idem, Situaţia învăţământului primar şi secundar la Arad până la
Marea Unire (Partea I), în: vol. IX, pp. 361-368;
441. Idem, Situaţia învăţământului primar şi secundar la Arad până la
Marea Unire (Partea a II-a), în: vol. X, pp. 394-408;
442. Idem, Situaţia învăţământului primar şi secundar la Arad până la
Marea Unire (Partea a III-a), în: vol. XI, pp. 398-430;
443. Vesa, Pavel, Arhimandritul profesor dr. Iustin Iuliu Suciu de la
Institutul Pedagogic-Teologic din Arad, în: „90 de ani...”, pp. 225-228;
444. Idem, Un episcop la cumpănă de veacuri:Iosif Ioan Goldiş al Aradului
(1899-1902), în: vol. IV, pp. 255-280;
445. Idem, Legăturile Aradului cu Andrei Şaguna în lumină epistolară
(1839-1873), în: vol. V, pp. 123-145;
446. 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;
447. Idem, Monografiile locale între istorie şi istoriografie – cazul
Arhiepiscopiei Aradului, în: vol. VII, pp. 216-557;
448. Idem, Noi consideraţii privind biserica de lemn „Cuvioasa
Paraschiva” din Groşeni (Jud. Arad), în: vol. IX, pp. 322-328;
449. Zahariuc, Petronel (coautor), Documente privitoare la începuturile
coloniei protestante din Moldova, în: vol. VI, pp. 36-53;
450. Zoltan, Petre, De la lagărele de concentrare la „Soluţia finală”, în:
vol. IX, pp. 190-199;
451. Idem, Carol al II-lea şi relaţiile sale cu partidele politice de la
restauraţie până la dictatura regală, în: vol. X, pp. 180-191.
Supliment în volumul XI:
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